
 

Nr._____ din _____ianuarie 2020 

Nr. intrare 06 din 15 ianuarie 2019 

Ministerul Justiției al Republicii Moldova 

mun. Chișinău, str. 31 august 1989, nr. 82 

  

 

 

În legătură cu solicitarea Dvs. primită și înregistrată la data de 15 ianuarie 2020 cu nr. 06, privind 

formularea propunerilor/comentariilor cu privire la Planul de acțiuni cu privire la implementarea 

,,Proiectul Strategiei pentru Asigurarea Independenței și Integrității Sectorului Justiției pentru 

anul 2020-2023”, vă comunicăm că solicitarea Dvs. a fost examinată și venim cu următoarele 

recomandări. 

 

Referindu-ne la Direcția Strategică nr. II ,,Accesul la justiție, calitatea și transparența actului de 

justiție”, Obiectivul 2.1 ,,Îmbunătățirea accesului la justiție și a sistemului de protecție a 

drepturilor omului în sectorul justiției”. 

 

Obiectivul specific 2.1.2 ,,Dezvoltarea şi aplicarea politicilor îmbunătățite de acordare a 

asistenţei juridice și de evaluare a calității asistenței oferite”. 

 

Propunem redenumirea acțiunii a) Revizuirea categoriilor de persoane care beneficiază de 

asistență juridică garantată de stat în Revizuirea condițiilor de admisibilitatea și a temeiurilor de 

refuz în acordarea asistenței juridice garantate de stat. 

 

Referitor la acțiunea c) Elaborarea și testarea unei platforme electronice unice de transmitere, 

recepționare și prelucrare a solicitărilor de acordare a asistenței juridice garantate de stat. 

 

Propunem ca aceasta să fie ca parte componenta  a Direcției strategice III Sector al justiției 

eficient și modern , la Obiectivul 3.3 Modernizarea sectorului justiției prin dotarea cu sisteme 

electronice și echipamente moderne și interconectarea acestora, alături  sau în cadrul 

obiectivului specific 3.3.6 Asigurarea interconectării sistemelor informaționale a organelor 

de drept, din considerentul că fără de un parteneriat interinstituțional, CNAJGS nu va putea realiza 

de unul singur acest obiectiv. Este vorba de o platformă unica, care are la baza interconexiunea 

mai multor platforme, deținute de diverse instituții (instanțe de judecată., procuratura, politie). 

 

La acțiunea f) Instituționalizarea și implementarea mecanismului de monitorizare externă a 

calității asistenței juridice garantate de stat. 

 

Propunem următoarea formulare ,,Dezvoltarea și consolidarea mecanismului” din considerentul 

că acest mecanism a fost deja instituționalizat și aplicat în practică.  

 

De asemenea, propunem redenumirea indicatorilor de rezultat: 1. Mecanism dezvoltat și 

perfecționat; 2. Numărul de avocați monitorizați și rata calificativelor atribuite. 

 

Esența mecanismului de monitorizare nu este de a examina plângerile cu privire la calitatea 

asistenței pe anumite cauze, ci de a da apreciere calității serviciilor prestate urmare a evaluării 

dosarelor în apărarea ale avocaților în baza anumitor standarde de calitate existente. 

 

CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT 

APARATUL ADMINISTRATIV  

MD – 2068, mun. Chişinău, str. Alecu Russo nr. 1 bl. ”A1”, bir. 94 

Tel./ fax (022)  31-02-74, 31-02-84, e-mail: aparat@cnajgs.md, www.cnajgs.md   



Acțiunea h) Dezvoltarea și consolidarea rețelei de para-juriști prin revizuirea mecanismului de: 

- selectare, contractare și remunerare; - instruire inițială și continuă; - responsabilizare. 

 

La rubrica instituții responsabile, propunem includerea Asociației Naționale a Para-juriștilor din 

Moldova, care este direct implicată în acest proces. 

 

Ce ține de Obiectivul specific 2.1.3 Optimizarea performanței sistemului informațional 

automatizat a datelor din cadrul sistemului de asistență juridică garantată de stat, acțiunea 

a) Digitalizarea procesului de înaintare a solicitărilor de acordare a asistenței juridice calificate 

garantate de stat și b) Digitalizarea procesului de raportare a activității de către avocați și para-

juriști. 

 

Propunem includerea acestui obiectiv specific la  Direcția strategică III Sector al justiției eficient 

și modern, la Obiectivul 3.3 Modernizarea sectorului justiției prin dotarea cu sisteme 

electronice și echipamente moderne și interconectarea acestora. 

 

Totodată, propunem ca la rubrica indicatori de rezultat să se completeze cu: semnături digitale 

aplicate. Ca atare, aceste acțiuni le putem considera deja fiind realizate, pentru că există 

posibilitatea înaintării solicitărilor în format electronic, la fel cum și raportarea activității 

avocaților se face în mod obligatoriu în format electronic, începând cu 1 septembrie 2019. Altă 

situație că, la moment solicitările și rapoartele nu sunt semnate electronic, respectiv nu putem 

considera procesul de digitalizare ca fiind încheiat. Obiectul propus la acest capitol este 

introducerea obligatorie a semnăturii electronice pentru cei ce utilizează formatul digital. 

 

Referitor la  Obiectivul specific 2.1.4 Stabilirea clară și transparentă a tarifelor pentru 

prestarea serviciilor de asistență juridică garantată de stat. 

 

Propunem redenumirea obiectivului specific în felul următor: ,,Revizuirea cadrului normativ 

privind mărimea și modul de remunerare a prestatorilor de servicii de asistență juridică 

garantată de stat în vederea îmbunătățirii acestuia”. 

 

Problema actuală la acest capitol nu este lipsa de claritate și transparență la stabilirea tarifelor, ci 

în majorarea celor existente și completarea cu altele noi, în vederea motivării prestatorilor de 

servicii să acorde asistență juridică primară și calificată garantată de stat. 

 

Acțiunea a) Revizuirea cadrului normativ privind mărimea și modul de remunerare a prestatorilor 

de servicii de asistență juridică garantată de stat – urmează a fi exclusă, din considerentul că 

propunem ca anume astfel să se numească obiectivul specific 2.1.4. 

 

Iar la acțiunea c) Majorarea cuantumului remunerării achitate avocaților publici și mediatorilor 

pentru serviciile prestate. 

 

Propunem după sintagma ,,avocaților publici” să fie introdusă sintagma ,,para-juriștilor”, iar la 

rubrica instituții responsabile să fie inclusă și Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova.  

 

Termenul limita de implementare propunem să înceapă cu trimestrul I al anului 2021. 

 

De asemenea, la rubrica Instituții responsabile, la toate acțiunile de acest gen să figureze 

Ministerul Finanțelor. 

 

 

 

Director executiv 

al CNAJGS                                                                             ______________  Lilian DARII  

 

 



 

 

 
 


