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Sinteza Focus Grupului cu reprezentanţii APL  

 

(20 de APLuri, regiunea SUD, Centru, UTA Gagauzia, Nord) 

 

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

„Clinica Juridică Universitară”, Bălţi) 

 

Ați cooperat anterior cu ONG-uri în activitatea de acrodare a asistenţei 

juridice garantate de stat. În ce a constat/constă această cooperare. 

 

- APL Chişinău colaborează de mai mult de 6 ani cu ONGuri din diferite sfere 

sociale. Colaborarea constă în organizarea în comun a unor activităţi, cum ar 

fi seminare, traininguri. O colaborare activă o au în sfera energiei 

regenerabile, medicală, protecţia consumatorului; 

- În activitatea APL Balţi, colaborează cu multe ONG-uri în diferite domenii: 

în sfera socială, de asistenţă medicală, tineret; 

- APL Ciadîr Lunga nu are nici o colaborare  în sfera de acordare  a sistenţei 

juridice cetăţenilor; 

- 12 APL de nivel I (rurale) colaborează cu ONGuri în sfera de asistenţă 

socială. Colaborarea constă în redresarea persoanelor cu probleme juridice 

către acelea asociaţii obşteşti care acordă asistenţă juridică; 

- unele APL de nivel I, au parajurişti în incinta Primăriei; 

- 6 APL au declarat că au angajat jurist, care acordă asistenţă juridică 

cetăţenilor la solicitare: 

- 16 APL au declarat că au în componenţa lor formate echipe 

multidisciplinare privind traficul de fiinţe umane, violenţa în familie, în 

componenţa cărora sunt reprezentanţi ai ONG-urilor de profil. Unul din 

scopirile prezenţei ONG-urilor de profil din cadrul echipelor 

multidisciplinare este şi acordarea de asistenţă juridică beneficiarilor.  

 

2 Ce ONG-uri ar putea fi potenţiali parteneri. 

- 8 APL de nivel I, nu cunosc astfel de ONGuri, care ar fi potenţiali parteneri în 

acordarea de asistenţă juridică; 

 

- Au fost nominalizate următoarele ONGuri: 

- ”Somato”; 

- Centrul de Drept al Avocaţilor; 

- Centrul de palasament temporar ”Casa Mărioarei”, ”Drum spre 

Casă”; 

- Clinica Juridică Comrat; 

- Clinica Juridică Cahul; 

- Clinica Juridică Universitară, Bălţi; 
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- Institutul pentru Democraţie, Comrat; 

- Centrul Naţional al Romilor; 

- Centrul de Drept, Cauşeni; 

- Tinerii pentru Dreptul la Viaţă; 

- Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dezabilităţi; 

- ”La Strada”; 

- ”Noi perspective pentru Femei”; 

- ”Medicii Lumii”, etc. 

 

3 În raport cu actualii parteneri, cum pot aprecia cooperarea cu 

ONGurile; 

- 11 APL au păreri pozitive referitor la cooperarea cu ONGurile; 

- 1 APL a avut o cooperare nu prea reușită; 
- 8 APL au declarat că sunt foarte mulțumiți de colaborare și intenționează să 

mențină colaborarea și în viitor. 

 

4. În opinia OT, există limitări de natură financiară, calificare a 

personalului, încredere publică, cooperare cu autorităţile în activitatea ONG-

urilor. Dacă da, pot fi ele depăşite? 

 

- 11 APL consideră că nu sînt nici un fel de limitări în parteneriatele cu 

ONGuri, deoarece ONGurile au surse financiare proprii și resurse umane 

calificate; 

- 5 APL consideră că există limitări de natură financiară și de încredere a 

popilației; 

- 4 reprezentanţi ai APL  de rangul I nu au dat nici un comentariu la această 

întrebare. 

 


