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1. INTRODUCERE

Asistenţa juridică garantată de stat reprezintă 
acordarea serviciilor juridice din contul bugetului 

de stat persoanelor care nu dispun de sufi ciente mij-
loace fi nanciare pentru plata serviciilor (consultații 
juridice, angajarea unui avocat). 

Actul normativ de bază care reglementează 
acest tip de asistenţă juridică este Legea cu privire 

la asistenţa juridică garantată de stat nr. 198-XVI 
din 26.07.2007 (în continuare Lege), publicată în Mo-
nitorul Ofi cial al Republicii Moldova nr. 157-160/614 
din 05.10.2007, intrată în vigoare din 01 iulie 2008.

Asistenţa juridică garantată de stat se acordă 
tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, în limitele 
stabilite de lege. Cetăţenii străini și apatrizii benefi -
ciază de asistenţă juridică garantată de stat numai 
în procedurile sau în cauzele ce ţin de competenţa 
autorităţilor administraţiei publice și a instanţelor 
judecătorești ale Republicii Moldova.

Asistenţa juridică garantată de stat se clasi-

fi că în următoarele tipuri: asistenţă juridică pri-

mară și asistenţă juridică califi cată (ordinară și de 

urgență). 
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2. ASISTENȚA JURIDICĂ PRIMARĂ 
GARANTATĂ DE STAT

Asistenţa juridică primară constituie furnizare 
de informaţii privind sistemul de drept al Republicii 
Moldova, privind actele normative în vigoare, drep-
turile și obligaţiile subiecţilor de drept, privind mo-
dalitatea de realizare și de valorifi care a drepturilor 
pe cale judiciară și extrajudiciară; acordare de con-
sultanţă în probleme juridice; acordare de asistenţă 
în vederea întocmirii actelor juridice; acordare a altor 
forme de asistenţă, care nu intră în categoria de asis-
tenţă juridică califi cată.

Asistenţa juridică primară se acordă persoanelor, 
indiferent de nivelul veniturilor lor, de către paraju-
riști și de asociaţiile obștești specializate în acorda-
rea de asistenţă juridică. 

Pentru a benefi cia de asistenţă juridică primară, 
solicitantul se adresează subiecţilor autorizaţi de 
lege să acorde asemenea asistenţă din raza domi-
ciliului său printr-o cerere scrisă sau orală. Asistenţa 
se acordă imediat, la momentul adresării. În cazul 
imposibilităţii de acordare imediată a asistenţei, so-
licitantului i se va comunica data și ora audienţei ce 
urmează să aibă loc în cel mult 3 zile de la data adre-
sării cererii scrise sau orale. 

Parajuriștii

Parajuriștii sînt persoanele care se bucură de o în-
altă stimă din partea comunităţii locale, avînd studii 

juridice incomplete sau studii superioare complete, 
care nu practică activitate de avocat și care, după o 
instruire specială, sînt autorizate să acorde asistenţă 
juridică primară membrilor comunităţii din contul 
bugetului de stat, conform unui regulament referi-
tor la statutul și la califi carea parajuriștilor. 

Parajuriștii își desfășoară activitatea în comu ni-
tățile rurale (sate, comune). Sediul parajuristului, de 
regulă, este în incinta Primăriei din localitatea unde 
activează.

Parajuristul are un rol foarte important în siste-
mul juridic al țării datorită faptului că dă sfaturi juri-
dice persoanelor care nu se pot adresa unui avocat, 
adică acordă asistență juridică primară, lucrînd cu 
benefi ciarul pentru a-l ajuta să-și soluționeze pro-
blemele de natură juridică.

Pentru a vedea în ce localități din țară activea-
ză la moment parajuriștii, care este rolul și funcțiile 
acestora, cît și pentru a găsi răspunsuri simple la 
întrebări de natură juridică sau pentru a pune o în-
trebare on-line unui parajurist accesați pagina-web 
www. parajurist.md. 

Asociaţiile obștești specializate

Asociaţiile obștești specializate în acordarea de 
asistenţă juridică oferă asistenţă juridică garantată 
de stat primară și califi cată, cu excepţia reprezentării 
în cadrul procesului penal și contravenţional. 
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3. SCHEMA 
de acordare a asistenței juridice primare 

și interacțiunea parajuristului 
cu Ofi ciile Teritoriale ale CNAJGS

4. ASISTENȚA JURIDICĂ 
CALIFICATĂ GARANTATĂ DE STAT

Una dintre principalele forme ale asistenţei juri-
dice garantate de stat este asistenţa juridică cali-

fi cată. Acest tip de asistenţă juridică constă în acor-
darea de consultanţă în probleme juridice, întocmi-
rea actelor juridice, reprezentarea și / sau apărarea 
persoanelor în organele de urmărire penală sau în 
instanţele judecătorești de către un avocat. 

Asistenţă juridică califi cată se acordă:

• în vederea apărării intereselor bănuitului, învinu-
itului, inculpatului, apărării și reprezentării inte-
reselor condamnatului în procesul penal;

• în vederea apărării intereselor persoanei în ca-
drul procesului civil, în procedura contenciosu-
lui administrativ și în cadrul procedurii pe cauze 
contravenţionale (cauze non-penale).

Asistenţă juridică califi cată se acordă atît în func-
ţie de starea materială a persoanei, cît și indiferent 
de ea.

Asistenţa juridică califi cată garantată de stat se 
acordă indiferent de nivelul de venit al persoanei în 
următoarele cazuri: 

în cauze non-penale:

• cînd persoana are dreptul la asistenţă juridică 
obligatorie în temeiul art. 77 lit. a), b), c) din Co-

Benefi ciar

Acordarea 
asistenţei 

juridice primare

Ofi ciile 
Teritoriale 

ale CNAJGS

Avocat

Acordarea 
asistenţei juridice 

califi cate garantate 
de stat

Parajurist
(Asociaţii 
obștești)
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dul de procedură civilă al Republicii Moldova și 
anume:

- în cazul în care partea în proces sau interveni-
entul (benefi ciari de asistență juridică garanta-
tă de stat) sînt lipsiţi sau limitaţi în capacitatea 
de exerciţiu și nu au reprezentanţi legali sau 
dacă domiciliul pîrîtului nu este cunoscut; 

- dacă instanţa constată un confl ict de interese 
între reprezentant și reprezentatul (benefi ciar 
de asistență juridică garantată de stat) lipsit 
ori limitat în capacitatea de exerciţiu; 

- în condiţiile art.304 din Codul de procedură 
civilă al RM (limitarea persoanei în capacita-
tea de exerciţiu sau declararea incapacităţii 
ei) și art. 316 din Codul de procedură civilă al 
RM (spitalizarea forțată în staţionarul de psi-
hiatrie); 

• cînd persoana este suspectată de săvîrșirea unei 
contravenţii pentru care se prevede sancţiunea 
arestului contravenţional;

• persoanelor în a căror privinţă există riscul apli-
cării sancţiunii de expulzare în cadrul proceduri-
lor contravenţionale;

• persoanelor în a căror privinţă se solicită înlocu-
irea sancţiunii amenzii sau a muncii neremune-
rate în folosul comunităţii cu închisoare sau cu 
arest contravenţional;

• persoanelor care au benefi ciat de ajutor social, 
stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
pe parcursul a șase luni calendaristice anterioare 
lunii în care a fost depusă solicitarea.

în cauze penale:

• cînd persoana are nevoie de asistență juridică de 
urgență în cazul reținerii în cadrul unui proces 
penal sau al unei proceduri contravenționale;

• în cazul de participare obligatorie a apărătorului 
în procesul penal în temeiul art. 69 alin. ( 1 ) 
pct. 2)-12) din Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova, după cum urmează:

- bănuitul, învinuitul, inculpatul întîmpină difi -
cultăţi pentru a se apăra el însuși, fi ind mut, 
surd, orb sau avînd alte dereglări esenţiale ale 
vorbirii, auzului, vederii, precum și alte defec-
te fi zice sau mintale;

- bănuitul, învinuitul, inculpatul nu posedă sau 
posedă în măsură insufi cientă limba în care se 
desfășoară procesul penal;

- bănuitul, învinuitul, inculpatul este minor;

- bănuitul, învinuitul, inculpatul este militar în 
termen;

- bănuitului, învinuitului, inculpatului i se in-
criminează o infracţiune gravă, deosebit de 
gravă sau excepţional de gravă;
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- bănuitul, învinuitul, inculpatul este ţinut în 
stare de arest ca măsură preventivă sau este 
trimis la expertiza judiciară psihiatrică în con-
diţii de staţionar;

- interesele bănuiţilor, învinuiţilor, inculpaţilor 
sînt contradictorii și cel puţin unul din ei este 
asistat de apărător;

- în cauza respectivă participă apărătorul părţii 
vătămate sau al părţii civile;

- interesele justiţiei cer participarea apărătoru-
lui în ședinţa de judecată în primă instanţă, în 
apel și în recurs, precum și la judecarea cauzei 
pe cale extraordinară de atac;

Menţiune: determinarea faptului că interesele justi-
ţiei cer asistenţa obligatorie a apărătorului se invocă 
de către instanța de judecată și depinde de urmă-
toarele criterii: 

- complexitatea cazului - cu cît este mai com-
plicat cazul, cu atît mai mare este necesitatea 
acordării asistenţei obligatorii a avocatului; 

- capacitatea bănuitului, învinuitului, inculpa-
tului de a se apăra singur - la acest criteriu ur-
mează să fi e luate în consideraţie capacităţile, 
cunoștinţele și priceperea fi ecărei persoane 
în parte; 

- importanţa și pericolul faptei de comiterea 
căreia este bănuită sau învinuită persoana și 

sentinţa probabilă. Acest criteriu poate justi-
fi ca de unul singur recunoașterea obligatorie 
a asistenţei apărătorului. 

Asistenţa juridică califi cată garantată de stat se 
acordă în funcţie de nivelul veniturilor persoanei în 
cazurile următoare:

în cauze non-penale:

• cînd persoana are nevoie de asistenţă juridică în 
cauze contravenţionale, civile și de contencios 
administrativ complexe din punct de vedere ju-
ridic sau procesual, iar persoana nu dispune de 
sufi ciente mijloace pentru a plăti aceste servicii.

în cauze penale:

• cînd persoana are nevoie de asistență juridică în 
cauze penale și interesele justiției o cer, însă ea 
nu dispune de sufi ciente mijloace pentru a plăti 
acest serviciu.

În astfel de cazuri, asistenţa juridică califi cată 

se acordă persoanelor cu un venit mediu lunar mai 

mic decît nivelul minim de existenţă pe cap de lo-

cuitor din ţară1. 

Valoarea minimului de existenţă se determină 
trimestrial în baza calculelor efectuate de Biroul Na-
ţional de Statistică, în conformitate cu Regulamentul 
1     Mărimea minimului de existenţă în semestrul I 2013 a consti-
tuit în medie pe lună (pentru o persoană) 1608,3 lei (date ofi ciale 
prezentate pe www.statistica.md)
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cu privire la modul de calculare a minimului de exis-
tenţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.902 din 
28 august 2000 (www.statistica.md).

La calcularea venitului solicitantului de asistenţă 
juridică garantată de stat se iau în considerare veni-
turile și cîștigurile lunare medii din 6 luni calendaris-
tice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea. 
Nivelul venitului mediu lunar se calculează din veni-
tul mediu lunar al familiei raportat la numărul mem-
brilor de familie.

Metodologia de calcul al venitului și nivelul veni-
tului care permite acordarea asistenţei juridice califi -
cate, precum și forma declaraţiei cu privire la venit, 
este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1016 din 
01.09 2008 (publicată în Monitorul Ofi cial nr. 167-
168 din 05.09.2008). 

Pentru a benefi cia de asistenţă juridică califi cată 
în funcţie de nivelul venitului, persoana ce se adre-
sează la Ofi ciile Teritoriale ale CNAJGS prezintă obli-
gatoriu o declaraţie cu privire la venit într-o for-

mă stabilită de guvern. La declaraţia cu privire la 
venituri se anexează obligatoriu următoarele acte:

1) Certifi catul privind componenţa familiei;

2) Certifi catul de la locul de muncă cu privire la ve-
niturile lunare, obţinute în ultimele 6 luni;

3) Certifi catul de la Casa Națională de Asigurări So-
ciale cu privire la indemnizaţiile sociale lunare.

Important pentru benefi ciarii de asistență juri-
dică garantată de stat este că cererile de acordare a 
asistenţei juridice califi cate, depuse în conformitate 
cu art.19, alin. (1) lit.a) și e) al Legii cu privire la asis-
tenţa juridică garantată de stat, trebuie să fi e însoţite 
de actele doveditoare ale nivelului de venit, stabilit 
de Guvern, care permite acordarea asistenţei juridice 
califi cate în funcţie de nivelul de venit al persoanei. 
În cazul în care se constată lipsa actelor dovedi-

toare, cererea nu se admite.

De asemenea, asistenţa juridică califi cată poate fi  
acordată cu contribuţia fi nanciară parţială a benefi ci-
arului, în cazul în care persoana, al cărei venit este mai 
mare decît nivelul venitului stabilit de Guvern, este 
capabilă să achite o parte din cheltuielile de asistenţă 
juridică, cu condiţia că această contribuţie nu depă-
șește posibilităţile lui fi nanciare și materiale. 

PROCEDURA DE ACORDARE 
A ASISTENȚEI JURIDICE CALIFICATE

Acordarea asistenţei juridice califi cate este asigu-
rată de către Ofi ciile Teritoriale ale CNAJGS în raza 
de activitate a Curţilor de Apel, prin examinarea ce-
rerilor și documentelor prezentate de solicitanţii de 
asistenţă juridică, deciderea asupra acordării unei 
astfel de asistenţe și desemnarea avocaţilor care vor 
acorda asistenţa juridică califi cată.

Asistenţa juridică califi cată se acordă de către 
avocaţi publici și avocaţi care acordă asistenţă juri-
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dică la cerere, desemnaţi în baza unei decizii a Coor-
donatorilor Ofi ciilor Teritoriale.

Asistenţa juridică califi cată poate fi  solicitată la 
orice etapă a procesului penal, iar în cauze civile 
poate fi  solicitată și pînă la iniţierea procesului. 

Cererea de acordare a asistenţei juridice califi -
cate poate fi  depusă la Ofi ciul Teritorial respectiv al 
CNAJGS sau la instanţa judecătorească. Cererea se de-
pune de către persoana interesată ori de rudele sau 
de reprezentanţii acesteia, personal ori prin poștă. 

În caz de participare obligatorie a apărătorului în 
procesul civil solicitarea se prezintă direct Ofi ciului 
Teritorial de către instanţa judecătorească, fără a fi  
necesară înaintarea cererii de către benefi ciar.

Refuzul de acordare a asistenţei juridice 
califi cate garantate de stat are loc dacă:

• cererea de acordare a asistenţei juridice este vă-
dit nefondată;

• din documentele prezentate rezultă că persoana 
nu dispune de dreptul pentru a cărui apărare so-
licită asistenţă juridică;

• persoana are posibilitatea să acopere integral 
cheltuielile de acordare a serviciilor juridice din 
contul patrimoniului său, cu excepţia bunurilor 
care, conform legislaţiei în vigoare, nu pot fi  ur-
mărite;

• cererea de acordare reiese din activitatea comer-
cială a solicitantului; 

• valoarea acţiunii este mai mică de 1/2 din mini-
mul de existenţă, calculat în conformitate cu mo-
dul aprobat de Guvern;

• solicitantul benefi ciază deja de asistenţă juridică 
califi cată pe aceeași cauză; 

• cererea se referă la repararea prejudiciului cauzat 
prin lezarea onoarei, demnităţii și reputaţiei pro-
fesionale;

• cererea se referă la încălcarea dreptului de veci-
nătate, cu excepţia cazurilor în care se referă la 
înlăturarea pericolului de prăbușire, la respecta-
rea distanţei pentru construcţii, la litigiile privind 
hotarul.

Refuzul de acordare a asistenţei juridice califi cate 
trebuie să fi e motivat și poate fi  contestat în instanţa 
de contencios administrativ în decursul a 15 zile lu-
crătoare de la comunicarea deciziei. 

Benefi ciarul asistenţei juridice califi cate 

garantate de stat are următoarele drepturi:

• de a cere desemnarea unui anumit avocat inclus 
în Registrul naţional al persoanelor care acordă 
asistenţă juridică garantată de stat pentru acor-
darea asistenţei juridice, indicînd numele acestu-
ia în cererea adresată Ofi ciului Teritorial;
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La numirea avocatului, coordonatorul Ofi ciului 

Teritorial va ţine cont de cererea solicitantului pri-

vind desemnarea unui anumit avocat, de gradul 

lui de antrenare în executarea altor decizii privind 

acordarea asistenţei juridice califi cate, precum și 

de alte circumstanţe relevante. 

• de a solicita înlocuirea avocatului desemnat pen-
tru acordarea asistenţei juridice, în baza unei ce-
reri scrise și întemeiate, adresate fi e direct către 
Ofi ciul Teritorial, fi e organului de urmărire pe-
nală (Inspectoratul de Poliție, Procuratura) sau 
instanței de judecată care urmează să se expună 
asupra chestiunii respective sesizînd Ofi ciul Teri-
torial;

Benefi ciarul asistenţei juridice califi cate garantate 

de stat este obligat:

• să colaboreze cu avocatul desemnat să îi acorde 
o astfel de asistenţă;

• să furnizeze informaţii veridice în cauza pentru 
care solicită asistenţă;

• să prezinte neîntîrziat subiectului autorizat să îi 
acorde asistenţă juridică califi cată sau organului 
care efectuează acţiuni procedurale orice infor-
maţie despre modifi carea circumstanţelor care 
au determinat acordarea asistenţei juridice cali-
fi cate;

• să refuze achitarea de sume bănești avocatului 
desemnat pentru acordarea asistenţei juridice 
garantate de stat pentru serviciile prestate de că-
tre acesta;

• să restituie cheltuielile de acordare a asistenţei ju-
ridice în cazul în care a obţinut asistenţă juridică 
califi cată în urma prezentării unor informaţii false 
sau neveridice, inclusiv despre starea sa fi nancia-
ră, inducînd în eroare Ofi ciul Teritorial, ori dacă, 
pe parcursul procesului sau al executării hotărîrii 
judecătorești, situaţia fi nanciară s-a modifi cat în 
sensul pierderii totale sau parţiale a dreptului la 
asistenţă juridică califi cată.
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5. ASISTENȚA JURIDICĂ DE URGENȚĂ

Ce se înțelege prin asistență juridică 
de urgență și cine sînt benefi ciarii 

asistenței juridice de urgență?

Asistenţa juridică de urgenţă este unul dintre ti-
purile asistenţei juridice califi cate garantate de stat. 
Acest tip de asistenţă juridică se acordă: 

• oricărei persoane reţinute în cadrul unui proces 
penal sau al unei proceduri contravenţionale pe 
întreaga perioadă a reţinerii, inclusiv la examina-
rea demersului cu privire la aplicarea arestului 
preventiv;

• bănuitului, învinuitului sau inculpatului la exami-
narea demersului cu privire la aplicarea arestării 
preventive, în cazul în care nu are apărător sau 
apărătorul înștiinţat nu s-a prezentat la examina-
rea demersului;

• oricărei persoane reţinute în cadrul procedurii 
contravenţionale, în cazurile în care organul care 
a efectuat reţinerea solicită instanţei de judeca-
tă aplicarea sancţiunii administrative sub forma 
arestului administrativ.

Asistenţa juridică de urgenţă se acordă tuturor 
cetăţenilor Republicii Moldova, indiferent de nivelul 
de venit al persoanei, iar cetăţenii străini și apatrizii 
benefi ciază de asistenţă juridică de urgenţă numai 
în procedurile sau în cauzele ce ţin de competenţa 

autorităţilor administraţiei publice și a instanţelor 
judecătorești ale Republicii Moldova.

Care este perioada în care se acordă 
asistența juridică de urgență?

Asistenţa juridică de urgenţă se acordă în cadrul 
unui proces penal pe toată durata reţinerii persoanei 
pînă la momentul:

• eliberării persoanei, 

• adoptării încheierii privind aplicarea măsurii 
arestării preventive, 

• renunţării la apărător în condiţiile Codului de 
procedură penală al R.M. 

În cadrul unei proceduri contravenţionale asis tenţa 
juridică de urgenţă se acordă pînă la soluționarea de 
către instanța de judecată a chestiunii privind aplica-
rea arestului administrativ, după caz, dacă acest lu-
cru este prevăzut ca sancțiune pentru contravenția 
comisă.

Avocatul care a acordat asistenţa juridică de ur-
genţă poate continua să reprezinte interesele per-
soanei (să acorde asistență juridică califi cată garanta-
tă de stat ordinară) în baza principiului continuității, 
în cazul în care persoana întrunește condiţiile cerute 
de lege pentru acordarea asistenţei juridice califi ca-
te garantate de stat.
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Cine este în drept să acorde asistență 
juridică de urgență?

Asistenţa juridică de urgenţă se acordă de către 
avocaţii de serviciu, înscriși în listele avocaţilor de 
serviciu, conform grafi cului de serviciu aprobat de 
către Ofi ciile Teritoriale ale CNAJGS. 

Fiecare Ofi ciu Teritorial dispune de o listă proprie 
a avocaţilor de serviciu și întocmește lunar grafi cul 
de serviciu pentru fi ecare raion din raza sa de activi-
tate, iar în cazul municipiului Chișinău pentru fi ecare 
sector (Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani). 

În raioanele sau sectoarele unde nu activează un 
număr sufi cient de avocaţi pentru a acorda asistenţa 
juridică de urgenţă, Ofi ciul Teritorial poate include 
în grafi cul de serviciu și avocaţi din alte localităţi. De 
asemenea, Ofi ciul Teritorial poate delega funcţia de 
numire a avocaţilor de serviciu în alte localităţi decît 
cele de reședinţă, altor persoane, informînd despre 
acest fapt instanţele judecătorești, organele de ur-
mărire penală, alte autorităţi interesate. 

Care este procedura solicitării și desemnării 
avocatului de serviciu în vederea acordării 

asistenței juridice de urgență?

Procedura solicitării și desemnării avocatului de 
serviciu diferă în funcţie de localitatea și timpul în 
care se face solicitarea.

Procesarea solicitărilor de acordare a asistenţei 
juridice de urgenţă în localităţile de reședinţă 

a Ofi ciilor Teritoriale (mun. Chișinău, Bălți, Cahul, 
Comrat, Bender (Căușeni)), în timpul orelor de 

lucru ale acestora

În localitatea de reședinţă a Ofi ciilor Teritoriale, în 
timpul programului de lucru al acestora, organul de 
urmărire penală sau organul (persoana cu funcţii de 
răspundere) care a efectuat reţinerea este obligat (ă) 
în timp de o oră de la reţinerea persoanei să solicite 
Ofi ciului Teritorial desemnarea unui avocat de servi-
ciu pentru acordarea asistenţei juridice de urgenţă. 

Solicitarea desemnării avocatului de serviciu se 
transmite Ofi ciului Teritorial în scris, inclusiv prin fax, 
e-mail, sau la telefon și trebuie să conţină informaţia 
despre: numele și vîrsta persoanei reţinute; data și 
ora reţinerii; motivul reţinerii; numele, biroul și date-
le de contact, după caz, ale ofi ţerului de urmărire pe-
nală, organului (persoanei cu funcţii de răspundere) 
care a efectuat reţinerea, procurorului responsabil 
sau judecătorului; timpul, locul și acţiunea procesu-
ală preconizată la care se invită avocatul. 

Cererea de desemnare a avocatului de serviciu 
poate fi  prezentată Ofi ciului Teritorial și de rudele 
sau de reprezentanţii persoanei reţinute. 

Ofi ciul Teritorial va contacta avocatul de serviciu 
conform grafi cului de serviciu la telefon și îi va co-
munica datele recepţionate de la solicitant. Avocatul 



22

GHIDUL BENEFICIARULUI 

de asistenţă juridică garantată de stat

23

GHIDUL BENEFICIARULUI 

de asistenţă juridică garantată de stat

de serviciu urmează să se prezinte la locul solicitat în 
decurs de o oră și jumătate din momentul contactă-
rii lui de către Ofi ciul Teritorial și confi rmării disponi-
bilităţii de a se prezenta. 

Ofi ciul Teritorial va transmite solicitantului deci-
zia de numire a avocatului de serviciu în decursul a 
două ore din momentul recepţionării solicitării, prin 
fax sau, în caz de imposibilitate de a transmite aceas-
tă decizie prin fax sau prin intermediul avocatului 
desemnat, va comunica prin telefon solicitantului 
numele avocatului desemnat. Această informaţie 
și mandatul avocatului de serviciu constituie temei 
juridic de desemnare a avocatului de serviciu pen-
tru acordarea asistenţei juridice de urgenţă în cauza 
respectivă.

Procesarea solicitărilor de acordare a asistenţei 
juridice de urgenţă în alte localităţi decît cele de 

reședinţă ale Ofi ciilor Teritoriale

Solicitările pentru acordarea asistenţei juridice 
de urgenţă în alte localităţi decît cele de reședinţă 
ale Ofi ciilor Teritoriale, indiferent de timpul la care au 
parvenit, sau solicitările parvenite în afara orelor de 
lucru ale Ofi ciului Teritorial în localităţile de reședin-
ţă ale Ofi ciilor Teritoriale, se adresează de către or-
ganul sau persoana care a efectuat reţinerea direct 
avocatului indicat în grafi cul de serviciu.

În legătură cu aceasta, Ofi ciile Teritoriale expedi-
ază cu 3 zile înainte de sfîrșitul lunii grafi cul de ser-

viciu pentru luna următoare organelor de urmărire 
penală, procuraturii și instanţelor de judecată din 
localităţile respective, de asemenea plasează toate 
grafi cele de serviciu pe pagina web a CNAJGS (www.
cnajgs.md). 

În cazul în care primul avocat de pe listă nu este 
disponibil, solicitantul va contacta următorul avocat 
conform grafi cului, pînă la găsirea celui disponibil, 
inclusiv și prin contactarea avocatului de serviciu 
pentru următoarea zi. Se consideră că un avocat de 
serviciu nu este disponibil, dacă nu răspunde apelu-
lui solicitantului timp de jumătate de oră. În cazuri 
excepţionale în localităţile în care nu este disponibil 
nici un avocat de serviciu inclus în grafi cul de ser-
viciu întocmit de Ofi ciul Teritorial pentru localitatea 
respectivă, solicitantul poate contacta un avocat de 
serviciu din altă localitate, cu informarea cît de cu-
rînd posibilă, dar nu mai tîrziu de 24 de ore din mo-
mentul solicitării, a Ofi ciului Teritorial respectiv.

Avocatul de serviciu urmează să se prezinte la 
locul solicitat în decurs de o oră și jumătate din mo-
mentul recepţionării solicitării și confi rmării disponi-
bilităţii de a se prezenta. 

Avocatul solicitat pentru a acorda asistenţa de 
urgenţă este obligat să refuze acordarea de asisten-
ţă juridică de urgenţă dacă nu este solicitat conform 
grafi cului de serviciu, cu excepţia cazurilor în care 
avocaţii anteriori din grafi c nu sînt disponibili și avo-
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catul respectiv nu are un motiv întemeiat, care l-ar 
împiedica să acorde asistenţa de urgenţă solicitată. 

Grafi cele de serviciu se aprobă de către coor-
donatorul Ofi ciului Teritorial pentru fi ecare sector/
raion în fi ecare lună în baza unei decizii de urgență. 
Benefi ciarul de asistență juridică de urgență poate 
verifi ca legalitatea prezentării avocatului de serviciu, 
în baza grafi cului de serviciu aprobat prin decizia 
Ofi ciului Teritorial și prezentarea mandatului. Prin 
urmare, grafi cul de serviciu confi rmă legalitatea de-
semnării acestui avocat pentru acordarea asistenţei 
în cauza respectivă, fără a fi  necesară adoptarea unei 
decizii de către Ofi ciul Teritorial.

Cererea de numire a avocatului de serviciu poate 
fi  transmisă avocatului de serviciu și de rudele sau 
de reprezentanţii persoanei reţinute. Avocatul de 
serviciu conform grafi cului poate prelua cauza, cu 
informarea imediată sau la prima oră posibilă a Ofi -
ciului Teritorial prin prezentarea procesului verbal 
de reținere. 

Dacă pînă la sosirea avocatului de serviciu per-
soana reţinută va încheia un contract cu un avocat 
din cont propriu, organul sau persoana cu funcţie 
de răspundere, care a solicitat numirea avocatu-
lui de serviciu, va înștiinţa imediat Ofi ciul Teritorial 
sau avocatul pe care l-a contactat despre dispariția 
necesității acordării asistenței juridice de urgență. 

În cazul neacordării de către avocat în mod siste-
matic a asistenţei juridice de urgenţă, inclusiv prin 
ignorarea chemărilor telefonice sau sosirea tardivă 
neîntemeiată la solicitările organelor competente în 
zilele în care sînt de serviciu conform grafi cului, aces-
te organe (persoane), cît și benefi carii de asistență 
juridică garantată de stat, pot sesiza Ofi ciul Teritori-
al, în vederea excluderii avocatului din lista avoca-
ţilor de serviciu, sau Uniunea Avocaţilor în vederea 
iniţierii procedurii disciplinare împotriva avocatului 
respectiv. 
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6. PROCEDURA DE DEPUNERE 
A CERERII SAU SOLICITĂRII DE 

ACORDARE A ASISTENȚEI JURIDICE 
CALIFICATE

A) În cazul persoanelor care au nevoie de asisten-
ţă juridică în cauze penale și interesele justiţiei o cer, 
însă nu dispun de sufi ciente mijloace pentru a plă-
ti acest serviciu, asistența juridică garantată de stat 
se acordă conform următoarelor criterii: 

• în funcţie de nivelul veniturilor persoanei

• se depune cerere de acordare a asistenţei juridi-
ce califi cate

• se anexează obligatoriu declaraţia de venituri

• cererea poate fi  depusă la Ofi ciul Teritorial, la or-
ganul de urmărire penală sau la instanţa judecă-
torească

• cererea de acordare a asistenţei juridice califi cate 
poate fi  prezentată Ofi ciului Teritorial și de rudele 
sau de reprezentanţii solicitantului, personal ori 
prin poștă

• decizia de acordare a asistenţei juridice califi cate 
se emite de către coordonatorul Ofi ciului Terito-
rial și se aduce la cunoștinţă solicitantului în cel 
mult trei zile lucrătoare. 

B) În cazul persoanelor care au nevoie de asis-
tenţă juridică de urgenţă, în cazul reţinerii în cadrul 

unui proces penal sau al unei proceduri contravenţi-
onale, asistența juridică garantată de stat se acordă 
conform următoarelor criterii: 

• indiferent de nivelul veniturilor persoanei

• nu se depune cerere de acordare a asistenţei juri-
dice califi cate

• solicitarea privind numirea unui avocat de servi-
ciu se înaintează Ofi ciului de către persoana sau 
organul care a efectuat reţinerea

• desemnarea avocatului de serviciu și aducerea la 
cunoștinţă a numelui acestuia persoanei sau or-
ganului care a efectuat reţinerea are loc în decur-
sul a 3 ore din momentul recepţionării solicitării

• în cazul în care va apărea necesitatea de a acor-
da asistenţa juridică de urgenţă în afara orelor de 
program ale Ofi ciului, avocatul va primi solicita-
rea direct de la persoana sau organul care a efec-
tuat reţinerea.

C) În cazul persoanelor care au dreptul la asis-
tenţă juridică obligatorie în temeiul art.69 alin.(1) 
pct.2)-12) din Codul de procedură penală al Repu-
blicii Moldova asistența juridică garantată de stat se 
acordă conform următoarelor criterii:

• indiferent de nivelul veniturilor persoanei

• nu se depune cerere de acordare a asistenţei juri-
dice califi cate
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• solicitarea privind numirea apărătorului se înain-
tează Ofi ciului de către organul de urmărire pe-
nală sau instanţa judecătorească

• decizia coordonatorului Ofi ciului Teritorial pri-
vind acordarea asistenţei juridice califi cate se 
aduce la cunoștinţă solicitantului în decursul 
unei zile lucrătoare din momentul emiterii. 

D) În cazul persoanelor care au dreptul la asis-
tenţă juridică obligatorie în temeiul art. 304 și 316 
din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova 
asistența juridică garantată de stat se acordă con-
form următoarelor criterii:

• indiferent de nivelul veniturilor persoanei

• nu se depune cerere de acordare a asistenţei juri-
dice califi cate

• solicitarea privind numirea apărătorului se înain-
tează Ofi ciului de către instanţa judecătorească

• decizia coordonatorului Ofi ciului Teritorial pri-
vind acordarea asistenţei juridice califi cate se 
aduce la cunoștinţă solicitantului în decursul 
unei zile lucrătoare din momentul emiterii. 

E) În cazul persoanelor care au nevoie de asisten-
ţă juridică în cauze contravenţionale, civile și de con-
tencios administrativ, însă nu dispun de sufi ciente 

mijloace pentru a plăti aceste servicii, cauzele fi ind 
complexe din punct de vedere juridic sau procesual, 

asistența juridică garantată de stat se acordă con-
form următoarelor criterii:

• în funcţie de nivelul veniturilor persoanei

• se depune cerere de acordare a asistenţei juridi-
ce califi cate

• se anexează obligatoriu declaraţia de venituri (cu 
anexarea obligatorie a actelor incluse în anexa 
declarației)

• cererea poate fi  depusă numai la Ofi ciul Teritorial 

• cererea de acordare a asistenţei juridice califi cate 
poate fi  prezentată Ofi ciului Teritorial și de rudele 
sau de reprezentanţii solicitantului, personal ori 
prin poștă

• decizia de acordare a asistenţei juridice califi cate 
se emite de către coordonatorul Ofi ciului Terito-
rial și se aduce la cunoștinţă solicitantului în cel 
mult 3 zile lucrătoare.
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7. SCHEMA 

de acordare a asistenței juridice califi cate 
garantate de stat

8. DATE DE CONTACT

Pentru a afl a mai multă informaţie cu privire la 
sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate 

de stat vă recomandăm să vă adresaţi la Ofi ciile 
Teritoriale ale CNAJGS sau să accesați pagina-web 

www.cnajgs.md. 

Ofi ciile Teritoriale ale Consiliului Naţional pentru 
Asistenţa Juridică Garantată de Stat 

Ofi ciul Teritorial Chișinău

Include în jurisdicţia sa mun. Chișinău (sectoa-
rele: Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani), 
raioanele Basarabeasca, Călărași, Cimișlia, Criuleni, 
Dubăsari, Ialoveni, Hîncești, Nisporeni, Orhei, Stră-
șeni și Rezina.

Date de contact: MD – 2068, mun. Chișinău, str. 
Alecu Russo nr. 1 bl. ”A” 1, bir. 35, 36, tel. / fax (0-22) 
49-69-53, 49-63-39,

 e-mail: ot_chisinau@cnajgs.md 

Ofi ciul Teritorial Bălţi

Include în jurisdicţia sa mun. Bălţi, raioanele Bri-
ceni, Dondușeni, Drochia, Edineţ, Fălești, Florești, 
Glodeni, Ocniţa, Rîșcani, Sîngerei, Soroca, Șoldănești, 
Telenești și Ungheni.

Date de contact: mun. Bălţi, str. Mihai Sado-
veanu nr. 2 , bir. 4, tel. / fax (0- 231) 61-316, 22-811, 
068551122, 

e-mail: ot_balti@cnajgs.md 

Benefi ciarul

Raportarea 
activităţii de 

acordare a asistenţei 
juridice prestate

Monitorizarea 
activităţii de acordare 

a asistenţei juridice 
prestate

Remunerarea 
activităţii de 

acordare a asistenţei 
juridice prestate

Ofi ciile 
Teritoriale 
ale CNAJGS

Avocatul

Acordarea 
asistenţei juridice 

califi cate garantate 
de stat

Solicitantul



32

GHIDUL BENEFICIARULUI 

de asistenţă juridică garantată de stat

Ofi ciul Teritorial Cahul

Include în jurisdicţia sa raioanele Cahul, Cante-
mir, Leova și Taraclia.

Date de contact: or. Cahul, str. Independenţei nr. 
6, bir. 224, 226, tel. / fax (0-299) 20-413, 

e-mail: ot_cahul@cnajgs.md 

Ofi ciul Teritorial Bender (Căușeni)

Include în jurisdicţia sa mun. Bender și Tiraspol, 
raioanele Anenii Noi, Căușeni, Grigoriopol, Rîbniţa, 
Slobozia și Ștefan-Vodă.

Date de contact: or. Căușeni, str. Alexei Mateevici 
nr. 9, bir. 42, tel. / fax (0-243) 24-159, 

e-mail: ot_bender@cnajgs.md 

Ofi ciul Teritorial Comrat

Include în jurisdicţia sa localităţile afl ate în com-
ponenţa U.T.A. Găgăuzia.

Date de contact: or. Comrat, str. Tretiacov nr. 42, 
tel. / fax (0-298) 28-853, 

e-mail: ot_comrat@cnajgs.md 

Consiliului Naţional pentru Asistenţa Juridică 
Garantată de Stat

Date de contact: MD – 2068, mun. Chișinău, str. 
Alecu Russo nr. 1 bl. ”A”, tel. / fax (022) 31-02-74 (apa-
ratul administrativ al CNAJGS), 31-02-84 (director 
executiv), www.cnajgs.md, 

e-mail: aparat@cnajgs.md



Dacă ai nevoie de un avocat, dar nu ai bani să 
achiți serviciile juridice;

Dacă cunoști o persoană care are nevoie de 
asistență juridică, dar nu dispune de surse 

fi nanciare sufi ciente pentru a-și angaja un avocat, 
transmite-i această broșură;

Spune-i că există soluții...

Chişinău 2013

Proiectul „Fortifi carea instrumentelor de gestionare 
şi asigurare a calităţii asistenţei juridice din Republica Moldova”
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