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Prezentul raport este elaborat de Asociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți” în cadrul
Proiectului „Îmbunătățim accesul la justiție împreună”, susținut financiar de Millennium DPI
Partners „Accesul la Justiție în Moldova”, Biroul Democrației, Drepturilor Omului și a Muncii,
Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, și prezintă rezultatele chestionării cetățenilor
din municipiul Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești privind accesul la
justiție și calitatea serviciilor juridice de care au beneficiat pe parcursul anului 2021.
Opiniile exprimate reflectă poziţia autorilor şi nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al
finanţatorului sau al Asociației Obștești „Clinica Juridică din Bălți”.
Asociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți” nu poartă răspundere pentru estimările şi opiniile
prezentate în cadrul acestei publicaţii.

2

Lista de abrevieri
AJGS
CNAJGS
ONG
OT Bălți

Asistența Juridică Garantată de Stat
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
Organizație Neguvernamentală
Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistența
Juridică Garantată de Stat
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1. CONTEXT GENERAL
Accesul liber la justiție este un principiu fundamental cuprins în Constituția Republicii Moldova în
conformitate cu care orice persoană poate să-și apere drepturile, libertățile și interesele sale legitime
prin apelarea liberă la instanțele judecătorești competente. Accesul liber la justiție presupune și
garanția din partea statului că orice persoană, în mod special cele care nu au mijloace financiare
suficiente, va dispune de asistență juridică.
Normele constituționale privind garantarea accesului liber la justiție și asistenței juridice își găsesc
reflectare și sunt dezvoltate în Codul de procedură penală, Codul contravențional, Codul de
procedură civilă, Legea nr. 198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat şi alte acte
normative. Implementarea unui sistem eficient de asigurare a accesului liber şi egal la asistenţă
juridică contribuie la protejarea dreptului la un proces echitabil, stabilit de articolul 6 din Convenţia
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Accesul limitat la asistenţă juridică calificată, în mod special în situaţia în care cetățenii nu dispun
de suficiente resurse financiare, constituie cea mai mare provocare pentru asigurarea accesului la
justiţie. Sistemul asistenţei juridice garantată de stat, instituit în 2007, deși a evoluat de-a lungului
timpului, cu îmbunătățirea cadrului normativ și acoperirea unui spectru larg de servicii juridice,
cuprinde la moment mai multe deficiențe și lacune, care poate duce la restricționarea accesului liber
la justiție pentru cetățenii din Republica Moldova. Astfel:
Locuitorii din raioanele țării nu cunosc 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 (CNAJGS).
Cadrul normativ existent nu asigură accesul tuturor persoanelor defavorizate la asistența
garantată de stat și cuprinde proceduri dificile.
Numărul prestatorilor de servicii de asistență juridică nu asigură tuturor doritorilor această
asistență, iar poziționarea lor preponderent în centrele urbane de reședință a oficiilor
teritoriale al CNAJGS face dificil accesul cetățenilor din satele raioanelor.
Para-juriștii sunt insuficienți pentru acordarea asistenței juridice primare, iar asociațiile
obștești care acordă astfel de servicii juridice nu sunt implicate în acest proces sau nu au
motivația să o facă.
Lipsește motivația financiară a prestatorilor de asistență juridică și avocaților pentru a fi
parte din sistemul de asistență juridică garantată de stat.
Tot mai mulți beneficiari de asistență juridică garantată de stat se plâng pe
acțiunile/inacțiunile avocaților și prestatorilor de servicii juridice, invocând calitatea joasă a
serviciilor de asistență juridică garantată de stat.
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2. SCOPUL STUDIULUI ȘI METODOLOGIA DE CERCETARE
Scopul cercetării este de a evalua percepția și experiența privind accesul la justiție a cetățenilor din
mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești, prin prisma asistenței juridice
primare și calificate de care au beneficiat pe parcursul anului 2021, precum și percepția și
experiența avocaților care prestează servicii de asistență juridică garantată de stat.
Obiectivele sunt:
evaluarea cunoștințelor cetățenilor privind posibilitatea și cerințele pentru a beneficia de
asistență juridică garantată de stat;
evaluarea eficienței activității Oficiului Teritorial Bălţi al Consiliului Național pentru
Asistența Juridică Garantată de Stat;
evaluarea cadrului normativ existent privind asistența juridică garantată de stat;
identificarea lacunelor și deficiențelor în sistemul de acordare a asistenței garantate de stat;
evaluarea eficienței asistenței juridice primare acordate cetățenilor;
evaluarea eficienței asistenței juridice calificate acordate cetățenilor;
elaborarea recomandărilor pentru a asigura și a îmbunătăți calitatea asistenței juridice
garantate de stat destinate cetățenilor;
În scopul elaborării cercetării, au fost aplicate următoarele instrumente de cercetare și analiză:
1. Analiza cadrului de reglementare și documentelor de politici care se referă nemijlocit la
asistența juridică garantată de stat
Au fost analizate prevederile existente în domeniul asistenței garantate de stat, cuprinse în actele
normative naționale și regulamentele aprobate de Consiliul Naţional pentru Asistența Juridică
Garantată de Stat. Analiza cuprinde procesele existente, dar și eventualele lipsuri de reglementări în
domeniu.
2. Chestionare de evaluare a percepției și experienței beneficiarilor și prestatorilor de
asistență juridică garantată de stat
A. Chestionarul de evaluare a percepției și experienței privind accesul la justiție a cetățenilor
din mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești
− Aplicat pentru a evalua cunoștințele cetățenilor despre asistența juridică garantată de stat
− Aplicat pentru cetățenii care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat în anul
2021 (primară și calificată)
Cetățenii din fiecare raion/regiune sus-menționat au fost chestionați pentru a-și expune părerea și a
relata din experiențele personale referitor la funcționarea sistemului național de asistență juridică
garantată de stat. Respondenții au evaluat accesul la serviciile de asistență juridică, calitatea acestor
servicii, s-au expus asupra obstacolelor/problemelor întâmpinate la acordarea asistenței juridice
primare și au propus soluții soluții/măsuri pentru asigurarea accesului la asistență juridică primare și
calificate destinate cetățenilor și îmbunătățirea calității acesteia. Chestionarul a cuprins 26 întrebări,
dintre care 12 întrebări au fost pentru cetățenii care au beneficiat doar de asistență juridică primară
și 14 întrebări pentru cetățenii care au beneficiat de asistență juridică calificată. Cetățenii care au
beneficiat și de asistență juridică primară și de asistență juridică calificată, au răspuns la toate 26
întrebări.
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Întrebările au fost atât de tip închis, cât și de timp deschis, pentru a obține răspunsuri precise, dar și
a oferi oportunitatea ca respondenții să își expună propria opinie asupra aspectelor vizate.
Chestionarul a fost elaborat și completat atât în format hard, cât și online, pentru acoperirea unui
număr cât mai mare de respondenți din fiecare raion menționat mai sus.
Datele au fost colectate în perioada februarie - iunie 2022. În total au fost intervievate 500 persoane
din 5 regiuni de nord a țării: mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești. În
rezultat, au fost completate în total 196 chestionare, doar dintre acei care au răspuns pozitiv la
întrebarea cu privire la interacțiunea cu sistemul de asistență juridică, fiind primite răspunsuri de la
183 de cetățeni și 13 avocați din unitățile administrativ - teritoriale sus nominalizate. Cele 183 de
persoane chestionate au beneficiat de asistență juridică garantată de stat (primară și calificată) la ei
în localitate/regiune pe parcursul anului precedent (ianuarie - decembrie 2021). Din fiecare regiune
au fost intervievați în mediu 80 persoane. Datele și informațiile obținute de la respondenți au fost
încărcate în sistemul de administrare a sondajelor ”Formulare Google”.
B. Chestionarul de evaluare a percepției avocaților din sistemul de asistență juridică
garantată de stat privind accesul la justiție a cetățenilor din mun. Bălți, raioanele Sîngerei,
Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești
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. Chestionarul a fost elaborat și
completat atât în format hard, cât și online, toate datele și informațiile fiind încărcate în sistemul de
administrare a sondajelor ”Formulare Google”.
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 și soluții pentru îmbunătățire a
situației în domeniu și implementarea eficientă a prevederilor privind asistența juridică garantată de
stat.
Caracteristicile chestionarelor aplicate
Ambele chestionare au fost gândite și elaborate de Asociația Obștească „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 (chestionar) a conținut întrebări cu câteva opțiuni de răspuns
(maxim 9 opțiuni), fiind elaborat în limba română. Chestionarul a fost anonim (nu s-a indicat nume,
prenume sau alte date care ar putea identifica respondentul), iar timpul mediu de completare pentru
un chestionar a constituit circa 15 minute.
Limitările metodologice în generalizarea rezultatelor cercetării
Până a fi prezentată analiza datelor obţinute se impune punctarea unor aspecte metodologice care au
condiţionat unele limitări în planul extrapolării acestor evidenţe şi pentru generalizarea rezultatelor.
Volumul eşantionului şi metoda de selectare a participanţilor la sondaj nu sunt suficiente pentru a
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conchide că cercetarea este în general reprezentativă pentru țară sau pentru regiunile în care a fost
realizat sondajul. De fapt, un asemenea obiectiv nici nu s-a urmărit fiindcă ar fi fost necesară
creşterea considerabilă a numărului respondenților, ceea ce ar fi impus prelungirea termenului de
cercetare şi ar fi necesitat resurse suplimentare. Prin urmare, comparaţiile prezentate în acest raport
nu sunt statistic concludente, fapt care va trebui să se ia în calcul la interpretarea rezultatelor
obţinute. La analiza şi extrapolarea datelor, ce s-au înregistrat pe parcursul studiului, va trebui să se
ia în calcul şi faptul că respondenţilor li s-a propus să-şi amintească circumstanţe legate de
interacțiunea lor cu sistemul de asistență juridică garantată de stat, uneori după câteva luni (dar nu
mai mult de 12 luni) - circumstanță care se va considera la aprecierea calitativă a răspunsurilor
oferite. În plus, unele întrebări conţin informaţii şi termeni juridici relativ specifici care sunt
insuficient cunoscuţi de către respondenţi şi, respectiv, mai puţin exact reflectaţi în răspunsurile
date. În același timp, pe parcursul studiului s-a reuşit acumularea de informaţii diverse despre
diferite aspecte privind asistența juridică şi funcţionarea sistemului de asistență juridică garantată de
stat.
Reliefăm faptul că rezultatele sondajului pot fi însoțite de o marjă de eroare, toate datele colectate și
procesate fiind prezentate în diagramele din raport, inclusiv pentru fiecare regiune/localitate în care
acesta a fost realizat. De asemenea, pentru a avea o imagine clară a studiului, se prezintă
chestionarele utilizate, în limba română, cu toate întrebările și opțiunile de răspuns în varianta în
care acestea au fost văzute de respondenți și aplicate de operatorii de interviu.
3. Analiza surselor de date deschise
Au fost analizate informațiile publice disponibile pe portalurile web guvernamentale și locale
(rapoarte de activitate ale Consiliului Naţional pentru Asistența Juridică Garantată de Stat și
oficiilor sale teritoriale, date statistice, rapoarte de monitorizare, strategii și planuri de acțiuni, etc.).
4. Analiza altor informații, analize, studii, rapoarte elaborate de experți independenți,
societatea civilă sau comunitatea internațională
Pentru tabloul general al situației în domeniu au fost analizate studiile și cercetările efectuate de
către reprezentanți ai societății civile, care au monitorizat procesul de asistență juridică garantată de
stat. La fel, au fost utilizate evaluările internaționale existente sau alte informații disponibile privind
situația asistenței juridice în Republica Moldova.
Au fost utilizate toate instrumentele de monitorizare disponibile. Datele colectate și analizate au fost
primare - colectate din prima sursă, cât și secundare - cele disponibile public și care au putut fi
analizate, utilizând un spectru vast de resurse naţionale şi internaţionale.
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3. PERCEPȚIA ȘI EXPERIENȚA CETĂȚENILOR ȘI AVOCAȚILOR PRIVIND
SISTEMUL DE ASISTENȚA JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT
3.1. Date generale privind respondenții
După cum a fost menționat în prezentul raport, inițial au fost intervievate 500 persoane din 5 regiuni
de nord a țării: mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești. Eșantionul a
cuprins persoane cu vârstă între 18 şi 65+ ani, din mediu de reședință urban și rural.
În distribuție, repartizarea persoanelor intervievate per regiune/localitate este următoarea:
- Municipiul Bălți - 180 persoane, ceea ce reprezintă 36% la sută;
- Raionul Sîngerei - 70 persoane, ceea ce reprezintă 14% la sută;
- Raionul Fălești - 70 persoane, ceea ce reprezintă 14% la sută;
- Raionul Rîșcani - 60 persoane, ceea ce reprezintă 12% la sută;
- Raionul Drochia - 60 persoane, ceea ce reprezintă 12% la sută;
- Raionul Florești - 60 persoane, ceea ce reprezintă 12% la sută.
Diagrama 1. Distribuția persoanelor inițial intervievate
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Potrivit răspunsurilor, 183 de persoane au beneficiat de asistență juridică în decursul anului 2021
(perioada ianuarie - decembrie 2021), ceea ce constituie 37% din totalul celor inițial intervievați. În
mare parte, cetățenii intervievați cunosc despre asistența juridică de stat (70 la sută) precum și
despre existența Oficiului Teritorial Bălți a Consiliului Național despre Asistența Juridică Garantată
de Stat (60 la sută). Cu toate acestea, doar 37 la sută au interacționat cu Oficiul Teritorial Bălți a
Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
Diagrama 2. Cunoștințele persoanelor inițial intervievate și interacțiunea lor cu sistemul de
asistență juridică garantată de stat
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Cele 183 de persoane respondente care au beneficiat de asistență juridică garantată de stat (primară
și calificată) au completat chestionarul (a se vedea Anexa 1) și au oferit răspunsuri la întrebările
privind percepția și experiența de interacțiune cu sistemul de asistență juridică garantată de stat.
Totodată, au fost chestionați (a se vedea Anexa 2) și 13 avocați din sistemul de asistență juridică
garantată de stat. În total au fost completate 196 de chestionare, care prezintă răspunsurile atât a
beneficiarilor, cât și a prestatorilor de asistență juridică garantată de stat.
Din cetățenii respondenți care au răspuns la chestionar, 115 sunt femei (63%) și 68 bărbați (37%).
Proporția variază pentru fiecare localitate, fiind identificat cel mai mare decalaj între respondenții
din raionul Florești (73% femei la 27% bărbați) și cel mai apropiat procent la respondenții din
raionul Fălești (55% femei la 45% bărbați). Dintre avocații care au răspuns la chestionar, 54% sunt
bărbați și 46% sunt femei.
Diagrama 3 și 4. Distribuția respondenților în funcție de gen
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Cei mai mulți respondenți au vârsta de la 35 la 65 de ani (71%), tinerii până la 35 de ani constituie
18% din cei care au răspuns la chestionar, iar cei trecuți de 65% au reprezentat 12%. Rezultatele
privind categoriile de vârstă ale respondenților variază la fiecare raion în parte. În Drochia nu a fost
intervievat nici o persoană până la 35 de ani, în Sîngerei doar 2 respondenți au avut această limită
de vârstă, iar în Rîșcani cetățenii până la 35 de ani au constituit circa 1/3 din cei intervievați (32%).
Dacă în Fălești și Florești au participat puțini respondenți peste 65 de ani (4% din fiecare raion),
atunci în Sîngerei aceștia au constituit circa 23% din cei intervievați. În ce privește avocații, 31% au
vârsta până la 35 de ani, 69% au vârsta de la 35 la 55 de ani și nici unul nu are vârsta peste 55 ani.
Diagrama 5. Distribuția respondenților în funcție de vârstă
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Respondenții din mediul rural constituie circa 3/5 din numărul cetățenilor chestionați, iar
reprezentanții orașelor constituie 41% din numărul total. În ce privește avocații, circa 92% sunt din
mediul urban și doar 8% din cel rural.
Diagrama 6 și 7. Mediul de reședință al respondenților
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Cei mai mulți cetățeni chestionați sunt din raionul Fălești (26%), urmați de cei din mun. Bălți
(23%). Marea majoritate a avocaților intervievați sunt din 3 regiuni – mun. Bălți (3), Rîșcani și
Drochia, cu o reprezentativitate fiecare de 23%. Ca remarcă, printre respondenți a fost și un avocat
din raionul Glodeni, regiune din care nu au fost chestionați cetățenii beneficiari ai asistenței juridice
garantate de stat.
Diagrama 8 și 9. Localitatea de reședință al respondenților
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Preponderent nivelul de studii al cetățenilor respondenți este unul de bază, cu absolvirea unei
instituții de învățământ secundar precum liceu, școală medie, școală profesională, școală de meserii,
colegiu (54%). În 1/4 din cazuri aceștia au obținut diploma de licență și masterat, iar în 1% din
cazuri (2 persoane) au obținut și doctoratul. În privința avocaților, pornind de la cerințele legale
pentru a exercita această profesie, 77% au studii superioare (licență și masterat), iar 23% au studii
postuniversitare (doctorat și postdoctoral).
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Diagrama 10 și 11. Nivelul de studii
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Circa 1/4 din respondenți sunt pensionari, 1/5 sunt șomeri, 1/3 sunt din categorii social vulnerabile
(persoane cu dizabilități, persoane din familii cu mulți copii, etc.), iar 1/5 nu sunt în nici o situație
de vulnerabilitate. Cei mai mulți pensionari respondenți avem în raionul Sîngerei (40%), cei mai
mulți șomeri intervievați avem în mun. Bălți (43%), iar în Florești avem circa 1/4 din cei chestionați
care provin din familii monoparentale.
Diagrama 12. Situația de vulnerabilitate a respondenților
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Marea majoritate a cetățenilor chestionați sunt de naționalitate moldoveni (71%), urmați de ruși
(9%), ucraineni (8%), români (3%), dar și un număr de 9% care nu au dorit să indice din ce grup
etnic fac parte.
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Diagrama 13. Grupul etnic din care fac parte respondenții
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3.2. Percepții generale privind sistemul de asistență juridică garantată de stat
Avocații care au participat la sondaj 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.
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% notează că sistemul existent
favorizează cetățenii care își ascund veniturile.
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Diagrama 14. Percepțiile avocaților despre sistemul de asistență juridică garantată de stat
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Marea majoritatea a avocaților respondenți 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 sunt
sceptici referitor la impactul pozitiv al sistemului asupra accesului cetățenilor la justiție. Aceștia au
luat o poziție neutră, cu anumite rezerve.
Diagrama 15. Percepțiile avocaților privind impactul asistenței juridice garantate de stat asupra
accesului cetățenilor la justiție
În ce măsură considerați că există un impact pozitiv ?
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31%
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54%

Peste 90% din respondenții avocați consideră că activitatea Oficiului Teritorial Bălți al Consiliului
Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat este eficientă. Din ei, 54% susțin această
afirmație în mare măsură, iar 39% în măsură considerabilă. Avem și avocați care au o altă părere
despre eficiența Oficiului Teritorial Bălți al CNAJGS. Astfel, 8% din respondenți afirmă că
activitatea Oficiului Teritorial Bălți este puțin eficientă.
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Diagrama 16. Percepțiile avocaților privind eficiența activității Oficiului Teritorial Bălți a
Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat
În ce măsură considerați că activitatea este eficientă ?
0% 8%
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3.3. Percepția și experiența cetățenilor și avocaților privind asistența juridică primară
Din cei care au beneficiat de asistență juridică primară, aproape jumătate (49%) au avut necesitatea
în servicii de consultații și explicații în probleme juridice. Aceste servicii au fost cele mai solicitate
în raionul Sîngerei (67%) și Rîșcani (64%). Peste 1/3 din respondenți (36%) au avut nevoie de
servicii privind furnizarea de servicii juridice (cel mai mult în Drochia – 50%) și doar 15% au
apelat pentru întocmirea unor acte juridice.
Diagrama 17. Tipurile de asistență juridică primară de care au beneficiat respondenții
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În cele mai multe cazuri asistența juridică primară a fost acordată de către para-juriști (36%), urmați
de asociațiile obștești (32%). În baza răspunsurilor respondenților constatăm o activitate mai mare a
asociațiilor obștești care acordă asistență juridică în raionul Drochia (42%) și Sîngerei (55%), iar
para-juriștii sunt mai solicitați în Florești (62%) și Fălești (67%). Pe de altă parte, avem regiuni
unde serviciile para-juriștilor și asociațiilor obștești nu sunt întrebate. Astfel, nici un respondent din
mun. Bălți nu a apelat la para-juriști și doar 11% au apelat în Rîșcani. Iar în raioanele Florești (12%)
și Fălești (6%) avem mai puțină activitate a juriștilor asociațiilor obștești.
Un număr mare de respondenți afirmă că apelează la prieteni-juriști pentru a soluționa o problemă
juridică (23,4%). Raionul Rîșcani este lider la acest capitol, deoarece 53% din cei intervievați au
beneficiat de asistența juridică din partea unui prieten sau cunoscut jurist.
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În același timp, juriștii Oficiului Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistența Juridică
Garantată de Stat nu reprezintă o opțiune pentru cetățeni pentru solicitarea și beneficierea de
asistență juridică primară (doar 8% au apelat la astfel de asistență).
Diagrama 18. Subiecții care acordă asistență juridică primară
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Asistența juridică primară a fost acordată imediat la momentul adresării în peste 3/4 din cazuri, în
cel mult 3 zile de la data adresării cererii scrise sau orale în circa 1/5 din situații și doar în 5% din
cazuri asistența juridică primară a fost acordată după 3 zile de la adresare (cele mai multe cazuri în
raionul Florești – 5).
Diagrama 19. Timpul de acordare a asistenței juridice primare

5%
Imediat, la momentul adresării

18%

În cel mult 3 zile de la data adresării
După 3 zile de la adresare
77%

Accesul la asistență juridică presupune că beneficiarii acestei asistențe înțeleg ușor și deplin
acțiunile și serviciile acordate de către prestatorii asistenței juridice. Rezultatele chestionării ne
arată că cetățenilor li se explică clar acțiunile efectuate/documentele întocmite de către jurist/avocat.
În speță, 52,7% din respondenți au înțeles tot ce li s-a explicat, iar altor 40,3% le-au fost destul de
clare acțiunile persoanei care i-a prestat asistență juridică primară și cuprinsul documentelor
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întocmite pentru reprezentarea și apărarea beneficiarului. Cele mai bune rezultate le avem în Fălești
unde circa 3/4 din respondenți au înțeles tot ce li s-a explicat și în Rîșcani (circa 3/5 din cei
chestionați).
Diagrama 20. Gradul de înțelegere a asistenței juridice primare primite
3% 0%

Am înțeles tot
40%

Destul de clar
Nu prea clar

57%

Nu am înțeles nimic

Un comportament adecvat denotă profesionalism, implicare și dialog eficient din partea
prestatorului de asistență juridică primară. Respondenții au apreciat la un nivel înalt
comportamentul juristului/avocatului care i-a ajutat. Astfel, 57,9% din cei chestionați consideră
foarte respectuos și amabil comportamentul juristului/avocatului, iar 41,5% îl consideră destul de
respectuos și amabil. Cei mai mulțumiți de comportamentul juristului/avocatului sunt respondenții
din Fălești (77,8%) și din Rîșcani (72,2%).
Diagrama 21. Comportamentul juristului/avocatului la acordarea asistenței juridice primare
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42%
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Cetățenii din regiunea de nord a țării au apreciat la un nivel înalt și calitatea asistenței juridice
primare acordate. Astfel, 45,9% din cei chestionați au notat cu calificativul ”foarte bine” calitatea
serviciilor prestate, iar 43,4% au evaluat cu ”bine”. Însă, a zecea parte din respondenți consideră că
asistența juridică primară de care au beneficiat a fost de nivel mediu, obținând calificativul
”satisfăcător”. În raionul Florești o astfel de părere a fost subliniată de către 30% din respondenți.
Diagrama 22. Calitatea asistenței juridice primare
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Dintre cei care au beneficiat în trecut de asistență juridică primară, doar 23,3% consideră că
calitatea acestor servicii a crescut (în Florești de această părere sunt 39,1% din cei chestionați), iar
27% consideră că nu sunt schimbări majore și calitatea a rămas la fel (în Sîngerei numărul lor
constituie 57,1% din respondenți).
Diagrama 23. Evoluția calității asistenței juridice primare
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Nivelul de satisfacție a beneficiarilor pentru asistența juridică primară acordată este unul înalt.
Astfel, 89% din cetățenii chestionați au rămas foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de serviciile
acordate (în Fălești numărul lor a constituit 96%). De notat că 11% din ei nu au rămas nici
mulțumiți nici nemulțumiți, având o atitudine neutră față de asistența de care au beneficiat.
Diagrama 24. Nivelul de satisfacție pentru asistența juridică primară acordată
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Deși nu este unicul factor determinant, de profesionalismul juristului/avocatului și calitatea
asistenței juridice primare acordate depinde rezultatul final al cauzei beneficiarului. Rezultatele
chestionării ne arată că eforturile prestatorilor de asistență juridică primară au dus la soluționarea
problemei cetățeanului. Astfel, în circa 70% din cazuri asistența juridică primară acordată a fost
suficientă pentru apărarea drepturilor și obținerea rezultatului dorit (la Fălești acest indicator ajunge
la 84,4%). În alte 29,3% din cazuri juristul/avocatul a depus diligența necesară pentru a apăra
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drepturile beneficiarului, dar aceste eforturi nu au dus la rezultatul dorit (în Drochia astfel de
situație a fost pentru 59,1% din cazuri).
Diagrama 25. Eforturile prestatorilor de asistență juridică primară și rezultatul final
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Cele mai mari obstacole și probleme pe care le întâmpină cetățenii la acordarea asistenței juridice
primare sunt legate de cheltuielile de transport (27%) și telefon (24%) necesare de efectuat pentru a
ține legătura cu persoana care acordă asistența juridică primară. Cheltuielile de transport reprezintă
un impediment major pentru 48% din cetățenii din mun. Bălți care au răspuns la chestionar. Pe de
altă parte, circa 1/4 din respondenți afirmă că nu au întâmpinat nici o problemă în procesul de
beneficiere de asistență juridică primară.
Diagrama 26. Obstacole la acordarea asistenței juridice primare
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Cetățenii din cele 5 regiuni de nord ale țării (mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani,
Drochia și Florești) au fost întrebați referitor la soluțiile și măsurile necesare de întreprins pentru a
asigura accesul lor la asistența juridică primară și pentru a îmbunătăți calitatea asistenței juridice
primare. În lista soluțiilor propuse în chestionar s-au regăsit mai multe măsuri evidențiate pe
parcursul anilor de către experți, ONG-uri, CNAJGS, fapt ce ne dă posibilitate să vedem în ce
măsură și dacă acestea sunt susținute de către beneficiarii de asistență juridică.
În viziunea respondenților, atât pentru asigurarea accesului, cât și pentru îmbunătățirea calității
asistenței juridice primare, prioritar este necesar de a crește numărul prestatorilor de aceste servicii.
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Astfel, 55% din cei chestionați au notat necesitatea mai multor juriști/avocați și asociații obștești
care acordă asistență juridică primară în raion/localitate pentru a asigura accesul cetățenilor la
această asistență. În Sîngerei (31%) și Fălești (31%) cetățenii optează pentru mai mulți
juriști/avocați, iar cei din mun. Bălți (35%), Rîșcani (33%) și Drochia (31%) au mai mare necesitate
de asociații obștești care acordă asistență juridică primară.
Circa 1/4 din respondenți consideră că accesul la asistența juridică primară poate fi asigurată printro mai bună informare pentru cetățeni despre existența acestei asistențe gratuite. Cei mai mulți au
optat pentru această măsură respondenții din raionul Rîșcani (30%). Aceste rezultate scot în
evidență slaba informare a cetățenilor din regiunile de nord a țării despre existența serviciilor de
asistență juridică destinată cetățenilor în mod gratuit.
Doar a zecea parte din respondenți consideră necesar de a îmbunătăți cadrul normativ ce ține de
asistența juridică primară (în Rîșcani 15% au notat această soluție). Nici 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.
Suplimentar, 9% din cetățenii chestionați au notat necesitatea de simplificare a procedurilor pentru a
beneficia de asistență juridică primară. Deși este loc pentru îmbunătățirea legilor în domeniu și
simplificarea procedurilor, observăm totuși că nu acestea sunt cauzele sau obstacolele principale în
asigurarea accesului la asistența juridică primară.
Diagrama 27. Soluții necesare pentru a asigura accesul la asistența juridică primară
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În viziunea cetățenilor respondenți, calitatea asistenței juridice primare poate fi îmbunătățită
prioritar prin instruirea continuă a persoanelor care acordă asistență juridică primară (23%). În
raionul Rîșcani au notat această soluție 30% din cei chestionați. În plus, marea majoritate a
avocaților chestionați au evidențiat această soluție. Astfel, în viziunea a 85% din avocați, instruirea
continuă a para-juriștilor și persoanelor din asociațiile obștești care acordă asistență juridică va
ridica calitatea serviciilor prestate.
Tangență directă cu procesul de instruire o are specializarea pe domenii specifice (penal, civil,
contravențional) a persoanelor care acordă asistență juridică primară. Despre această măsură au
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notat 18% din respondenți. Aceste răspunsuri din nou evidențiază importanța creșterii nivelului de
cunoștințe, abilităților și profesionalismului prestatorilor de asistență juridică primară. Or, circa
41% din cetățenii chestionați au notat aceste măsuri pentru a crește calitatea asistenței juridice
primare.
Creșterea numărului/listei persoanelor care acordă asistență juridică primară este susținută de 21%
din respondenți. Necesitatea unor salarii/onorarii mai mari pentru persoanele care acordă asistență
juridică primară este susținută de către 18% din cetățeni. Aceste două măsuri sunt conexe și dacă
dorim îmbunătățirea calității asistenței juridice primare, trebuie să asigurăm un număr suficient de
prestatori ai acestor servicii, care să fie motivați financiar pentru a realiza aceste activități de
asistență. O reală schimbare în acest sens o pot face asociațiile obștești care acordă asistență juridică
și au posibilitate să obțină surse financiare de la donatori pentru realizarea acestor activități. Însă,
asociațiile obștești trebuie susținute în aceste inițiative de către instituțiile statului, prin diverse
facilități, programe și parteneriate.
Circa 12% din cei chestionați au afirmat că calitatea asistenței va spori dacă va fi asigurat un sistem
eficient de plângere și contestare a acțiunilor persoanelor care acordă asistență juridică primară. În
raionul Drochia 25% din respondenți au optat pentru această măsură, fiind în topul preferințelor
alături de instruirea continuă a prestatorilor de servicii. În plus, 7% din cetățenii intervievați
subliniază necesitatea de supraveghere periodică de către instituțiile competente a calității asistenței
juridice primare acordate de către juriști/avocați. Este un semnal că cetățenii au întâmpinat în
practică situații de comportament neprofesionist sau necorespunzător din partea celor care prestează
servicii de asistență și nu au știut sau nu au reușit să utilizeze instrumentele legale de contestare a
acțiunilor lor. 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 28. Soluții necesare pentru a îmbunătăți calitatea asistenței juridice primare
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3.4. Percepția și experiența cetățenilor și avocaților privind asistența juridică calificată
Asistenţa juridică calificată, așa cum prevede Legea nr.198/2007, constă în acordarea serviciilor
juridice de consultanţă, reprezentare şi/sau apărare în organele de urmărire penală, în instanţele
judecătoreşti pe cauze penale, contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, reprezentare
în faţa autorităţilor administraţiei publice.
Reieșind din răspunsurile la chestionar, cetățenii din regiunile de nord nominalizate au beneficiat
cel mai mult de asistență juridică calificată sub formă de consultații/explicații în probleme juridice
(52%). În raionul Florești de astfel de servicii au beneficiat 67% din respondenți. Urmează apărarea
şi reprezentarea intereselor în cadrul procesului civil (27%), cu mun. Bălți în frunte (35% din cei
chestionați). Mai puțin au avut necesitate de servicii de apărare şi reprezentare a intereselor copiilor
victime ale infracţiunilor/victimelor violenţei în familie (9%) și de apărare a intereselor în calitate
de bănuit, învinuit, inculpat în procesele penale (8%). La polul opus sunt câteva tipuri de asistență
juridică calificată care nu sunt solicitate sau foarte rar sunt solicitate de către cetățeni, precum
apărarea şi reprezentarea intereselor în procedura contenciosului administrativ, fie în calitate de
condamnat sau în cadrul procedurii pe cauze contravenţionale (cauze non-penale), dar și
reprezentarea în faţa autorităţilor administraţiei publice.
Diagrama 29. Tipurile de asistență juridică calificată de care au beneficiat respondenții
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Cei mai mulți avocați care acordă asistenţă juridică calificată își au biroul în mun. Bălți. Este și
firesc, în contextul în care, Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat își are
Oficiul Teritorial în mun. Bălți și tot aici se află Baroul de avocați din circumscripția Curții de Apel
Bălți. Despre aceasta au relatat 39% din cetățenii regiunii de nord intervievați. Această opțiune este
caracteristică aproape tuturor cetățenilor chestionați locuitori ai mun. Bălți (94%), pentru 57% din
locuitorii respondenți ai raionului Sîngerei și pentru 1/4 din respondenții raionului Drochia. În
același timp, la avocații din mun. Bălți au apelat mai puțin de 10% din cetățenii raioanelor Rîșcani
(9%) și Florești (8%), iar din Fălești nu este nici un beneficiar printre respondenți.
Circa 28% din toți respondenții preferă să apeleze pentru asistența juridică calificată la avocații din
orașul de reședință al raionului unde locuiesc. Această opțiune este selectată de către 50% din
cetățenii raionului Florești și 60% din respondenții raionului Fălești. Doar cetățenii din Rîșcani
(27%) și Sîngerei (14%) au apelat la avocați din alt raion/oraș.
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Diagrama 30. Sediul avocatului care acordă asistență juridică calificată
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În 12% din cazuri respondenții au solicitat desemnarea unui anumit avocat pentru acordarea
asistenţei juridice calificate, iar în 88% din cazuri nu au avut preferințe față de avocații desemnați în
acest sens. În 2/3 din cazuri s-a ținut cont de solicitarea respondentului privind desemnarea unui
anumit avocat pentru acordarea asistenţei juridice calificate, iar 1/3 de astfel de demersuri au fost
respinse.
Diagrama 31. Selectarea avocatului de către beneficiar
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Pe parcursul acordării asistenței juridice calificate circa 1/5 din cetățenii chestionați au solicitat
înlocuirea avocatului desemnat, iar 79% din beneficiari nu au avut o astfel de necesitate. Motivele
de solicitare a înlocuirii avocatului au fost diverse, fiind invocat cel mai des (40%) motivul
dificultății de cooperare și comunicare cu avocatul.
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Diagrama 32. Motivele de solicitare a înlocuirii avocatului
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Comunicarea eficientă între beneficiar și prestatorul serviciilor de asistență juridică constituie unul
din elementele de bază pentru dezvoltarea și promovarea sistemului de asistență juridică garantată
de stat. Orice persoană trebuie să fie informată și să înțeleagă volumul și scopul acțiunilor
întreprinse și documentelor întocmite de către avocatul care acordă asistență juridică calificată.
Marea majoritatea a respondenților (72%) au înțeles tot (21%) sau le-a fost destul de clar (51%) ce
acțiuni a efectuat și ce documente a întocmit avocatul. În unele raioane acești indicatori au fost și
mai înalți (în Sîngerei avem 93% din respondenți și în Drochia avem 88% din cei chestionați).
Însă, avem 28% din cetățeni care nu prea le-a fost clar sau nu au înțeles nimic în privința acțiunilor
și documentelor avocaților, care au prestat serviciile de asistență juridică calificată. În mun. Bălți
cifra cetățenilor neinformați corespunzător ajunge la 53%. În speță, sunt necesare eforturi
suplimentare pentru a îmbunătăți comunicarea dintre avocat și beneficiar, ca acesta din urmă să
înțeleagă într-un mod clar și suficient în ce constă asistența juridică acordată.
Diagrama 33. Nivelul de informare și înțelegere a acțiunilor și documentelor avocatului
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De modul în care beneficiarul înțelege lucrul efectuat de avocat este strâns legat și de evaluarea de
către acesta a comportamentului avocatului. Circa 65% din respondenți au afirmat că avocatul a
avut un comportament foarte respectuos și amabil sau destul de respectuos și amabil. Pe când la
Florești 83% din respondenți sunt de aceeași părere, în mun. Bălți doar 35% au apreciat
comportamentul avocatului.
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De remarcat că circa 1/3 din toți cetățenii chestionați consideră comportamentul avocatului nu prea
respectuos și amabil sau deloc respectuos și amabil. În mun. Bălți circa 65% din respondenți nu sunt
mulțumiți de comportamentul avocatului, iar la Sîngerei avem doar 14% din cetățeni care apreciază
negativ comportamentul prestatorului de asistență juridică calificată. Aceste rezultate ale sondajului
nu reflectă anumite devieri ale avocaților de la normele deontologice în activitatea acestora, sau
comunicarea ineficientă între avocat și beneficiar.
Diagrama 34. Aprecierea comportamentului avocatului
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Cele mai mari obstacole și probleme pe care le întâmpină cetățenii la acordarea asistenței juridice
calificate sunt legate de cheltuielile pentru transport (31%) și telefon (22%) necesare de efectuat
pentru a ține legătura cu avocatul. În plus, pentru circa 1/5 din respondenți distanța mare până la
avocat a constituit un impediment major. Pe de altă parte, rezultatele chestionării ne arată că
cetățenii dispun de tehnica necesară pentru comunicarea la distanță cu avocatul și știu să utilizeze
programele și instrumentele moderne de comunicare. Respondenții au mai notat că volumul mare de
lucru al avocatului și reacția cu întârziere a acestuia la solicitările beneficiarului nu reprezintă un
obstacol pentru acordarea asistenței juridice calificate.
Diagrama 35. Obstacole la acordarea asistenței juridice calificate
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• Cheltuieli pentru transport
• Cheltuieli pentru telefon
• Distanța mare până la avocat
• Perioada mare de timp pentru răspuns și ajutor din partea avocatului
• Cunoștințe slabe pentru utilizarea programelor din calculator/telefon (skype, zoom, etc.) pentru comunicarea la distanță cu
avocatul
• Cheltuieli pentru hârtie (xerox, printer, etc.)
• Volumul mare de lucru al avocatului
• Lipsa unui calculator/telefon pentru comunicarea la distanță cu avocatul
• Nici o dificultate

Problemele în acordarea asistenței juridice calificate sunt diferite pentru fiecare raion și localitate în
parte. Distanța mare până la avocat a fost menționată prioritar în raionul Rîșcani (35%) și raionul
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Florești (30%). Cheltuielile pentru transport reprezintă obstacole majore pentru cetățenii din mun.
Bălți (36%) și raionul Florești (35%). Respondenții din raionul Drochia au evidențiat problema
cheltuielilor pentru telefon (32%).
Diagrama 36. Obstacole la acordarea asistenței juridice per raion și localitate
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Unul din principiile asistenţei juridice garantate de stat este cel al calităţii serviciilor acordate.
Potrivit art.29 alin.(7) din Legea nr.198/2007, avocaţii care acordă asistenţă juridică calificată
activează în baza standardelor de calitate stabilite de Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat. Consiliul este cel care stabilește, în coordonare cu Baroul Avocaţilor, și criteriile
de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat (alin.(2) art.12). Cetățenii chestionați au
fost rugați să aprecieze calitatea asistenței juridice calificate acordate, fiind atât o percepție
subiectivă, cât și o evaluare obiectivă a acestora privind serviciul acordat. Or, această apreciere
poate fi determinată de nivelul de comunicare între beneficiar și avocat, profesionalismul,
comportamentul, onestitatea, promptitudinea, credibilitatea avocatului, durata prestării serviciului,
dar și rezultatul obținut în final (în funcție de așteptările și speranțele beneficiarului).
Majoritatea respondenților au apreciat calitatea asistenței juridice calificate acordate cu „foarte
bine” (19%) și „bine” (42%). În timp ce în Sîngerei aceste calificative au fost acordate de către 86%
de respondenți, în mun. Bălți doar 35% din cetățenii chestionați au apreciat la nivel înalt calitatea
acestor servicii. Rezultatele chestionării ne arată că nivelul de apreciere a calității asistenței juridice
calificate (61%) este mai mic decât nivelul aprecierii calității asistenței juridice primare acordată
(89%).
În continuare, 19% din totalitatea respondenților consideră satisfăcătoare calitatea serviciilor de
asistență. Însă, 1/5 din cetățeni au apreciat la cel mai jos nivel calitatea asistenței juridice calificate
acordate. Sunt îngrijorătoare rezultatele respondenților din mun. Bălți unde 41% au evaluat calitatea
serviciilor cu calificativul „rău”. În speță, se impune o monitorizare eficientă de către Consiliul
Național a procesului de acordare a asistenţei juridice calificate şi a procesului de evaluare a calităţii
asistenţei juridice garantate de stat, acordate de persoanele autorizate.
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Diagrama 37. Aprecierea calității asistenței juridice calificate acordate
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Doar 22% din respondenți consideră că calitatea asistenței juridice calificate a crescut în comparație
cu perioadele anterioare când au mai beneficiat de astfel de servicii. Opiniile cetățenilor s-au
împărțit și diferă în dependență de localitatea de proveniență. În timp ce în Rîșcani și Sîngerei avem
55% și 43% care consideră că calitatea asistenței a crescut, în mun. Bălți și raionul Drochia nici un
respondent nu a notat o creștere a calității serviciilor prestate. Circa 17% din cetățeni consideră că
serviciile de asistență juridică calificată au rămas la același nivel (în Florești acest indicator este de
42%). Alte 7% din intervievați au remarcat scăderea în calitate a acestor servicii. Trebuie să
subliniem faptul că mai mult de 50% din cei chestionați nu au răspuns la această întrebare sau nu au
știut ce să răspundă.
Diagrama 38. Evoluția calității asistenței juridice calificate primite
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17%
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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.
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Diagrama 39. Evoluția calității asistenței juridice primare în opinia avocaților
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Aproape jumătate din respondenți sunt foarte mulțumiți sau destul de mulțumiți de asistența juridică
calificată acordată. Acești indicatori ajung la 72% în Sîngerei, dar nu depășesc 13% în raionul
Drochia. Rezultatele chestionării ne arată că nivelul de satisfacție pentru asistența juridică calificată
(49%) este mai jos decât nivelul de satisfacție a beneficiarilor pentru asistența juridică primară
acordată (88%). Circa 40% din toți respondenții nu au rămas nici mulțumiți nici nemulțumiți, având
o atitudine neutră față de asistența juridică calificată de care au beneficiat (în Drochia acest
indicator a atins cifra de 88%). A zecea parte din respondenți au notat că nu prea sunt mulțumiți sau
nu sunt mulțumiți deloc. În raionul Rîșcani și Fălești câte 1/5 din respondenți au rămas nemulțumiți
de asistența acordată.
Diagrama 40. Nivelul de satisfacție pentru asistența juridică calificată acordată
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Nu prea mulțumit

7%
3%

Nici mulțumit, nici nemulțumit
Destul de mulțumit
Foarte mulțumit

40%
24%
25%

Rezultatele chestionării ne arată că în 78% din cazuri eforturile prestatorilor de asistență juridică
calificată au fost suficiente pentru apărarea drepturilor. Însă, rezultatul dorit a fost obținut în 49%
din situații, la care se mai adaugă alte 8% de rezultat în pofida unor eforturi modice de acordare a
asistenței juridice calificate.
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Diagrama 41. Eforturile prestatorilor de asistență juridică calificată și rezultatul final

29%

49%

8%

14%

Suficientă pentru a vă apăra drepturile și a obține rezultatul dorit
Suficientă pentru a vă apăra drepturile, dar nu a dus la rezultatul dorit
Nu a fost suficientă pentru a vă apăra drepturile, dar a dus la rezultatul dorit
Nu a fost suficientă pentru a vă apăra drepturile și nu a dus la rezultatul dorit

În cazul în care beneficiarii nu au fost mulțumiți de asistența juridică calificată, doar 16% din ei au
înaintat plângeri referitor la asistența acordată, iar 84% nu au întreprins nici o acțiune. Rezultatul
plângerii s-a soldat în 1/3 din cazuri cu înlocuirea avocatului, iar în 56% din cazuri nu a fost nici un
rezultat. Aceste rezultate din nou scot în evidența importanța unui sistem eficient de plângere pentru
beneficiar, dar și monitorizarea eficientă a asistenței de către autoritățile responsabile.
Diagrama 42. Plângerile privind calitatea asistenței juridice calificate acordate
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Atât cetățenii din cele 5 regiuni de nord a țării, cât și avocații intervievați au fost întrebați referitor
la soluțiile și măsurile necesare de întreprins pentru a asigura accesul la asistența juridică calificată
și pentru a îmbunătăți calitatea asistenței juridice calificate.
În viziunea cetățenilor chestionați, pentru asigurarea accesului la asistența juridică calificată,
prioritar este necesar de a crește numărul juriștilor/avocaților care acordă aceste servicii. Astfel,
30% din cei intervievați au menționat despre necesitatea sporirii numărului juriștilor/avocaților.
Circa 14% din respondenți consideră necesare mai multe asociații obștești care să acorde asistență
juridică calificată. Încrederea în asociațiile obștești denotă experiențele pozitive avute cu acestea,
chiar și în contextul în care asociaţiile obşteşti, pornind de la art.35 din Legea nr.198/2007, pot
acorda asistenţă juridică calificată, cu excepţia reprezentării în cadrul procesului penal şi
contravenţional. Cetățenii din mun. Bălți sunt cei care au optat cel mai mult pentru creșterea
numărului juriștilor/avocaților (41% din respondenți), cât și creșterea numărului asociațiilor obștești
(22%). În același timp, avocații chestionați nu văd o necesitate stringentă în creșterea numărului
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prestatorilor de asistență juridică calificată. Doar 8% din ei au notat soluția de sporire a numărului
juriștilor/avocaților și alte 8% au optat pentru creșterea numărului asociațiilor obștești.
În jur de 1/5 din respondenți consideră drept soluție informarea mai bună pentru cetățeni despre
existența asistenței juridice calificate gratuite (în Florești 33% susțin această soluție). În schimb,
pentru avocații intervievați, aceasta reprezintă cea mai urgentă măsură necesară de realizat pentru a
asigura accesul cetățenilor la asistența juridică calificată (62%).
Alte 20% din persoanele chestionate au notat necesitatea unor proceduri mai simple pentru a
beneficia de asistență juridică calificată (în Drochia avem 30% din respondenți care optează pentru
această măsură). Soluția dată este susținută de către 39% din avocații chestionați, ceea ce indică
despre existența anumitor probleme procedurale în accesul cetățenilor la asistența juridică calificată.
Necesitatea de îmbunătățire a cadrului normativ este privită ca măsură obligatorie de către 18% din
cetățenii chestionați (în Rîșcani avem 27% de susținători ai acestei soluții). Legi mai bune referitor
la asistența juridică calificată doresc și 15% din avocații respondenți.
Diagrama 43. Soluții necesare pentru a asigura accesul la asistența juridică calificată
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În viziunea respondenților, calitatea asistenței juridice primare poate fi îmbunătățită prioritar prin
asigurarea unui sistem eficient de plângere și contestare a acțiunilor persoanelor care acordă
asistență juridică calificată (28%). Pe de altă parte, nici un avocat chestionat nu a notat această
soluție. În pofida „tăcerii” reprezentanților corpului de avocați, e un semnal că cetățenii nu știu sau
nu au reușit să contracareze acțiunile neconforme ale avocaților.
Instruirea continuă a persoanelor care acordă asistență juridică calificată reprezintă o soluție
susținută de 20% din cetățeni. În schimb, pentru avocați aceasta constituie măsura principală pentru
îmbunătățirea calității asistenței juridice calificate acordate cetățenilor.
În jur de 18% din cetățenii intervievați subliniază necesitatea de supraveghere periodică de către
instituțiile competente a calității asistenței juridice calificate acordate de către juriști/avocați.
Această măsură este susținută și de către 15% din avocații chestionați. În speță, autoritățile
responsabile au responsabilitatea să asigure monitorizarea eficientă a modului de prestare a
serviciilor de asistență și să intervină când acest lucru se impune.
Creșterea numărului/listei persoanelor care acordă asistență juridică calificată este susținută de 17%
din cetățenii respondenți, dar nu este văzută ca soluție de către avocați.
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Specializarea pe domenii specifice (penal, civil, contravențional) a persoanelor care acordă asistență
juridică calificată este o măsură evidențiată de 13% din cetățenii respondenți. Pentru avocați,
această măsură are o pondere și importanță mai mare, fiind menționată de către 62% din cei
chestionați. Cei din domeniu recunosc 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 doar de 5% din cetățeni. În schimb, 70% din avocați consideră necesar de motivat
financiar prestatorii de servicii, dacă dorim îmbunătățirea calității asistenței juridice calificate.
Diagrama 44. Soluții necesare pentru a asigura calitatea asistenței juridice calificate
0%
15%
28%
85%
18%

Supravegherea periodică de către instituțiile
competente a calității asistenței juridice
calificată acordate de către juriști/avocați
Instruirea continuă a persoanelor care acordă
asistență juridică calificată

20%

62%

13%

0%

17%

69%

Specializarea pe domenii specifice (penal,
civil, contravențional) a persoanelor care
acordă asistență juridică calificată
Creșterea numărului (listei) persoanelor care
acordă asistență juridică calificată
Salarii/onorarii mai mari pentru persoanele
care acordă asistență juridică calificată

5%

Cetățeni

Asigurarea unui sistem eficient de plîngere și
contestare a acțiunilor persoanelor care acordă
asistență juridică calificată

Avocați

30

4. CONCLUZII GENERALE
1. Cetățenii din mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești au anumite
cunoștințe despre sistemul de asistență juridică garantată de stat și dețin anumite informații
despre Oficiului Teritorial al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de
Stat, însă subliniază accesul limitat la informații și surse de informații privind serviciile
juridice gratuite de care pot beneficia potrivit prevederilor legale, precum și cerințele de a
beneficia de asistență judiciară garantată de stat.
2. Mai mult de 1/3 din respondenți au interacționat pe parcursul anului trecut cu sistemul de
asistență juridică garantată de stat și afirmă necesitatea sporită de asistență juridică primară
și calificată. Consultațiile și explicațiile în probleme juridice reprezintă cea mai solicitată
formă de asistență juridică primară (49%) și calificată (52%) din partea cetățenilor din
regiunile de nord nominalizate.
3. Deși legea stabilește mai mulți subiecți care pot presta servicii de asistență juridică garantată
de stat, beneficiarii din regiunile de nord sus-menționate acordă preferință, în cazul asistenței
juridice calificate, avocaților din mun. Bălți (39%) și avocaților din orașul de reședință al
raionului unde locuiesc (28%), iar în cazul asistenței juridice primare sunt preferați parajuriștii (36%) și asociațiile obștești (32%).
4. Avocații Oficiului Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată
de Stat nu reprezintă opțiune pentru cetățenii solicitanți de asistență juridică primară. Nici a
10-a parte din respondenți nu au apelat la aceștia în anul precedent pentru ajutor în
rezolvarea problemelor juridice.
5. Poziționarea prestatorilor de asistență juridică în mod principal în centrele urbane de
reședință ale oficiilor teritoriale ale CNAJGS face dificil accesul locuitorilor din mediul
rural la serviciile de asistență juridică. În plus, un număr suficient de avocați din sistem este
doar la Bălți, în restul orașelor este lipsă sau insuficiență de avocați.
6. Rețeaua de para-juriști și asociații obștești care acordă servicii de asistență juridică primară
nu este repartizată uniform în regiunile de nord analizate și nici nu are capacități să presteze
servicii juridice permanente beneficiarilor din mai multe raioane, în special din mediul rural.
De regulă, un asistent juridic deservește o singură localitate rurală și nu are posibilitatea de a
fi mobil și de a prelua mai multe localități din apropiere. În plus, în regiunea de nord există
puține asociații obștești care prestează servicii juridice în bază permanentă, iar unele din ele
nu sunt motivate să facă acest lucru (din cauza instabilității financiare cu activități bazate pe
proiecte). Rezultatele pe localități ne arată că, în timp ce para-juriștii sunt foarte solicitați în
Florești și Fălești, nici un respondent din mun. Bălți nu a apelat la para-juriști și doar 1/10
din respondenți au apelat în Rîșcani. Asociațiile obștești au acordat mai multă asistență
juridică cetățenilor din raionul Drochia și Sîngerei, dar nu au ajuns suficient de mult la
beneficiarii din Florești și Fălești (10% și mai puțin).
7. Cetățenii din regiunile de nord au apreciat la un nivel înalt profesionalismul, implicarea și
comunicarea din partea prestatorului de asistență juridică primară. În 93% din cazuri
beneficiarii de asistență juridică primară au înțeles tot sau destul de clar acțiunile
prestatorului și cuprinsul documentelor întocmite. În plus, beneficiarii au notat operativitatea
acordării asistenței juridice primare, fie imediat la momentul adresării (în peste 3/4 din
cazuri), fie în cel mult 3 zile de la data adresării cererii (în circa 1/5 din situații).
8. Accesul la asistența juridică calificată este afectat de comunicarea ineficientă dintre avocat și
beneficiar pentru ca acesta să înțeleagă ușor și deplin acțiunile și serviciile acordate de către
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prestatorii asistenței juridice. În speță, avem 28% din cetățeni care nu prea le-a fost clar sau
nu au înțeles nimic în privința acțiunilor și documentelor avocaților, care au prestat serviciile
de asistență juridică calificată, iar în mun. Bălți cifra cetățenilor neinformați corespunzător
ajunge la 53%. Dificultatea de cooperare și comunicare cu avocatul a fost invocat ca cel mai
important motiv al solicitării de către beneficiar să fie înlocuit avocatul.
9. Comportamentul prestatorului de servicii, ca element important pentru dezvoltarea și
promovarea sistemului de asistență juridică garantată de stat, este apreciat diferit în
dependență de tipul de asistență juridică. În timp ce comportamentul juristului/avocatului
care acordă asistență juridică primară este apreciat cu cele mai mari calificative, circa 1/3 din
cetățeni consideră comportamentul avocatului care acordă asistență juridică calificată nu
prea respectuos și amabil sau deloc respectuos și amabil. În mun. Bălți circa 65% din
respondenți nu sunt mulțumiți de comportamentul avocatului. Aceste rezultate ne pot indica
despre anumite devieri ale avocaților de la normele deontologice în activitatea acestora, fie
despre comunicarea ineficientă dintre avocat și beneficiar.
10. Nivelul de satisfacție pentru asistența juridică calificată (49%) este mai jos decât nivelul de
satisfacție a beneficiarilor pentru asistența juridică primară acordată (89%). Mai mult ca atât,
a zecea parte din respondenți au notat că nu prea sunt mulțumiți sau nu sunt mulțumiți deloc
de asistența juridică calificată de care au beneficiat. În pofida acestui fapt, în circa 70% din
cazurile de asistență juridică primară acordată și în 78% din cazurile de asistență juridică
calificată, serviciile juridice prestate au fost suficiente pentru apărarea drepturilor și
obținerea rezultatului dorit de către beneficiar.
11. Serviciile de asistență juridică primară sunt considerate mai calitative (89%) decât serviciile
de asistență juridică calificată (61%). În plus, 1/5 din cetățeni au apreciat la cel mai jos nivel
calitatea asistenței juridice calificate acordate, iar în mun. Bălți avem 41% din beneficiari
care nu sunt mulțumiți de calitatea acestor servicii. Deși e mai mult o percepție subiectivă a
cetățenilor, calitatea asistenței juridice, așa cum o înțeleg beneficiarii din interacțiunea lor cu
prestatorii, reprezintă un indicator important referitor la buna funcționare a sistemului de
asistență juridică garantată de stat.
12. În comparație cu perioadele anterioare când au mai beneficiat de astfel de servicii, circa 1/4
din cetățeni consideră că a crescut în prezent atât calitatea asistenței juridice primare, cât și
calitatea asistenței juridice calificate. De notat, nici un respondent din mun. Bălți și raionul
Drochia nu vede o evoluție a calității asistenței juridice calificate, iar 7% din toți
intervievații au remarcat scăderea în calitate a acestor servicii.
13. Pentru circa jumătate din cetățeni, cheltuielile de transport și telefon rămân a fi cele mai
mari probleme în momentul beneficierii de asistență juridică primară (51%) și calificată
(53%), dar și interacțiunii cu persoana care acordă această asistență. Distanța mare până la
avocat a constituit un impediment major pentru circa 1/5 din respondenții care au beneficiat
de asistență juridică calificată și pentru un număr mai mic de 10% din beneficiarii asistenței
juridice primare. Restul problemelor semnalate de respondenți au un impact minor asupra
procesului de acordare a asistenței juridice.
14. În viziunea cetățenilor din cele 5 regiuni de nord, pentru asigurarea accesului la asistența
juridică, prioritar este necesar de a crește numărul prestatorilor de aceste servicii. Pentru mai
mulți juriști/avocați în raion/localitate care să acorde asistență juridică primară optează 28%
din cetățeni, iar 30% sunt pentru sporirea numărului juriștilor/avocaților care acordă
asistență juridică calificată. Circa 27% au mai mare necesitate de asociații obștești care
acordă asistență juridică primară, iar 14% consideră necesare mai multe asociații obștești
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care să fie implicate în procesul de acordare a asistenței juridice calificate. În același timp,
avocații chestionați nu văd o necesitate stringentă în creșterea numărului prestatorilor de
asistență juridică calificată.
15. Informarea mai bună pentru cetățeni despre existența asistenței juridice garantate de stat,
acordată în mod gratuit, reprezintă pentru 3/5 din avocații intervievați, 1/4 din cetățeni
(asistența juridică primară) și 1/5 din cetățeni (asistența juridică calificată) o măsură
stringentă și necesară de realizat pentru a asigura accesul cetățenilor la asistența juridică.
16. Cadrul normativ nu reprezintă o cauză sau obstacol major în asigurarea accesului la asistența
juridică garantată de stat. Doar a zecea parte din respondenți consideră necesar de a
îmbunătăți cadrul normativ ce ține de asistența juridică primară și circa 1/5 consideră
necesar de a revizui cadrul normativ privind acordarea asistenței juridice calificate. Legi mai
bune referitor la asistența juridică calificată doresc doar 15% din avocații respondenți, care
în mare parte (3/4) consideră suficient cadrul normativ existent.
17. Avocații, în calitate de prestatori ai serviciilor de asistență juridică garantată de stat, dar și
unii beneficiari, semnalează existența anumitor probleme procedurale în accesul cetățenilor
la asistența juridică calificată (exemplul evaluării capacității de plată, a veniturilor persoanei
- o procedură foarte birocratică, care implică colectarea de diverse certificate și acte de la
diverse instituții, uneori și contra plată). În opinia a 39% din avocați și 20% din cetățeni sunt
necesare proceduri mai simple pentru a beneficia și a asigura accesul la asistența juridică
calificată.
18. Cadrul de reglementare existent nu asigură accesul tuturor persoanelor defavorizate la
asistență garantată de stat, fapt subliniat și de către avocații chestionați.
19. Calitatea asistenței juridice garantate de stat poate fi îmbunătățită prioritar prin creșterea
nivelului de cunoștințe, abilități și profesionalism al prestatorilor de asistență juridică. În
acest sens, circa 1/4 din cetățeni și 85% din avocați văd ca opțiune instruirea para-juriștilor
și persoanelor din asociațiile obștești care acordă asistență juridică primară, iar 1/5 din
cetățeni și 85% din avocații intervievați notează necesitatea instruirii avocaților care acordă
asistență juridică calificată. În plus, se impune specializarea pe domenii specifice (penal,
civil, contravențional) a persoanelor care acordă asistență juridică. În mod prioritar e nevoie
de specializarea avocaților care acordă asistență juridică calificată - soluție susținută de circa
3/5 din avocații intervievați.
20. Pentru îmbunătățirea calității asistenței juridice garantate de stat, trebuie de asigurat un
număr suficient de prestatori ai acestor servicii, care să fie motivați financiar pentru a oferi
asistență. Deși cetățenii nu consideră o prioritate, creșterea salariilor/onorariilor pentru
avocații care acordă asistență juridică reprezintă o necesitate pentru a spori motivația
avocaților de a face parte din sistemul de asistență juridică garantată, astfel fiind posibilă
creșterea numărului acestora și în alte localități, exceptând mun. Bălți. În mod special, se
cere o reală creștere financiară pentru para-juriștii care acordă asistență juridică primară, dar
și pentru avocații publici, cât și cei care acordă asistență juridică calificată la cerere. O reală
schimbare în ce privește asistența juridică primară o pot face asociațiile obștești, care au
posibilitate să obțină surse financiare de la donatori pentru prestarea acestor servicii juridice,
dar ele trebuie susținute în aceste inițiative și de către instituțiile statului.
21. Calitatea asistenței juridice primare poate fi îmbunătățită, în viziunea cetățenilor, și prin
asigurarea unui sistem eficient de plângere și contestare a acțiunilor persoanelor care acordă
asistență juridică primară (12%) și calificată (28%). Este un semnal că cetățenii întâmpină în
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practică situații de comportament neprofesionist sau necorespunzător din partea celor care
prestează servicii de asistență, însă nu știu să utilizeze sau instrumentele legale de contestare
a acțiunilor lor nu duc la un rezultat. Notăm, că doar 16% din cetățeni au înaintat plângeri
referitor la asistența juridică calificată acordată și în 56% din cazuri nu a fost nici un rezultat
ca urmare a plângerii.
22. Circa 7% din cetățeni în cazul asistenței juridice primare și 18% din cei intervievați în cazul
asistenței juridice calificate (respectiv 15% din avocații respondenți) sunt de părere că
situația în domeniu se va îmbunătăți, dacă instituțiile competente vor efectua supravegherea
periodică a calității asistenței juridice acordate de către juriști/avocați. E un indicator că
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.
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5. RECOMANDĂRI
În baza constatărilor obținute sunt formulate o serie de recomandări care pot ajuta la asigurarea și
îmbunătățirea calității asistenței juridice garantate de stat destinate cetățenilor.
1. Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat,
dar și Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat trebuie să depună efort
și să întreprindă un șir de măsuri privind informarea populației, în mod special rurale, despre
serviciile de asistență juridică primară și calificată oferite potențialilor beneficiari.
Informarea poate avea loc prin mai multe metode și căi, precum:
− spoturi audio/video în mass-media națională, regională și locală (TV, radio, internet);
− materiale informative distribuite în toate primăriile satelor, în special acolo unde nu este
para-jurist;
− implicarea bibliotecilor din localități în procesul de informare , în special a celor din
rețeaua de biblioteci ”Novateca”, care au un potențial de acoperire a mai multor categorii
de persoane (tineri, persoane în etate, etc.);
− implicarea asistenților și lucrătorilor sociali în distribuirea informațiilor privind AJGS
potențialilor beneficiari din categoriile social-vulnerabile ale populației;
− implicarea secretarilor consiliilor locale, care pot redirecționa cetățenii către OT Bălți.
2. Avocații din cadrul Oficiului Teritorial Bălți trebuie să-și îndrepte eforturile spre acordarea
asistenței juridice primare, nu doar asistenței juridice calificate. Pentru facilitarea accesului
cetățenilor la serviciile de asistență juridică, reducerea timpului și cheltuielilor de deplasare,
avocații din OT Bălți ar putea utiliza linia telefonică și instrumentele moderne de
comunicare la distanță pentru oferirea informațiilor, consultațiilor, asistenței juridice primare
și calificate.
3. Stabilirea unui dialog eficient și permanent între Oficiul Teritorial Bălți, asociațiile obștești
regionale care prestează servicii juridice, autoritățile publice locale, instituții publice, alte
părți interesate pentru popularizarea serviciilor de asistență juridică, discutarea eventualelor
obstacole, dar și soluțiilor pentru asigurarea accesului cetățenilor la asistența juridică
garantată de stat. Acest dialog poate avea loc în format online, cu desfășurarea periodică
(semestrial sau anual).
4. Este imperios necesar de susținut și dezvoltat rețelele de para-juriști și asociațiile obștești
care acordă asistență juridică cetățenilor, ca subiecți la care apelează cel mai des cetățenii și
care au demonstrat profesionalism și promptitudine în acordarea acestor servicii de asistență
în mod gratuit. Măsurile de susținere a para-juriștilor și asociațiilor obștești, prin extinderea
numărului acestor prestatori de servicii și accesul facil la ele în fiecare din raioane, va duce
la îmbunătățirea calității asistenței juridice garantate de stat, dar și la reducerea cheltuielilor
de transport și telefon, care reprezintă la moment un obstacol în a beneficia de aceste
servicii.
5. Dezvoltarea serviciului mobil de asistență juridică primară în localitățile apropiate, cu
implicarea unui număr mai mare de para-juriști, mobilizarea resurselor locale, disponibile în
bugetele locale sau prin cooperare cu diverse organizații.
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6. Stabilirea și dezvoltarea în continuare a unor colaborări stabile, nu sporadice cum sunt în
prezent, între Oficiul Teritorial Bălți și asociațiile obștești, în special cele care prestează
servicii juridice, pentru implicarea acestora în acordarea asistenței juridice primare, dar și
calificate, cetățenilor din regiunile de nord ale țării, fie în redirecționarea și facilitarea
accesării de către cetățeni a serviciilor sistemului garantat de stat. În mod special e oportun
de contractat serviciile de asistență juridică de la asociațiile obștești, prestatoare de servicii
juridice, în localitățile și regiune cu minimă acoperire a AJGS.
7. Creșterea salariilor/onorariilor pentru persoanele care acordă asistență juridică, ar permite
mărirea numărului de avocați în sistemul AJGS. În mod special este necesar de motivat
financiar para-juriștii care acordă asistență juridică primară, dar și avocații publici, cât și cei
care acordă asistență juridică calificată la cerere.
8. Revizuirea cadrului normativ (art.19 din Legea nr.198/2007) pentru extinderea categoriilor
de beneficiari ai asistenței juridice calificate (gratuite) pe cauzele civile, dar și îmbunătățirea
de către Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat a modului şi
condiţiilor de acordare a asistenţei juridice calificate gratuite parţial.
9. Revizuirea cadrului normativ pentru a simplifica procedurile existente de accesare a
asistenței juridice calificate de către beneficiari, dar și a asigura accesul tuturor persoanelor
defavorizate la asistență garantată de stat. În mod special, se va acorda atenție 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.
10. Sunt necesare eforturi suplimentare din partea avocaților, dar și suport din partea CNAJGS,
pentru a îmbunătăți comunicarea dintre avocat și beneficiar, ca acesta din urmă să înțeleagă
într-un mod clar și suficient în ce constă asistența juridică acordată, volumul, scopul
acțiunilor întreprinse și documentele întocmite de către avocatul care acordă asistență
juridică. Comunicarea eficientă între beneficiar și prestatorul serviciilor de asistență juridică
constituie unul din elementele de bază pentru dezvoltarea și promovarea sistemului de
asistență juridică garantată de stat.
11. CNAJGS trebuie să depună eforturi sporite pentru a monitoriza eficient procesul și modul de
acordare a asistenţei juridice calificate și să intervină când acest lucru se impune, inclusiv la
solicitarea întemeiată și plângerile beneficiarilor de asistență juridică. Conex cu acest proces
este și necesitatea de revizuire a cadrului normativ de monitorizare internă și externă a
calității asistenței juridice acordate de către avocați.
12. CNAJGS trebuie să implementeze și să asigure pentru cetățeni un sistem eficient de plângere
și contestare a acțiunilor persoanelor care acordă asistență juridică primară și calificată.
13. Avocații din cadrul Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistența Juridică
Garantată de Stat trebuie să-și ridice permanent nivelul de calificare profesională, cu
specializarea pe domenii specifice (penal, civil, contravențional) în scopul acordării unei
asistențe juridice calitative.
14. Instruirea continuă a prestatorilor de asistență juridică garantată de stat în scopul creșterii
nivelului de cunoștințe, abilităților și profesionalismului, fapt ce va duce la îmbunătățirea
calității acestei asistențe juridice.
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15. Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat trebuie instruiți periodic în privința
respectării normelor deontologice în activitatea acestora și îmbunătățirea comportamentului
în raport cu beneficiarii asistenței juridice. Aceste instruiri pot fi realizate de către CNAJGS,
Uniunea Avocaților, dar și de către asociațiile obștești care pot presta astfel de servicii.
16. Elaborarea și aprobarea de către CNAJGS a standardelor de calitate pentru avocații care
acordă asistența juridică calificată garantată de stat. Sunt necesare astfel de standarde de
calitate pentru toate formele și tipurile de asistență juridică prestate de către avocați.
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Anexa 1
Chestionarul de evaluare a percepției și experienței privind accesul la justiție a cetățenilor din
mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești

Genul

Vârsta

o Masculin
o Feminin

o Până la
25 ani
o 26-35 ani
o 36-45 ani
o 46-55 ani
o 56-65 ani
o Peste 65
ani

o A. Asistență juridică primară

Date generale despre respondent
Localitatea Mediul de
Studiile
Situația de
de
reședință
absolvite
vulnerabilitate
reședință
o Mun. Bălți o Urban
o Primare
o Pensionar/ă
o Sîngerei
o Rural
o Șomer/ă
(4 clase)
o Fălești
o Veteran/ă de război
o Gimnaziale
o Rîșcani
o Membru/ă a familiei
(9 clase)
o Drochia
monoparentale
o Secundare
o Florești
o
Membru/ă
a familiei
(liceu, școală
cu
mulți
copii
medie, școală
o Persoană cu
profesională,
dizabilități
școală de
- deficiențe fizice
meserii,
- deficiențe
colegiu)
o Superioare
senzoriale (văz, auz)
(licență și
- deficiențe psihomasterat)
sociale
o Postuniversit
- deficiențe
are (doctorat
intelectuale
și
o
Elev/ă/Student/ă
postdoctorat)
o LGBT
o Nici una

Grupul etnic
o Moldovean
o Român
o Ucrainean
o Rus
o Bulgar
o Găgăuz
o Rom

Asistența juridică de care ați beneficiat în anul 2021
o B. Asistență juridică calificată (ordinară și de urgență)

A. În cazul în care ați beneficiat de asistența juridică primară:
1. De care servicii de asistență juridică primară ați beneficiat?
o Furnizare de informaţii juridice
o Consultații/explicații în probleme juridice
o Întocmire de acte juridice
2. De cine a fost acordată asistența juridică primară?
o Para-jurist
o Prieten/cunoscut jurist/avocat
o Asociație obștească care acordă asistență o Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru
juridică
Asistența Juridică Garantată de Stat
3. În cât timp v-a fost acordată asistența juridică primară?
o Imediat, la momentul adresării
o În cel mult 3 zile de la data adresării cererii scrise sau orale
o După 3 zile de la adresare
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4. Ce obstacole/probleme ați întâmpinat la acordarea asistenței juridice primare?
o Distanța mare până la jurist/avocat
o Cheltuieli pentru transport
o Cheltuieli pentru telefon
o Cheltuieli pentru hârtie (xerox, printer, etc.)
o Lipsa unui calculator/telefon pentru comunicarea la distanță cu juristul/avocatul
o Cunoștințe slabe pentru utilizarea programelor din calculator/telefon (skype, zoom, etc.) pentru comunicarea la
distanță cu juristul/avocatul
o Perioada mare de timp pentru răspuns și ajutor din partea juristului/avocatului
o Volumul mare de lucru al juristului/avocatului
o Nici un obstacol/problemă
5. Cât de clar și pe înțelesul Dvs. vi s-a explicat acțiunile efectuate/documentele întocmite de către
jurist/avocat?
o Am înțeles tot
o Nu prea clar
o Destul de clar
o Nu am înțeles nimic
6. Apreciați comportamentul juristului/avocatului:
o Foarte respectuos și amabil
o Nu prea respectuos și amabil
o Destul de respectuos și amabil
o Deloc respectuos și amabil
7. Apreciați calitatea asistenței juridice primare acordate:
o Foarte înaltă
o Medie
o Înaltă
o Destul de redusă

o Extrem de redusă
o Nu știu/nu răspund

8. În cazul în care ați beneficiat în trecut de asistență juridică primară, considerați că calitatea asistenței
juridice:
o A crescut
o A scăzut
o A rămas la fel
o Nu știu/nu răspund
9. În opinia Dvs., asistența juridică primară acordată a fost:
o Suficientă pentru a vă apăra drepturile și a obține o Nu a fost suficientă pentru a vă apăra drepturile, dar a
rezultatul dorit
dus la rezultatul dorit
o Suficientă pentru a vă apăra drepturile, dar nu a dus la o Nu a fost suficientă pentru a vă apăra drepturile și nu a
rezultatul dorit
dus la rezultatul dorit
10. Cât de mulțumit sunteți de asistența juridică primară acordată?
o Foarte mulțumit
o Nu prea mulțumit
o Destul de mulțumit
o Deloc mulțumit
o Nici mulțumit, nici nemulțumit
11. După părerea Dvs. ce soluții/măsuri sunt necesare de întreprins pentru a asigura accesul cetățenilor la
asistența juridică primară?
o Mai mulți juriști/avocați care acordă asistență juridică primară în raion
o Mai multe asociații obștești care acordă asistență juridică primară în raion
o Mai bună informare pentru cetățeni despre existența asistenței juridice primare (gratuite)
o Legi mai bune referitor la asistența juridică primară
o Proceduri mai simple pentru a beneficia de asistență juridică primară
o Altele (specificați) __________________________
o Nu știu/nu răspund
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12. După părerea Dvs. ce soluții/măsuri sunt necesare de întreprins pentru a îmbunătăți calitatea asistenței
juridice primare destinate cetățenilor?
o Salarii/onorarii mai mari pentru persoanele care acordă asistență juridică primară
o Creșterea numărului/listei persoanelor care acordă asistență juridică primară
o Specializarea pe domenii specifice (penal, civil, contravențional) a persoanelor care acordă asistență juridică primară
o Instruirea continuă a persoanelor care acordă asistență juridică primară
o Supravegherea periodică de către instituțiile competente a calității asistenței juridice primare acordate de către
juriști/avocați
o Asigurarea unui sistem eficient de plângere și contestare a acțiunilor persoanelor care acordă asistență juridică
primară
o Altele (specificați) __________________________
o Nu știu/nu răspund
B. În cazul în care ați beneficiat de asistența juridică calificată
(ordinară și de urgență):
1. De care servicii de asistență juridică calificată ați beneficiat?
o Consultații/explicații în probleme juridice
o Apărare a intereselor în calitate de bănuit, învinuit, inculpat în proces penal
o Apărare şi reprezentare a intereselor în calitate de condamnat
o Apărare şi reprezentare a intereselor în cadrul procesului civil
o Apărare şi reprezentare a intereselor în procedura contenciosului administrativ
o Apărare şi reprezentare a intereselor în cadrul procedurii pe cauze contravenţionale (cauze non-penale)
o Apărare şi reprezentare a intereselor copiilor victime ale infracţiunilor/victimelor violenţei în familie
o Reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice
2. Ce obstacole/probleme ați întâmpinat la acordarea asistenței juridice calificate?
o Distanța mare până la avocat
o Cheltuieli pentru transport
o Cheltuieli pentru telefon
o Cheltuieli pentru hârtie (xerox, printer, etc.)
o Lipsa unui calculator/telefon pentru comunicarea la distanță cu avocatul
o Cunoștințe slabe pentru utilizarea programelor din calculator/telefon (skype, zoom, etc.) pentru comunicarea la
distanță cu avocatul
o Perioada mare de timp pentru răspuns și ajutor din partea avocatului
o Volumul mare de lucru al avocatului
o Nici o dificultate
3. Cât de clar și pe înțelesul Dvs. vi s-a explicat acțiunile efectuate și documentele întocmite de către avocat?
o Am înțeles tot
o Nu prea clar
o Destul de clar
o Nu am înțeles nimic
4. Apreciați comportamentul avocatului:
o Foarte respectuos și amabil
o Destul de respectuos și amabil

o Nu prea respectuos și amabil
o Deloc respectuos și amabil

5. Apreciați calitatea asistenței juridice calificate acordate:
o Foarte bine
o Satisfăcător
o Bine
o Rău

o Foarte rău
o Nu știu/nu răspund

6. În cazul în care ați mai beneficiat în trecut de asistență juridică calificată, considerați că calitatea
asistenței juridice:
o A crescut
o A scăzut
o A rămas la fel
o Nu știu/nu răspund
7. În opinia Dvs. asistența juridică calificată acordată a fost:
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o Suficientă pentru a vă apăra drepturile și a obține
rezultatul dorit
o Suficientă pentru a vă apăra drepturile, dar nu a
dus la rezultatul dorit

o Nu a fost suficientă pentru a vă apăra drepturile, dar a
dus la rezultatul dorit
o Nu a fost suficientă pentru a vă apăra drepturile și nu a
dus la rezultatul dorit

8. Cât de mulțumit sunteți de asistența juridică calificată acordată?
o Foarte mulțumit
o Nu prea mulțumit
o Destul de mulțumit
o Deloc mulțumit
o Nici mulțumit, nici nemulțumit
9. În cazul în care nu sunteți mulțumit de asistența juridică calificată, ați înaintat plângeri privind calitatea
asistenței juridice calificate care v-a fost acordată?
o Da
o Nu
În caz că da, care a fost rezultatul?
o Avocatul a fost sancționat
o Avocatul a fost înlocuit

o Nici un rezultat
o Nu știu/nu răspund

10. Ați solicitat desemnarea unui anumit avocat pentru acordarea asistenţei juridice calificate?
o Da
o Nu
În caz că da, în decizia privind acordarea asistenţei juridice calificate s-a ținut cont de solicitarea Dvs.
privind desemnarea unui anumit avocat?
o Da
o Nu
11. Ați solicitat înlocuirea avocatului desemnat să acorde asistenţă juridică calificată?
o Da
o Nu
În caz că da, care au fost motivele de solicitare a înlocuirii avocatului desemnat să acorde asistenţă juridică
calificată?
o Lipsa încrederii referitor la profesionalismul avocatului
o Existența conflictelor de interese care pot afecta corectitudinea avocatului
o Dificultatea de cooperare și comunicare cu avocatul
o Dorința de a fi reprezentat de un anumit avocat
o Alte cauze (specificați) _______________________
12. Avocatul desemnat să acorde asistenţă juridică calificată își are biroul în:
o Raionul unde locuiți
o Alt raion/oraș/municipiu
o Orașul-reședință al raionului unde locuiți
o Nu știu/nu răspund
o Municipiul Bălți
13. 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 calificată în raion
o Mai bună informare pentru cetățeni despre existența asistenței juridice calificate (gratuite)
o Legi mai bune referitor la asistența juridică calificată
o Proceduri mai simple pentru a beneficia de asistență juridică calificată
o Altele (specificați) _________________________
o Nu știu/nu răspund
14. 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 persoanelor care acordă asistență juridică
calificată
o Instruirea continuă a persoanelor care acordă asistență juridică calificată
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o Supravegherea periodică de către instituțiile competente a calității asistenței juridice calificată acordate de către
juriști/avocați
o Asigurarea unui sistem eficient de plângere și contestare a acțiunilor persoanelor care acordă asistență juridică
calificată
o Altele (specificați) _________________________
o Nu știu/nu răspund
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Anexa 2

Chestionarul de evaluare
a percepției și experienței avocaților din sistemul de asistență juridică garantată de stat
privind accesul la justiție a cetățenilor din
mun. Bălți, raioanele Sîngerei, Fălești, Rîșcani, Drochia și Florești

Genul
o Masculin
o Feminin

Date generale despre respondent
Vârsta Dvs.
Localitatea de
Mediul de
reședință
reședință
o Până la 25 de ani
o Mun. Bălți
o Urban
o 26-35 ani
o Sîngerei
o Rural
o 36-45 ani
o Fălești
o 46-55 ani
o Rîșcani
o 56-65 ani
o Drochia
o Peste 65 de ani
o Florești

Studiile absolvite
o Superioare

(licență și
masterat)
o Postuniversitare (doctorat
și post doctorat)

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
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acordă asistență juridică va ridica calitatea serviciilor prestate?
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) _____________________________
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