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CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ASISTENŢA JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT 

 

Chestionar pentru reprezentanţii ONG-urilor 

 

CNAJGS, conform Strategiei de Reformare în Sectorul Justiţiei, realizează un studiu, care are drept scop 

elucidarea situaţiei privind acordarea asistenţei juridice de către ONG-uri. În baza acestui studiu, se vor 

formula recomandări şi se vor propune modalităţi de acordare a asistenţei juridice garantate de stat de către 

ONG-uri. 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 ___________________________ sau ________.Chestionarul completat urmează a fi expediat la 

adresa__________________________________________ 

 

 

I. ACTIVITATEA ONG-ului 

 

1. De cât timp activaţi în cadrul ONG-ului? 
a) până la trei luni         b) 3 luni - un an        c)  un an - trei ani       d) de la trei la zece ani       e) mai mult de zece ani 

2. Studiile Dvs (indicaţi ultimele studii pe care le aveţi) 

a) postuniversitare (masterat, doctorat)    b) superioare           c) superioare incomplete    d) medii speciale 

e) medii      f) altele (indicaţi)__________________________________________________________________ 

    şi poziţia ocupată: 

      a) management superior         b) management    c) specialist     d) voluntar    e) altceva, specificaţi_____________ 

 

3. Mediul de reşedinţă:   a) urban    b)  rural 

 

4. Care este domeniul de activitate al ONG-ului din care faceţi parte (puteţi indica mai multe opţiuni): 

a) binefacere / caritate 

b) ecologie 

c) economie, contabilitate, comunicaţii şi 

tehnologii informaţionale 

d) dezvoltare regională şi comunitară 

e) drepturile femeii 

f) drepturile copilului 

g) integrare europeană, politici publice 

h) interese profesionale, sport, turism, odihnă şi 

agrement 

i) mass-media, arta, cultură 

j) ocrotirea sănătăţii şi drepturile pacientului 

k) organizaţie religioasă 

l) organizaţie a minorităţilor naţionale 

m) profil juridic şi drepturile omului în general 

n) ştiinţă, educaţie şi instruire neformală 

o) tineret şi copii 

p) voluntariat 

q) altceva, specificaţi________________ 

 

5. Cum sunt repartizate sarcinile şi responsabilităţile în cadrul organizaţiei Dvs.? 

a) după fişe de post 

b) după categorii de beneficiari 

c) după sectoare /domenii 

d) la decizia managerilor 

e) consensual 

f) altă opţiune, specificaţi______________ 
 

6. Există în cadrul organizaţiei din care faceţi parte un sistem de management al: 

      a) resurselor umane:        a) da       b) nu       c) parţial, specificaţi_____________________________________ 

      b) timpului:                      a) da       b) nu       c) parţial, specificaţi_____________________________________ 

      c) informaţiei:                  a) da       b) nu       c) parţial, specificaţi_____________________________________ 

      d) calităţii:                       a) da        b) nu       c) parţial, specificaţi_____________________________________ 
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7. În ce măsură organizaţia este asigurată cu resurse tehnice (calculator, imprimantă, acces la internet etc.)?: 

      a) deplin       b) parţial, specificaţi________________________________________      c) insuficient  

 

Indicaţi de ce resurse tehnice aţi mai avea nevoie pentru atingerea obiectivelor strategice ale organizaţiei_________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

8. Activează în cadrul organizaţiei Dvs. persoane cu studii juridice (indicaţi numărul): 

    a) da, inclusiv ___avocaţi, __ persoane cu studii juridice superioare şi ___ persoane cu studii juridice incomplete 

    b) nu 

 

9. Implicaţi voluntari în activitatea organizaţiei Dvs.? (specificaţi cum îi identificaţi şi cât de des îi implicaţi, la ce 

activităţi?)_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

10. În localitatea Dvs. există şi alte ONG-uri care au un domeniu similar de activitate? 

     a) da       b) nu     c) parţial, specificaţi_____________________________________________________________ 

 

11. Cum credeţi, ce atitudine au oamenii din localitatea Dvs. faţă de activitatea ONG-urilor din RM? 

a) bună 

b) neutră 

c) rea  

d) diferită, specificaţi_________________________________________________________ 

      
12. Cum credeţi, activitatea ONG-urilor în Republica Moldova este: 

a) necesară şi eficientă     

b) necesară, dar ineficientă      

c) nenecesară şi ineficientă    

d) nu ştiu   

 

13. Ar putea oamenii din localitatea Dvs. să vă încredinţeze să îi ajutaţi în soluţionarea problemelor de natură 

juridică? 

       a) da      b) uneori, specificaţi__________________________  c) nu, deoarece____________________________ 
 

14. Organizaţia din care faceţi parte, acordă SERVICII persoanelor din localitatea Dvs.? 

       a) nu      b) uneori, specificaţi__________________________ c) da, ce servicii___________________________ 

 

15. Organizaţia din care faceţi parte, acordă SERVICII JURIDICE persoanelor din localitatea Dvs.?   

       a) nu      b) uneori, specificaţi__________________________ c) da, răspundeţi la întrebările 15.1 – 15.14 

                      

15.1 Diversitatea serviciilor, puteţi alege mai multe opţiuni: 

a) informarea populaţiei referitor la drepturile 

omului şi legislaţie 

b) consultaţii şi explicaţii în probleme juridice 

c) întocmire de acte juridice 

d) reprezentare a intereselor în raport cu terţe 

persoane 

e) reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice 

f) reprezentare în instanţele de judecată 

g) negociere în numele beneficiarului 

h) alte servicii, specificaţi_______________________ 

 

 

15.2 Care sunt domeniile în care oferiţi servicii juridice, puteţi alege mai multe opţiuni:

a) democrația și drepturile omului 

b) administrația de stat  

c) proprietatea 

d) drept fiscal  

e) contracte  

f) consumatorii  

g) moştenire  

h) dreptul familiei 

i) dreptul muncii  

j) drept procesual civil  

k) dreptul protecţiei sociale  

l) ocrotirea sănătăţii  

m) dreptul afacerilor  

n) metode alternative de 

soluţionare a conflictelor  

o) contravenţii  
p) drept penal şi de procedură 

penală 

q) acte de stare civilă 

 r)   alte domenii, specificaţi___
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15.3 Ce categorii de persoane sunt beneficiari ai serviciilor juridice oferite de către organizația Dvs.,  

puteți alege mai multe opțiuni? 

a) copii  

b) tineri 

c) femei 

d) persoane în etate 

e) persoane fără venituri 

sau cu venituri mici 

f) familii sărace, cu 

mulți copii 

g) șomeri 

h) reprezentanți ai 

minorităților naționale 

i) imigranți și solicitanți 
de azil 

j) persoane cu dizabilități 
k) persoane infectate sau 

bolnave de HIV/SIDA 

l) persoane care suferă de 

boli cronice, incurabile 

m) persoane dependente 

de alcool, droguri, 

substanțe toxice 

n) victime ale violenței în 

familie 

o) victime ale traficului 

de ființe umane 

p) victime ale 

infracțiunilor 

q) persoane condamnate 

la sancțiuni 

neprivative de 

libertate 

r) ex-deținuți 
s) tineri post-

instituționalizați  
t) altceva, 

specificați_________ 

 

15.4 În baza la ce criterii selectați beneficiarii serviciilor juridice oferite de către organizația Dvs.,  

puteți alege mai multe opțiuni: 

a) în funcție de nivelul de venit (ex. mai puțin de X lei anual), specificați _______________________________ 

b) în funcție de problemă, domeniu (ex. drepturile pacientului), specificați_______________________________ 

c) în funcție de statutul persoanei (ex. șomeri), specificați____________________________________________ 

d) în funcție de reședința persoanei (ex. mediu rural), specificați______________________________________ 

e) în baza la alte criterii, specificați______________________________________________________________ 

f) serviciile se acordă tuturor, fără a exista anumite criterii, comentați__________________________________ 

 

15.5 Cine oferă aceste servicii în cadrul oranizației Dvs, puteți alege mai multe opțiuni? 

a) avocaţi 

b) persoane cu studii juridice superioare 

 

c) persoane cu studii juridice incomplete 

d) alte persoane decât cele enumerate, specificați____________ 

15.6 Prestatorii de servicii juridice:  a) sunt angajați    b) sunt voluntari   c) altă opţiune, specificaţi_______ 

 

15.7 Descrieți succint procedura de acordare a serviciilor juridice:___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

15.8 Serviciile acordate acoperă teritorial :  a) localitatea   b) raionul   c) la nivel republican 

 

15.9 Există un sistem de asigurare și monitorizare a calității serviciilor juridice acordate: 

a) da, specificați________________________ 

____________________________________ 

b) parțial, specificați____________ 

___________________________ 

c) nu. 

 

15.10 Care este modalitatea de ducere a evindenței serviciilor juridice acordate: 

a) nu se duce evidență  b) prin registre și formulare speciale c) prin sistem de evidență electronică 

 

15.11 Există o procedură de depunere a plângerilor referitor la serviciile juridice acordate şi calitatea 

acestora: 

a) nu b) da, plângerile fiind examinate de către specificați ___________________________________ 

 

15.12 Există limitări, dificultăți în acordarea serviciilor juridice beneficiarilor organizației Dvs.? 

a) nu, nu există 

b) unele, nesemnificative, 

specificați__________________________

__________________________________

__________________________________ 

c) există limitări, subliniați (de natură financiară, de natură 

logistică, calificare a personalului, încredere publică, 

cooperarea cu autoritățile, altceva specificați 
_________________________________________________

________________________________________________). 
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15.13 Costurile programului de acordare a serviciilor juridice sunt acoperite din următoare surse,  

puteți alege mai multe opțiuni: 

a) ale organizației (ex. cotizații sau alte surse) 

b) oferite de către administrația publică locală 

c) oferite de către autoritățile publice centrale 

d) oferite de către donatori locali privați 

e) oferite de către donatori străini privați 
f) oferite de către donatori guvernamentali sau 

interguvernamentali străini 

g) alte surse, specificaţi___________________ 

 

15.14 Din perspectiva durabilității programului de acordare a serviciilor juridice:  

a) nu există certitudine referitor la disponibilitatea resurselor financiare pentru acest program______________ 

b) nu există certitudine referitor la capacitatea organizației de a menține acest program (ex. resursele umane, 

logistica programului), specificați___________________________________________________________ 

c) nu, organizația nu mai consideră programul ca fiind unul prioritar deoarece__________________________ 

d) nu văd dificultăți în asigurarea resurselor pentru o perioadă de 6 luni, specificaţi______________________ 

e) nu văd dificultăți în asigurarea resurselor pentru o perioadă de la 6 luni - 1 an, specificaţi_______________ 

f) nu văd dificultăți în asigurarea resurselor pentru o perioadă de la 1 an la doi ani, specificaţi______________ 

g) nu văd dificultăți în asigurarea resurselor pentru o perioadă de la doi la trei ani, specificaţi______________ 

h) nu văd dificultăți în asigurarea resurselor de către organizație pentru acest program în următorii cinci ani 
 

 

II. INTERACŢIUNEA cu sistemul ASISTENŢEI JURIDICE GARANTATE DE STAT 

 

16. Cunoaşteţi despre activitatea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat (funcţii, atribuţii, în special 

modalitatea de lucru)?    a) foarte bine b) bine     c) cunosc sumar        d) puţin       e) deloc    

 

17. Cunoaşteţi despre potenţialele modalităţi de cooperare cu sistemul de asistenţă juridică garantată de stat? 

       a) nu   b) parţial   c) da,  specificaţi de unde cunoaşteţi ___________________________________________ 

 

18. A-ţi avut anterior conexiuni/interacţiuni cu sistemul de asistenţă juridică garantată de stat? 

       a) nu    b) da, specificaţi _________________________________________________        

    18.1 Dacă da, cum apreciaţi această interacţiune:   a) foarte bună b) bună   c) nu cea mai reuşită, deoarece 

                    _______________________  

III. Potenţiale DOMENII DE COOPERARE a ONG-urilor cu sistemul ASISTENŢEI JURIDICE 

GARANTATE DE STAT (NB: în general ONG-urile, nu doar ONG-ul Dvs.) 

19. Cum vedeți suportul CNAJGS pentru desfășurarea de către ONG-uri a programelor de acordare a 

serviciilor juridice, puteți alege mai multe opțiuni: 

a) susținere și recomandare 

b) oferire de materiale informative pentru beneficiari 

și potențiali beneficiari 

c) oferire de ghiduri metodologice și profesionale 

personalului organizației  

d) oferire de instruire personalului organizației 

e) oferire de suport metodologic și consultanță 

personalului organizației 

f) preluarea unor cazuri complexe în baza unui 

mecanism de referire 

g) acoperirea costurilor de personal al programului de 

servicii juridice 

h) acoperirea parțială a costurilor programului de 

servicii juridice, specificați_____________________ 

i) acoperirea integrală a costurilor programului de 

servicii juridice, specificaţi_____________________ 

 

20. Ce spectru de servicii juridice ar putea acorda ONG-urile, puteți alege mai multe opțiuni: 

a) informarea populaţiei referitor la drepturile 

omului şi legislaţie 

b) consultaţii şi explicaţii în probleme juridice 

c) întocmire de acte juridice 

d) negociere în numele beneficiarului 

e) reprezentare a intereselor în raport cu terţe persoane 

f) reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice 

g) reprezentare în instanţele de judecată 

h) alte servicii, specificaţi____________________________ 

____________________________________________ 
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21. În ce domeniile ar putea acorda ONG-urile servicii juridice, puteţi alege mai multe opţiuni:

a) democrația și drepturile omului 

b) administrația de stat  

c) proprietatea 

d) drept fiscal  

e) contracte  

f) consumatorii  

g) moştenire  

h) dreptul familiei 

i) dreptul muncii  

j) drept procesual civil  

k) dreptul protecţiei sociale  

l) ocrotirea sănătăţii  

m) dreptul afacerilor  

n) acte de stare civilă 

o) metode alternative de soluţionare a 

conflictelor  

p) contravenţii  
q) drept penal şi de procedură penală 

r) alte domenii, specificaţi____________ 

_______________________________ 

     _____________________________

 

22. Ce criterii şi procedură de selectare a partenerilor ONGuri (pentru implementarea programelor de 

servicii juridică păturilor vulnerabile) ar trebui instituite de către CNAJGS, specificaţi________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

IV. CONŢINUTUL PARTENERIATULUI între ONG-ul DIN CARE FACEŢI PARTE şi CNAJGS 
referitor la acordarea asistenţei juridice garantate de stat:   

 

23. Suportul CNAJGS ar fi, specificaţi:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

24. Organizaţia din care faceţi parte ar acorda următoarele categorii de servicii juridice, specificaţi:_______ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

25. Organizaţia din care faceţi parte ar acorda servicii juridice în următoarele domenii, specificaţi_________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

26. Organizaţia din care faceţi parte ar acorda servicii juridice următoarelor categorii de persoane, specificaţi 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

27. Programul de activitate ar fi (indicaţi orele de muncă şi zilele din săptămână)_____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

28. Numărul mediu de beneficiari pe lună ar fi, specificaţi________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

29. Cum vedeţi suportul APL în elaborarea şi implementarea programelor de servicii juridică păturilor 

vulnerabile, specificaţi___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

30. Care ar fi modalitatea de evidenţă a serviciilor juridice acordate de către ONG-ul Dvs, specificaţi_____  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

31. Ce mecanism de asigurare şi monitorizare a calităţii serviciilor juridice ar fi oportun, specificaţi______ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

32. Ce mecanism de informare a CNAJGS/ raportare (în caz de suport financiar) ar fi oportun, specificaţi_ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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33. Ce avantaje (pentru parteneri şi în special pentru beneficiari) ar avea parteneriatul dintre ONG-ul Dvs. 

şi CNAJGS referitor la acordarea asistenţei juridice garantate de stat, specificaţi_____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

34. Care ar fi dezavantajele (pentru parteneri şi în special pentru beneficiari) parteneriatului dintre ONG-ul 

Dvs. şi CNAJGS referitor la acordarea asistenţei juridice garantate de stat, specificaţi_________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

35. Care ar fi riscurile unei asemenea colaborări, specificaţi________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

36. Care ar fi oportunităţile unei asemenea colaborări, specificaţi____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

37. Orice alt comentariu, sugestie referitor la un eventual parteneriat între ONG-ul din care faceţi parte şi 

CNAJGS referitor la acordarea asistenţei juridice garantate de stat:  ______________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

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

recomandări şi se vor propune modalităţi de cooperare între sistemul de acordare a asistenţei juridice 

garantate de stat şi ONG-uri.  

Informaţii referitor la activitatea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat, puteţi găsi pe pagina 

web a CNAJGS, www.cnajgs.md 

http://www.cnajgs.md/

