
 



2 
 

Acest raport este elaborat în cadrul Proiectului „Asigurarea accesului la justiție a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale din mun. Bălți, r-ul Edineț și r-ul Soroca” în cadrul 

proiectului „Parteneriatul Estic-Programul de solidaritate împotriva COVID-19”, finanțat de 

Uniunea Europeană, implementat de Asociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți”, și prezintă 

situația privind accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din 

nordul țării, cu accent pe mun. Bălți, r-ul Edineț și r-ul Soroca. 

 

Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă în mod neapărat punctul de vedere al 

finanţatorului sau Asociației Obștești „Clinica Juridică din Bălți”. 

 

Asociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți” nu poartă răspundere pentru opiniile prezentate 

în cadrul acestei publicaţii.  
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I. SUMAR EXECUTIV 

Persoanele cu dizabilități ca grup defavorizat se bucură de asistenţă juridică în toate domeniile 

vieţii în condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni. Astfel, Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire 

la asistenţa juridică garantată de stat asigură accesul liber şi egal la asistenţă juridică și 

reglementează felurile, condiţiile şi modul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat: 

asistenţa juridică primară şi asistenţa juridică calificată. 

Prezentul studiu se referă la realizarea în practică a dreptului persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale la asistenţă juridică, prin prisma experiențelor de interacțiune cu 

prestatorii de servicii juridice, percepției și experienței reprezentanților centrelor de 

plasament pentru persoane cu dizabilități, ai serviciilor sociale, ai administrațiilor publice 

locale, precum și avocaților din sistemul de asistență juridică garantată de stat. Este imperios 

necesar de a facilita accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la justiție, 

prin oferirea acestora a posibilităţii de a sesiza organele de drept întru apărarea drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor sale legitime. De a asigura dreptul acestora de a lua parte la un proces 

echitabil, de a soluționa cauzele într-un termen rezonabil, instituţiile şi serviciile juridice 

existente implicându-se în mod efectiv în apărarea și exercitarea drepturilor persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale. 

În pofida progresului obţinut în ce priveşte accesul la justiție a grupurilor vulnerabile în 

Republica Moldova, studiul dezvăluie o insuficienţă de informare a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale despre drepturile şi serviciile de asistenţă juridică existente în țară. 

Este regretabil că aceste persoane întâmpină obstacole și impedimente în calea accesului la 

justiție, cum ar fi distanța mare până la prestatorii de servicii juridice, cheltuieli pentru 

transport și telefon, cunoștințe slabe despre instituțiile, organizațiile la care pot apela după 

ajutor. La fel, relaţionarea efectivă a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale cu 

sistemul de justiţie este îngreunată de bariera de comunicare caracterizată prin dificultăți de 

înțelegere a limbajului juridic, fapt care scade din abilitatea acestora de a se autoapăra şi 

revendica drepturile, dar și de a se simţi sigure în procesul înfăptuirii justiţiei. În același timp, 

întâmpină dificultăți financiare și nu au capacitate de plată a serviciilor unui avocat în bază de 

contract. Pe de o parte, persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale cunosc puțin 

despre posibilitatea de a se adresa pentru asistenţă juridică gratuită garantată de stat la Oficiile 

Teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, pe de altă parte, 

cele care ajung să beneficieze de această oportunitate consideră procedura accesării 

complicată.  

Rămânem convinşi că informaţia şi observaţiile obţinute direct de la persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale și specialiștii abilitaţi să le apere drepturile şi să faciliteze accesul 

lor la justiție sunt o modalitate perfectă de a analiza situația existentă privind accesul la justiție 

a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale şi realizarea de facto a drepturilor 

acestora. Sperăm că informaţia inclusă în prezentul raport, în special concluziile și 

recomandările, vor fi utile tuturor specialiştilor din instituţiile de stat pentru a promova şi a 

apăra drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale, astfel încât acestea să aibă acces neîngrădit la sistemul judiciar, să se bucure de 

realizarea efectivă a drepturilor lor, inclusiv a dreptului constituţional al accesului liber la 

justiţie. 
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II. CONTEXT GENERAL 

Accesul liber la justiție reprezintă un principiu fundamental potrivit căruia orice persoană se 

poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor sale legitime și că 

are acces la un proces echitabil și la soluționarea cauzei într-un timp rezonabil. În Republica 

Moldova, accesul liber la justiție este un drept constituțional reglementat de art. 20 din 

Constituție în conformitate cu care orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 

instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi 

interesele sale legitime, și nici o lege nu poate îngrădi acest acces.  

Accesul liber la justiție mai presupune și garanția din partea statului că orice persoană, în mod 

special cele care nu au mijloace financiare suficiente, va dispune de asistență juridică scopul 

căreia este de a oferi fiecărei persoane, fiecărui cetățean, posibilitatea legală de a-și satisface 

nevoile și a realiza interesele. 

Normele cu referire la garantarea accesului liber la justiție și asistenței juridice își găsesc 

reflectare atât în legislația internă - Codul de procedură penală, Codul contravențional, Codul 

de procedură civilă, Legea cu privire la asistența juridică garantată de stat, Legea cu privire la 

avocatură şi alte acte normative, cât și în legislația internațională - Declarația Universală a 

Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenţia 

internaţională cu privire la drepturile copilului. 

Accesul la justiție, în sens larg, implică asigurarea accesului tuturor persoanelor, fără nici o 

discriminare sau limitare, la proceduri, informații și instituții, inclusiv la servicii juridice de 

înaltă calitate și la mecanisme eficiente de soluționare a litigiilor necesare pentru a-și proteja 

drepturile și interesele astfel încât să obțină rezultate juste la nivel individual și social. 

Sistemul de justiție este de multe ori dificil de parcurs pentru orice persoană, printre altele, din 

cauza regulilor care necesită cunoștințe de specialitate, a solemnității și procedurilor stricte 

specifice ședințelor din instanță sau a costurilor prohibitive. Persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale se confruntă cu bariere suplimentare în accesarea sistemului de 

justiție din cauza accesibilizării fizice, informaționale și comunicaționale necorespunzătoare 

serviciilor și instituțiilor juridice, a procedurilor neadaptate tipului și nivelului de dizabilitate, 

a prejudecăților angajaților din sistemul de justiție privind lipsa de credibilitate a persoanelor 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale ca martori și victime, a taxelor și costurilor serviciilor 

juridice inaccesibile pentru multe persoane cu dizabilități care au dificultăți financiare. Aceste 

obstacole împiedică accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la etapele 

specifice actului de justiție, inclusiv la participarea efectivă într-un proces în instanță.  

Referindu-ne la drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la asistență 

juridică sunt reglementate în legile țării precum și în alte documente internaționale. Astfel, 

Convenția ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități și Pactul internațional cu 

privire la drepturile economice, sociale și culturale notează că o persoană își păstrează 

capacitatea juridică indiferent de locul unde se află și ar trebui să i se garanteze accesul deschis 

la justiție, în timp ce Programul global de acțiune pentru persoanele cu dizabilități face indirect 

apel la asigurarea accesului la informații juridice, la dreptul la protecție împotriva 

tratamentelor inumane și degradante.  
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Cert este că persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale care locuiesc în instituții 

întâmpină bariere suplimentare - bariere fizice, în calea accesului la sistemul juridic. De 

asemenea, au dificultăți în accesarea informațiilor despre drepturile lor și despre unde și la cine 

pot obține ajutor.  

Capacitatea juridică stă la baza drepturilor civile care permite accesarea consultanței juridice 

și tot sprijinul necesar pentru a proteja interesele. În acest scop, persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale din țară au fost repuse în drepturi, urmare a unei hotărâri a Curții 

Constituționale care, la finele anului 2016, a declarat drept neconstituționale prevederile 

Codului de procedură civilă care instituiau interdicția pentru persoanele declarate incapabile 

de a-și exercita dreptul de acces liber la justiție și stipulau nulitatea actelor semnate de către 

acestea. În pofida acestui fapt, mai mulți apărători ai drepturilor omului constată că aceste 

persoane nu au încă suficientă putere să se poată acționa independent, deseori fiind manipulate 

de foști tutori sau indivizi rău-intenționați care continuă să ia decizii în locul lor. Totodată, 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale se confruntă cu diverse probleme de 

discriminare, și chiar restrângere a drepturilor sau accesului din cauza tulburărilor fizice sau 

psihice (schizofrenie, retard mintal, tulburări bipolare, autism), situație care permite instanței 

de judecată, în conformitate cu procedura stabilită de lege, instituirea măsurii de ocrotire 

precum și a persoanei însărcinate cu ocrotirea (ocrotitor provizoriu, curator sau tutore).  

Iată de ce, accesul la justiție este unul dintre principiile de bază ale vieții. În absența accesului 

la justiție (în acest studiu, accesul la asistență juridică), oamenii nu și-ar putea exercita 

drepturile, nu ar putea contesta discriminarea sau nu ar putea răspunde factorilor de decizie. 

La urma urmei, justiția trebuie să fie imparțială și nediscriminatorie. 
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III. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI 

Scopul studiului este de a evalua situația privind accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale din nordul țării, cu accent pe regiunile mun. Bălți, r-ul Edineț și r-ul 

Soroca și a identifica problemele, dificultățile, barierele care îngrădesc sau limitează accesul 

liber la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Totodată, acest studiu 

vine să focuseze imaginea un domeniu îngust și să scoată pe agenda publică unele probleme, 

necesități și soluții colectate chiar din prima sursă. Persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale își doresc schimbarea și vor să fie parte a proceselor de schimbare din țară. 

Pentru realizarea scopului propus au fost identificate următoarele obiective: 

⮚ evaluarea cunoștințelor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale privind 

drepturile și obligațiile, privind remedierea de drepturi și încălcări, adresarea către 

instituţii și specialişti, privind posibilitatea de a beneficia de asistență juridică garantată 

de stat, etc. ;  

⮚ identificarea dificultăților, obstacolelor, barierelor întâmpinate de persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale în accesarea și utilizarea serviciilor juridice; 

⮚ evaluarea eficienței asistenței juridice (primare și calificate) acordate persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale, precum și a activității Oficiului Teritorial Bălţi al 

Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat; 

⮚ elaborarea recomandărilor către autoritățile de resort în vederea asigurării și 

îmbunătățirii calității asistenței juridice oferite persoanelor cu dizabilități intelectuale 

și psihosociale; 

și stabilite următoarele sarcini: 

⮚ sporirea nivelului de sensibilizare a opiniei publice față de problemele, impedimentele, 

obstacolele existente în calea accesului la justiție a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale; 

⮚ mobilizarea comunității în a combate atitudinile și comportamentele de ignorare, de 

diminuare a importanței și de discriminare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale în accesarea gratuită a serviciilor de asistență juridică; 

⮚ informarea autorităților de resort și instituțiilor/organizațiilor cu toate formele de 

organizare dar care activează în domeniul dizabilității privitor la problemele ce țin de 

eficiența și accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, 

precum și necesitățile existente, relatate din prima sursă. 

Subiectul cercetat prezintă un subiect de interes pentru societatea în general: persoane cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale din nordul țării, membri ai familiilor care au în îngrijire 

persoane cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale, reprezentanţi legali, personal implicat în 

activități directe, reprezentanți ai instituțiilor rezidențiale, autorităților publice, precum și 

organizații ale societății civile care pledează pentru promovarea și respectarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități.  
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IV. METODOLOGIA DE CERCETARE 

Metoda focus-grupului reprezintă abordarea calitativă folosită în prezenta cercetare prin 

prisma interpretărilor pe care persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, angajații 

centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități, reprezentanții serviciilor sociale și 

reprezentanții administrațiilor publice locale le-au dat problemelor, sentimentelor față de 

anumite fenomene, întâmplări; a opiniilor lor asupra unei politici publice, programe, servicii, 

idei, etc.  

În acest studiu, tehnica focus-grupului a fost folosită independent de orice altă cercetare 

cantitativă, axându-se pe păreri, sugestii și reacții ale participanților la cele 7 focus grupuri: 

⮚ 4 focus grupuri realizate exclusiv cu persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale 

rezidente a centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități; 

⮚ 3 focus grupuri realizate cu reprezentanți ai centrelor de plasament pentru persoane 

cu dizabilități, reprezentanți ai serviciilor sociale și reprezentanți ai administrațiilor 

publice locale, câte unul pentru fiecare. 

Întrebările din cadrul focus-grupurilor au fost adaptate în funcţie de participanți, la selectarea 

şi invitarea acestora ținându-se cont de următoarele recomandări: 

- s-au evitat situații când la aceeași activitate participă rude; 

- s-au evitat situații când la aceeași activitate participă persoane care se cunosc extrem 

de bine; 

- contingentul de participanți să fie omogen și, în același timp, cât mai divers (ex. 

căsătoriți/necăsătoriți; cu copii/fără copii, etc.); 

- vârsta persoanelor invitate să fie între 18 și 70 de ani, însă nu s-a limitat la indicele de 

sus. 

Cele 7 focus grupuri au avut loc pe parcursul lunilor iunie-iulie 2022, în cadrul cărora au 

participat: 

▪ 45 de persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul Centrelor de 

plasament pentru persoane cu dizabilități din nordul țării: Centrul de plasament 

temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) mun. Bălți; Centrul de plasament 

temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Brînzeni, mun. Edineț; Centrul 

de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni, mun. 

Soroca; Centrul comunitar de sănătate mintală mun. Bălți; 

▪ 11 reprezentanți ai Centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități din nordul 

țării: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) mun. 

Bălți; Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. 

Brînzeni, mun. Edineț; Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități 

(adulte) com. Bădiceni, mun. Soroca; Centrul comunitar de sănătate mintală mun. Bălți;  

▪ 23 de reprezentanți ai serviciilor sociale din nordul țării: Serviciul social „Locuința 

protejată” Bălți din cadrul Centrului de plasament temporar pentru persoane cu 

dizabilități (adulte) mun. Bălți; Serviciul social „Locuința protejată” Pîrlița, r-ul Fălești 

din cadrul Centrului de Plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) 

mun. Bălți; Serviciul social „Locuința protejată” Bădiceni din cadrul Centrului de 

plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) s. Bădiceni, r-ul Soroca; 
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Centrul Comunitar de Sănătate Mintală mun. Bălți; Centrul ergo-social pentru probleme 

de sănătate mintală „Socium”; Centrul comunitar multifuncțional „Împreună” din s. 

Rublenița, r-ul Soroca; Centrul de plasament pentru persoane în vârstă și cu dizabilități 

din s. Onești, r-ul Edineț; Centrul Multifuncțional „Dumitru Musteață” din s. Mihăileni, 

r-ul Rîșcani; Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei a Primăriei mun. Bălți; 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani din cadrul Consiliului raional 

Rîșcani; Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Glodeni din cadrul Consiliului 

raional Glodeni; Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Edineț din cadrul 

Consiliului raional Edineț; Primăria s. Onești, r-ul Edineț;  

▪ 21 de reprezentanți ai administrațiilor publice locale din nordul țării: Primăria mun. 

Bălți; Primăria s. Elizaveta, mun. Bălți; Primăria s. Sadovoe, mun. Bălți; Primăria 

comunei Cremenciuc, r-ul Soroca; Primăria s. Racovăț, r-ul Soroca; Primăria comunei 

Rublenița, r-ul Soroca; Primăria comunei Bădiceni, r-ul Soroca; Primăria mun. Edineț; 

Primăria s. Brînzeni, r-ul Edineț; Consiliul raional Soroca; Consiliul raional Edineț; 

Consiliului raional Glodeni. 
 

Așadar, din totalul de 100 participanți, 73 sunt femei (73%) și 27 bărbați (27%). Toți 

participanții la activitățile de focus grupuri sunt locuitori ai peste 5 regiuni de nord a țării. 

Diagramele 1 și 2 . Participanții la focus grupuri și sexul acestora 

 
Sursa: elaborată în baza listelor de participanți 

IV.1. Actorii implicați 

Pentru a analiza situația actuală a accesului la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale 

și psihosociale, inclusiv pentru a identifica problemele, dificultățile și barierele cu care se 

confruntă această categorie vulnerabilă de persoane în accesarea sistemului de justiție, au fost 

implicați următorii actori: 

IV.1.1. Persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale 

În procesul de cercetare privind situaţia accesului la justiţie, au participat, în total, 45 de 

persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale, dintre care 27 (60%) femei și 18 (40%) 

bărbați. Repartizând în funcție de instituția din care provin persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, 12 persoane participante sunt de la Centrul de plasament temporar 

pentru persoane cu dizabilități (adulte) mun. Bălți (26%); 12 persoane de la Centrul de 

plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Brînzeni, mun. Edineț (27%); 

9 persoane de la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) 
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com. Bădiceni, mun. Soroca (20%), și 12 persoane de la Centrul comunitar de sănătate mintală 

mun. Bălți (27%). 

Diagramele 3 și 4. Sexul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale participante la 

focus grup și instituția a căror rezidente sunt 

  

Sursa: elaborată în baza listelor de participanți 

 

IV.1.2. Reprezentanți ai centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități 

În vederea prezentării problemelor, necesităților, obstacolelor cu care se confruntă persoanele 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale atunci când accesează justiția, a fost organizat un 

focus-grup pentru angajații centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități. Astfel, în 

cadrul activității au participat, în total, 11 reprezentanți din cadrul a 4 instituții din nordul țării, 

dintre care 2 instituții cu amplasare în mun. Bălți: Centrul de plasament temporar pentru 

persoane cu dizabilități (adulte) mun. Bălți și Centrul comunitar de sănătate mintală mun. Bălți 

şi 2 cu amplasare în localitățile rurale Brînzeni şi Bădiceni: Centrul de plasament temporar 

pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Brînzeni, mun. Edineț, și Centrul de plasament 

temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni, mun. Soroca. 

În distribuție, repartizarea participanților per instituție este următoarea: 

- Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) mun. Bălți - 3 

persoane, ceea ce reprezintă 28 la sută; 

- Centrul comunitar de sănătate mintală mun. Bălți - 3 persoane, ceea ce reprezintă 27% 

la sută;                                                                                                   

- Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Brînzeni, 

mun. Edineț - 3 persoane, ceea ce reprezintă 27 la sută; 

- Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni, 

mun. Soroca - 2 persoane, ceea ce reprezintă 18 la sută. 

Ponderea femeilor a fost mai mare decât a bărbaților și a constituit 73% din totalul 

participanților (8 persoane). 

Diagramele 5 și 6. Distribuția reprezentanților centrelor de plasament pentru persoane cu 

dizabilități participanți la focus grup și sexul acestora 
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Sursa: elaborată în baza listelor de participanți 

 

IV.1.3. Reprezentanți ai serviciilor sociale 

O atenție aparte s-a acordat și opiniilor reprezentanților serviciilor sociale pentru persoane cu 

dizabilități. Așadar, în cadrul focus grupului destinat colectării opiniilor acestor actori din sfera 

protecției sociale au participat 23 reprezentanți din mai multe regiuni de nord a țării: mun. Bălți 

(6 persoane, 26 la sută), r-ul Edineț (5 persoane, 22 la sută), r-ul Fălești (1 persoană, 4 la sută), 

r-ul Glodeni (1 persoană, 4 la sută), r-ul Rîșcani (7 persoane, 31 la sută),  și r-ul Soroca (3 

persoane, 13 la sută), dintre care 21 femei (91 la sută) și 2 bărbați (9 la sută).  

Diagramele 7 și 8. Distribuția reprezentanților serviciilor sociale participanți la focus grup și 

sexul acestora 

  
Sursa: elaborată în baza listelor de participanți 

 

IV.1.4. Reprezentanți ai administrațiilor publice locale 

Având în vedere funcția de autoritate tutelară a administraţiei publice locale: a primăriilor de 

sate (comune) și de orașe ca autoritate tutelară locală și a secţiilor/direcţiilor asistenţă socială 

şi protecţie a familiei ca autoritate tutelară teritorială (în municipiul Bălți, autorităţile tutelare 

teritoriale exercită și atribuţiile de autoritate tutelară locală), unul dintre focus grupurile 

organizate a fost pentru reprezentanții administrațiilor publice locale, la care au participat, în 

total, 21 persoane, dintre care: 4 de la autoritățile publice locale din mun. Bălți (satele Sadovoe 

și Elizaveta), 19 la sută , 4-din r-ul Edineț (satul Brînzeni), 19 la sută, 12-din r-ul Soroca (satele 

Răcovăț, Bădiceni, Rublenița), 57 la sută, 1-din r-ul Glodeni, 5 la sută. Și în cadrul acestui focus 

grup numărul femeilor participante a depășit considerabil numărul de bărbați (17 la 4), 81 la 

sută. 
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Diagramele 9 și 10. Distribuția reprezentanților administrațiilor publice locale participanți la 

focus grup și sexul acestora 

  

Sursa: elaborată în baza listelor de participanți 

IV.1.5. Avocați din sistemul de asistență juridică garantată de stat 

Au fost colectate, de asemenea, ulterior analizate opiniile prestatorilor de asistență juridică 

garantată de stat din raioanele de nord a țării. Prin urmare, au fost chestionați 13 avocați din 

sistemul de asistență juridică garantată de stat dintre care 54% sunt bărbați, iar 46% sunt 

femei.  

Având în vedere vârsta avocaților participanți la interviu, 31% au vârsta până la 35 de ani și 

69% au vârsta de la 35 la 55 ani. 

Diagrama 11 și 12. Distribuția avocaților intervievați în funcție de sex și vârstă 

  
Marea majoritate a avocaților intervievați au fost din 3 regiuni (mun. Bălți și raioanele Rîșcani 

și Drochia), cu o reprezentativitate fiecare de 23%, unde 92% sunt din mediul urban și 8% din  

mediul rural. 

Diagrama 13 și 14. Localitatea și mediul de reședință a avocaților intervievați 
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IV.2. Instrumentele de cercetare utilizate 

În scopul elaborării cercetării privind accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale 

și psihosociale din nordul țării, cu accent pe regiunile mun. Bălți, r-ul Edineț și Soroca, au fost 

utilizate 2 instrumente de cercetare şi analiză: 

IV.2.1. Chestionar pentru focus-grup 

IV.2.1.1. Aplicat pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale din centrele de 

plasament pentru persoane cu dizabilități amplasate în mun. Bălți și raioanele 

Edineț și Soroca (Anexa 1) 

Ghidul de moderare a cuprins, în total, 40 întrebări, dintre care 2 întrebări de deschidere, 8 

întrebări introductive, 27 întrebări-cheie şi 3 întrebări finale. În privinţa întrebărilor-cheie, 

acestea au fost divizate în 4 secţiuni: 

1. Cu referire la asigurarea dreptului la asistență juridică; 

2. Cu referire la asigurarea dreptului la reprezentare și la un proces echitabil; 

3. Cu referire la asigurarea dreptului la informare; 

4. Cu referire la asigurarea dreptului la educație juridică și conștientizare privind accesul 

la justiție. 

La formularea întrebărilor s-a utilizat un limbaj simplu, non-juridic, în comunicarea cu 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale respectându-se regulile generale de 

comunicare prevăzute în 2 Ghiduri de bune practici pentru o bună interacțiune cu persoanele 

cu dizabilități1, precum și în Standardele de calitate ale activității avocaților  care acordă 

asistență juridică garantată de stat  în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale2, documente pe care moderatorul de focus grup le-a analizat 

minuțios și le-a pus în implementare în interacțiunea cu persoanele cu dizabilități intelectuale 

și psihosociale.  

La fel, în comunicarea cu persoanele cu dizabilităţi intelectuale și psihosociale moderatorul a 

fost atent atât la limbaj cât şi la atitudine. Au fost evitate cuvintele şi expresiile referitoare la 

discriminare, stigmatizare sau asociate cu acestea, așa precum un limbaj negativ referitor la 

dizabilităţi şi deficienţe poate avea un impact puternic asupra persoanei. Limbajul folosit a 

respectat demnitatea, drepturile şi diversitatea persoanelor cu dizabilităţi intelectuale și 

psihosociale. Prin urmare, s-a ținut cont de următoarele aspecte: 

✔ s-a vorbit suficient de tare, cu pronunțare clară a cuvintelor și folosirea unor propoziţii 

scurte; 

✔ viteza expunerii a fost adaptată la dificultăţile şi nivelul de înţelegere a persoanei; 

✔ s-a ținut contact vizual cu persoana pe tot parcursul conversației; 

✔ s-au formulat întrebări deschise pentru a încuraja răspunsurile; 

                                                             
1 https://www.soros.md/files/publications/documents/ghid%20roman%20GATA.pdf 
https://www.academia.edu/28649336/Ghid_de_bune_practici_pentru_o_bun%C4%83_interac%C5%A3iune_cu_pers
oanele_cu_dizabilit%C4%83%C5%A3i 
2https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1347/Standarde_de_calitate_ale_activit%C4%83%C8%9Bii_avoca%C8%9Bilo
r_care_acord%C4%83_asisten%C8%9B%C4%83_juridic%C4%83_garantat%C4%83_de_stat_%C3%AEn_cauzele_cu_im
plicarea_persoanelor_cu_dizabilit%C4%83%C8%9Bi_intelectuale_%C8%99i_psiho-sociale.pdf 
 

 

https://www.soros.md/files/publications/documents/ghid%20roman%20GATA.pdf
https://www.academia.edu/28649336/Ghid_de_bune_practici_pentru_o_bun%C4%83_interac%C5%A3iune_cu_persoanele_cu_dizabilit%C4%83%C5%A3i
https://www.academia.edu/28649336/Ghid_de_bune_practici_pentru_o_bun%C4%83_interac%C5%A3iune_cu_persoanele_cu_dizabilit%C4%83%C5%A3i
https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1347/Standarde_de_calitate_ale_activit%C4%83%C8%9Bii_avoca%C8%9Bilor_care_acord%C4%83_asisten%C8%9B%C4%83_juridic%C4%83_garantat%C4%83_de_stat_%C3%AEn_cauzele_cu_implicarea_persoanelor_cu_dizabilit%C4%83%C8%9Bi_intelectuale_%C8%99i_psiho-sociale.pdf
https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1347/Standarde_de_calitate_ale_activit%C4%83%C8%9Bii_avoca%C8%9Bilor_care_acord%C4%83_asisten%C8%9B%C4%83_juridic%C4%83_garantat%C4%83_de_stat_%C3%AEn_cauzele_cu_implicarea_persoanelor_cu_dizabilit%C4%83%C8%9Bi_intelectuale_%C8%99i_psiho-sociale.pdf
https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1347/Standarde_de_calitate_ale_activit%C4%83%C8%9Bii_avoca%C8%9Bilor_care_acord%C4%83_asisten%C8%9B%C4%83_juridic%C4%83_garantat%C4%83_de_stat_%C3%AEn_cauzele_cu_implicarea_persoanelor_cu_dizabilit%C4%83%C8%9Bi_intelectuale_%C8%99i_psiho-sociale.pdf
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✔ s-a lăsat timp de gândire pentru formularea răspunsurilor; 

✔ s-a ascultat activ răspunsul verbal al persoanei; 

✔ s-a ținut cont de postura corpului, de mişcarea ochilor şi de mimica persoanei 

(comunicarea non-verbală). 

Participanții au relatat din experienţele personale referitoare la interacţiunea avută cu jurişti, 

avocaţi, judecători, executori judecătoreşti, poliţiști, medici. Și-au evaluat cunoştinţele despre 

drepturi și obligații, căi de remediere a drepturilor și încălcărilor, adresarea către specialişti şi 

instituţii, posibilitatea de a beneficia de asistență juridică primară și calificată, s-au expus 

asupra dificultăților, obstacolelor, barierelor pe care le întâmpină în accesarea și/sau utilizarea 

serviciilor juridice.  

IV.2.1.2. Aplicat pentru angajații centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități, 

reprezentanții serviciilor sociale și reprezentanții administrațiilor publice locale 

din nordul ţării (Anexa 2) 

Ghidul de moderare a cuprins, în total, 26 întrebări, dintre care 4 întrebări de deschidere, 5 

întrebări introductive, 12 întrebări-cheie şi 5 întrebări finale. Asemenea ghidului de moderare 

a focus grupului destinat persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, întrebările-

cheie au fost divizate în câteva secţiuni: 

1. Cu referire la cunoștințele generale despre sistemul de asistență juridică garantată de 

stat; și 

2. Cu referire la asistența juridică garantată de stat (primară și calificată) acordată 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. 

Întrebările puse în discuţie au vizat aspecte ce ţin, în special, de accesul persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale la serviciile de asistență juridică și calitatea acestor 

servicii. Participanţii s-au expus asupra obstacolelor, problemelor pe care le întâmpină la 

obținerea asistenței juridice primare și/sau calificate, şi au propus unele soluții şi măsuri 

posibile în vederea îmbunătățirii accesului lor la asistență juridică. 

În cadrul focus grupurilor, moderatorul a încercat să obțină o privire cât se poate de ansamblu 

asupra temei de discuţie din perspectiva fiecărui participant. A făcut o analiză exhaustivă şi o 

centralizare a răspunsurilor, în particular, concluziile proprii asupra focus grupurilor 

organizate și le-a sistematizat în prezentul studiu. 

IV.2.2. Chestionar pentru avocați 

● Aplicat în scopul colectării opiniilor prestatorilor de servicii juridice din sistemul de 

asistență juridică garantată de stat (Anexa 3) 

Unul din scopurile conexe ale acestei cercetări este și consolidarea rolului asistenței juridice 

garantate de stat. Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, prin Oficiile 

sale Teritoriale (Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul) și avocații împuterniciți are sarcina de a 

administra procesul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat și a asigura cetățenilor 

accesul la această asistență. În acest sens, au fost colectate opiniile a 13 avocați din sistemul de 

asistență juridică garantată de stat. Chestionarul utilizat a cuprins 8 întrebări de tip închis și 

deschis pentru a obține răspunsuri precise și a oferi oportunitatea ca respondenții să își expună 

propria opinie asupra aspectelor vizate, prin bifarea opțiunilor de răspuns prezentate.  
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Astfel, respondenții s-au expus asupra cadrului normativ existent privind asistența juridică 

garantată de stat, calitatea actelor normative, nivelul de implementare a prevederilor privind 

asistența juridică garantată de stat, impactul asistenței juridice garantate de stat asupra 

accesului la justiție, calitatea serviciile de asistență juridică. Avocații intervievați au indicat, de 

asemenea, și soluții pentru îmbunătățire a situației în domeniu și implementarea eficientă a 

prevederilor privind asistența juridică garantată de stat. 

 

Instrumentele de cercetare şi analiză au fost gândite și elaborate de echipa de implementare a 

proiectului a Asociației Obșteşti „Clinica Juridică din Bălți”, luându-se în calcul scopul și obiectivele 

cercetării, precum și regulile generale de elaborare corectă a unui atare instrument. 

 

Fiecare instrument de cercetare a fost elaborat în limba română, întrebările fiind acordate  într-

un interval de timp de o oră și 30 minute în cadrul focus-grupurilor şi maxim 15 minute în cazul 

interviurilor cu avocaţii. 
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V. ANALIZA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE 

Realizarea drepturilor de a proteja persoanele lipsite de independență de a lua decizii și de a le 

proteja drepturile și interesele prin accesul la justiție este, în mod tradițional, analizat ca un 

subiect de drept intern, în primul rând dreptul civil al statelor individuale. Deseori sunt 

încălcate drepturile persoanelor cu incapacitate limitată sau completă, care trăiesc în instituții 

de profil psihoneurologic; și atunci când protecția deplină a tuturor drepturilor nu poate fi 

oferită în cadrul unui stat, oamenii pot folosi diferite standarde ale tratatelor internaționale la 

care trebuie să se conformeze legislația națională. 

Dreptul la asistenţă juridică îşi găseşte reflectarea în cele mai importante instrumente în 

domeniul drepturilor omului, inclusiv în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (10 

decembrie 1948), Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice (16 decembrie 

1966), Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului (20 noiembrie 1989). Aceste 

instrumente recunosc că, atunci când drepturile fundamentale ale persoanei la libertate şi la 

viaţă sunt supuse riscului de către stat, aceasta are dreptul la asistenţă juridică pentru a asigura 

că statul realizează în modul corespunzător sarcinile şi obligaţiile impuse de lege şi, mai mult 

ca atât, nu încalcă drepturile procesuale ale individului. 

Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități3 arată clar că, deși persoanele 

cu dizabilități au aceleași drepturi ca toți ceilalți (art. 1), mii de persoane cu dizabilități sunt 

lipsite de acest drept. De asemenea, Convenția obligă statul să nu practice privarea de 

capacitate juridică, dar să introducă noi modele, cum ar fi crearea unui organ care să ajute la 

luarea deciziilor și/sau să primească plângeri împotriva tutorilor și curatorilor, astfel încât 

aceștia să poarte responsabilitatea pentru cei cărora le este greu să ia decizii în raporturile de 

drept civil. 

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice4 este cel care prevede 

egalitatea egală în fața instanțelor și tribunalelor, precum și egalitatea în fața legii, fără nici o 

discriminare (în art. 14 și art. 26), în timp ce Declarația Universală a Drepturilor Omului5 

prevede egalitatea tuturor persoanelor în fața legii și dreptul acestora, fără deosebire, la o 

protecție egală a legii. De asemenea, că orice persoană are dreptul să solicite asistență juridică 

pentru a-și proteja interesele. 

Un alt instrument universal îl reprezintă Convenția pentru apărarea drepturilor omului și 

a libertăților fundamentale6 din 1949, adoptată în cadrul Consiliului Europei, ale căror 

prevederi sunt aplicabile situațiilor de restrângere a drepturilor omului din cauza incapacității. 

                                                             
3 Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi Nr. 320 din 30.03.2007 În: Tratate Internationale Nr. 50 din 
30.12.2016, art. 320. 
4 Pact international cu privire la drepturile civile şi politice Nr. 31 din 16.12.1966. În:Tratate Internaționale Nr. 1 din 
30.12.1998, art. 31. 
5 Declaratie Universala a Drepturilor Omului Nr. 12 din 10.12.1948. În: Tratate Internaționale Nr. 1 din 30.12.1998, art. 
12. 
6 Hotărâre Parlamentului privind ratificarea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, precum şi a unor protocoale adiţionale la această Nr. 1298 din 24.07.1997. În: Monitorul Oficial Nr. 54-
55 din 21.08.1997, art. 502. 
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Acest document este folosit pentru consolidarea pozițiilor de apărare a dreptului de acces la 

asistență juridică pentru persoanele care locuiesc în instituțiile cu profil psihoneurologic. 

În ceea ce privește Programul global de acțiune pentru persoanele cu dizabilități7, nu se 

menționează în mod explicit dreptul de acces la asistență juridică, însă indirect face apel la 

asigurarea accesului la informații juridice, la dreptul la protecție împotriva tratamentelor 

inumane și degradante. Acesta din urmă poate fi clarificat cu suportul juridic, mai ales pentru 

avansarea proceselor legale: ce trebuie să știe/să facă o persoană în timp ce se află într-o 

instituție cu profil psihoneurologic. Unde poate merge și cum, și în ce măsură declarația sa va 

avea forță legală. 

Analizând legislația națională, constatăm că legile privind accesul la asistență juridică sunt 

înscrise în principalele documente și respectă drepturile fiecăruia. Astfel, 

Constituția Republicii Moldova8 prevede că drepturile și libertățile sunt garantate oricărei 

persoane. Deci, indiferent de rasă, nivel de trai, sex și statut, toată lumea are aceleași drepturi 

(art. 16). De asemenea, garantează tuturor accesul liber la justiție (art. 20).  

Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat9 prevede dreptul persoanei de a 

beneficia de asistenţă juridică din contul statului atunci când nu dispune de mijloace suficiente 

pentru a acoperi costurile asistenţei unui avocat şi interesele justiţiei reclamă această asistenţă, 

în caz contrar fiind posibilă survenirea violării unor drepturi fundamentale ale persoanei. În 

lege sunt prescrise tipurile de asistență juridică garantată de stat la care pot apela cetățenii: 

asistență juridică primară și asistență juridică calificată, aceste forme reprezentând 

standardele sociale minime în acordarea asistenței juridice garantate de stat, oferind acces egal 

la asistență juridică tuturor cetățenilor.  

Dreptul la asistenţă juridică calificată este prevăzut în legislația națională, de asemenea, și prin 

Legea cu privire la avocatură10 potrivit căreia orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod 

liber avocatul pentru a fi consultată şi reprezentată de acesta în materie juridică (art. 5), iar 

Standardele de calitate ale activității avocaților care acordă asistență juridică garantată 

de stat în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale11 

vine să fortifice procesul de acordare a asistenței calificate prin prezentarea unor principii și 

recomandări generale aplicabile activității de acordare a asistenței juridice persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale pe diverse cauze de drept (civil, penal, contravențional). 

 

 

                                                             
7 Hotărâre Guvernului cu privire la aprobarea Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi 
pentru anii 2017-2022 Nr. 723 din 08.09.2017. În: Monitorul Oficial Nr. 335-339 din 15.09.2017, art.827. 
8 Constituţia Republicii Moldova Nr. 1 din 29.07.1994.În: Monitorul Oficial Nr. 78 din 29-03-2016, art. 140. 
9 Lege cu privire la asistenţa juridică garantată de stat Nr. 19 din 26.07.2007. În: Monitorul Oficial Nr. 157-160 din 
05.10.2007, art. 614. 
10 Lege cu privire la avocatură Nr. 1260 din 19.07.2002. În: Monitorul Oficial Nr. 159 din 04.09.2010, art. 582. 
11https://cnajgs.md/uploads/asset/file/ro/1347/Standarde_de_calitate_ale_activit%C4%83%C8%9Bii_avoca%C8%9Bil
or_care_acord%C4%83_asisten%C8%9B%C4%83_juridic%C4%83_garantat%C4%83_de_stat_%C3%AEn_cauzele_cu_i
mplicarea_persoanelor_cu_dizabilit%C4%83%C8%9Bi_intelectuale_%C8%99i_psiho-sociale.pdf 
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VI. ANALIZA DATELOR PRIVIND ACCESUL LA JUSTIȚIE A PERSOANELOR CU 

DIZABILITĂȚI INTELECTUALE ȘI PSIHOSOCIALE 

 

VI.1. Percepția și experiența persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale 

Pentru a evalua posibilitatea exercitării dreptului de a primi asistență juridică a fost aplicat un 

set de întrebări persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din cadrul a 4 centre de 

plasament pentru persoane cu dizabilități din nordul țării, și anume:  

1. Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) mun. Bălți, 

2. Centrul comunitar de sănătate mintală mun. Bălți,  

3. Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Brînzeni, 

mun. Edineț, și  

4. Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni, 

mun. Soroca. 

Trebuie remarcat de la început că, beneficiarii instituțiilor de profil psihoneurologic sunt, de 

obicei, împărțiți în două categorii: cu dizabilitate psihosocială (care au un intelect intact, dar 

din cauza unor evenimente care li s-au întâmplat, întâmpină anumite probleme care au dus la 

dizabilitate), și cu dizabilitate intelectuală (când intelectul este afectat și pentru înțelegerea 

anumitor fapte, situații, este necesar de a folosi cuvinte simple, pe înțelesul persoanei). 

Întrebările au fost formulate astfel încât să se poată evalua modul în care este disponibil accesul 

la justiție prin exercitarea dreptului la asistență juridică, la reprezentare și la un proces 

echitabil, dreptului la informare, dreptului la educație juridică și conștientizare privind accesul 

la justiție, precum și ce oportunități le oferă aceste drepturi.  

În comunicarea cu persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale a fost necesar ca 

moderatorul să explice în termeni pe cât se poate de simpli esența întrebărilor. 

● Situația cu referire la abilitățile de scriere și citire a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, cunoștințele despre drepturi și obligații, solicitare de 

ajutor 

Având în vedere că abilităţile de scris/citit reprezintă o necesitate pentru a se 

asigura efectivitatea accesului la justiție al persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale și pentru protejarea drepturilor acestora asigurate prin actele normative interne 

și internaționale, am încercat să evaluăm situația persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale privind abilitățile de scriere/citire pe care le posedă, cunoștințele lor despre 

drepturile pe care le au, precum și dacă știu cum să le aplice și/sau cum să procedeze în cazul 

în care drepturile le sunt încălcate. Prin urmare, persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale: 

- Posedă foarte slab abilități de vorbire/scriere/citire. Știut este faptul că persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale necesită mai mult timp pentru a însuși anumite 

deprinderi și abilități: a învăța să vorbească, să meargă, să scrie, să citească, să obțină 

anumite abilități de autonomie (mâncatul, îmbrăcatul, ș.a.), dar și a înțelege și asimila 

informații. În speță, aproape fiecare a patra persoană cu dizabilitate intelectuală sau 

psihosocială din cele participante la focus-grup nu știe a scrie, fiecare a șasea -a citi, iar 
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fiecare a opta prezintă dificultăți de exprimare a informației. Totodată, aproximativ o 

treime cunosc să citească ori să scrie doar cu alfabet chirilic. Acest fapt a fost clar chiar 

la început de activitate atunci când, la sesiunea „Să facem cunoștință” unde persoanele 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale au fost rugate să-și pronunțe prenumele, iar 

ulterior să-l noteze pe cartonașul primit de la moderator, iar ulterior și în lista de 

participare. 

 

- Au cunoștințe slabe privind drepturile, obligațiile și responsabilitățile pe care le au. În 

ultima perioadă tot mai mult se vorbește despre drepturile persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale și situațiile în care li se încalcă un anumit drept. De regulă, 

aceasta se întâmplă din considerentul că persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale nu știu cum să-și apere drepturile sau că nu au această deprindere. Astfel, 

pentru a putea evalua cunoștințele și percepțiile referitoare la drepturi, la obligații și 

responsabilități, persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale au fost rugate de 

moderator să numească ce drepturi și obligații de bază cunosc, iar în cazul în care 

consideră că le-a fost încălcat un drept din cele pe care le enumeră - să aducă și câteva 

exemple. Prin urmare, deși au auzit despre drepturi, participanților la focus grup le-a 

luat ceva timp să le numească, apoi să explice ce anume se include în aceste drepturi și 

prin ce se manifestă. Printre drepturile enunțate au fost dreptul la libertate, la sănătate, 

la educație, la viață, la hrană, la odihnă, la familie, la muncă. Cu referire la dreptul de vot, 

deși jumătate din cei prezenți au participat la cel puțin un scrutin, nici o persoană nu a 

menționat acest drept. În mare parte, persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale consideră că le este încălcat dreptul la libertate pentru că nu pot merge 

dintr-un loc în altul, unde doresc și atunci când doresc să o facă (să meargă la piață, la 

magazin, la biserică), în timp ce dreptul la sănătate este cel mai bine respectat drept, 

astfel încât persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale primesc toată asistența 

medicală de care au nevoie. Câțiva dintre participanți au fost de părerea că deși au 

drepturi, nu le sesizează or că au fost lipsite de ele, pe când majoritatea consideră că nu 

au nici o obligație și nici o responsabilitate. În viziunea persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, obligația sau responsabilitatea reprezentând acțiuni sau 

comportări care au un efect negativ: a fura, a lovi, a agresa, a vorbi cuvinte necenzurate 

atât în adresa altor beneficiari ai centrului cât și în adresa angajaților. 

 

Citesc slăbuț, așa... nu tare 
eu cu scrisul, cu cititul... 
 

  

 

 

Știu a scri, a citi, și a iscăli pot. Am 
învățat... Cam greu o fost, dar am învățat. 

  

 

 

Pe silabe citesc, de scris pot în 
chirilică. 

  

 

 

Am dreptul de dormit, 
de mâncat, de odihnit, 
de plimbat în oraș. 

 

 

 (persoană cu 

dizabilitate a centrului 
din Bălți) 

 

 

Am dreptul să mă plimb, să mă duc la 
magazin. 

Dreptul să locuiesc separat, 
independent, să găsesc un loc de 
muncă, un salariu, la multe am 
dreptul...  

 

 

 

 

 (persoană cu dizabilitate a centrului 

din Bălți) 

 

 

Trebuie de ascultat specialiștii și de 
făcut ce ne spun, dacă mergem 
undeva-să întrebăm. 
 

 

Locuiesc cu V. într-o cameră. Asistenții 
sociali intră când doresc. De asta eu 
cred că dreptul meu la odihnă este 
încălcat. 

 

 

Las să ne dea voie peste 
tot, acolo unde vrem 
noi. Iaca noi vrem la 
magazin, la piață, la 
biserică…. 
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- Cunosc, în mare parte, de la cine să solicite ajutor și/sau unde să se adreseze. Întrebările 

în privința nevoii de a beneficia de un ajutor, au stabilit că majoritatea persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale cunosc la cine să se adreseze atunci când cred că 

li s-a încălcat un drept, unde să meargă sau unde să sune. De obicei, apelurile telefonice 

au fost inițiate în mod independent de către cei care posedă un telefon mobil, în rest 

legătura cu instituțiile, organele de drept, avocații, ș. a., s-a făcut prin intermediul 

asistentului social sau a lucrătorului medical, după caz. Astfel, poliția a fost apelată în 

situații de certuri, furturi, violuri, dar cel mai frecvent, în situații de agresiuni fizice a 

căror autori sunt însuși persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Ambulanța 

a fost mai rar solicitată, dar a însoțit poliția de fiecare dată când cazurile de violență au 

provocat consecințe asupra sănătății persoanelor. Totodată, o treime din persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale au afirmat că s-au adresat la Procuratură, 

autoritățile publice locale (în adresa Primarului, de obicei), Avocatul Poporului, precum 

și la unele organizații nonguvernamentale cum sunt Institutul pentru Drepturile Omului, 

Keystone Moldova, Clinica Juridică din Bălți. De asemenea, cunosc de Linia Fierbinte și 

apelul unic de urgență 112. Cu toate acestea, stabilim că persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale întâmpină dificultăți în a delimita tipul de ajutor de care pot 

beneficia din partea instituțiilor/organizațiilor și în care situații concrete se pot adresa. 

De asemenea, nici o persoană cu dizabilitate intelectuală și psihosocială care a beneficiat 

de  asistență juridică din partea unui avocat din sistemul de asistență juridică garantată 

de stat nu a prezentat careva cunoștințe despre existența și activitatea Consiliului de 

Asistență Juridică Garantată de Stat și, cu atât mai mult, despre condițiile de referință 

pentru a beneficia de asistență juridică garantată de stat. 
 

 

● Situația cu referire la asigurarea dreptului la asistență juridică 

Dreptul la asistență juridică permite celor care nu au suficiente resurse financiare să facă față 

costurilor unui proces sau să fie reprezentați juridic. Persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale nu doar că se includ în categoria persoanelor vulnerabile, dar și că din cauza 

dizabilității nu pot înțelege pe deplin necesitatea și chiar momentul în care este nevoie de o 

intervenție juridică în vederea soluționării problemelor pe care le întâmpină. Iată de ce, s-a 

propus identificarea situației în ce privește accesul la asistența juridică și limitărilor existente 

ale accesului la acest tip de asistență. Așadar, în speța noastră, persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale: 

- Au relaționat cu un avocat, dar de cele mai dese ori cu un jurist.  Potrivit persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale, discuțiile cu juristul s-au petrecut în incinta 

centrului de plasament, iar cu un avocat - în oficiul avocatului și în instanța de judecată. 

Câteva persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale au întâlnit și relaționat, 

pentru prima dată, cu avocatul exclusiv în instanța judecată, și nici unul nu a vorbit cu 

un avocat în incinta centrului de plasament. La fel, cu toate că în centrele de plasament 

activează juriști care, la necesitate, acordă asistență juridică primară prin furnizare de 

informații juridice, explicații în probleme juridice și întocmire de acte juridice, 

Să vină și avocatul cu poliția pentru că pe noi ne 
amendează dar nu ne întreabă avem bani, nu avem 

bani... Cred că dacă aș fi avut avocat nu aș fi avut 
amendă... dar așa... 

 

 

Am avut probleme cu M. P., ea servește, strigă, face 
probleme... Poliția o pus amendă și mie și M. P. iar 

dna avocată m-o ajutat să nu plătesc nimic.   
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persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale mărturisesc că nu se simt pe deplin 

libere în a comunica direct cu aceștia. Vorbind despre interacțiunea cu avocații, 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale au beneficiat de asistență calificată 

atât din partea avocaților gratuiți de stat, cât și din partea avocaților privați (exemplul 

centrului de plasament pentru persoane cu dizabilități din s. Bădiceni, mun. Soroca unde 

avocații au fost contractați de instituție și remunerați din resursele financiare ale 

acesteia, cât și de către ONG-uri din resurse de proiect). La fel, au primit suport juridic 

din partea Avocatului Poporului. 

- Percep discuția cu juristul/avocatul ca fiind una confidențială și care le inspiră încredere . 

În procesul de acordare a asistenței juridice de către jurist/avocat nu au participat și nu 

s-au implicat persoane terțe. Discuțiile cu avocatul s-au petrecut atât la distanță (prin 

telefon) cât și față în față. La fel, persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale 

care au beneficiat anterior de o asistență juridică, susțin că au rămas satisfăcuți de 

calitatea serviciilor primite, astfel încât mențin legătura cu avocatul și apelează după 

ajutor de fiecare dată când au nevoie.  

- Au înțeles explicațiile și informațiile primite de la avocat, dar au simțit o barieră 

relațională în comunicarea cu acesta. Persoanele cu dizabilitate intelectuală și 

psihosocială în calitatea lor de beneficiari ai asistenței juridice garantate de stat afirmă 

că nu le-a fost frică să comunice cu avocatul și că nici nu s-au certat cu acesta. Totodată, 

susțin că au primit informații de la avocat în legătură cu asistența și reprezentarea, și că 

avocatul le-a explicat, de asemenea, împrejurările cauzei și unele eventuale rezultate. Cu 

toate acestea, deși au înțeles practic tot ce le-a explicat avocatul, din răspunsurile 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale obținute din focus grupuri devine 

clar că uneori au simțit o barieră relațională. Unii din ei au recunoscut că o astfel de 

atitudine o simt uneori chiar și din partea angajaților centrului de plasament. 

- Au suportat cheltuieli pentru transport și pentru telefonie mobilă atunci când au beneficiat 

de asistență juridică. Unul din obstacolele pe care le-au întâmpinat persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale la acordarea asistenței juridice calificate sunt 

cheltuielile pentru transport și telefon necesare de efectuat pentru a ține legătura cu 

avocatul. Pentru unii distanța mare până la avocat sau până la instanța de judecată, la fel 

a constituit un impediment, în special, pentru persoanele care, pe lângă faptul că au o 

dizabilitate intelectuală sau psihosocială, au și o dizabilitate locomotorie. În același timp, 

careva cheltuieli pentru serviciile de asistență juridică de care au beneficiat, nu au 

suportat.  

- Au fost participanți la procese contravenționale și penale, mai puțin la procese civile. Din 

experiența împărtășită de către persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, 

asistența juridică calificată garantată de stat de care au beneficiat, a fost oferită, în mare 

parte, pe cazuri de drept contravențional și penal, și mai puțin pe cazurile de drept civil.  

 

 

Am fost la judecătorie de câteva ori, pe 6 cazuri, 4 contravenții pe care eu le-am contestat. Erau niște contravenții 
în care eu eram vinovatul, eu le-am contestat. În al cincelea și al șaselea caz am fost condamnat pentru lecuire 
forțată pentru o infracțiune pe care nici nu am săvârșit-o. Pe avocată am văzut -o în ziua ședinței, nici nu am 
discutat cu ea înainte, a venit în sala de ședință, după asta nu am mai văzut-o... 

 



22 
 

● Situația cu referire la asigurarea dreptului la reprezentare și la un proces echitabil 

Dreptul la un proces echitabil ocupă un loc special printre drepturile recunoscute într-o 

societate democratică, astfel încât prevede posibilitatea rezonabilă a oricărei părţi de a expune 

cauza sa instanţei de judecată, în condiţii care să nu o dezavantajeze faţă de partea adversă, 

ceea ce se realizează prin asigurarea dreptului său la apărare.  

În sensul cercetării noastre, persoana cu dizabilități intelectuale și psihosociale are dreptul de 

a fi asistată de un avocat din oficiu specializat în acordarea asistenței juridice garantate de stat 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, în vederea apărării intereselor sale. 

Așadar, în speța noastră, persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale: 

- Au înțeles slab despre ce se discută în sălile de judecată. Persoanele cu dizabilitate 

intelectuală și psihosocială în calitatea sa de beneficiari ai asistenței juridice calificate 

garantate de stat, au întâmpinat unele dificultăți în a înțelege ceea ce s-a discutat în 

ședințele de judecată. Limbajul juridic, scris și verbal (instrument esenţial al profesiilor 

juridice) utilizat de judecători, procurori, avocaţi şi alţi angajați ai instanței pentru a 

informa, a susţine, a argumenta şi a convinge, i-a făcut pe persoanele cu dizabilitate 

intelectuală și psihosocială să nu înțeleagă ce se petrece în instanță și ce hotărâri finale 

s-au luat. 

- Au sesizat comportamentul, atitudinea judecătorului drept una respectuoasă și 

nediscriminatorie. În speță, judecătorii care au examinat cauzele civile, penale cât și 

contravenționale cu implicarea persoanelor cu dizabilitați intelectuale și psihosociale, 

au manifestat o atitudine respectuoasă, au dat dovadă de înțelegere și răbdare față de 

participanții la proces. Judecătorii nu au dat careva întrebări și/sau comentarii care ar fi 

putut ofensa demnitatea persoanei.  

- Au interacționat în instanța de judecată cu traducător/interpret, dar niciodată cu un 

psiholog. La judecarea cauzelor cu participarea personală a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, în instanța de judecată nu au participat specialiști psihologi 

care ar fi contibuit la  facilitarea comunicării dintre persoana cu dizabilitate intelectuală 

și psihosocială, judecător și alți participanți la proces, însă au participat 

traducători/interpreți în situațiile în care persoana cu dizabilitate mintală și 

psihosocială nu a cunoscut limba de stat. A existat însă, și o situație în care persoana cu 

dizabilitate intelectuală și psihosocială nu a putut citi și scri, și a prezentat și unele 

deficiențe de auz. În acest caz, audierea în instanță s-a realizat cu participarea unui 

interpret licențiat, la solicitarea avocatului. 

- Nu s-au simțit speriați, intimidați, dar și certați, numiți cu cuvinte urâte în instanța de 

judecată. În instanța de judecată, persoanele cu dizabilități intelectuale sau psihosociale 

nu au simțit vre-un tratament diferențiat, or vre-o intimidare din partea participanților 

la proces sau a judecătorului. La fel, nu s-a vorbit cu persoana cu dizabilitate intelectuală 

sau psihosocială cu voce ridicată și de pe poziție de superioritate. Unica situația care a 

speriat a fost solemnitatea procesului de judecată, însă prezenţa avocatului a făcut 

persoana cu dizabilitate intelectuală sau psihosocială să se simtă în siguranţă. 
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● Situația cu referire la asigurarea dreptului la informare 

Asistența juridică obligă să ofere și să creeze condiții de acces la informații. Dacă interpretăm 

accesul la consultanță juridică ca acces la informații, atunci putem confirma crearea condițiilor 

pentru fiecare persoană, indiferent de locul în care aceasta locuiește sau se află. Astfel, în funcție 

de etapa la care se află procesul (civil, penal, contravențional), persoana cu dizabilitate 

intelectuală și psihosocială are dreptul de a fi informată cu privire la toate drepturile sale 

procesuale în cadrul procesului precum şi cu privire la serviciile de care poate beneficia. De 

asemenea, de a fi informată cu privire la rolul fiecărui profesionist implicat în proces (procuror, 

ofiţer de poliţie, psiholog, intervievator, judecător), precum și despre deciziile adoptate de 

organul de urmărire penală, procuror sau instanța de judecată. Așadar, în speța noastră, 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale: 

- Nu au perceput explicațiile avocatului privind problema juridică, ce trebuie de făcut/cum 

de procedat ca fiind clare și pe înțeles. Din discuția cu persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale beneficiare de asistență juridică calificată, constatăm că 

acestea nu au conștientizat, de fapt, caracterul juridic al problemelor cu care s-au 

confruntat. Respectiv, chiar şi în momentul în care au fost depuse plângeri la poliţie sau 

a fost întocmită cererea de chemare în judecată, nu au fost apte să perceapă ce urmează 

sau dacă problema lor se va soluţiona cumva.  

- Au ascultat din ce le-a citit avocatul în voce tare din documentele întocmite (pentru 

judecătorie/procuratură/poliție). Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale 

în procesul beneficierii de asistență juridică calificată au întâmpinat o barieră 

semnificativă în a înțelege tipul și conținutul documentelor întocmite de avocat. Această 

barieră s-a făcut prezentă atât din cauza analfabetizării persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, cât și din utilizarea terminologiei specifice în actele juridice. 

Astfel, pe lângă faptul că avocatul a prezentat beneficiarului de asistență juridică 

calificată documentele pe care le-a întocmit pentru judecătorie, or procuratură, or 

poliție pentru a face cunoștință cu conținutul acestora și a le semna, a și citit în glas 

textul.  

- Nu au fost întrebați de către avocat dacă vor sau nu să meargă la judecătorie pentru a 

rezolva problema. Dat fiind specificul intelectual al persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, se pare că avocatul și-a asumat în totalitate direcția și mersul 

procesului de rezolvare a problemelor/situațiilor în care s-a pomenit beneficiarul 

asistenței juridice calificate. Astfel, avocatul nu a consultat dorința și opinia persoanei 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale cu privire la participarea personală la 

judecarea cauzei cu implicarea sa, și nici dacă preferă sau nu o cale judiciară de 

soluționare a problemei.  

- Au avut parte de răbdare și înțelegere din partea avocatului. După părerea persoanelor 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale, avocatul a manifestat răbdare și putere de 

înțelegere. La fel, aceștia se arată mulţumiţi de felul cum au fost trataţi și de felul cum s-

au comportat cu ei avocații. Totodată, se arată mulțumiți se asistența juridică calificată 

de care au beneficiat, precum și de faptul că serviciile juridice prestate au fost suficiente 

pentru obținerea unui rezultat ce i-a satisfăcut. În acest sens, deși e mai mult o percepție 

subiectivă a cetățenilor, calitatea asistenței juridice, așa cum o înțeleg persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale din interacțiunea lor cu avocații, reprezintă un 
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indicator important referitor la buna funcționare a sistemului de asistență juridică 

garantată de stat. 
 

● Situația cu referire la asigurarea dreptului la educație juridică și conștientizare 

privind accesul la justiție 

Educația juridică în domeniul drepturilor și libertăților omului presupune, în primul rând, 

abilitarea cetățenilor cu cunoștințe juridice și asigurarea accesului acestora la sursele de 

informații juridice. Prin dezvoltarea unei culturi juridice a populației se contribuie nu doar la 

respectarea drepturilor omului, promovarea respectului faţă de lege și stat de drept, a unei 

atitudini civice în rândul cetățenilor, dar și la prevenirea criminalității. 

Accesul la justiție devine mai disponibil și mai accesibil atunci când se contribuie la formarea 

unei conștiințe și culturi juridice. Așadar, în speța noastră, persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale: 

- Nu au întâlnit și nu au discutat cu avocați/juriști/specialiști sau au făcut-o foarte rar - 

situație care îi face și mai vulnerabili în calea accesului la justiție. Practic, persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale nu au interacționat cu reprezentanți din sfera 

juridică care să-i informeze despre drepturi sau libertăți, obligații, sau despre cum să 

procedeze atunci când le este încălcat un drept, la cine se pot adresa, precum și alte 

diverse informații utile. Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale au 

recunoscut că își doresc foarte mult să fie vizitați de către avocați, juriști, care să le 

prezinte informații dar și să le ofere răspunsuri la întrebările pe care le au. 

- Necesită consiliere și consultanță juridică. Urmare a discuțiilor purtate la centrele de 

plasament, a fost stabilită principala listă de probleme asupra cărora persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale și-ar dori să primească clarificările juridice 

necesare: a) explicarea drepturilor fundamentale, a obligațiilor; b) stabilirea 

indemnizațiilor, ajutoarelor și alte beneficii sociale de stat; c) dreptul de proprietate (așa 

precum consideră că locuința și unele bunuri mobile le-au fost luate ilegal de către rude); 

d) moștenirea. 

 
- Se simt mai mult stigmatizați decât discriminați. Persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale se confruntă cu atitudini negative și cu probleme de adaptare care nu le 

permit să participe de pe poziții de egalitate la viața socială de rând cu ceilalți. 

Discriminarea lor, este în mare parte, legată de stereotipurile ce persistă în societate 

privind dizabilitatea şi de rolul pe care îl au în viaţa comunității. La fel, pentru 

beneficiarii centrului de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) 

din com. Brînzeni, mun. Soroca, care au și o dizabilitate locomotorie consideră că sunt 

supuși unui tratament diferențiat față de alți beneficiari, așa precum instituția nu este 

adaptată la necesitățile persoanelor cu dizabilități locomotorii (uși înguste, praguri, 

lipsa rampelor de acces).  

Am vrea să avem un avocat sau un 
jurist, aici, în centru, care să ne 
explice,  să ne consultăm cum să 
procedăm în anumite situații, de 
exemplu atunci când poliția ne 
amendează. Vrem doar să vorbim. 
Nimic altceva... 

Vreau să avem jurist și avocați și 
noi să ne consultăm referitor la 
probleme, referitor la încălcarea 
drepturilor, referitor la tot.  

 

Să stăm să vorbim, noi ne 
bucurăm să auzim 
informații noi, dar nu vine 
nimeni să ne învețe, să ne 
lămurească... 
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VI.2. Percepția și experiența reprezentanților centrelor de plasament pentru 

persoane cu dizabilități, reprezentanților serviciilor sociale și 

reprezentanților administrațiilor publice locale 

Accesul efectiv la justiție reprezintă, deseori, o dificultate pentru persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale. Acestea s-ar putea confrunta cu probleme în accesul la anumite 

locuri, probleme de comunicare sau probleme referitoare la atitudinile celor din jur (așa 

precum uneori nu se consideră că persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale ar putea 

fi martori credibili sau că opiniile acestora ar trebui luate în considerare). În aceste situații, sânt 

actori în comunitate care oferă suport, informație și îndrumare celor care trec prin experiențe 

abuzive sau experiențe de viață. Iată de ce, pentru a înțelege dificultățile și barierele care 

îngrădesc sau limitează accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale din nordul țării, sau care le-ar putea împiedica să ia parte la procedurile judiciare 

în calitate de reclamanţi, pârâţi sau martori într-un proces de judecată, au fost desfășurate și 

focus grupuri cu angajați ai centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități, 

reprezentanți ai serviciilor sociale și reprezentanți ai administrațiilor publice locale, câte unul 

cu fiecare grup-țintă. 

În cadrul acestor focus-grupuri au fost abordate subiecte cu referire la cunoștințele persoanelor 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale despre drepturi, obligații, adresări către instituții, 

modalități/încercări de remediere a unor încălcări, pe de o parte, și cunoștințele 

reprezentanților centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități, serviciilor sociale și 

administrațiilor publice locale privind sistemul de asistență juridică garantată de stat, privind 

asistența juridică garantată de stat (primară și calificată) acordată persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, soluții și măsuri necesare de întreprins pentru a asigura și 

îmbunătăți accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la asistență juridică 

garantată de stat (primară și calificată). 

 

VI.2.1. Percepția și experiența reprezentanților centrelor de plasament pentru 

persoane cu dizabilități 

- O problemă legată de accesul liber la justiţie este informarea juridică insuficientă a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale pentru formarea unui nivel adecvat 

al conştiinţei juridice. Deși accesul la justiție este un drept care oferă posibilitate 

persoanelor ca să își exercite alte drepturi, informarea insuficientă a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale devine un factor care generează vulnerabilitatea 

acestora în fața justiției. Reprezentanții centrelor de plasament susțin că beneficiarii 

centrelor de plasament duc lipsă de informații privind legislaţia în domeniu, privind 

drepturile lor şi resursele de asistenţă juridică la care pot să se adreseze. De asemenea, 

chiar dacă unele persoanele instituționalizate cunosc că dispun de drepturi, nu știu cum 

Anul trecut au făcut reparație prin odăi, și au zis să nu 
roade acolo că e perete, da cum să nu rod dacă eu îs în 
scaun cu rotile. Iaca, vedeți ușile estea? Eu cum să trec? Ele 
trebuie să aibă minim 90 de cm. 

Am scaun electric, dar nu îl pot folosi. Vedeți 
mâinele estea? Mi-ar fi ușor cu acel electric, m-
aș deplasa singur, dar așa, nu pot... am nevoie de 
ajutor. 
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să și le exerseze. În aceste situații, administrația instituției împreună cu asistenții sociali 

sunt cei care se implică și oferă suportul necesar persoanelor cu dizabilități intelectuale 

și psihosociale să-și acceseze drepturile.  

 

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale au necesitate mai mult în informații 

juridice și explicații în anumite probleme juridice, decât în asistență în vederea întocmirii 

unor acte juridice. Angajații centrelor de plasament oferă persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale informații generale ce țin de problemă/de situație, le explică 

unde se pot adresa și îi direcționează către instituțiile competente, inclusiv către Oficiul 

Teritorial Bălți al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat în cazul în 

care este nevoia de intervenție a unui avocat în vederea soluționării problemei. În acest 

sens, angajații întocmesc solicitările necesare pentru desemnarea unui avocat garantat 

de stat.  

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale nu cunosc or nu doresc să-și cunoască 

obligațiile și responsabilitățile. Potrivit opiniilor reprezentanților centrelor de 

plasament, precum am menționat, beneficiarii instituțiilor își cunosc drepturile, ceea ce 

nu putem afirma în cazul obligațiilor și responsabilităților. Cunoașterea drepturilor se 

datorează inclusiv faptului că în centrele de plasament sunt afișate panouri informative. 

- Dreptul la libertate, dreptul la asistență medicală și dreptul la ajutorul social sunt cele mai 

bine cunoscute drepturi de către persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. 

Printre drepturile cel mai des enunțate de către beneficiarii centrelor de plasament au 

fost dreptul la libertate, dreptul la liberul acces la diverse servicii, inclusiv servicii care 

nu pot fi acordate de instituție, dar pe care persoanele cu dizabilități le solicită cu intima 

convingere că ar trebui să le primească. Ca remarcă, la Centrul de Plasament din Bălți se 

vorbește, în special, de dreptul femeilor persoanelor cu dizabilități de a naște. De 

asemenea, beneficiarii acestei instituții afirmă că au dreptul la servicii calitative, iar 

uneori chiar și monitorizează situația.  

Persoanele cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale nu 
au acces la justiție pentru că nu 
știu de ea, nu cunosc că au 
dreptul la un proces echitabil. 
 

Ca angajați ai instituției am asistat, am însoțit chiar și în instanță persoane 
cu dizabilități, la avocat, la procurori, la anchetatori, deci o parte din ei care 
au avut tangență cu sistemul de justiție au avut suportul nostru, sau ei s-au 
adresat la noi și deja împreună cu ei ne-am adresat la persoanele și 
organele abilitate. 
 

 

 

 

De cele mai multe ori se acordă asistență parajuridică, pentru că doar un jurist poate acorda asistență juridică 
veridică. Informațiile pe care le deținem noi în măsura atribuțiilor, acelea și au fost împărtășite, în rest am apelat 
la specialiști din afara instituției. 
 

La noi în instituție, în Bălți, 
își cunosc bine drepturile, 
mai puțin obligațiile, avem 
panouri afișate cu drepturile 
beneficiarilor, panouri 
informative peste tot, așa 
că... 

  

 

 

Își cunosc drepturile, dar când ai un drept, ai și o obligațiune, la ei însă hotarul 
dintre drept și obligațiune este șters. Nu înțeleg că o dată cu un drept, ei au și 
o obligațiune. Percepția lor despre drepturi și obligațiuni trebuie să meargă 
în paralel, de altfel întotdeauna o să avem doar drepturi și nu o să avem 
obligațiuni, deci beneficiarul nu are nici o obligațiune, dar el le are, nu sunt 
poate explicate în măsura, în cuvintele pe care ei să le perceapă. 

Solicitările beneficiarilor sunt uneori generoase, de multe ori nu corespund cu posibilitățile care le are instituția, 
dar beneficiarii sunt conștienți de faptul că ei au drepturi de accesa servicii calitative și cantitative, de aia de 
multe ori ne spun că eu am dreptul la..., adică tu cum? vrei să încalci dreptul meu? 
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- Drepturile cel mai des încălcate ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale 

sunt dreptul la proprietate și dreptul de moștenire. În opinia angajaților centrelor de 

plasament, există beneficiari care deși au în proprietate bunuri imobiliare, aceștia nu pot 

să locuiască la ei în casă pentru că nu sunt dezvoltate serviciile de care ar avea nevoie la 

nivel comunitar. Respectiv, persoana cu dizabilitate este nevoită să se afle în plasament, 

în timp ce bunul său imobiliar fie că este folosit de rude, fie că stă abandonat, așadar nu se 

poate folosi de dreptul său la proprietate. În ce privește dreptul la moștenire, există 

situații în care beneficiarii centrelor de plasament deși conform legislației sunt capabile, 

de facto sunt persoane care nu se orientează, care nu au cunoștință, și pentru care notarii 

cer persoană de suport.  

 

● Situația cu referire la cunoștințele reprezentanților centrelor de plasament pentru 

persoane cu dizabilități despre sistemul de asistență juridică garantată de stat și 

interacțiunea cu Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat 
 

- Reprezentanții centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități cunosc 

despre sistemul de asistență juridică garantată de stat. Chiar dacă posedă 

cunoștințe generale privind organizarea şi acordarea asistenţei juridice 

garantate de stat, condițiile de referință pentru a beneficia de asistență 

respectivă, existența și activitatea Oficiului Teritorial Bălți a Consiliului Național 

pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, stabilim că circa o jumătate din 

reprezentanți ai centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități 

participanți la focus grup nu au interacționat cu Oficiul Teritorial Bălți a 

Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (cazul centrului 

de plasament com. Bădiceni, mun. Soroca, și centrului de plasament com. 

Brînzeni, mun. Edineț). Cu referire la angajații centrelor de plasament care au 

avut experiență în interacțiunea cu Oficiul Teritorial Bălți, în timp ce unii 

menționează despre receptivitatea acestuia la solicitările de acordare a 

avocatului din oficiu, alții sunt de părerea că termenul de examinare a cererilor 

(inclusiv pe dosarele persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale) este 

îndelungat, iar avocatul nu ar depune efortul așa cum l-ar fi depus în cazul 

apărării drepturilor persoanelor în dosarele private.  

- Reprezentanții centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități 

direcționează persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale către Oficiul 

Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, 

însă există situații în care sunt contractați avocați privați. În acest sens, precizăm 

că angajații celor centrelor de plasament din mun. Bălți au o experiență bună de 

conlucrare cu Oficiul Teritorial Bălți. În ce privește centrul de plasament din com. 

Brînzeni, mun. Soroca, deși nu s-a interacționat vreodată cu avocați din sistemul 

de asistență juridică garantată de stat, s-a contractat, la necesitate, avocați 

Nimeni nu dorește să-și asume responsabilitatea să pună semnatură pentru persoana respectivă, sau solicite să 
se facă o ocrotire judiciară asupra persoanei-o tutelă care, după cum știm, este o procedura foarte îndelungată, 
și rudele nu merg la acest pas din diferite motive. Astfel, beneficiarii rămân tot așa, în instituții, deși ar avea 
posibilitatea de a locui în propriul apartament sau în propria casă... 
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privați, în timp ce la centrul de plasament din com. Bădiceni, mun. Edineț nu a 

apărut nevoia de a fi oferită o asistență juridică calificată beneficiarilor, astfel, s-

a acordat doar o asistență juridică primară de către juristul instituției. 

 

● Situația cu referire la acordarea de asistență juridică garantată de stat (primară și 

calificată) persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale 
 

- În calitatea sa de beneficiari ai asistenței juridice, persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale au fost însoțite de angajații centrelor de plasament în 

vizita la oficiul avocatului, ba chiar și a notarului și biroului de probațiune. În 

timpul vizitelor realizate în afara centrelor de plasament, persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale sunt însoţite de cel puțin un angajat al 

centrului care are responsabilitatea de a facilita atât deplasarea persoanei cu 

dizabilitate intelectuală și psihosociali către alte instituții, cât și comunicarea 

acesteia cu actorii comunitari. 

- Asistența juridică acordată persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, 

în mare parte, a fost suficientă pentru a le apăra drepturile și a obține rezultatul 

dorit. Conform  prevederilor legale, în opinia angajaților centrelor de plasament, 

s-a obținut rezultatul care ar fi fost obținut și în cazul unei persoane neîncadrate 

într-un grad de dizabilitate. Pe aceeași metodă de investigare, pe aceeași metodă 

de proces judiciar s-a mers și în cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale. Așadar, au existat cazuri de furt în care persoanelor le-au fost 

restituite bunurile, cazuri de contestare a amenzilor pentru săvârșirea unei 

contravenții, cazuri de violență între beneficiari ai centrului de plasament în care 

agresorii au fost, conform expertizei, direcționați spre ispășirea pedepsei prin 

tratament prin constrângere. Prin urmare, persoanele cu dizabilități intelectuale 

și psihosociale, în mare parte, au rămas mulțumite de asistența juridică de care 

au beneficiat, astfel plângeri privind calitatea asistenței juridice calificate, nu s-

au înregistrat.  

- Cazuri de desemnare unui anumit avocat pentru acordarea asistenţei juridice 

calificate, precum și înlocuirea avocatului desemnat să acorde asistenţă juridică 

calificată nu au existat. În acest context, menționăm că unii beneficiari ai 

centrelor de plasament care au beneficiat anterior de asistență juridică calificată 

practică să se adreseze la același avocat cu care au relaționat anterior, atât din 

motivul că au avut câștig de cauză, cât și că nu întâmpină bariere de comunicare. 

În rest, persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale nu au preferințe și 

accesează serviciile oricărui avocat.  

Oficiul Teritorial Bălți este foarte 
receptiv față de persoanele cu 
dizabilități. Toate persoanele au fost 
asistate în modul corespunzător. 
Chiar și cu o simplă solicitare din 
partea beneficiarului, i s-a oferit un 
avocat. 

De exemplu, avem un caz în care beneficiarul se află în proces cu 
ANAS-ul, au fost câteva ședinte deja. Am avut și un caz în care 
persoanei cu dizabilități i-a oferit suport juridic un ONG care a plătit 
avocatul, iar acum cauza se află în examinare la CSJ. Practic 
persoana cu dizabilități nu întâmpină piedici, dacă este adresarea ea 
merge înainte, poate nu pe atât de rapid pe cât își dorește 
beneficiarul, dar trebuie să avem răbdare. 
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- Cazuri de discriminare directă a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale pe criteriu de dizabilitate nu au fost observate. Cu toate că nu au fost 

observate cazuri directe de  dicriminare a persoanelor cu dizabilități  intelectuale 

și psihosociale, reprezentanții centrelor de plasament simt o reticență față de 

persoanele cu dizabilități atât din partea societății cât și din partea angajaților 

instituțiilor de stat. Ca remarcă, angajații centrului de plasament pentru 

persoanele cu dizabilități (adulte) din Bălți atestă o discriminare pozitivă făță de 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale care sunt plasate în 

locuințele protejate. Cu toate că aceste persoane se află aproape de un trai 

ordinar din comunitate, cetățenii au devenit mai sensibili față de necesitățile și 

nevoile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale care sunt din 

instituții rezidențiale, astfel încât le oferă suport financiar și material de care cred 

că beneficiarii locuințelor protejate ar avea necesitatea. 

 

● Soluții și măsuri necesare de întreprins pentru a asigura și îmbunătăți accesul 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la asistență juridică 

garantată de stat (primară și calificată), în viziunea reprezentanților centrelor de 

plasament. 
 

- Instituirea ocrotirii juridice asupra persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale severe. 

- Identificarea unor juriști specilizați în a lucra cu persoane cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale la care s-ar adresa angajații instituțiilor împreună cu 

beneficiarii centrelor de plasament, având siguranța că acești juriști le vor acorda 

toată asistența juridică necesară și vor contribui la soluționarea problemelor cu 

care se confruntă (în cazul centrului de plasament temporar pentru persoanele cu 

dizabilități (adulte) com. Bădiceni, mun. Soroca). 

- Realizarea unor sesiuni de informare cu abordarea subiectelor de ordin juridic, în 

special cu privire la drepturi, însă cu un accent sporit pe obligații și responsabilități; 

instituții și organizații de suport pentru persoanele cu dizabilități, cu date de 

contact actualizate și serviciile pe care le prestează; 

La moment avem 6 persoane care contactează cu avocatul 
plătit de instituție, care oferă asistența juridică necesară și în 
felul următor să rezolvăm problemele care au apărut. O să 
avem chiar și un precedent în care persoana cu dizabilitate 
nu a fost îndreptățită și dosarul va merge la CEDO, pentru că 
i s-a încalcat dreptul la un proces echitabil. 

Sunt beneficiari care au o încalcare 
administrativă, au primit niște amenzi, au 
contestat în instanța de judecată prin 
intermediul avocatului de stat și a câștigat 
dosarul, în acest caz persoana este mulțumită. 

Atunci când însoțesc beneficiarii la 
instituții pentru perfectarea unor 
documente, văd că angajații instituției 
respective nu îi tratează la fel ca și cum 
ar trata o persoană fără dizabilitate 
intelectuală sau psihosocială.   

  

Discriminarea pozitivă joacă un rol negativ în serviciile locuințelor 

protejate. Atât timp cât unul îi dă una, altul îi cumpără ceva acolo, 
persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale nu sunt 
motivate să se angajeze în câmpul muncii, să se mențină angajat 
și să respecte anumite reguli la locul de muncă. 
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- Vizitarea centrelor de plasament de către avocați din sistemul de asistență juridică 

garantată de stat, care ar răspunde la necesitățile de consultanță juridică a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2.2. Percepția și experiența reprezentanților serviciilor sociale 

- Situația privind accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale din locuințele protejate deschise pe lângă centrele de plasament 

temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) este asemănătoare situației 

existente în centrele de plasament. Beneficiarii serviciilor locuință protejată sunt 

foști beneficiari ai centrelor de plasament temporar pentru persoane cu 

dizabilități (adulte). Aceștia nu se deplasează independent la avocat, tot prin 

intermediul angajaților centrelor de plasament solicitând serviciile de care au 

nevoie. În cazul locuințelor protejate persoanele mai puțin au fost în situații în 

care să aibă nevoie de asistență juridică, dar la necesitate, această asistență le-a 

fost acordată. 

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale primesc informații și 

consultanță din partea reprezentanților serviciilor sociale, iar după caz, sunt 

direcționate către Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național de Asistență 

Juridică Garantată de Stat sau alte instituții. 

- Capacitatea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale de a înțelege 

drepturile și a respecta obligațiile este în corelație directă cu gradul de întârziere 

și de afecțiune intelectuală. Persoanele cu un grad ușor și moderat de dizabilitate 

intelectuală își cunosc drepturile, dar nu cunosc cum să și le exercite, pe când 

persoanele cu un grad sever de dizabilitate nu știu că au drepturi și nici care sunt 

acestea. Efectele afecţiunilor permanente care sunt caracterizate de o capacitate 

intelectuală mult scăzută, au ca rezultat limitări ale funcţiei intelectuale. 

 

Cea mai importantă schimbare care trebuie să aibă loc în viziunea mea, este 
instituirea ocrotirii juridice asupra persoanelor care nu se orientează, care au o 
retardare atât de severă încât nu au nici conștință, sunt la un nivel de dezvoltare 
de 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani. În acest caz este necesară instituirea unei tutele pentru că 
aceștia să fie reprezentați de persoanele competente sau care pot lua decizii. 

Ne vine greu să ne adresăm la juriști, suntem departe. Să vină juriștii la centru sau să știm 
că persoana este aici, în centrul raional. Una-două persoane la care să ne putem adresa 
direct ca să primim o consultație juridică, să ajute să perfectăm actele, adresările, cererile 
necesare, să nu îmblăm de la un consultant juridic la altul care ne spune că nu are timp 
sau altceva... 

În activitatea noastră, consultăm fiecare beneficiar care are nevoie de consultație, iar în situația necesității de 
ajutor juridic, direcționăm persoana către organele competente. Ca exemplu, se adresează cu privire la instituirea 
măsurii de ocrotire judiciară (tutelă sau curatelă). În acest caz le explicăm în ce constă procedura și că au nevoie 
să se adreseze la avocat. De regulă, acestea sunt familiile în care se află persoane cu dizabilitați intelectuale si 
psihosociale care necesită o formă de protecție. 

Persoanele cu dizabilitați își cunosc drepturile lor, cunosc obligațiile imediate, ceea ce nu putem zice de persoanele 
cu dizabilități intelectuale care e foarte greu să și le cunoască, ei nu au capacitatea de a le cunoaște deși le spui 
de multe ori. Mă rog, ei au un nivel de dezvoltare așa cum este și nu pot să zic că își cunosc și drepturile și 
obligațiunile, deși noi lucrăm asupra acestei probleme. În cazul persoanelor cu dizabilități psihosociale e mai 
dificil, mai ales cu cei cu schizofrenie. 
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- La nivel de servicii sociale, se cunoaște de sistemul de asistență juridică garantată 

de stat, dar se apelează rar la Oficiul Teritorial de Asistență Juridică Garantată de 

Stat. Asistenții sociali susțin că știu despre existența avocaților de stat, însă 

puține sunt cazurile în care s-a apelat la un avocat. În mare parte, în soluționarea 

problemelor juridice nu este nevoie de implicarea unui avocat, prin urmare 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale nu sunt direcționate către o 

asistență juridică calificată. Ce ține de locuințele protejate din Soroca, 

reprezentanții serviciilor sociale susțin că nu au accesat niciodată, în mod 

individual, serviciile juridice oferite de stat, pentru că atunci când au apărut 

problemele, acestea au fost preluate spre soluționare de centrul de plasament 

temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) com. Bădiceni, mun. Soroca, cu 

implicarea avocaților contractați direct de instituție. 

- Apărarea juridică oferită persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale a 

fost suficientă. Potrivit reprezentanților serviciilor sociale din Primăria mun. 

Bălți, avocații de stat își depun toate eforturile în privința apărării drepturilor 

persoanelor cu dizabilități, astfel încât asistența juridică oferită să fie suficientă, 

iar beneficiarii de asistență juridică să rămână satisfăcuți de serviciile juridice de 

care au beneficiat. În activitatea sa, specialiștii pe problemele persoanelor cu 

dizabilități din cadrul Primăriei mun. Bălți deseori sunt participanții ședințelor 

de judecată, unde se oferă un avocat de stat. De regulă, în cadrul acestor ședințe 

au calitatea de reprezentanți legali de la organele administrației publice locale, 

aceste cazuri fiind penale (în care persoanele cu dizabilități sunt victime, bănuiți, 

învinuiți), civile (cu privire la instituirea tutelei, curatelei, stabilirea măsurii de 

ocrotire judiciare), precum și cazuri administrative (mai rar dar sunt).  

 

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale mai puțin se bucură de un 

proces echitabil. Deși persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale își 

exercită drepturile și beneficiază de asistența juridică calificată necesară, 

reprezentanții serviciilor sociale consideră că acestea nu se bucură pe deplin de 

un proces echitabil și la garanțiile cuvenite unui proces echitabil în condiții de 

egalitate cu ceilalți. 

Eu nu cunosc cadrul legislativ 
privitor la persoanele cu 
dizabilități. Sunt probleme care 
apar așa, și ei apelează după 
ajutor. În aceste situații avem 
nevoie de niște clarități, să știm 
măcar unde  să apelăm. 

  

Noi cunoaștem despre asistența juridică garantată de stat. Am avut 
două cazuri în anul 2021 când persoanele au beneficiat de ajutorul 
Oficiului Teritorial Bălți: o persoană a avut probleme cu partajarea 
averii și altă persoană a fost cu probleme privind plata facturilor la CET-
Nord. De fiecare dată când beneficiarii au probleme de diferit ordin 
(familie, locuință, îngrijire medicală, hrană), îi referim la specialiști care 
sunt nemijlocit specializați în rezolvarea acestei probleme. 

 

Cred că aici influențează și factorul uman pentru că se necesită în o atitudine individuală în care nu poți să fii 
necinstit. Conlucrăm bine cu avocații, avem deja niște relații de muncă stabilite. Deși suntem un municipiu mare, 
ne cunoaștem, avocații nu ne refuză și intervin în soluționarea problemelor. 
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● Soluții și măsuri necesare de întreprins pentru a asigura și îmbunătăți accesul 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la asistență juridică 

garantată de stat (primară și calificată), în viziunea reprezentanților serviciilor 

sociale. 

 

- Instruirea specialiștilor care lucrează cu persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale direcților asistență socială și protecție a familiei, a centrelor de 

plasament pe diverse subiecte juridice, pentru a putea oferi informație și 

consultanță persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. Aprofundarea 

specialiștilor care prestează servicii de asistență socială, psihologice, medicale și 

în jurisprudență, pentru ca aceștia să dețină cunoștințe minime la ce specialiști 

să direcționeze persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, chiar și 

unele căi și modalități de soluționare a problemelor care sunt cele mai frecvent 

întâlnite. Specialiștii care lucrează cu persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale se pomenesc deseori în situații dificile și nu au o pregătire de multe 

ori corespunzătoare pentru a-i putea ajuta în momentul oportun. 

- Simplificarea procedurii de perfectare a actelor cu privire la instituirea măsurii de 

ocrotire judiciară (tutela care o fac părinții pentru persoanele cu dizabilități care 

nu au capacitatea de a conștientiza acțiunile). Procedura este de foarte lungă 

durată și cere transportarea beneficiarilor la medicii specialiști care uneori este 

imposibilă fizic și este nevoie de mijloace financiare. Din acest motiv multe 

persoane cu dizabilități nu-și pot apară singuri drepturile, iar persoanele care pot 

să o facă nu mai ajung să obțină actele care le dau dreptul să le reprezinte 

interesele în orice instituție. 

- Informarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale despre drepturi, 

obligații și instituții competente în rezolvarea diferitor probleme juridice. Această 

măsură se simte necesară de întreprins pentru a se contribui la formarea unei 

conștiințe juridice. Astfel fiind, persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale vor da sens unor acțiuni și/sau comportări pe care le manifestă, atât 

în raport cu propria persoană, cât și în adresa altora. 

- Creșterea numărului/listei persoanelor care acordă asistență juridică primară, dar 

și calificată. Pentru îmbunătățirea calității asistenței juridice, trebuie să se 

asigure un număr suficient de prestatori ai serviciilor juridice.  

- Determinarea nivelului de capacitate a persoanei la nivel de instituție, respectiv 

instituirea unei forme de protecție judiciară, după caz. 

S-ar părea că așa, totul este corect, statul le dă și un avocat, cu toate acestea din câte cunosc eu, nu îmi aduc 
aminte ca o persoană cu dizabilități să fi câștigat procesul. Dacă să privim lucrurile real, corupția este foarte 
mare în sistem, cu atât mai mult în raioane, și atunci multe lucruri se ascund, și din ce cazuri cunosc eu... până la 
urmă persoana cu dizabilitate sau își retrage cererea sau se pasează dosarul, se închide... deci nu îmi aduc aminte 
ca să fi câștigat ceva. Cred că atâta timp cât societatea privește persoanele cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale altfel, nu-i tratează la egal, problema aceasta o să existe. Da... se oferă totul așa... dar dacă s-ar face 
o statistică câte persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale au câștigat procese, cu ce s-au finalizat, câte 
dosare au fost plasate... cred că e multă nedreptate în dosarele persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale... 
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- Sensibilizarea opiniei lucrătorilor din domeniul justiției privind persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale. Profesioniștii din domeniul administrării 

justiției trebuie instruiți privind accesul la justiție al persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale. Să fie elaborate ghiduri privind asigurarea accesului 

la justiție al persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale care să ofere 

informații specifice angajaților din sistemul de justiție. 

 

VI.2.3. Percepția și experiența reprezentanților administrațiilor publice locale 

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale au o problemă majoră în 

faptul definirii dizabilității sale intelectuale. Potrivit reprezentanților 

administrațiilor publice locale, din raportul juridic sau privind o consultație 

juridică, persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale își cunosc 

drepturile la moment, însă nu și le pot folosi. 

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale sunt insuficient de informați  

în privința drepturilor pe care le au și serviciilor de care pot beneficia. Astfel, 

reprezentanții administrațiilor publice locale oferă diverse informații și explicații 

ce privesc soluționarea problemei sau situației în care se află persoana cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale. De cele mai dese ori, asistenții comunitari 

sunt cei care acordă informații și consultanță persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale (la adresare sau solicitare). 

- Dreptul la ajutorul social și dreptul la asistență medicală sunt cele mai bine 

cunoscute drepturi de către persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. 

Reprezentanții administrațiilor publice afirmă că, în mare parte, persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale cunosc despre prestațiile de asigurări 

sociale și că au posibilitatea gratuită să beneficieze de servicii medicale și de 

medicamente compensate. 

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale uită de obligații și de 

responsabilități, astfel încât nu prezintă actele necesare la stabilirea unei prestații 

de asigurări sociale, nu semnează în acte pentru că pur și simplu nu vor să o facă, 

și nici nu se informează în momentul oportun despre ce urmează să facă și cum 

să procedeze în anumite situații. 

Știu că sunt sate unde activează parajuriști, 
dar acesta însă nu este cumva răspândit pe 
toată țara însă este o practică foarte bună, și 
oferă persoanelor care mai puțin cunosc 
despre drepturi și obligații, care sunt departe 
de jurisprudență, de a beneficia de o 
consultație pentru care să achite sau să plece 
la raion, să caute un avocat. Așadar este foarte 
important ca în fiecare comunitate să fie 
parajuriști.  

 

Specialiștii din domeniul justiției (în special lucrătorii din 
judecătorii), din câte am observat, cu părerea de rău sunt 
puțin departe de problemele persoanelor cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale, problema dizabilității a fost 
tratatată din punct de vedere medical întotdeauna și acum 
când persoanele se întâlnesc cu diverse probleme.... da, din 
2018 persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale 
sunt egali în drepturi și obligații, au fost toți declarați 
capabili, însă apar foarte multe probleme de ordin juridic... 

 

Am acordat asistență juridică pe parcursul 
a 4 ani la 21 persoane. Am oferit suport la 
înaintarea cererilor în judecată, la 
stabilirea măsurii de ocrotire judiciară 
sub formă de tutelă la 28 persoane.  

 

O facem practic în fiecare zi atât în birou cât și prin localitate la 
solicitare și prin telefon. Asistentul social comunitar o face în 
permanență. Chiar și acum avem un caz în judecată de instituire 
a tutelei asupra persoanei cu grad de dizabilitate sever. 
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- Se cunoaște despre Consiliul Național de Asistență Juridică Garantat de Stat la nivel 

de administrații publice locale, precum și despre condițiile de a beneficia de 

asistență juridică, însă rar se interacționează cu avocații de stat sau chiar deloc.  

Angajații administrațiilor publice locale susțin că au cunoștințe despre existența 

avocaților de stat și la necesitate direcționează persoanele cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale către asistență juridică calificată, însă de puține ori se 

apelează la un avocat. De regulă, reprezentanții administrației publice locale în 

calitatea sa de autorități tutelare participă la ședințe de judecată în care avocații 

sunt desemnați de Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național de Asistență 

Juridică Garantat de Stat. O experiență de colaborare în acest sens, are loc de 

obicei, în dosarele civile cu referire la stabilirea măsurii de ocrotire judiciară. 

Potrivit răspunsurilor obținute din focus-grupuri, administrațiile publice din 

localitățile rurale sunt cei care mai puțin interacționează sau nu au interacționat 

niciodată cu Oficiul Teritorial al Consiliului Național de Asistență Juridică 

Garantat de Stat. 

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale beneficiari ai sistemului de 

asistență juridică garantată de stat s-au aratat mulțumiți se asistența juridică 

primită, astfel încât solicitări de înlocuire a avocatului de stat nu au fost. La fel, 

potrivit opiniilor reprezentanților administrațiilor publice locale, asistența juridică 

acordată persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale este suficientă 

pentru a le apăra drepturile și a obține rezultatul dorit.  

- Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale sunt discriminate, în mare 

parte, din cauza stereotipurilor existente în societate privind dizabilitatea și 

comportamentul acestora, deseori imprevizibil și pe alocuri, agresiv sau violent. 

Prin urmare, persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale se confruntă 

cu atitudini negative și cu probleme de adaptare care nu le permit să participe de 

pe poziții de egalitate la viața socială de rând cu ceilalți.  

 

● Soluții și măsuri necesare de întreprins pentru a asigura și îmbunătăți accesul 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la asistență juridică 

Cu părere de rău de obligații se uită. Chiar și la stabilirea 
unei prestații, aceasta se stabilește doar în baza cererii 
persoanei, dacă persoana nu a adresat cererea la timp, de 
exemplu plata compensației pentru servicii de transport, 
evident această compensație se stabilește din momentul 
prezentării cererii și persoana pierde o lună, două, trei, și 
atunci ne învinuiește pe noi că nu i-am stabilit... „Unde sunt 
banii mei? Unde-i compensația?” Ne întreabă... Clar că sunt 
niște obligații a acestor persoane, doar că cadrul legal nu ne 
permite să intrăm în situație.  

 

O bună parte din persoanele cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale cunosc de prestații 
și servicii sociale și de servicii medicale. 
Vorbesc de partea care cât de cât 
conștientizează acțiunile sale pentru că un 
bun procent nu conștientizează ceea ce se 
petrece, sunt persoane care au nevoie de 
suport și nu cunosc ceea ce este, ce servicii pot 
fi și în genere dacă pot accesa un serviciu sau 
altul.  

Normal ca sunt cazuri de discriminare. 
La noi societatea nu e pregătită să 
accepte persoanele cu dizabilități, în 
special pe cele cu dizabilități mintale. 

 

Cazuri de discriminare evident că sunt. Poți auzi în piață sau în stradă 
când merge o persoană cu dizabilitate și îi strigă „Măi deb...”. Cu 
părere de rău noi nu putem direct influența comunitatea pentru a 
diminua acest efect, doar prin informare, prin bunul simț și educația 
persoanelor vom putea ajunge la faptul că persoanele cu dizabilități 
mintale cu aceleași drepturi ca cei sănătoși.   
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garantată de stat (primară și calificată), în viziunea reprezentanților 

administrațiilor publice locale. 

 

- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale, prin promovarea unei percepţii pozitive şi rolului social al acestora, 

inclusiv cultivarea unei atitudini tolerante faţă de drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi. La fel, încurajarea instituţiilor mass-media ca să relateze despre 

persoanele cu dizabilităţi de o manieră care ar contribui la incluziunea lor socială, 

iar instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale să desfășoare campanii 

de informare în cadrul cărora să fie distribuite pliante informative. Totodată să 

fie elaborate diverse infografice ce vizează persoane cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale, care să fie plasate pe site-urile web a instituțiilor de stat, paginilor 

de Facebook, acolo unde utilizatorii de internet se pot informa, ulterior distribui 

informația în mediul online. 

- Să se formeze o conlucrare eficientă a administrațiilor publice locale cu Oficiul 

Teritorial al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantat de Stat, în special 

în situațiile în care apare un caz dificil în care este implicată o persoană cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale, iar angajații administrațiilor publice 

locale nu au cunoștințe și nici competențe în a le rezolva.  

- Informarea asistenților sociali comunitari despre posibilitatea și cerințele pentru a 

beneficia de asistență juridică garantată de stat, precum și activitatea Oficiilor 

Teritoriale al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat.  

VI.3. Percepția și experiența avocaților din sistemul de asistență juridică garantată 

de stat 

În elaborarea prezentului studiu au fost consultate și opiniile a 13 avocați din 6 regiuni a țării 

care furnizează servicii de asistență juridică calificată garantată de stat în nordul țării, care au 

fost rugați să răspundă la unele întrebări generale pentru a vedea percepția lor referitor la 

sistemul de asistență juridică garantată de stat, bazată și pe experiența acestora de acordare a 

asistenței juridice. În viziunea avocaților respondenți, sistemul de asistență juridică garantată 

de stat își îndeplinește în mare parte sarcinile pentru care a fost creat, dar există și anumite 

disfuncționalități în sistem.  

Astfel, 54% din ei consideră că sistemul existent asigură cetățenii cu juriști/avocați 

profesioniști și bine pregătiți. Nici un avocat nu a menționat că asistența juridică garantată de 

stat determină prestarea unor servicii de asistență juridică necalitativă. Totuși, faptul că 46% 

din avocați s-au abținut să menționeze că în sistem activează juriști/avocați profesioniști și bine 

pregătiți, ne indică despre anumite probleme ce țin de competenţa profesională a persoanelor 

care acordă asistența juridică, cât și calitatea acestei asistențe. 

Dacă tot suntem în anul 2022, serviciile 
tehnologice sunt avansate, locuitorii 
localităților vizitează site-urile oficiale,  
atât a primăriilor cât și a juriștilor. Deci 
trebuie de făcut mai multe postări, video.  

 

Odată ce avem parajurist în localitate, să se țină în evidență 
persoanele care au necesitatea de a li se presta servicii judiciare 
și să țină legătura și la moment să acționeze. Primăria cu 
asistentul social și cu persoana să mențină comunicarea să țină 
în evidență și să intervină în rezolvare.  
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Răspunsurile avocaților la câteva întrebări conexe din chestionar creează confuzie și 

incertitudine despre funcționarea eficientă a sistemului de asistență juridică garantată de stat. 

În conformitate cu afirmațiile a 53% din avocații respondenți, sistemul asigură acordarea 

asistenței juridice doar unor categorii de persoane, iar potrivit 39% din avocați, sistemul 

asigură posibilitatea tuturor cetățenilor fără discriminare să-și poată apăra drepturile. Noi 

avem Legea nr. 198/2007 care stabilește anumite limite și reglementează care categorii de 

cetățeni pot beneficia de asistență juridică garantată de stat și în ce situații. În continuare, doar 

23% din avocații respondenți consideră că este asigurat accesul cetățenilor cu venituri modeste 

la actul justiției. Mai mult chiar, 8% din avocați notează că sistemul existent favorizează 

cetățenii care își ascund veniturile.  

Diagrama 15. Percepțiile avocaților despre sistemul de asistență juridică garantată de stat 

privind asistența juridică garantată de stat 

Avocații care au răspuns la chestionar nu văd necesitatea majoră de modificări ale cadrului 

normativ. În viziunea a 77% din avocați, cadrul normativ existent privind asistența juridică 

garantată de stat este suficient. În același timp, 23% din ei au o poziție neutră, având anumite 

rezerve despre eficiența cadrului normativ.  

În același timp, din răspunsurile avocaților chestionați observăm o apreciere mai înaltă a 

calității asistenței juridice calificate în comparație cu 5 ani în urmă. Astfel, circa 85% din avocați 

consideră că calitatea asistenței este mai bună, 15% nu notează schimbări semnificative și nici 

un respondent nu a indicat o scădere a calității asistenței în timp. 

Diagrama 16 și 17. Percepțiile avocaților despre cadrul normativ existent privind asistența 

juridică garantată de stat și evoluția calității asistenței juridice calificate 

  

Marea majoritatea a avocaților intervievați consideră că asistența juridică garantată de stat are 

un impact pozitiv asupra accesului cetățenilor la justiție. Astfel, 85% din ei susțin această teză, 

dintre care 31% în mare măsură, iar 54% în măsură considerabilă. Avem 15% din avocați care 
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sunt sceptici referitor la impactul pozitiv al sistemului asupra accesului cetățenilor la justiție. 

Aceștia au luat o poziție neutră, cu anumite rezerve. 

Totodată, peste 90% din respondenții avocați consideră că activitatea Oficiului Teritorial Bălți 

a Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat este eficientă. Din ei, 54% 

susțin această afirmație în mare măsură, iar 38% în măsură considerabilă. Avem și avocați care 

au o altă părere despre eficiența Oficiului Teritorial Bălți a CNAJGS. Astfel, 8% din respondenți 

afirmă că activitatea Oficiului Teritorial Bălți este puțin eficientă. 

Diagrama 18 și 19. Percepțiile avocaților privind impactul asistenței juridice garantate de stat 

asupra accesului cetățenilor la justiție și eficiența activității Oficiului Teritorial Bălți a 

Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat 

  

Avocații au fost întrebați referitor la soluțiile și măsurile necesare de întreprins pentru a spori  

accesul cetățenilor la asistență juridică calificată. Astfel, 62% din respondenți consideră drept 

soluție informarea mai bună a cetățenilor despre existența asistenței juridice calificate gratuite, 

iar 39% din respondenți că este nevoie de proceduri mai simple pentru a beneficia de asistență 

juridică calificată. 

Necesitatea unor legi mai bune referitor la asistență juridică calificată este susținută de 15% 

din avocați, în timp ce 15% dintre ei identifică o insuficiență de juriști/avocați care acordă 

asistență juridică calificată. 

Diagrama 20. Soluții necesare de întreprins pentru a asigura accesul cetățenilor la asistența 

juridică calificată 

Marea majoritate a avocaților intervievați (85 la sută) consideră că calitatea asistenței juridice 

calificate poate fi îmbunătățită prioritar prin instruirea continuă a persoanelor care acordă 

asistență juridică calificată. Tangență directă cu procesul de instruire o are specializarea pe 
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domenii specifice (penal, civil, contravențional) a persoanelor care acordă asistență juridică 

primară. Despre această măsură au notat 62% din avocați. Aceste răspunsuri evidențiază 

importanța creșterii nivelului de cunoștințe, abilităților și profesionalismului prestatorilor de 

asistență juridică calificată. 

Necesitatea unor salarii/onorarii mai mari pentru persoanele care acordă asistență juridică 

calificată este susținută de către 69% din avocați, pe când creșterea numărului/listei 

persoanelor care acordă asistență juridică calificată și asigurarea unui sistem eficient de 

plângere și contestare a acțiunilor avocaților care acordă asistență juridică calificată nu sânt 

văzute ca soluții necesare de întreprins în vederea îmbunătățirii calității asistenței juridice 

calificate. 

În plus, 15% din avocații intervievați subliniază necesitatea de supraveghere periodică de către 

instituțiile competente a calității asistenței juridice calificate acordate de către avocați. Este un 

semnal că avocații cunosc situații de comportament neprofesionist sau necorespunzător din 

partea celor care prestează servicii de asistență. Totodată, autoritățile responsabile nu au 

asigurat monitorizarea eficientă a modului de prestare a serviciilor de asistență și nu au 

intervenit când acest lucru se impunea pentru redresarea situației. 

Diagrama 21. Soluții necesare de întreprins pentru a îmbunătăți calitatea asistenței juridice 

calificat 
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VII. PRINCIPALELE PROBLEME ȘI IMPEDIMENTE ÎN CALEA ACCESULUI LA JUSTIȚIE A 

PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI INTELECTUALE ȘI PSIHOSOCIALE ÎN VIZIUNEA 

ACTORILOR COMUNITARI 

VII.1. În viziunea angajaților centrelor de plasament pentru persoane cu 

dizabilități: 

a) Accesul îngrădit a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la libera 

circulație și acces la servicii juridice. Pentru beneficiarii centrului de plasament 

din Bădiceni, mun. Soroca, o problemă semnificativă o constituie amplasarea 

instituției în afara localității, respectiv lipsa circulației de transport rutier, ceea 

ce face imposibilă deplasarea independentă a beneficiarilor centrului către 

birouri de avocați, instanțe de judecată, procuratură, poliție, juriști sau 

organizații nonguvernamentale care acordă asistență juridică; 

b) Cheltuielile pentru transport și distanța mare până la avocat constituie cele mai 

mari obstacole pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale la 

acordarea asistenței juridice calificate. Cheltuielile necesare pentru hârtie 

(printarea și multiplicarea documentelor) și pentru telefon (efectuarea de apeluri 

telefonice), constituie și acestea niște impedimente, doar că acestea, în mare 

parte, pot și sunt asigurate din contul centrelor de plasament; 

c) Lipsa socializării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale care sunt 

instituționalizate de mai mult timp. Persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale simt o frică când iese în societate, atunci când accesează diverse 

servicii (medicale, juridice, sociale). Nu știu cum să se comporte, cum să se 

manifeste, cum să se exprime în societate; 

d) Resurse financiare insuficiente necesare pentru perfectarea sau restabilirea unor 

acte de identitate a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, 

documente de proprietate, servicii notariale, ș.a.  
 

VII.2. În viziunea reprezentanților serviciilor sociale pentru persoane cu 

dizabilități: 

a) Nivelul scăzut de informare al persoanelor cu dizabilități cu privire la drepturile 

lor civile, mecanismul și instituțiile care oferă servicii de informare și asistență 

juridică gratuită, cât și a angajaților serviciilor sociale. Accesul persoanelor la 

servicii de suport juridic este limitat și din cauza informării slabe despre drepturi, 

posibilități de remediere a drepturilor, căi de rezolvare a problemelor juridice, 

precum și despre oportunitățile existente și posibile de asistență juridică; 

 

 

 

 

 

 

 

Avem multe probleme care ar trebui rezolvate, în primul rând noi, asistenții sociali ca 
să cunoaștem niște legi, niște principii după care să ne conducem. Noi, personalul din 
locuințele protejate ce țin de Centrul de plasament Bădiceni suntem puțin informați de 
ceea ce ține de relația beneficiarilor cu rudele. Mă refer că noi nu cunoaștem de exemplu 
care sunt obligațiile părinților față de beneficiarii care au fost plasați în centrele de 
plasament. Ar fi bine ca noi, personalul, să cunoaștem informații generale pentru ca 
atunci când apar niște probleme noi să știm unde putem merge în soluționarea lor. 

 
Persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale au nevoie de consultări juridice dar 
atâta timp cât nu apare cazul, evident că nici nimeni nu apelează, dar la ei, la 
persoanele din locuințele protejate, chiar și din centrele de plasament problemele există 
dar ele nu sunt scoase la iveală.  
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b) Nu se obține o finalitate pe cazul juridic al persoanei cu dizabilitate intelectuală și 

psihosocială din cauza că perioada de plasament este foarte scurtă. Serviciul de 

plasament temporar include în sine perioada de plasament de la 3 luni până la 12 

luni. Deși persoanele cu dizabilități se confruntă cu diverse probleme juridice, iar 

reprezentanții serviciilor sociale depun eforturile posibile în rezolvarea acestor 

probleme, dat fiind faptul că perioada plasamentului este foarte scurtă, nu se 

obțin întocmai rezultatele dorite, așa precum la momentul soluționării, se încheie 

plasamentul, beneficiarul pleacă și se reintegrează în mediul social, în familie, 

ultima fiind cea care îi preia toate problemele spre a fi rezolvate. Prin urmare, 

această situație nu-i satisface pe reprezentanții serviciilor sociale care, recunosc 

că deși au obținute careva reușite, își doresc să obțină o finalitate clară a cazului 

beneficiarului; 

 
 

VII.3. În viziunea reprezentanților administrațiilor publice locale: 

a) Atitudinea reticentă a societății față de persoanele cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale; 

b) Lipsa de informare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale dat 

fiind faptul că acestea nu au capacitatea de a înțelege toate noțiunile, legislația, 

drepturile de bază, așadar au nevoie de suport permanent și supraveghere din 

partea altor persoane; 

c) În cazul beneficiarilor centrului de plasament temporar pentru persoane cu 

dizabilități (adulte) com. Bădiceni, mun. Soroca, un obstacol major în accesarea 

serviciilor juridice este amplasarea instituției în afara localității, respectiv lipsa 

circulației de transport rutier, ceea ce face imposibilă deplasarea independentă a 

acestora către birouri de avocați, instanțe de judecată, procuratură, poliție, juriști 

sau organizații nonguvernamentale care acordă asistență juridică. Problema 

devine și mai gravă în situația când persoana cu dizabilitate intelectuală și 

psihosocială mai are și o dizabilitate locomotorie, situație care îngreunează și mai 

mult deplasarea beneficiarilor; 

d) O altă problemă existentă în acordarea de asistență juridică este că persoana cu 

dizabilitate intelectuală și psihosocială când solicită asistență, uită să prezinte 

careva acte esențial necesare pentru clarificarea și soluționarea problemei cu care 

se adresează. La fel, sunt nerăbdători să asculte ceea ce li se explică, deci doresc 

o asistență imediată și o rezolvarea promptă și rapidă a problemei. 

 

Un exemplu de o problema juridică cu care ne-am confruntat este o problemă a unei doamne care printr-o 
înșelăciune a copiilor a fost scoasă din apartament și se judecă, merge procesul de judecată la moment, desigur 
că noi oferim consultația juridică cu specialiștii care sunt în oraș, cu juriștii din cadrul direcției, cu juriștii privați, 
notari. Apartamentul a fost luat pentru că Dna neștiind ce semnează, a semnat actul de donație a apartamentului 
și a rămas pe drumuri. 

Societatea nu-i acceptă așa cum sunt ei, cu dizabilitatea lor, clar că și comportamentul lor este deviant din cauza 
bolii și în acest caz persoanele au probleme și merg într-o instanță în alta, vin la noi, merg la primăria comunității, 
merg la polițistul de sector ca să-și rezolve întrebarea, și deseori se primește așa ca un cerc vicios că din instanța 
în instanța se primește ping pong și persoana nu-și poate să rezolve întrebarea. Ca să primească o asistență 
juridică gratuită este mai complicat, este altă procedură și aceste persoane deseori rămân cu problemele 
nerezolvate. 
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VIII. CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Accesul la justiție, în sens larg, implică asigurarea accesului tuturor persoanelor (în speță, a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale), fără nici o discriminare sau limitare, la 

proceduri, informații și instituții, inclusiv la servicii juridice de înaltă calitate și la mecanisme 

eficiente de soluționare a litigiilor necesare pentru a-și proteja drepturile și interesele astfel 

încât să obțină rezultate juste la nivel individual și social.  

În ultimul timp au fost depuse eforturi semnificative în elaborarea cadrului legal privind 

drepturile persoanelor cu dizabilități, cu toate acestea, mai rămâne multe de făcut pentru 

îmbunătăţirea cadrului legal în domeniu, eficientizării resurselor juridice şi implicării mai 

active a actorilor din sistem. Ca urmare a analizei datelor colectate în cadrul focus grupurilor, 

constatăm, per general, că accesul persoanelor la servicii de suport juridic este limitat din 

cauza:  

a) nivelului scăzut de informare al persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale 

cu privire la drepturile lor civile, mecanismul și instituțiile care oferă servicii de 

informare și asistență juridică gratuită;  

b) reticența oamenilor față de persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale 

generată de prezumția incapacității acestora de a percepe informația cu caracter 

juridic; 

a) numărului insuficient sau lipsei de avocați din sistemul de asistență juridică garantată 

de stat în regiunile de nord, în special în raioane; 

b) repartizării neuniforme a rețelei de parajuriști și asociațiilor obștești care acordă 

servicii de asistență juridică primară gratuită în regiunile de nord; 

c) lipsei condițiilor de accesibilitate fizică și informațională (accesibilitate fizică, 

insuficiența interpreților mimico-gestuali, ajustarea mesajelor în limbaj ușor de 

înțeles pentru persoanele cu dizabilități intelectuale); 

d) cadrul de reglementare existent care nu asigură accesul tuturor persoanelor 

defavorizate la asistență garantată de stat (în cazul respectiv a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale); 

e) lipsei infrastructurii și transportului adaptat pentru persoanele cu dizabilități  

intelectuale și psihosociale, dar care au și o dizabilitate locomotorie sau senzorială, 

pentru a asigura deplasarea persoanelor către instituțiile abilitate să presteze servicii 

de asistență juridică. 

Reieșind din cele enunțate în prezentul studiu cu referire la situația de acces la justiție a 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din nordul țării, cu accent pe regiunile 

mun. Bălți, r-ul Edineț și r-ul Soroca, formulăm unele concluzii, și ca urmare, un set de 

recomandări orientate spre asigurarea și îmbunătățirea accesului liber la justiţie pentru 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale. 

1. Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale duc lipsă de informaţii privind 

drepturile lor și resursele de asistenţă juridică pe care le pot accesa, și sunt dornici de a 

învăța despre drepturile lor, de a afla informații despre posibilitatea de a beneficia în 

mod necondiţionat şi gratuit de serviciile unui avocat, de a afla despre instituții și 

organizații la care pot apela după ajutor. În acest sens se impune 
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⮚ Activizarea rolului actorilor comunitari-specialiştilor din sistemul asistenței 

sociale (asistenți sociali, manageri de servicii sociale, specialiști din cadrul 

DASPF, STAS, asistenți personali)-în apărarea drepturilor şi intereselor 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale; din cadrul sistemului de 

asistență juridică garantată de stat (avocați, parajuriști), reprezentanți ai 

organizațiilor societății civile - în informarea persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale despre dreptul de a beneficia de asistenţă juridică 

gratuită. 

⮚ Implicarea mai activă a societăţii civile în realizarea campaniilor informaţionale 

cu scopul promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale, și sensibilizării factorilor de decizie locali și a membrilor 

comunității. 

⮚ Informarea mai activă a populaţiei, în special a persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, despre competenţele autorităţilor și instituţiilor 

abilitate în protecția drepturilor omului și despre serviciile de asistenţă juridică 

gratuită di partea Oficiilor Teritoriale ale Consiliului de Asistență Juridică 

Garantată de Stat și Asociației Naționale a Parajuriștilor din Moldova. 
 

2. Marea majoritate a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale nu sunt 

angajate în câmpul muncii, acestea întâmpină dificultăți financiare și nu au capacitate de 

plată a serviciilor unui avocat în bază de contract. Procedura actuală de accesare a 

asistenţei juridice calificate garantate de stat este una anevoioasă pentru persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale, necesită timp şi cheltuieli aferente (de transport, 

telefon), situație care împiedică accesul imediat al persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale la justiție. Astfel se impune  

⮚ Simplificarea procedurilor existente de accesare a asistenței juridice calificate de 

către beneficiari: simplificării procedurii de adresare a cererii către Oficiile 

Teritoriale CNAJGS, prezentării documentelor justificative, deplasării 

beneficiarului până la sediul Oficiului Teritorial, inclusiv repetate pentru 

comunicarea deciziei, etc. 
 

3. Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale întâmpină bariere în calea 

comunicării cu prestatorii de asistență juridică cât și cu reprezentanții sistemului 

judiciar. Situația devine și mai alarmantă atunci când persoana cu dizabilitate 

intelectuală/psihosocială trece/a trecut printr-o criză psihologică, deci nu posedă o 

auto-eficacitate generală. De aceea, rolul psihologului la etapa pre-judiciară devine 

practic crucial așa precum poate identifica planurile şi resursele de suport care ar ajuta-

o în dorinţa persoanei cu dizabilitate intelectuală/psihosocială de a se bucura de 

drepturile prevăzute de lege. În acest sens se recomandă  

⮚ Conlucrarea strânsă a psihologului cu avocatul pentru a contribui la creşterea 

abilităţii persoanei cu dizabilitate intelectuală sau psihosocială de relaţionare 

efectivă cu sistemul de justiţie. 
 

4. Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale, de regulă, nu apelează în mod 

independent la un jurist sau un avocat după consiliere juridică. Cauzele fiind dintre cele 

mai diverse, dar în primul rând fiind necunoașterea legii, a drepturilor lor, a resurselor 
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existente, stereotipurile din societate, neâncrederea în organizaţiile care le-ar putea 

ajuta, starea de neputinţă, și chiar tendinţa de a evada de la realităţile vieţii. De aceea, 

cauzele respective trebuie luate în considerare de toţi actorii abilitaţi în protecția 

drepturilor omului, inclusiv în campaniile de informare şi acţiuni, care ar contribui, în 

final, la facilitarea accesului acestora la justiţie.  
 

5. Cheltuielile de transport și telefon, distanța mare până la avocat, constituie un obstacol 

pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale în a beneficia de servicii 

juridice. De aceea, se recomandă 

⮚ Dezvoltarea unui serviciu mobil de asistență juridică calificată în centrele de 

plasament temporar pentru persoane cu dizabilități care au o amplasare mai 

îndepărtată de oraș, cu mobilizarea resurselor locale, disponibile în bugetele 

locale sau prin cooperare cu diverse organizații. 
 

6. Persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale care au beneficiat anterior de o 

asistență juridică calificată preferă să apeleze după asistenţă juridică la aceeași 

prestatori de servicii juridice-avocați din sistemul de asistență juridică garantată de stat. 

Această preferință este condiționată de încrederea pe care au dobândit-o în calitatea 

serviciilor juridice, precum și a dialogului constructiv stabilit. În acest sens, se impune 

⮚ Încurajarea unei astfel de practici de bună relaționare a persoanei cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale cu avocatul și se recomandă specialiștilor din 

sistemul asistenței și protecției sociale, în special reprezentanților centrelor de 

plasament pentru persoane cu dizabilități și a serviciilor sociale, să contribuie la 

facilitarea interacțiunii persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale cu 

avocații. 

7. Distribuţia inegală a avocaților coroborată cu deficitul acut al parajuriștilor în sate, 

precum și a serviciilor de asistenţă juridică din partea altor organizaţii, îngreunează 

accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale la asistenţa juridică 

garantată de stat, așa precum trebuie să parcurgă distanţe mari şi să piardă mult timp 

pentru a obţine asistenţă şi reprezentare juridică. Prin urmare, se recomandă 

⮚ Extinderea reţelei naţionale de parajurişti, întru facilitarea accesului populaţiei 

din localităţile rurale la asistenţa juridică primară şi referire a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale identificate de Oficiile Teritoriale al 

Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat şi către alte servicii 

specializate pentru a acoperi nevoile acestora. 

⮚ Dezvoltarea parteneriatului dintre Consiliul Național de Asistență Juridică 

Garantată de Stat, a ministerelor de resort, cu asociaţiile obşteşti, în vederea 

acoperirii mai plenare a tuturor necesităţilor persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale (asistenţă juridică, psihologică, informare, plasament 

etc.), inclusiv prin sub-contractarea asociaţiilor obşteşti acreditate şi cu 

experienţă în domeniu, în vederea acordării de asistenţă juridică primară şi 

calificată persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, indiferent de 

locul de aflare. 

8. Considerăm necesară răspândirea și utilizarea pe larg a diverselor instrumente care 

facilitează accesul la justiție și anume videoconferința. Amenajarea unor spații cu 
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dotarea tehnică minimă (o unitate de computer cu accesoriile necesare audio-video) în 

centrele de plasament temporar și cele comunitare, care ar permite interacțiunea 

persoanei cu dizabilități intelectuale (cu suportul personalului, la necesitate) cu avocații 

din sistemul de asistență juridică garantată de stat, dar și participarea la ședințele de 

judecată. Utilizarea pe larg a videoconferințelor la toate etapele asistenței juridice și 

procesului judiciar pentru toate tipurile de cazuri, inclusiv și cele civile, ar reduce din 

costurile pentru deplasare și ar contribui la exercitarea dreptului la asistență juridică și 

la un proces echitabil.  

9. În vederea creşterii nivelului de calificare profesională a avocaţilor Oficiilor Teritoriale 

al Consiliului Național de Asistență Juridică Garantată de Stat în domeniul protecţiei 

drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, se impune schimbul 

de experienţă și bune practici între avocaţii cu experiență în domeniul apărării 

drepturilor persoanelor cu dizabilități.  

10. Este necesar de a instituţionaliza şi de a continua instruirile specializate pentru diferiţi 

actori ai sistemului de drept privind toate aspectele referitoare la persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale şi drepturile lor, necesităţile lor, evaluarea 

riscurilor şi măsurilor de colaborare cu alte instituţii, pentru a clarifica faptul dacă 

persoana cu dizabilitate a beneficiat pe deplin de asistența juridică necesară. De 

asemenea, este necesar de a acorda asistenţă metodică continuă persoanelor autorizate 

să ofere asistenţă juridică garantată de stat, inclusiv prin elaborarea ghidurilor 

metodologice specializate. Implicarea specialiștilor din domeniul sănătății mintale 

(medici, experți, asistenți sociali) ar contribui la o percepție mai clară a necesităților de 

înțelegere a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale. 

11. În vederea eficientizării instituirii măsurii de ocrotire judiciară și combaterii 

abuzurilor/manipulărilor din partea rudelor asupra persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale, este necesar de a extinde resursele statale şi/sau stabili 

mecanismul de licenţiere a instituţiilor sau specialiştilor care ar efectua expertiza 

psihologică. Este recomandată efectuarea schimbului de experienţă între avocaţi şi 

instruirea acestora privind aspectele colectării probelor în dosarele în care este invocată 

dizabilitatea severă. De asemenea, este necesar de a susţine eforturile psihologilor din 

cadrul centrelor de plasament specializate în evaluarea statutului psihologic al 

persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, inclusiv prin aprovizionarea 

acestora cu instrumente digitale specializate, cum ar fi teste psihologice automatizate, şi 

continuarea creşterii capacităţilor profesionale în asistenţa psihologică a persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale participante în procese judiciare.  

12. Pentru a spori gradul de încredere a persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale în justiţie, este foarte important de a soluţiona cauzele cu celeritate, de a 

aplica practici judiciare unitare şi conduite personale ireproşabile ale judecătorilor. Este 

necesar de a spori experienţa de înregistrare audio a şedinţelor de judecată, pentru a 

evita situaţiile în care judecătorul poate manifesta un comportament părtinitor. În 

aceste cazuri, se recomandă ca avocații să asigure la maximum drepturile persoanelor 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale, contestând orice deviere de la normele 

judiciare şi normele deontologice, prin reclamaţii la Consiliul Superior al Magistraturii, 
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iar petiţiile să fie analizate cu deplină seriozitate, aplicând proceduri disciplinare 

împotriva judecătorilor şi să fie audiate la şedinţele CSM. 

13. Este necesar de a continua implementarea programelor de pregătire profesională a 

judecătorilor, pentru a asigura un nivel înalt de pregătire profesională şi conduită în 

domeniul jurisprudenţei în cauzele cu implicarea persoanelor cu dizabilități intelectuale 

și psihosociale, cultivarea toleranţei faţă de persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psihosociale în întreg sistem al justiţiei. Judecătorii trebuie să fie încurajaţi să refere 

persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale către serviciile de asistenţă 

existente în republică, altele decât cele ale organelor de drept. Se impune, de asemenea, 

necesitatea creării unor mecanisme eficiente de executare a hotărârilor judecătoreşti, 

astfel ca persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale să se bucure de realizarea 

drepturilor lor prevăzute de lege.  

14. Se atestă un grad accentuat de analfabetizare în rândul persoanelor cu dizabilități 

intelectuale și psihosociale din cauza că nu au primit studii adecvate (chiar dacă au 

crescut și s-au dezvoltat în familie, nu au avut oportunitatea de a frecventa școala și de 

a beneficia de un proces de studii complet), iar din momentul plasării în centrul de 

plasament nu au mai beneficiat de servicii de educație. De aceea, se recomandă 

⮚ Dezvoltarea unui „Program de instruire de-a lungul vieții” pentru persoanele cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale care ar putea fi implementat în centrele de 

plasament pentru persoane cu dizabilități în vederea diminuării fenomenului de 

alfabetism în rândul acestora. 
 

15. Dreptul de a trăi independent și de a fi inclus în comunitate este strâns legat de dreptul 

de acces la justiție pentru toate persoanele cu dizabilități, în special pentru persoanele 

cu dizabilități intelectuale și psihosociale care locuiesc în sau care părăsesc instituții. 

Barierele de mediu, atitudine, de natură juridică și procedurală în a accesa justiția pentru 

persoanele cu dizabilități, inclusiv acele persoane plasate în instituții ar trebui 

îndepărtate, în toate domeniile juridice. Ar trebui să existe condițiile procedurale, cum 

ar fi materialele ușor de citit și limbaj simplu.  
 

16. Se impun activităţi eficiente de sporire a conştiinţei juridice a populaţiei în vederea 

utilizării sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat şi condiţiilor de 

accesare a acestora. Serviciile trebuie să fie mediatizate astfel ca grupurile vulnerabile 

să aibă acces la această informaţie, care trebuie să fie pe înţelesul persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și psihosociale. Sunt necesare acţiuni care ar spori încrederea 

persoanei cu dizabilități intelectuale și psihosociale (în calitatea sa de justițiabil) în actul 

de justiţie, iar pentru aceasta este important de a fortifica eforturile actorilor sistemului 

de drept, îndeosebi, a celor care sunt prestatori de servicii juridice.  
 

17. Actorii sistemului de asistenţă să se asigure că în țară sunt suficiente şi sunt accesibile 

resursele care vin să acopere toate necesităţile de apărare a drepturilor şi intereselor 

legitime ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, iar în procesul 

realizării acestora, persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale se simt în 

siguranță, iar în scopul consolidării credibilităţii persoanelor cu dizabilități intelectuale 
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și psihosociale faţă de instituţiile sistemului juridic şi obţinerii satisfacţiei de pe urma 

actului de justiţie, se impune 

⮚ Informarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale, într-un limbaj 

foarte accesibil, despre toate procedurile judiciare şi post-judiciare, astfel încât 

acestea să aibă aşteptări reale faţă de instanţă şi reprezentantul legal.  
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IX. ANEXE 

Anexa 1 

Ghid moderare focus grup 

Persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale 

Etapele Tehnică Dinamica 

1. Introducere (5’) ▪ Explicarea „regulilor” discuţiilor de grup 
▪ Informaţie despre tematica cercetării  
▪ Motivarea participanților de a fi activi, deschişi 

către discuţie 
▪ Prezentarea fiecărui participant: nume, instituția 

Prezentarea 
moderatorului 

Prezentarea 
individuală 

2. Întrebări de deschidere 
(5’) 

▪ Ce ați făcut azi dimineață? 

▪ Puteți citi? Dar a scrie? 
Discuţie de 

grup 

3.  Întrebări introductive 

 (10’) 

▪ Vă cunoașteți drepturile? Dar obligațiile? 
▪ Dacă da, ce drepturi de bază cunoașteți? Dar 

obligații de bază? 
▪ Considerați că vi s-a încălcat un drept? 
▪ Dacă da, aduceți un scurt exemplu în care 

considerați că vi s-a încălcat un drept. 
▪ Știți cine vă poate ajuta când vi s-a încălcat un 

drept? 
▪ Știți unde să mergeți/să sunați? 
▪ A fost chemată ambulanța sau poliția în timpul 

vreunui conflict? 
▪ Dacă da, cine a chemat ambulanța/poliția și în ce 

situații? 

Discuţie de 
grup 

4. Între
bări 
cheie
(60’) 

4.1. Asigurarea 
dreptului la 
asistență 
juridică (15’) 

▪ Ați auzit de un avocat/jurist? 
▪ Dacă da, când, unde, în ce situații? 
▪ Ați vorbit cu un avocat/jurist? 
▪ Dacă da, unde ați discutat? (la centru, în oficiul 

avocatului sau la judecătorie?) 
▪ La discuția cu avocatul/juristul au mai participat și 

alte persoane? 
▪ Dacă da, menționați cine și în care situații? 
▪ Ați înțeles tot ce v-a explicat avocatul/juristul? 
▪ V-a fost frică să comunicați cu avocatul/juristul? 
▪ Dacă da, ce anume v-a provocat frica? 
▪ V-ați certat vreodată cu avocatul/juristul? 
▪ Dacă da, de ce v-ați certat? 
▪ Ați plătit avocatului/juristului pentru serviciile 

acordate? Ce cheltuieli ați mai avut? 

Discuţie de 
grup 

 

4.2. Asigurarea 
dreptului la 
reprezentare 
și un proces 
echitabil 
(15’) 

▪ De câte ori ați fost la judecătorie? 
▪ Ați înțeles tot despre ce s-a discutat la judecătorie? 
▪ Cum s-a/s-au comportat judecătorul/judecătorii? 
▪ La judecătorie a fost psiholog? Dar traducător 

(interpret)? 
▪ Cum v-ați simțit la judecătorie? Ați fost speriat, 

intimidat sau certat/numit cu cuvinte urâte? 

Discuţie de 
grup 

 

4.3. Asigurarea 
dreptului la 

▪ Avocatul v-a explicat clar problema juridică? Discuţie de 
grup 
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informare 
(15’) 

▪ Avocatul v-a explicat ce trebuie de făcut/cum de 
procedat? 

▪ Avocatul a întrebat dacă vreți să mergeți la 
judecătorie pentru a rezolva problema? 

▪ Avocatul v-a dat să citiți documentele întocmite de 
el pentru judecătorie/procuratură/poliție? Sau a 
citit în voce tare ca să auziți? 

▪ Avocatul v-a întrebat/ascultat părerea? 
▪ Cât de răbdător a fost avocatul cu dvs.? 

 

4.4. Asigurarea 
dreptului la 
educație 
juridică și 
conștientizar
e privind 
accesul la 
justiție (15’) 

▪ Ați întâlnit avocați/juriști/specialiști care să vă 
informeze despre drepturi și/sau libertăți? Dar 
despre ce să faceți când vă este încălcat un drept? 

▪ Ați primit vreodată broșuri/pliante despre 
drepturi și/sau libertăți? 

▪ Ați dori să aflați informații pe diferite subiecte 
juridice? 

▪ Dacă da, despre ce anume ați dori să aflați? 

Discuţie de 
grup 

5. Întrebări finale (5’) ▪ V-ați simțit vreodată discriminat(ă) pe criteriu de 
dizabilitate? 

▪ Dacă da, puteți aduce un scurt exemplu? 

▪ Ce veți face dacă cineva v-ar spune că are nevoie de 
ajutor? 

Discuţie de 
grup 

6. Încheiere (5’) ▪ Sunt careva aspecte pe care ați dori să le abordăm? 

▪ Se aduc mulțumiri participanților 
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Anexa 2 

Ghid moderare focus grup 

1. Reprezentanți ai centrelor de plasament pentru persoane cu dizabilități 

2. Reprezentanți ai serviciilor sociale 

3. Reprezentanți ai APL-urilor 

 

Etapele Tehnică Dinamica 

1. Introducere (5’) ▪ Explicarea „regulilor” discuţiilor de grup 
▪ Informaţie despre tematica cercetării  
▪ Motivarea participanților de a fi activi, deschişi 

către discuţie 
▪ Prezentarea fiecărui participant: nume, instituția 

Prezentarea 
moderatorului 

Prezentarea 
individuală 

2. Întrebări de deschidere 
(10’) 

▪ De cât timp activați în instituție? 
▪ Ce cuvinte/expresii vă vin în gând, în primul rând, 

atunci când auziți despre accesul la justiție a 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale?  

▪ Ați acordat vreodată informații 
juridice/consultații/explicații în probleme 
juridice/asistență în vederea întocmirii actelor 
juridice persoanei cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale? 

▪ Dacă da, când, cum, în ce situații? 

Discuţie de 
grup 

3. Întrebări introductive 
(20’) 

▪ Considerați că persoanele cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale își cunosc drepturile? 
Dar obligațiile?  

▪ Dacă da, despre care drepturi/obligații 
cunosc/vorbesc? 

▪ În cazul în care li se încalcă un drept cum 
procedează/unde se adresează persoanele cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale, de obicei? 

▪ Ce drepturi le sunt încălcate și cu ce probleme se 
confruntă, de cele mai dese ori, persoanele cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale? 

▪ Aduceți două exemple în care a fost 
remediat/restabilit un drept al persoanei cu 
dizabilități intelectuale și psihosociale. 

Discuţie de 
grup 

4. Între
bări 
cheie 
(30’) 

 

4.1. Cunoștințe 
generale 
despre 
sistemul de 
asistență 
juridică 
garantată de 
stat (15’) 

▪ Cunoașteți despre asistența juridică garantată de 
stat? 

▪ Ați interacționat cu Oficiul Teritorial Bălți a 
Consiliului Național pentru Asistență Juridică 
Garantată de Stat? 

▪ În caz că nu, cunoașteți despre existența Oficiului 
Teritorial Bălți a Consiliului Național pentru 
Asistență Juridică Garantată de Stat? 

▪ Cunoașteți condițiile de referință pentru a 
beneficia de asistența juridică garantată de stat? 

Discuţie de 
grup 

 

 4.2. Asistența 
juridică 
garantată de 

▪ Persoanele cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale au beneficiat în ultimele 12 luni de 

Discuţie de 
grup 
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stat (primară 
și calificată) 
acordată 
persoanelor 
cu dizabilități 
intelectuale 
și 
psihosociale 
(15’) 

asistență juridică primară? Dar de asistență 
juridică calificată? 

▪ Dacă da,  
a) de care servicii de asistență juridică primară au 

beneficiat? de cine au fost acordate? 
b) de care servicii de asistență juridică calificată au 

beneficiat?  
▪ După părerea dumneavoastră, ce 

obstacole/probleme/bariere au întâmpinat la 
acordarea asistenței juridice primare? Dar a 
asistenței juridice calificate? 

▪ Considerați că asistența juridică acordată 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale a fost suficientă pentru a le apăra 
drepturile și a obține rezultatul dorit? 

▪ Din câte cunoașteți, au fost înaintate plângeri din 
partea persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale privind calitatea asistenței juridice 
calificate de care au beneficiat? 

▪ În caz că da, care a fost rezultatul? 
▪ Din câte cunoașteți, a fost solicitată desemnarea 

unui anumit avocat pentru acordarea asistenţei 
juridice calificate? Dar înlocuirea avocatului 
desemnat să acorde asistenţă juridică calificată? 

▪ În caz că da, care au fost motivele de solicitare a 
înlocuirii avocatului desemnat să acorde asistenţă 
juridică calificată? 

5. Întrebări finale (20’) ▪ Care sunt concluziile dumneavoastră personale 
vis-a-vis de cum sunt apărate drepturile 
persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale? 

▪ Cunoașteți cazuri în care o persoană cu dizabilități 
intelectuale și psihosociale a fost discriminată pe 
criteriu de dizabilitate sau/și stigmatizată? 

▪ Dacă da, puteți aduce un scurt exemplu? 
▪ După părerea dumneavoastră, ce soluții/măsuri 

sunt necesare de întreprins pentru a asigura 
accesul persoanelor cu dizabilități intelectuale și 
psihosociale la asistență juridică garantată de stat 
(primară și calificată)? 

▪ După părerea dumneavoastră, ce soluții/măsuri 
sunt necesare de întreprins pentru a îmbunătăți 
calitatea asistenței juridice garantate de stat 
(primară și calificată)? 

Discuţie de 
grup 

6. Încheiere (5’) ▪ Sunt careva aspecte pe care ați dori să le abordăm? 

▪ Se aduc mulțumiri participanților 
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Anexa 3 

Chestionarul de evaluare 

a percepției și experienței avocaților din sistemul de asistență juridică garantată de stat  

Date generale despre respondent 
Genul Vârsta Dvs. Locul de reședință 

o Masculin 
o Feminin 

o Până la 25 de ani 
o 26-35 ani 
o 36-45 ani 
o 46-55 ani 
o 56-65 ani 
o Peste 65 de ani 

Indicați r-ul în care locuiți 
_________________________________ 

 
1. Cum considerați, asistența juridică garantată de stat: 
o Asigură accesul cetățenilor cu venituri modeste la actul justiției 
o Favorizează cetățenii care își ascund veniturile 
o Asigură posibilitatea tuturor cetățenilor fără discriminare să-și poată apăra drepturile 
o Asigură acordarea asistenței doar unor anumite categorii de persoane 
o Pune la dispoziția cetățenilor juriști/avocați profesioniști și bine pregătiți 
o Determină prestarea unor servicii de asistență juridică necalitativă și neprofesionistă 
o Alt răspuns (indicați) ___________________________ 

 
2. În ce măsură considerați că cadrul normativ existent privind asistența juridică garantată de 
stat este suficient? 
o În mare măsură 
o În măsură considerabilă 
o Medie 
o În mică măsură 
o Deloc 

 
3. În ce măsură considerați că asistența juridică garantată de stat are un impact pozitiv asupra 
accesului cetățenilor la justiție? 
o În mare măsură 
o În măsură considerabilă 
o Medie 
o În mică măsură 
o Deloc 

 
4. În ce măsură sunteți de acord cu afirmația că în prezent calitatea asistenței juridice calificate 
este mai bună decât acum 5 ani? 
o Întru totul de acord 
o Mai curând sunt de acord 
o Neutru (a rămas la fel) 
o Mai curând nu sunt de acord 
o Deloc nu sunt de acord 

 
5. În ce măsură considerați că instruirea continuă a para juriștilor și persoanelor din asociațiile 
obștești care acordă asistență juridică va ridica calitatea serviciilor prestate? 
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o În mare măsură 
o În măsură considerabilă 
o Medie 
o În mică măsură 
o Deloc 

 
6. În ce măsură considerați că activitatea Oficiului Teritorial Bălți a Consiliului Național pentru 
Asistența Juridică Garantată de Stat este eficientă? 
o În mare măsură 
o În măsură considerabilă 
o Medie 
o În mică măsură 
o Deloc 

 
7. După părerea Dvs., ce soluții/măsuri sunt necesare de întreprins pentru a asigura accesul 
cetățenilor la asistența juridică calificată? 
o Mai mulți juriști/avocați care acordă asistență juridică calificată în raion 
o Mai bună informare pentru cetățeni despre existența asistenței juridice calificate 
o Legi mai bune referitor la asistența juridică calificată 
o Proceduri mai simple pentru a beneficia de asistență juridică calificată 
o Altele (specificați) _____________________________ 

 
8. După părerea Dvs., ce soluții/măsuri sunt necesare de întreprins pentru a îmbunătăți 
calitatea asistenței juridice calificată destinate cetățenilor? 
o Salarii/onorarii mai mari pentru persoanele care acordă asistență juridică calificată 
o Creșterea numărului/listei persoanelor care acordă asistență juridică calificată 
o Specializarea pe domenii specifice (penal, civil, contravențional) a avocaților care acordă asistență 

juridică calificată 
o Instruirea continuă a avocaților care acordă asistență juridică calificată 
o Supravegherea periodică de către instituțiile competente a calității asistenței juridice calificate 

acordate de către avocați 
o Asigurarea unui sistem eficient de plângere și contestare a acțiunilor avocaților care acordă 

asistență juridică calificată 
o Altele (specificați) _____________________________ 

 
 


