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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ASISTENŢA JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT 

 

Chestionar pentru parajurişti 

 

CNAJGS, conform Strategiei de Reformare în Sectorul Justiţiei, realizează câteva studii, care au drept scop 

evaluarea prospectivă a activităţii sistemului de acordare a asistenţei juridice garantate de stat.  

În baza acestor studii, se vor formula recomandări privind sistemul de instruire iniţială şi continuă a 

avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat, noi metode de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat, mecanismul de asigurare şi monitorizare a calităţii asistenţei juridice acordate.  

În acest context, am aprecia mult contribuţia Dvs. la completarea acestui chestionar (subliniind sau încercuind 

opţiunea) pentru că opinia Dvs. contează! ACEST CHESTIONAR ESTE ANONIM. 

În cazul în care apar neclarităţi sau sunt necesare explicaţii pe marginea acestui Chestionar, Vă rugăm să o contactaţi pe _________, 

la numărul _______________. Chestionarul completat urmează a fi expediat la adresa ______________________________________. 

 

Abrevieri: 

 AJGS - Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

 CNAJGS - Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

 OT al CNAJGS – Oficiu Teritorial al Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat 

 

I. ASPECTE GENERALE 

 

1. De cât timp activaţi în calitate de parajurist: 

a) până la 6 luni     b) şase luni - un an     c)  un an - doi ani     d) doi ani – patru ani      

2. Cum apreciaţi interacţiunea Dvs. cu sistemul de AJGS, în general:    

a) foarte bună     b) bună     c) nu cea mai reuşită, deoarece:___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Cum apreciaţi activitatea (specificaţi de la 1 – rău, la 10 - excelent): 

a) CNAJGS                                                         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    explicaţi:______________ 

      b) Aparatului Administrativ al CNAJGS         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    explicaţi:_____________ 

      c) OT (indicaţi)___________ al CNAJGS          1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    explicaţi:_____________ 

           ________________________________________________________________________________________ 

d) Altor parajurişti din sistemul AJGS                1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    explicaţi:_____________                                 

           ________________________________________________________________________________________ 

4. Ce vă motivează să activaţi în sistemul AJGS:

10.1 Genul de activitate                                                         a) da     b) nu     c) parţial, specificaţi_____________ 

10.2 Remunerarea oferită           a) da     b) nu     c) parţial, specificaţi_____________ 

10.3 Mediul de activitate /calitatea parteneriatului               a) da     b) nu     c) parţial, specificaţi_____________ 

10.4 Instruirile şi suportul metodic oferit                            a) da     b) nu     c) parţial, specificaţi_____________ 

10.5 Nu am alte posibilităţi profesionale / volum de lucru   a) da     b) nu     c) parţial, specificaţi_____________ 

10.6 Altceva, specificaţi_______________________________________________________________________ 

 

II. CATEGORII DE SERVICII DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT 
 

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

AJGS (ex. pentru a responsabiliza beneficiarul)?      

      a) nu, deoarece__________________   b) da, în proporţie de (specificaţi în %)______din costurile AJGS acordate 

 ______________________________        în următoarele cazuri, specificaţi_______________________________ 
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6. În opinia Dvs., ar fi oportun de a admite ca subiecţi care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat: 

      41.1 avocaţii stagiari (în limitele competenţei legale):    

             a) nu   b) da, în toate cauzele   c) da, în anumite cauze, specificaţi___________________________________ 

      41.2 ONG-uri specializate (ce lucrează de ex. în domeniul ecologic, cu persoanele cu HIV/SIDA, cu grupuri minoritare etc.) 

             a) nu   b) da, în toate cauzele   c) da, în anumite cauze, specificaţi___________________________________ 

      41.3 Clinici Juridice (ONG-uri specializate în acordarea asistenţei juridice persoanelor defavorizate) 

             a) nu   b) da, în toate cauzele   c) da, în anumite cauze, specificaţi___________________________________ 

 

7. Cum credeţi, prin prisma accesibilităţii serviciilor de AJGS, ar fi oportun de a crea echipe mobile în teritoriu / 

în localităţi rurale în special (compuse din avocaţi) pentru vizite de acordarea a AJGS?     

      a) da, specificaţi________________________________     b) nu, deoarece_______________________________  

 

8. Cum credeţi, prin prisma accesibilităţii şi eficienţei serviciilor de AJGS, ar fi oportun de a crea centre de 

consultanţă în teritoriu / în centre raionale în special pentru acordarea AJGS (ex. parajurist, avocat)?     

      a) da, specificaţi______________________________________________________________________________     

 b) nu, deoarece______________________________________________________________________________  

 

9. Cunoscând beneficiarii de AJGS, cum credeţi, ar facilita o pagină web interactivă (accesând anumite întrebări, 

situaţii-problemă sau cuvinte cheie) accesul la servicii juridice a potenţialilor beneficiari de AJGS? 

      a) da, specificaţi______________________________________________________________________________  

      b) parţial, specificaţi___________________________________________________________________________ 

c) nu, deoarece______________________________________________________________________________  

 

10. Cunoscând categoria de beneficiari de AJGS, cum credeţi, ar valorifica aceştia servicii juridice ALE 

AVOCATULUI la distanţă (ex. consultanţă preliminară telefonică sau prin email)? 

      a) da, specificaţi______________________________________________________________________________  

      b) parţial, specificaţi___________________________________________________________________________ 

c) nu, deoarece______________________________________________________________________________  

 

11. Care, în opinia Dvs., ar fi alte metode de a spori accesibilitatea serviciilor de AJGS?______________________ 

      ___________________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________________ 

 

12. Credeţi că ar fi oportun de completat chestionare de evaluare a calităţii AJGS de către beneficiarii de AJGS?    

     a) da     b) nu     c) altceva, specificaţi______________________________________ 

 

Orice alt comentariu, sugestie referitor la activitatea Dvs. în sistemul de AJGS:   

      ___________________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________________________ 

 

Vă mulţămim pentru răspunsurile Dvs. sincere. Chestionarele vor fi analizate şi vom formula recomandări şi 

se vor propune modalităţi de îmbunătăţire a activităţii în sistemul de acordare a AJGS. Informaţii referitor la 

activitatea sistemului de AJGS, puteţi găsi pe pagina web a CNAJGS, www.cnajgs.md 

http://www.cnajgs.md/
http://www.cnajgs.md/

