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Introducere
1.

Am fost solicitaţi să elaborăm acest raport pentru PNUD, în luna noiembrie 2012, în
calitate de expert internaţional şi, respectiv, consultant naţional. Această activitate
este conexă iniţiativei Centrului Regional PNUD pentru Europa şi CSI privind
Supremaţia Legii şi Accesul la Justiţie. Din data de 12, noiembrie 2012 am avut
întrevederi cu principalii actori în domeniu, care au culminat cu o discuţie publică în
cadrul şedinţei Clubului Avocaţilor, desfăşurată la Biblioteca Publică de Drept, unde
principalele concluzii şi constatări au fost discutate cu avocaţi şi avocaţi-stagiari. Am
luat cunoştinţă şi am ţinut cont de diverse studii care au legătură cu subiectul dat,
care sunt enumerate în Anexa 1. Agenda vizitelor noastre este prezentată în Anexa
2.

Tematica
2.

Recomandările din acest raport au o tematică comună. Acestea sunt: Asistenţa
juridică garantată de stat trebuie să fie „practică şi eficientă, nu teoretică şi iluzorie’
(vezi mai jos). Caracterul practic şi eficienţa depind, în mare parte, de cultură şi
instruire. Anume acestea sunt chestiunile cheie, în sensul de consolidare a
capacităţilor, în primul rînd, pentru asistenţa juridică garantată de stat în Moldova, iar
pe lîngă aceasta - pentru profesia de avocat, în general.

Rezumatul
3.

Am primit sarcina de „a elabora un raport de evaluare internă a CNAJGS (Consiliul
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat), în care se vor identifica
impedimentele pentru activitatea eficientă a acestuia, se vor propune recomandări
pentru consolidarea capacităţilor sale, în special, în ceea ce priveşte calitatea
serviciilor juridice prestate”. Am fost rugaţi să ne axăm pe următoarele domenii:
• „Cadrul de reglementare” (legi, politici, regulamente);
• Administrarea şi organizarea Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat (CNAJGS);
• Calitatea serviciilor juridice; examinarea „calităţii asistenţei juridice garantate de
stat prestate şi compararea lor cu calitatea serviciilor juridice prestate în general
în Moldova de către jurişti şi avocaţi”;
• Criteriile şi mecanismele de asigurare a calităţii asistenţei juridice garantate de
stat, instrumentele disponibile CNAJGS şi compararea lor cu instrumentele şi
mecanismele pentru asigurarea calităţii generale a asistenţei juridice în Moldova;
• Formularea de recomandări cu privire la asigurarea de către CNAJGS a calităţii
serviciilor prestate persoanelor din grupurile vulnerabile;
• Cooperarea cu Guvernul, organizaţiile neguvernamentale, Uniunea Avocaţilor şi
alţi parteneri naţionali şi internaţionali.

Constatări iniţiale
4.

De la început, vom remarca cîteva chestiuni preliminare cu privire la acest proces:
• Într-un proiect de asemenea fel nu a fost posibilă efectuarea unui exerciţiu
empiric. Astfel, anumite raţionamente importante - de exemplu, importanţa calităţii
asistenţei juridice garantate - vor fi abordate în baza la ceea ce ni s-a spus, am
citit sau cu ce ne-am ciocnit;
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• Moldova a realizat progrese considerabile în ceea ce priveşte finanţarea,
managementul şi acordarea asistenţei juridice garantate de stat de la prima vizită
a consultantului internaţional, în 2004. Părţile responsabile – membrii
Parlamentului, Uniunea Avocaţilor, CNAJGS şi alţii – se pot mândri cu aceste
realizări, deşi încă multe alte lucruri urmează a fi făcute;
• Consiliul şi conducerea CNAJGS sunt implicaţi în ameliorarea calităţii şi lărgirea
spectrului serviciilor: ei au dedicat un volum considerabil de timp, eforturi şi
abilităţi pentru a edifica atît modul de organizare al CNAJGS, cît şi sistemul de
acordare a asistenţei juridice garantate de stat. Consiliul se întruneşte în mod
regulat şi chiar mult mai des decît s-ar aştepta: ni s-a relatat că deseori el este
convocat săptămînal. Suntem recunoscători pentru politeţea şi interesul cu care
am fost trataţi de către diverşi actori din domeniul asistenţei juridice garantate de
stat. Le mulţumim pentru timpul care ni l-au acordat.
• Există un grup de avocaţi şi avocaţi-stagiari care sunt cu adevărat interesaţi de
ameliorarea practicii şi perfecţionarea serviciului de asistenţă juridică garantată de
stat în dezvoltare. Se pare că există un grup mai larg ai celor interesaţi de
seminarele şi evenimentele care au fost organizate de către ABA ROLI şi alte
instituţii. Aceste grupuri ar trebui percepute şi stimulate drept potenţiali agenţi ai
schimbării în domeniul asistenţei juridice garantate de stat, precum şi în profesia
juridică, la nivel general.
• Anumite grupuri de interes văd lumea din diverse perspective. Moldova nu diferă
de alte state din lume, unde există o anumită rivalitate între avocaţii care au o
practică privată şi cei care sunt salariaţi; între cei care profesează în cadrul
organizaţiilor – de exemplu, Uniunea Avocaţilor - şi cei din cadrul organizaţiilor
non-guvernamentale; între cei implicaţi în apărarea intereselor în cadrul unui
dosar penal şi cei care reprezintă învinuirea.
5.

Moldova trebuie să se mîndrească cu progresele realizate de la intrarea în vigoare,
în 2008, a noii legislaţii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat. Astfel,
numărul persoanelor cărora le-a fost oferită asistenţă garantată de stat a crescut de
la aproximativ 6.000, în 2006, (anterior introducerii noului sistem) pînă la aproximativ
26.000 în 2011. Cheltuielile au crescut şi ele respectiv: de la 3.5 mln. MDL (circa
217,000 EUR), în 2008, pînă la un buget de 22.8 mln. MDL (circa 1.42 mln. EUR) în
2012. Din luna ianuarie 2012, asistenţa oferită s-a extins şi asupra cauzelor civile.
Această extindere a fost gestionată de către Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică
Garantată de Stat, membrii căruia au activat cu devotament. Recunoaşterea
contribuţiei Consiliului s-a materializat recent prin atribuirea unor împuterniciri
adiţionale, aprobate de Parlament, prin instituirea funcţiei de director executiv şi a
unui secretariat permanent.

6.

Dezvoltarea asistenţei juridice gratuite în Moldova se datorează, în mare parte,
Fundaţiei Soros Moldova. Fundaţia nu doar a elaborat un număr important de studii
şi rapoarte, inclusiv majoritatea celor enumerate în Anexa 1. Ea a finanţat şi continuă
să finanţeze proiecte practice, cum ar fi cel de evaluare colegială a calităţii (peer
review), activitatea iniţială a Biroului Avocaţilor Publici, proiecte-pilot în desfăşurare
privind parajuriştii, şi asistenţa privind cheltuielile financiare ale Consiliului Naţional
de Asistenţă Juridică Garantată de Stat. Este important ca fiecare
angajament/implicare a finanţatorilor externi în domeniul asistenţei juridice să fie
integrat/coordonat cu asistenţa Fundaţiei Soros.

7.

Prin conexiunea cu Fundaţia Soros şi legătura acesteia cu Open Society Justice
Initiative (OSJI), CNAJGS face parte din grupul de coordonare al Reţelei
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Reformatorilor în materie de Asistenţă Juridică Garantată de Stat (LARN), finanţată
de către OSJI, astfel stabilind contacte cu organizaţii similare din statele unde
activează OSJI: Bulgaria, Georgia, Lituania, Mongolia şi Ucraina. De exemplu, a fost
realizat contactul dintre Moldova şi un grup de state care se afla în situaţie similară
după destrămarea Uniunii Sovietice, unele dintre care fac parte din Uniunea
Europeană, iar altele încă nu. Unii dintre cei cu care ne-am întîlnit au făcut referinţă
la o vizită recentă în Lituania. Există probabilitatea ca statele din Reţeaua
Reformatorilor în materie de Asistenţă Juridică Garantată de Stat şi alte state din
regiune să se confrunte cu probleme similare. PNUD ar putea considera cum ar
putea fi aprofundate în regiune discuţiile privind, să zicem, calitatea asistenţei juridice
garantate de stat şi instruirea avocaţilor (vezi mai jos).
Metodologia şi documentele de referinţă
8.

Pînă la sosirea în Moldova, consultantul internaţional a elaborat o metodologie,
menită să identifice standardele la care ar trebui să fie raportată acordarea asistenţei
juridice garantate de stat. Metodologia a reieşit dintr-un set de documente aprobate
la nivel internaţional, inclusiv cele menţionate în Anexa 3. Cu toate acestea, există
două întrebări primordiale:
• Se extinde aria de aplicare a asistenţei juridice garantate de stat asupra acelor
domenii unde ea este obligatorie, conform Convenţiei Europene a Drepturilor
Omului, sau este cerută de către Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, sau
Pactul Internaţional cu privire la Drepturilor Civile şi Politice, sau de alte convenţii,
cum este cea împotriva torturii, la care Moldova ar fi aderat?
1
• Este calitatea asistenţei juridice „practică şi eficientă, nu teoretică şi iluzorie”. ?

9.

Acest raport se axează pe a doua întrebare: caracterul practic şi eficienţa asistenţei
juridice garantate de stat. Anume această terminologie a fost utilizată de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului atunci cînd ea s-a referit la calitatea asistenţei
juridice. Curtea a menţionat cerinţele articolului 6 al Convenţiei Europene a
Drepturilor Omului într-un număr de cauze recente. Articolul 6 nu menţionează
calitatea în mod explicit, însă el înaintează anumite cerinţe care direct solicită un
nivel de competenţă pentru a face efectivă garantarea dreptului la o justiţie echitabilă
şi, pe lîngă aceasta, aplicarea corectă a anumitor drepturi specifice, cum ar fi dreptul
la condiţii/înlesniri corespunzătoare pentru a pregăti cauza, precum şi dreptul de a
audia martori, stipulate de Articolul 6(3). La nivel general, ideea fundamentală a
Articolului 6 este de a garanta „egalitatea armelor”, principiul unui echilibru dintre
apărare şi învinuire. Recent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a început să se
adîncească în ceea ce priveşte îndatoririle avocaţilor pe care statele trebuie să le
garanteze. În cauza Dayanan împotriva Turciei, Curtea a exemplificat ceea ce era de
aşteptat:
„... corectitudinea procesului impune ca acuzatul să poată obţine întreaga gamă
de servicii asociate specific cu asistenţa juridică. În această privinţă, avocatul
trebuie să fie în stare să asigure, fără restricţii, aspectele fundamentale ale
apărării acelei persoane: discutarea cauzei, organizarea apărării, colectarea
probelor în favoarea învinuitului, pregătirea pentru audieri/interogări, suportul
acordat învinuitului în situaţia stresantă şi verificarea condiţiilor de detenţie”.2

1
2

Airey împotriva Irlandei [1979] 2 EHRR 305.
Dayanan împotriva Turciei ECtHR 13 January 2010, al 32.
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10. Textul articolului 6 se conţine în nota de mai jos.3 Efectul combinat al articolului şi a
deciziilor, similare celei în cauza Dayanan, constă în faptul că un set de criterii pot fi
formulate şi exprimate drept întrebări pentru a verifica eficacitatea practică (cu alte
cuvinte, calitatea) asistenţei juridice. Acestea implică atît cerinţe faţă de competenţa
avocatului, cât şi faţă de mediul în care el activează. Ele ar include, doar ca un
exemplu de anumite întrebări relevante care ar putea fi identificate, specifice pentru
reprezentare şi schiţarea modului în care ar putea fi evaluată calitatea:
(a)
În acest caz, la general, a fost asigurată egalitatea armelor (referinţă la
Articolul 6.1)?
(b)
Procesul de judecată a fost echitabil (6.1)?
(c)
Apărarea a menţinut prezumţia nevinovăţiei (sau, spre exemplu,
avocatul prea uşor a acceptat vinovăţia clientului (6.2)?
(d)
Avocatul s-a asigurat ca învinuitul a fost informat cu privire la toate
aspectele relevante care se referă la cauza în care el figurează în
calitate de învinuit (6.3(a))?
(e)
Au fost puse la dispoziţie timp suficient şi înlesniri necesare pentru
pregătirea cauzei învinuitului (6.3(b))?
(f)
Au fost audiaţi în modul corespunzător martorii învinuirii (6.3(c))?
(g)
Au fost selectaţi şi audiaţi în modul corespunzător martorii apărării
(6.3(c))?
(h)
Avocatul a discutat cauza în modul corespunzător cu învinuitul
(Dayanan)?
(i)
Avocatul a organizat cauza în modul corespunzător (Dayanan)?
(j)
Avocatul a colectat toate probele în favoarea învinuitului (Dayanan)?
(k)
Avocatul a susţinut învinuitul în modul corespunzător (Dayanan)?
(l)
Avocatul a verificat legalitatea detenţiei învinuitului (Dayanan)?
11. Aceste întrebări, care se referă la calitate, reies din analiza conţinutului articolului 6 şi
a unei cauze examinate. Lista ar putea fi extinsă, astfel încît să acopere, spre
exemplu, momentul în care asistenţa juridică a fost acordată pentru prima dată
(subiectul unor hotărîri recente ale Curţii Europene a Drepturile Omului, care,
conform hotărîrii Salduz împotriva Turciei4, asistenţa juridică trebuie să fie acordată
pînă la luarea oricăror depoziţii care ar putea fi utilizate de învinuire în instanţă, în
6.1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public şi într-un termen rezonabil a
cauzei sale de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra
încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie
penală îndreptate împotriva sa.
Hotărârea trebuie să fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi
publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice
ori al securităţii naţionale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii
private a părţilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă, atunci
când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
2. Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal
stabilită.
3. Orice acuzat are, în special, dreptul:
a. să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, asupra
naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa;
b. să dispună de timpul şi de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;
c. să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el şi, dacă nu dispune de mijloacele
necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când
interesele justiţiei o cer;
d. să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării şi să obţină citarea şi audierea martorilor apărării în
aceleaşi condiţii ca şi martorii acuzării;
e. să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu înţelege sau nu vorbeşte limba folosită la audiere.
4
Hotărîrea Marei Camere, 27 Noiembrie 2008.
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esenţă - arestare); calitatea reprezentării în faţa instanţei şi recomandări privind
apelul. Importanţa întrebărilor de mai sus în acest context este de a accentua faptul
că, calitatea asistenţei juridice nu este un concept abstract sau opţional. Mai jos vom
examina aspecte ce ţin de definiţia calităţii.
12. Atît Uniunea Europeană, cît şi ONU sunt implicate în activităţi pentru a specifica mai
detaliat cerinţele privind apărarea în cauzele penale. UE activează prin intermediul
”Programului Stockholm”, în care sunt incluse şase „Măsuri” strategice, care se
referă la:
i.
Măsura A: Traducerea şi interpretarea;
ii.
Măsura B: Informarea despre drepturi şi informarea despre învinuirile aduse;
iii. Măsura C: Asistenţa juridică şi consultanţa juridică;
iv. Măsura D: Comunicarea cu rudele, angajatorul şi autorităţile consulare;
v.
Măsura E: Garanţii speciale pentru persoanele vulnerabile;
vi. Măsura F: Cartea verde cu privire la dreptul de a contesta motivele detenţiei.
Cu excepţia F, celelalte măsuri urmează să devină directive conform Tratatului de
la Lisabona.
13. Măsurile A şi B au fost convenite. Măsura C, cu privire la asistenţa juridică, a fost
împărţită în C1 şi C2 – C1- dreptul la avocat şi C2- dreptul la asistenţă juridică
garantată de stat. Măsurile sunt adresate statelor. Totuşi, îndatoririle avocaţilor pot fi
deduse astfel încît, dacă statul este obligat să permită ceva, avocatul este dator să
acţioneze în mod corespunzător. Spre exemplu, Măsura C1, în versiunea curentă
examinată de către Consiliul, Comisia şi Parlamentul European, impune accesul
avocatului în anumite proceduri, specificînd clar că avocatul acționează în calitatea
lui profesională atunci cînd beneficiază de acest acces:
Persoana bănuită sau învinuită trebuie, să aibă, cel puţin, dreptul ca avocatul său
să participe la următoarele acţiuni de anchetă sau de colectare a probelor, dacă
asemenea acţiuni sunt prevăzute de legislaţia naţională şi dacă bănuitul sau
învinuitul trebuie să participe la acţiunile respective: (i) prezentarea persoanei spre
recunoaştere, (ii) confruntări, (iii) reconstrucţii experimentale a locului faptei (n.n. –
5
reconstituirea faptei).
14. Astfel, dacă ar fi de schiţat o listă a întrebărilor pentru verificarea calităţii asistenţei
juridice în oricare din statele care implementează prevederea de mai sus, aceasta ar
putea include următoarele:
Avocatul a asigurat că prezentarea persoanei spre recunoaştere şi alte acţiuni
procesuale au fost desfăşurate la momentul potrivit?;
Avocatul a consultat/informat clientul asupra avantajelor şi dezavantajelor?;
A fost asigurat faptul că acţiunea a fost desfăşurată în modul corespunzător şi, în
general, ea a fost echitabilă?;
Avocatul s-a asigurat că clientul a înţeles procedura?
15. În ceea ce priveşte CNAJGS, cel mai detaliat document este cel aprobat de către
Adunarea Generală ONU la 20 Decembrie 2012: Principiile şi Liniile directoare
privind accesul la justiţie în sistemele de justiție penală.6 La momentul potrivit, ar
putea fi util pentru CNAJGS, poate cu susţinerea PNUD, să organizeze o discuţie
5

Consiliul Uniunii Europene, Președinția, Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului
privind dreptul de a fi asistat de un avocat în cadrul procedurilor penale și dreptul de a comunica după
arestare – General Approach, 10467/12 (31 mai 2012) [DROIPEN 67 COPEN 129 CODEC 1459], Capitol 3,
Articol 3(c).
6
http://www.uianet.org/sites/default/files/RES_GA_UN_121003_EN.pdf
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internă asupra acestor Principii. Acesta ar fi un exerciţiu de valoare pentru toate
statele din regiune. Ele toate se confruntă cu probleme similare, deoarece sistemele
de drept ale acestora încearcă să se rupă de modelul instaurat pe timpul dominaţiei
Uniunii Sovietice (vezi mai jos).
16. Liniile directoare prezintă modalitatea de abordare a asistenţei juridice garantate de
stat, aprobată la nivel internaţional, şi oferă un alt punct de vedere decît cel prevăzut
de legislaţia şi cerinţele naţionale. Un exemplu al problematicilor abordate ar fi
Principiul 11. El sugerează ca statele trebuie să întreprindă măsuri, în special pentru
a oferi:
i. asistenţă juridică efectivă în cauzele penale;
ii. asistenţă juridică efectivă pentru arestări şi detenţii nelegitime etc;
iii. coordonarea între agenţiile şi profesioniştii implicaţi în sistemul justiţiei;
iv. parteneriate cu asociaţii ale avocaţilor şi juriştilor;
v. asistenţă parajuriştilor, atunci cînd e cazul;
vi. încurajarea asociaţiilor de avocaţi de a elabora liste ale voluntarilor în
cauzele penale;
vii. identificarea modalităţilor de motivare a avocaţilor pentru oferirea
asistenţei gratuite celor săraci şi dezavantajaţi;
viii. încurajarea avocaţilor să organizeze circuite/deplasări naţionale ale
avocaţilor pentru oferirea asistenţei juridice gratuite;
ix. servicii adecvate celor care s-ar putea confrunta cu discriminarea;
precum şi considerarea opţiunii de constituire a unui organ sau autoritate naţională
de asistenţă juridică garantată de stat, care:
1. este independent;
2. are competenţa necesară pentru acordarea asistenţei juridice;
3. este capabil de a elabora o strategie pe termen lung privind asistenţa
juridică;
4. raportează periodic autorităţilor responsabile.
Calitatea: ce semnifică acest termen?
17. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a abordat conceptul calităţii într-o modalitate
oblică, fapt documentat mai sus. Aceasta este rezultatul concentrării Curţii asupra
drepturilor persoanei şi obligaţiunilor statului. Totuşi, conceptul de calitate a serviciilor
de asistenţă juridică garantată a fost explorat în mod direct într-un număr de
jurisdicţii, în special în Regatul Unit, unde cheltuielile înalte au încurajat solicitarea
din partea Guvernului a unor mecanisme de garantare a calităţii. Astfel, există o
varietate de abordări care se suprapun. Totuşi, mecanismele care reies din
programele de asistenţă juridică garantată de stat utilizează concepte care uşor
diferă, pentru a atinge idei de bază ca cele care reies din analiza de mai sus. Spre
exemplu, şapte chestiuni au fost iniţial sugerate în cadrul proiectului-pilot privind
evaluarea colegială (peer review), finanţat de către Fundaţia Soros Moldova.7
Acestea au fost:
• dosarul şi strategia de apărare;
• comunicarea;
• acumularea informaţiei şi a faptelor;
• consultanţă şi asistenţă;
• calitatea asistenţei;
• eficienţa;
7

Evaluarea colegială a cauzelor penale. Forma de evaluare colegială (Peer Evaluation of Criminal ‘Cases
Peer Review Form), Republica Moldova, 8 Noiembrie, 2011.
8

• aspecte etice.
18. O tipologie puţin diferită, elaborată în alte părţi, este:
• Competenţa tehnică;
• Grija buna pentru client;
8
• Utilitatea pentru client.
19. În scopul acestui raport, cea mai eficientă analiză a calităţii poate consta în a o
împărţi conform următoarelor componente:
a. tehnică - e.g. menţinerea corespunzătoare a dosarului, punctualitatea,
organizarea eficientă.
Aceste aspecte urmează a fi monitorizate de către autoritatea finanţatoare (e.g.
CNAJGS) pentru justificarea remunerării.
b. etică - e.g. evitarea completă a corupţiei, dar şi respectarea interesului suprem
al clientului, identificarea cu succes a conflictelor de interese şi soluţionarea
corespunzătoare a acestora.
Această chestiune ţine de competenţa Uniunii Avocaţilor.
c. profesională/practică - e.g. considerarea legislației relevante, identificarea
strategiei aplicabile, comunicarea cu clientul, acumularea probelor, asigurarea
faptului că instrucţiunile clienţilor sunt urmate.
Această chestiune la fel ţine de competenţa Uniunii Avocaţilor, în calitatea sa de
purtător al standardelor profesiunii de avocat. Cu toate acestea, se poate întîmpla,
după cum a avut loc în jurisdicţiile din Marea Britanie, ca CNAJGS sau omologul
acestuia să aibă un rol în formularea recomandărilor privind necesitățile şi
încurajarea Uniunii Avocaţilor să adopte standarde pe care le acceptă. Sistemul de
asistenţă juridică garantată este un finanţator important al serviciilor juridice şi, astfel,
are un rol major în ceea ce priveşte standardele la care aceste servicii se raportează.
Este calitatea asistenţei juridice o problemă în Moldova?
20. Studiile anterioare au constatat că, calitatea asistenţei juridice este o problemă în
Moldova. Un raport din 2009 a menţionat:
Baroul de avocaţi şi sistemul de asistenţă juridică garantată de stat încă nu
prestează asistenţă juridică adecvată. Baroul suferă din cauza poziţiei de
inegalitate în raport cu organele care efectuează urmărirea penală şi procurorii,
precum şi a tratamentului neadecvat din partea funcţionarilor din sistem.
Avocaţilor, de asemenea, le lipseşte o cultură de apărare activă. Fenomenul
avocaţilor „de buzunar” subminează credibilitatea tuturor avocaţilor. În plus, noul
sistem de asistenţă juridică se află în faza incipientă şi urmează de văzut dacă
acesta va avea succes în extinderea accesului avocatului la clientul reţinut şi dacă
va îmbunătăţi calitatea de reprezentare juridică în sistemul de justiţie penală.
Desigur, fără o finanţare adecvată şi mecanisme de asigurare a calităţii
corespunzătoare, acest obiectiv nu poate fi realizat.9
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21. În principiu, este admis faptul că asistenţa juridică garantată de stat s-a ameliorat de
atunci. Totuşi, un studiu din 2012 a relatat că:
Sunt necesare mai multe mecanisme de monitorizare a calităţii. CNAJGS însuşi
admite în raportul său anual pe 2011 că asistenţa juridică acordată de avocaţii din
sistem nu atinge aşteptările calitative ale Consiliului.10
22. Sistemul justiţiei din Republica Moldova, în totalitate, se pare că luptă pentru
credibilitate în rîndul cetăţenilor Republicii Moldova. Un studiu din 2011 a relatat:
Mai puţin de o treime din respondenţii acestui sondaj consideră că sistemul de
justiţie este fie foarte eficient (6,4%), fie oarecum eficient (23,7%). Mai mult de
jumătate din respondenţi (51,6%) consideră că sistemul moldovenesc de justiţie
este favorabil celor cu mai mulţi bani. Alţi 24,7% sunt, oarecum, de acord cu
această afirmaţie.11
23.

Cea mai recentă şi mai profundă cercetare asupra funcţionării sistemului de justiţie
penală în Moldova din perspectiva apărării a făcut parte dintr-un studiu cuprins într-o
examinare mai amplă a acestei chestiuni în patru state din Europa Centrală şi de
Est.12 Cercetarea a repetat metodologia utilizată într-un studiu precedent, care
includea 10 state (nouă din Europa şi Turcia), finanţat de către Comisia Europeana,
care s-a bucurat de o apreciere pozitivă.13 Astfel, Studiul Est European a urmat
metodologia testată deja: el a şi fost condus de doi membri din echipa iniţială.
Recomandările ce ţin de Moldova s-au referit la următoarea necesitate:
De a ameliora calitatea asistenţei juridice garantate de stat prin dezvoltarea
standardelor de calitate şi a mecanismelor de asigurare a calităţii pentru avocaţi,
asigurîndu-se echilibrul corespunzător între dreptul la o apărare competentă şi
independenţa avocaţilor. De a asigura faptul că schema de remunerare pentru
avocaţi corespunde asistenţei juridice solicitate, oferind o motivare suficientă
pentru o apărare activă.14
Autorul a mai remarcat:
Legea cu privire la avocatură conţine un articol cu privire la „calitatea asistenţei
juridice”, care stipulează că asistenţa juridică acordată de către avocat trebuie să
corespundă bunelor practici profesionale în materie juridică, normelor materiale şi
procedurale şi să rezulte dintr-o conduită profesională şi corectă. Această cerinţă
poate fi ulterior utilizată pentru dezvoltarea mecanismelor de asigurare a calităţii în
cadrul profesiei.15

24. Studiul asupra Moldovei menţionează următoarea idee generală:
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Din perspectiva învinuitului, principalele probleme la etapa urmăririi penale se
referă la numirea cu întîrziere a avocatului, arestări nejustificate, accesul întârziat
la materialele dosarului, mandatele de arestare preventivă nejustificate şi
16
competenţele foarte limitate ale apărării de a colecta probe.
25. Raportul a formulat aceste observări în contextul unei critici mai ample aduse calităţii
asistenţei juridice în general:
Avocaţii, inclusiv cei care prestează servicii de asistenţă juridică garantată de stat,
au fost criticaţi de-a lungul anilor pentru calitatea proastă a serviciilor prestate.
Acest fapt a fost unul din motivele principale pentru iniţierea reformei asistenţei
juridice care a culminat cu adoptarea, la 26 iulie 2007, a Legii cu privire la
asistenţa juridică garantată de stat. Totuşi, calitatea scăzută a reprezentării
juridice depăşeşte sfera asistenţei juridice garantate de stat şi este caracteristică
întregului sistem. Spre exemplu, ţinerea dosarelor pe clienţi încă nu este o regulă
bine determinată pentru avocaţi. Unii avocaţi încă acceptă să reprezinte clientul în
instanța de apel fără să se întîlnească cu acesta măcar o dată pînă la şedinţa de
judecată. Încă nu este vizibilă presiunea colegilor pentru a pune capăt activităţii
”avocaţilor de buzunar”, care prejudiciază nu doar drepturile învinuitului, dar şi
reputaţia întregii profesii de avocat. Se mai întîlnesc cazuri cînd avocaţii garantaţi
de stat continuă să ceară clienţilor bani suplimentari sau îi încurajează să încheie
contract. Situaţia dată se datorează, în special, unei structuri organizatorice
defectuoase a Uniunii Avocaţilor, lipsei unei instruiri primare şi continue, criterii de
admitere nesatisfăcătoare, lipsei unui mecanism disciplinar funcţional şi lipsei altor
mecanisme funcţionale de asigurare a calităţii în cadrul profesiei.... Deşi
responsabilitatea avocaţilor garantaţi de stat a sporit după adoptarea Legii cu
privire la asistenţa juridică garantată de stat, în special datorită mecanismului de
monitorizare a calităţii al CNAJGS, percepţia generală a calităţii avocaţilor
garantaţi de stat încă nu este foarte pozitivă. De facto, avocatura la general duce
lipsă de standarde de calitate formulate adecvat şi mecanisme de asigurare a
calităţii asistenţei juridice acordate de către avocaţi, inclusiv avocaţii garantaţi de
stat.17
26. Aproape toţi cei cu care ne-am întîlnit au exprimat o îngrijorare cu privire la calitatea
asistenţei juridice, care corespunde celor expuse mai sus, deşi majoritatea au fost de
acord că situaţia dată s-a ameliorat în ultimii ani şi afirmaţiile diferitor observatori
puţin diferă:
• Ofiţerii de urmărire penală au remarcat întîrzieri ale avocaţilor în reprezentarea
învinuiţilor reţinuţi, care aşteaptă să fie interogaţi;
• Membrii CNAJGS consideră că, în general, calitatea s-a ameliorat, dar anumite
chestiuni încă trebuie rezolvate;
• Reprezentanţii Uniunii Avocaţilor au admis că unii membri ai Uniunii, cu practică
privată, acordînd asistenţă juridică garantată de stat, nu ţineau dosare pe cauze.
Lor li s-a cerut să facă acest lucru şi ei au început să se conformeze. Se pare,
totuşi, că unii încă nu s-au conformat.
• Se pare că Oficiile Teritoriale (ale CNAJGS) monitorizează doar elementele
„externe” ale calităţii tehnice, e.g. dacă a avut loc participarea avocatului sau nu
etc.
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• Managementul sistemului de asistenţă juridică garantată de stat sugerează că a
existat o problemă cu selectarea avocaţilor care să presteze asistenţa juridică
garantată de stat. Avocaţii recent admişi în profesie, care nu aveau altă activitate,
acceptau să acorde asistenţă juridică garantată de stat pentru a avea un venit,
atunci cînd deţineau puţine cunoştinţe practice în acest domeniu. Grupul de lucru,
incluzînd Uniunea Avocaţilor, nu a reuşit încă să convină asupra criteriilor de
selectare, Uniunea fiind reticentă să accepte alte restricţii pentru profesare,
impuse de altcineva decît de un organ profesional;
• Unii practicieni au remarcat o problemă sistemică în studiile juridice. La absolvirea
facultăţii, proaspeţii jurişti dădeau dovadă de cunoştinţe teoretice temeinice, însă
le lipseau abilităţile practice;
• S-au menţionat deficienţe în ceea ce priveşte actualizarea avocaţilor cu referire la
modificările legislative. Legislaţia Moldovei a fost modificată frecvent şi avocaţilor
le-a fost greu să implementeze noutăţile legislative pe măsură ce acestea intrau
în vigoare;
• Nivelul scăzut de remunerare, şi, în special, limitarea remunerării maximale la 200
MDL pentru o cauză pe zi, cu anumite sporuri limitate, a fost percepută de către
practicieni drept arbitrară, injustă şi drept un factor demotivant pentru
întreprinderea acţiunilor necesare din numele clientului. Aceasta ar mai putea
contribui la un anumit nivel de evaziune (recurgerea la anumite tertipuri). S-a
menţionat că ratele de remunerare privată sunt mult mai înalte, iar o persoană a
sugerat că diferenţa ar fi chiar de zeci de ori;
• În unele regiuni din afara Chişinăului s-a constatat o insuficienţă de avocaţi care
ar dori să se ocupe de cazurile de asistenţă juridică garantată de stat. Acest fapt a
dus la lipsa posibilităţii reale de a alege. Se pare că au existat două cazuri cînd
Oficiile Teritoriale ale CNAJGS şi-au realizat dreptul de a solicita unui avocat, în
lipsă de alternativă, să se ocupe gratuit de caz;
• Unii practicieni au criticat calitatea avocaţilor, în special a celor care au fost admişi
în profesie prin filiera a zece ani de experienţă profesională, persoane/jurişti care
au fost anterior judecători sau procurori. S-a sugerat că aceşti avocaţi reprezintă
în mod disproporţionat sursa îngrijorărilor în ceea ce priveşte etica profesională şi
competenţa. Probabil previzibil, însă cei care au fost judecători şi procurori au
negat vehement această idee;
• S-a sugerat de către unii interlocutori că Uniunea Avocaţilor a fost puţin
preocupată de calitatea serviciilor prestate de membrii săi; E de la sine înţeles că
Uniunea Avocaţilor a văzut lucrurile diferit.
• Un judecător pensionat a relatat că erau frecvente cazurile cînd, în opinia sa,
avocaţii erau neglijenţi. Deseori ei aveau toate documentele necesare, inclusiv
hotărîrile relevante ale instanţei.
• Fundaţia Soros Moldova a catalogat calitatea asistenţei juridice drept o chestiune
problematică; a finanţat un proiect privind asigurarea calităţii prin evaluarea
colegială (peer review); şi-a asumat angajamentul de a reveni la acest subiect în
următorii ani.
• ABA ROLI a precizat că instruirea practică pentru avocaţi este o chestiune
problematică şi a realizat unele proiecte pentru a o aborda, de exemplu, prin
finanţarea cursurilor pentru avocaţi cu instructori din străinătate.
27. Cu începere din luna ianuarie 2012, asistenţa juridică garantată de stat s-a extins şi
asupra cauzelor civile. Nu am fost în stare să ne formăm o imagine cuprinzătoare
asupra calităţii asistenţei juridice garantate în materie civilă, deşi o chestiune
menţionată frecvent a fost necesitatea unor instrucţiuni mai clare asupra cauzelor
civile care cad sub incidenţa asistenţei juridice garantate de stat. În faza sa iniţială,
12

preluarea asistenţei juridice civile garantate pare anevoioasă şi întîmplătoare. Pe
lîngă aceasta, se pare că au fost unele cazuri în care asistenţa juridică a fost
acordată în situaţii care nu par a fi prioritare.
Constatări referitoare la calitate
28. În baza la ceea ce ni s-a comunicat, studii precedente, şi experienţa noastră cu
privire la sistemul justiţiei penale din Moldova, suntem dispuşi să afirmăm că:
• Considerăm că, calitatea serviciilor de asistenţă juridică s-a îmbunătăţit
considerabil pe parcursul ultimilor cinci ani, drept rezultat al activităţii CNAJGS,
pilotării evaluării colegiale şi a experienţei mai bune a avocaţilor;
• Poate exista, deopotrivă, un decalaj în ceea ce priveşte calitatea în rîndul
avocaţilor. La sigur, un astfel de decalaj se afirmă că există între avocaţii cu
practică privată şi cei remuneraţi din fondurile publice – în special de către înşişi
avocaţii privaţi. Totuşi, este posibil ca avocaţii publici să presteze servicii mai
bune decît cei remuneraţi pentru fiecare cauză în parte. Ar putea confirma cele
expuse un celebru studiu din New York, unde autorii au comparat serviciile
prestate de Societatea pentru Asistenţă Juridică Gratuită (cu avocaţi salariaţi) cu
cele prestate de către avocaţii privaţi, remuneraţi pentru fiecare cauză în parte.18
Concluziile totuşi au fost contestate aprig de către practicieni. O opinie generală:
foarte probabil că există o diferenţă între calitatea avocaţilor care acordă
permanent asistenţă juridică garantată de stat şi a celor care preiau cauze doar
ocazional.
• Unele probleme ar putea fi cauzate de remunerarea redusă a celora care acordă
asistenţă juridică garantată de stat, însă, în acelaşi timp, se pare că există o
lacună în instruirea avocaţilor noi, care acordă asistenţă juridică garantată, care
nu depinde de nivelul de remunerare;
• Este probabil ca situaţia în cauzele civile să fie la fel ca şi în cele penale, deşi nu
am întîlnit nici o probă şi am auzit foarte puţine comentarii. Totuşi, ţinînd cont de
diversitatea acestora, spectrul calităţii ar putea fi şi mai divers.
• Problematica calităţii asistenţei juridice garantate de stat este strîns legată de
problematica calităţii serviciilor juridice la general, în măsură în care există un
deficit de formare a abilităţilor practice la persoanele care intră în profesie.
Ce urmează a fi făcut?
29. Problematica îmbunătăţirii calităţii necesită a fi considerată atît în raport cu:
• Asistenţa juridică garantată de stat; cît şi cu
• Activitatea de avocat în general.
30. Proiectul se axează în special pe asistenţa juridică garantată de stat, dar, de fapt,
aceste două chestiuni sunt interconectate şi îmbunătăţirea activităţii de asistenţă
juridică garantată de stat trebuie percepută într-un context mai general.
Constrîngerile contextului
31. Orice sugestie pentru reformă trebuie să fie practică şi să se bazeze pe ceea ce a
fost deja decis ca şi direcţie prioritară. Acestea reies din:
• cadrul legislativ existent;
18
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• cadrul strategic existent, elaborat de către Guvern şi alte agenţii guvernamentale,
cum este CNAJGS;
• interesele instituţionale existente;
• finanţe.
32. Asistenţa juridică garantată de stat este reglementată prin Legea din 2007 cu
modificările ulterioare. Ea stipulează diverse obligaţiuni referitoare la calitatea
serviciilor şi rolul diferitor actori în raport cu asemenea aspecte precum ar fi
selectarea avocaţilor garantaţi de stat. În special:
i.
Articolul 4 stabileşte principiile asistenţei juridice garantate de stat şi anume
competenţa profesională a persoanelor care acordă asistenţa juridică
garantată de stat, precum şi calitatea, eficienţa, cost-eficienţa serviciilor
prestate;
ii.
Articolul 9 atribuie Ministerului Justiţiei datoria de monitorizare a procesului de
evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat;
iii. Articolul 10 atribuie Uniunii Avocaţilor următoarele funcţii:
a) Participă la elaborarea criteriilor de selectare a avocaţilor care să acorde
asistenţa juridică garantată de stat;
b) Participă la stabilirea criteriilor de evaluare a calităţii asistenţei juridice
garantate;
c) Participă la monitorizarea activităţii avocaţilor care acordă asistenţă juridică
garantată;
d) Aplică sancţiuni disciplinare avocaţilor, în condiţiile Legii cu privire la
avocatură şi ale prezentei legi.
iv. Articolul 12(1) atribuise CNAJGS sarcini care includ asigurarea „instruirii
iniţiale şi continue, inclusiv prin intermediul Institutului Naţional al Justiţiei, a
persoanelor antrenate în sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate
de stat”, generalizarea practicii de implementare a prezentei legi şi elaborarea
recomandărilor în vederea aplicării ei uniforme. Începînd cu iulie 2012,
aceasta este obligaţia directorului executiv;
v.
Articolul 12(2) atribuie CNAJGS competenţe care, în domeniul dezvoltării şi
aprobării calităţii, includ; stabileşte modul de desfăşurare a concursurilor de
selectare a avocaţilor care să acorde asistenţă juridică calificată; stabileşte şi
periodic revizuieşte standardele de activitate şi de perfecţionare profesională a
avocaţilor, para-juriştilor, altor categorii de persoane care acordă asistenţă
juridică garantată de stat; stabileşte, în coordonare cu Uniunea Avocaţilor,
criteriile de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate de stat şi
monitorizează procesul de acordare a asistenţei juridice calificate, iar pentru
directorul executiv – organizarea procesului de evaluare a calităţii asistenţei
juridice garantate de stat, acordate de persoanele autorizate.
33. Astfel, într-un mod logic, cadrul legislativ stabileşte următoarele:
• Principiul calităţii;
• Responsabilitatea Ministerului Justiţiei pentru monitorizarea procesului de
asigurare a calităţii;
• Dreptul Uniunii Avocaţilor de a participa la elaborarea criteriilor de selectare,
determinarea criteriilor de calitate, monitorizarea avocaţilor şi îndatorirea de a
aplica sancţiuni disciplinare, dacă este cazul;
• Competenţa CNAJGS de a decide asupra metodei de selectare; elaborarea, în
comun cu Uniunea Avocaţilor, şi monitorizarea ulterioară a criteriilor de calitate
a asistenţei juridice garantate de stat; stabilirea standardelor şi instruirea
prestatorilor de asistenţă juridică garantată de stat.
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34. Există mai multe prevederi subordonate legii, inclusiv hotărîrea CNAJGS din 5 iunie
2008, care reglementează procedura de selectare a avocaţilor care vor acorda
asistenţă juridică garantată de stat. Aici se prevede un concurs pentru accesul în
schema de asistenţă juridică garantată de stat, bazat pe competiţie deschisă, merit,
transparenţă şi nediscriminare.19
35. Ultimul element important al cadrului normativ existent este oferit de către planurile în
vigoare ale Ministerului Justiţiei şi CNAJGS, în special cele ale Ministerului. Cele mai
relevante se conţin în Pilonul 3 al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei,
elaborată de Ministerul Justiţiei şi adoptată de Parlament. Aici se conţin angajamente
în ceea ce priveşte:
3.1.2. Îmbunătăţirea calităţii şi a accesibilităţii serviciilor de asistenţă juridică
garantată de stat (cauze penale şi nepenale) – angajamentul pentru asigurarea
„instruirii avocaţilor publici şi a altor avocaţi care acordă asistenţă juridică
garantată de stat”.
La fel, sunt relevante:
3.2.2. Elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile prestate de
reprezentanţii profesiilor conexe sistemului justiţiei;
3.2.5. Asigurarea instruirii iniţiale şi continue a reprezentanţilor profesiilor conexe
sistemului justiţiei, inclusiv a instruirii continue în comun, cu extinderea rolului
Institutului Naţional al Justiţiei;
3.2.4. Stabilirea unor criterii clare şi transparente, bazate pe merit, de accedere în
profesie;
3.2.6. Promovarea şi implementarea standardelor etice în exercitarea profesiilor
conexe sistemului justiţiei.
36. Astfel, cadrul legislativ şi regulatoriu aprobat prevede:
• O anumită formă/metodologie de selectare a avocaţilor în domeniul asistenţei
juridice garantate de stat;
• Un anumit nivel de instruire, cel puţin, în partea ce ţine de Institutul Naţional al
Justiţiei;
• O formă de asigurare a calităţii, care include monitorizarea;
• Încurajarea şi aplicarea standardelor etice acceptabile de către avocaţi în general,
şi prestatorii de asistenţă juridică garantată de stat în special.
Criterii de selectare
37. Un grup de lucru alcătuit din reprezentanţii Uniunii Avocaţilor, CNAJGS şi avocaţi
publici lucrează asupra criteriilor de selectare. Au fost elaborare un şir de cerinţe care
includ şi experienţa anterioară acumulată. Grupul de lucru abia a început să se
convoace, dar există opinii că ar putea fi dificil să se ajungă la un numitor comun.
Dacă este adevărat, poate ar fi cazul ca Ministerul Justiţiei să specifice că grupul
trebuie să ajungă la o înţelegere într-o perioadă determinată de timp, de exemplu în
trei luni. În lipsa unui consens, CNAJGS are puterea de a lua decizia asupra criteriilor
de selectare.
38. Mai sus au fost identificate trei elemente ale calităţii:
• tehnic;
• etic;
19

Punctul 9.
15

• profesional/practic.
39. Criteriile de selectare trebuie să includă aceste elemente. Este rezonabil ca CNAJGS
să insiste asupra următoarelor:
• Solicitantul să cunoască care sunt cerinţele administrative ce urmează a fi
îndeplinite;
• Să nu existe îngrijorări din punct de vedere etic sau disciplinar,e.g. nu există
constatări negative în cadrul procedurilor disciplinare, iniţiate de Uniunea
Avocaţilor, şi nu sunt proceduri disciplinare pendinte;
• Solicitantul să demonstreze un nivel minim acceptabil de abilităţi profesionale şi
practice.
Necesitatea unui curs practic de instruire
40. Odată cu aprobarea criteriilor de selectare, urmează a fi abordată o problemă mai
sistemică cu noii practicieni. Avocaţii recent admişi în profesie deprind abilităţile
practice şi profesionale mai degrabă pe seama clienţilor reali, decît prin intermediul
unei instruiri anterioare. Perioada de stagiu profesional ne-a fost descrisă drept
neuniformă, dependentă, în mare măsură, de interesele şi capacităţile mentorului
(avocatului îndrumător) şi, mai cu seamă, orientată pe observare decît pe instruire
prin activităţi practice. Drept rezultat, avocaţii recent admişi în profesie luptă pentru a
obţine abilităţile practice necesare pentru activitatea lor. Aceasta este o problemă
generală, dar este deosebit de stringentă pentru CNAJGS, deoarece mulţi avocaţi
tineri îşi încep cariera şi obţin primele surse de venituri activînd pentru CNAJGS.
41. Actualmente, noii practicieni sunt intervievaţi de către directorul executiv al CNAJGS,
aceasta fiind o formă minimă de verificare şi o oportunitate de a-i informa sumar
despre cum funcţionează sistemul. Conversaţia respectivă ar putea fi extinsă pînă la
nivelul unui curs organizat, care să acopere cerinţele administrative şi abilităţile
necesare pentru a acorda asistenţă juridică garantată de stat.
42. După ce va fi elaborat, cursul de pregătire în domeniul asistenţei juridice garantate
de stat ar putea deveni parte obligatorie a instruirii juridice continue de cel puţin 80
de ore, pe care avocaţii-stagiari trebuie să le acumuleze pe parcursul stagiului.
Astfel, avocaţii-stagiarii ar absolvi acest curs pînă la admiterea în profesie. În mod
sigur, existenţa unui curs atractiv ar putea fi benefică atît pentru moralul, cît şi pentru
imaginea sistemului de asistenţă juridică garantată de stat.
43. Un asemenea curs de instruire trebuie să fie bine organizat, plăcut şi să se
concentreze asupra necesităţilor practice ale celor care acordă asistenta juridică
garantată de stat. Nu are nici un rost organizarea unui curs care ar fi perceput doar
ca o barieră birocratică care urmează a fi depăşită.
44. Un prim pas neformal ar fi încurajarea avocaţilor-stagiari şi a practicienilor interesaţi
să se întîlnească pentru a discuta ce fel de curs de instruire ar susţine. CNAJGS
urmează să realizeze o mare parte din munca preliminară, decizînd, prin tabela de
selectare pe care a elaborat-o, ce ar dori să verifice. Grupul în cauză ar putea fi
susţinut de PNUD, pentru a identifica tipul de instruire în care ar fi interesaţi membrii
săi, luînd în calcul aptitudinile cerute în alte state. Sensul acestei intervenţii ar fi de a
elabora ceea ce ar fi util pentru Moldova, ţinînd cont de exemplele din străinătate.
Asistenţa unui grup de avocaţi pentru a schiţa/dezvolta cuprinsul unui asemenea
program de instruire ar putea fi utilă pentru consolidarea capacităţilor interne ale
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avocaturii de a susţine reformele şi de a influenţa atît Uniunea Avocaţilor, cît şi
CNAJGS.
45. Mandatul CNAJGS include componenta de instruire şi el ar trebui să caute
oportunităţi de implementare a acesteia. Există mai multe modalităţi de realizare a ei.
Activitatea preliminară a grupului sugerat mai sus ar putea fi utilă. Grupul ar putea
determina CNAJGS să ţină cont de propunerile sale. În orice caz, ar fi de dorit ca
CNAJGS să-şi lărgească capacităţile prin extinderea rolului său în organizarea
instruirilor. CNAJGS rămîne să decidă modalitatea optimă de realizare a acestui
lucru. Deşi există constrîngeri clare în ceea ce priveşte timpul disponibil al membrilor
Consiliului, aceştia fie pot decide de sine stătător asupra duratei unui asemenea curs
de instruire, asupra conţinutului şi a modalităţii de a suporta cheltuielile, fie pot institui
un comitet pentru instruire, care s-ar ocupa de aceste chestiuni . În fruntea
comitetului ar putea fi ales un membru al Consiliului sau un avocat public cu o
experienţă profesională substanţială, pentru a asigura caracterul practic al acestui
curs. Comitetul ar putea sugera durata potrivită a cursului. Un număr de 20 ore ar
putea fi un minim acceptabil, însă cu cît va fi mai lung cu atît mai bine. Costurile ar
trebui să fie moderate dar, numărul de participanţi în fiecare grup ar trebui să fie
păstrat la un nivel rezonabil, pentru a facilita exerciţiile individuale şi în grup. Ar fi
important ca instruirea să fie percepută drept un întreg coerent, care ar oferi
participanţilor suficiente abilităţi şi cunoştinţe pentru a se implica în asistenţa juridică
garantată de stat, dispunînd deja de un nivel de competenţă, încredere şi
îndemînare. În ceea ce priveşte costurile, Uniunea Avocaţilor ar putea contribui cu o
parte din taxele plătite de către avocaţii-stagiari, iar acestea ar putea fi suplinite prin
contribuţii din partea Ministerului Justiţiei. O mică parte, dar nu mai mult decît este
posibil, ar putea fi acoperită de către avocaţii-stagiari. S-ar putea întîmpla ca un
donator să accepte să acopere cheltuielile pentru iniţierea unui asemenea curs. ABA
ROLI a fost activ în acest domeniu. În caz de succes, Uniunea Avocaţilor ar putea
introduce un asemenea curs de instruire pentru toţi avocaţii-stagiari (vezi mai jos), iar
participarea Uniunii la planificarea cursului de instruire privind asistenţa juridică
garantată de stat ar avea o valoare deosebită. Unul din obiectivele PNUD, în
acordarea asistenţei pentru elaborarea cursului de asistenţă juridică garantată de
stat ar fi ca acesta să fie atît de atractiv, încît să fie extins şi în restul profesiei. Dacă
va fi util, atunci toţi avocaţii-stagiari vor dori ceva similar.
46. Elementele unui curs de instruire de acest gen ar putea fi schiţate din surse variate,
care ar include:
• Sugestiile avocaţilor-stagiari şi ale practicienilor din cadrul Biroului Avocaţilor
Publici, ale altor avocaţi publici şi practicieni în domeniul asistenţei juridice
garantate de stat;
• Lucrul deja efectuat în ceea ce priveşte evaluarea colegială (peer review), finanţat
de către Fundaţia Soros Moldova, întrucît aceasta presupune că au fost
identificate elementele de bază ale calităţii la preluarea unei cauze;
• Recomandări privind cele mai bune practici, precum ar fi Ghidul privind apărarea
în cauza penală, elaborat de către Biroul Avocaţilor Publici, sau Ghidul privind
minorii, elaborat de UNICEF;
• Contribuţia Uniunii Avocaţilor;
• O posibilă contribuţie din partea PNUD prin prezentarea pentru dezbateri a unor
modele de instruire asemănătoare din alte state.
47. Există diverse modele pentru organizarea modulului „abilităţi” în cadrul unui curs de
instruire de acest gen. Drept exemplu ar fi detaliile cursului curent de abilităţi
17

profesionale obligatoriu pe perioada de instruire a avocaţilor consultanţi (solicitors)
englezi, care sunt incluse în Anexa 4. Acestea cuprind: Abilităţi financiare şi de
afaceri - 18 ore; Abilităţi de reprezentare şi comunicare - 18 ore; Deservirea clientului
şi standarde profesionale - 12 ore. Ele urmează şi complementează un curs de un an
în activitatea/practica juridică.
48. Un astfel de curs de instruire ar aborda preocupările legitime şi statutare atît ale
Uniunii Avocaţilor, cît şi ale CNAJGS. Dacă ideea ar prezenta interes pentru
Ministerul Justiţiei, atunci acesta ar putea indica ca un astfel de curs să fie elaborat
într-o anumită perioadă de timp, de exemplu - în decurs de şase luni. În cadrul
acestei perioade, CNAJGS i se va solicita să convină programul cursului de instruire
cu toate părţile interesate relevante. Dacă aceasta se dovedeşte a fi dificil şi
Ministerul Justiţiei a căzut de acord că există nevoia unui curs de instruire, atunci
CNAJGS ar putea fi autorizat să continue activitatea respectivă în orice circumstanţe.
49. S-ar putea întîmpla că CNAJGS a sesizat avantajele unui astfel de curs de pregătire,
dar, din diverse motive, nu este capabil să promoveze ideea în viitorul apropiat. În
acest caz, PNUD, în asociere cu alte organizaţii orientate pe îmbunătăţirea abilităţilor
(inclusiv ABA ROLI şi Fundaţia Soros Moldova), precum şi cu orice grup de avocaţi şi
avocaţi-stagiari, ar putea juca un rol important în elaborarea unui asemenea curs de
instruire, care ar putea fi opţional. Experienţa ABA ROLI şi a altor organizaţii, precum
UNICEF, pare să constate existenţa unui interes în instruire la un număr rezonabil de
avocaţi-stagiari şi avocaţi.
50. Ideea este mai largă. Există pericolul ca cerinţa calităţii să fie percepută drept o
problemă de control sau de „constrîngere”. Cu toate acestea, calitatea este mai
degrabă o problemă de cultură şi de educaţie/instruire în cadrul preocupării de a
acorda eficient servicii de asistenţă juridică. Practicienii asupra cărora se insistă
trebuie să privească subiectul îmbunătăţirii calităţii nu ca pe o ameninţare sau
obstacol, ci drept o oportunitate de a îmbunătăţi performanţa lor profesională. Dacă
CNAJGS ar putea să-şi construiască o reputaţie privind acordarea sau încurajarea
unei instruiri excelente, acest fapt ar putea diminua prejudecăţile inevitabile în cadrul
profesiei provocate de ratele de remunerare, care întotdeauna tind să fie mai mici
decît în cadrul practicii private. Şi, într-un context pe cît se poate de cinic, CNAJGS
ar putea constata că o investiţie relativ neînsemnată în instruire sau simpla încurajare
a acesteia ar putea rezulta în dividende financiare practice prin creşterea ratei de
reţinere a avocaţilor în sistemul de asistenţa juridică garantată de stat, care, altfel, sar transfera în sectorul privat după constituirea lor profesională prin intermediul
asistenţei juridice garantate de stat.
51. Preocuparea directă cu instruirea atît la etapa de preselecţie, cât şi cea continuă, ar
plasa ulterior CNAJGS în avanpostul îmbunătăţirilor privind calitatea întregii
avocaturi.
52. Ne-a fost relatat un detaliu, care uneori împiedică instruirea practică a avocaţilorstagiari în materie de justiţie penală. Articolul 67 din Codul de Procedură Penală îi
limitează pe acei care pot participa într-un proces penal la avocaţi şi la alte
persoane „abilitate prin lege cu atribuţii de apărător.” Ar fi păcat ca această
prevedere să fie interpretată – după cum se pare că se întîmplă uneori – că ar
interzice totalmente implicarea avocaţilor-stagiari în pregătirea dosarului penal. Nu se
pare că o astfel de limitare necesită să fie dedusă din formularea acestui Articol,
care, la sigur, nu presupune că un avocat-stagiar nu ar putea, spre exemplu, să ia o
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declaraţie sau să asiste într-un alt mod sub supraveghere corespunzătoare la
pregătirea cauzei– deşi, desigur, ar fi regretabil, dacă aceasta ar conduce la o
diminuare a calităţii asistenţei juridice.
Selectarea
53. Una dintre problemele care împiedică procesul de selectare a avocaţilor care să
acorde asistenţă juridică garantată de stat este numărul redus de avocaţi disponibili
în unele regiuni periferice ale ţării. Acest fapt creează dificultăţi, dar nu ar trebui să fie
acceptat drept impediment pentru introducerea selectării ca și principiu. În cazul în
care deţine resursele necesare, CNAJGS ar putea să desemneze avocaţi publici,
care să facă naveta pentru a acoperi cu servicii de asistenţă juridică aceste regiuni.
Ca alternativă, ar putea, în cazuri extreme, să renunţe la criteriile de selectare pentru
regiunile în care, altfel, nu ar exista prestatori de asistenţă juridică garantată de stat.
O abordare mai dură ar fi de a insista asupra întrunirii criteriilor de selectare, care pe
departe sunt oneroase, sub riscul de a achita un tarif mai redus în cazul în care
avocatul nu corespunde acestor criterii.
Asigurarea continuă a calităţii
54. O recomandare a studiului privind impactul Legii cu privire la asistenţa juridică
garantată de stat este, după cum urmează:
CNAJGS ar trebui să iniţieze între principalii actori implicaţi o discuţie cu privire la
sistemele posibile de monitorizare şi asigurare a calităţii. Unele dintre sistemele ce
ar putea fi luate în calcul sunt: evaluarea colegială de către însuşi avocaţi,
standarde şi referinţe de calitate, licitaţie competitivă, acordarea statutului de
furnizor de încredere, sondaje privind nivelul de satisfacţie a clientului etc.
Monitorizarea permanentă de către Oficiile Teritoriale a acurateţei dosarelor pe
cauză şi a conformităţii cu procedurile de raportare urmează a fi continuată.
Implicarea altor actori în dezvoltarea unui sistem de asigurare a calităţii este o altă
cale de explorat. Capacitatea şi mandatul CNAJGS sunt insuficiente pentru a
aduce schimbări vizibile în calitatea asistenţei juridice garantate de stat. De aceea,
implicarea Uniunii Avocaţilor este crucială în această privinţă. Uniunea Avocaţilor
a fost oarecum reticentă la început faţă de reforma sistemului de asistenţă juridică
garantată de stat, dar acum pare a aprecia valoarea unei instituţii specializate care
să administreze acest sistem. Acum, când faza iniţială a implementării LAJGS
este finalizată, este recomandat ca Uniunea Avocaţilor şi CNAJGS să colaboreze
pentru creşterea calităţii. O modalitate de a asigura acest lucru în termen scurt ar
fi elaborarea unor ghiduri practice pentru avocaţi şi cetăţeni şi a unor mecanisme
de asigurare a calităţii, de exemplu - urmând proiectul FSM, care a detaliat
conceptul şi recomandările în vederea instituirii metodei evaluării colegiale (peerreview) în cauzele penale.20
55. Într-o anumită măsură, calitatea asistenţei juridice garantate se va asocia cu
remunerarea. O plată bună tinde să coreleze cu o calitate bună, deşi nu neapărat o
determină. Nivelul de remunerare ar putea avea nevoie de reconsiderare. În special,
limita zilnică a cîştigurilor – MDL 200, plus anumite sporuri în circumstanţe limitate –
ar trebui revăzută, dacă acest fapt poate fi efectuat printr-o metodă care să
încurajeze acţiuni corespunzătoare într-o anumită cauză, fără însă a ”stoarce”
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M. Grammatikov şi N. Hrieptivschi, p. 44.
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sistemul de asistenţă juridică garantată de stat. CNAJGS dispune deja de proceduri
de monitorizare a calităţii tehnice în termeni de ţinere a dosarului/evidenţei.
Înlăturarea plafonului zilnic pentru acţiunile remunerate ar putea simplifica procesul
de monitorizare.
56. CNAJGS ar trebui să încurajeze ghidurile de bune practici de genul celui elaborat de
către Biroul Avocaţilor Publici şi publicat de către Uniunea Avocaţilor în buletinul său.
Comitetul pentru instruire al CNAJGS, recomandat mai sus, ar putea să examineze
care alte ghiduri ar putea fi utile.
57. Este preferabil de a continua, sub o anumită formă, cu evaluarea colegială (peer
review), întrucît acesteia i s-a acordat o atenţie considerabilă în cadrul unui proiect
precedent al Fundaţiei Soros Moldova. Fundaţia planifică să revină la acest subiect
în calitate de element al planului său pentru următorii doi ani în domeniul asistenţei
juridice garantate de stat. În circumstanţele date, cel mai bine ar fi de văzut ce se
poate face în acest context. Ar fi rezonabil ca CNAJGS să aştepte rezultatele
studiului Fundaţiei Soros.
58. CNAJGS trebuie să suspende sau, unde este cazul, să excludă din sistem orice
avocat care s-a dovedit a fi neglijent sau neonest în depunerea solicitărilor de
remunerare.
59. Uniunea Avocaţilor ar putea dori să revadă procedurile sale disciplinare, pentru a se
asigura că acestea sunt în conformitate cu Articolul 6 din Convenţia Europeană şi
garantează un proces echitabil şi imparţial. Pentru aceasta, ar trebui să existe un
grad de independenţă a instanţei care hotărăşte. Lucrul respectiv a fost menţionat în
timpul vizitei ca fiind o chestiune în care Comisia pentru Etică şi Disciplină a Uniunii
Avocaţilor ar putea aprecia o anumită asistenţă, în sensul examinării modelelor de
organizare în alte state/jurisdicţii.
Formarea juridică continuă
60. Uniunea Avocaţilor obligă avocaţii să urmeze anual cursuri de formare continuă în
materie juridică, în volum de cel puţin 40 de ore, dar se pare că nu există un
mecanism de monitorizare a respectării acestei cerinţe. Uniunea Avocaţilor ar putea
solicita membrilor săi să remită o listă a cursurilor urmate şi să investigheze în mod
aleatoriu un număr mic de cazuri. Spre exemplu, cerinţa pentru avocaţii consultanţi
(solicitors) englezi este de 16 ore pe an, dintre care patru ore trebuie urmate la
cursurile acreditate. Avocaţii consultanţi trebuie să confirme anual că s-au conformat
acestei cerinţe, existînd în acelaşi timp o verificare periodică aleatorie. Uniunea
Avocaţilor trebuie să fie conştientă de pericolul că cerinţele date arată bine pe hîrtie,
dar de fapt nu sunt respectate.
61. CNAJGS ar trebui să considere dacă trebuie să organizeze cursuri care să cumuleze
40 ore la subiecte pe care Consiliul ar dori ca avocaţii să le cunoască. De exemplu,
ar putea fi discuţii/instruiri privind modificările la Codul de Procedură Penală sau la
Codul de Procedură Civilă. ABA ROLI organizează ocazional cursuri ce răspund
necesităţilor, dar CNAJGS ar putea identifica periodic cunoştinţele de bază pe care
trebuie să le posede practicienii în domeniul asistenţei juridice garantate de stat. Ar
putea exista anumite avantaje dacă CNAJGS şi-ar lua angajamentul de a institui un
program organizat de actualizare, spre exemplu de 10 ore pe an, sub forma unui
pachet coerent. Aceasta poate fi destul de simplu: cinci seri cu sesiuni a cîte două
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ore pe marginea subiectelor precum ar fi: cele mai recente practici administrative;
actualizări ale practicii civile şi penale; jurisprudenţa recentă a Curţii Europene a
Drepturilor Omului etc. În acest pachet ar putea fi incorporată, de asemenea,
instruirea comună oferită de către Institutul Naţional al Justiţiei (vezi mai jos).
62. Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei, adoptată de Parlament, stipulează
organizarea în parte a instruirilor prin intermediul Institutului Naţional al Justiţiei. Am
auzit opinii diferite privind oportunitatea asigurării de către Institut a tuturor instruirilor
pentru avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat, dar nimeni nu a avut
vreo obiecţie la organizarea instruirii comune pe subiecte concrete. Într-adevăr, se
pare că există entuziasm vizavi de instruirea comună pe subiecte relevante pentru
interesele variate ale judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală. Astfel,
Ministerul Justiţiei ar putea fi invitat, în cazul în care încă nu a fost, să vină cu
propuneri care să fie implementate, să zicem, pînă în toamna anului 2013.
Extinderea asistenţei juridice garantate de stat asupra cauzelor civile
63. S-ar părea că extinderea schemei de asistenţă juridică garantată de stat asupra
cauzelor civile în ianuarie 2012 a fost oarecum la întîmplare. Numărul de cauze a fost
mai mic decît s-a anticipat, iar natura unora dintre acestea este discutabilă. După
cum a menţionat Dna Wurstova referitor la proiectul de Lege cu privire la asistenţa
juridică garantată de stat, statul are obligaţia de a asigura:
accesul efectiv la instanţă, fie din motivul că reprezentarea legală este obligatorie,
conform legii naţionale, fie din cauza complexităţii procedurii sau a cauzei înseşi.21
64. Nu este clar dacă aranjamentele curente din sistemul asistenţei juridice garantate de
stat corespund acestui standard. Modificările în vederea acordării asistenţei juridice
garantate de stat în cauzele civile fac parte din pachetul de reforme aprobate în
2012. La un moment oportun, în scopul concentrării resurselor, CNAJGS ar putea să
analizeze ce cauze civile sunt preluate şi ce tipuri de cauze ar trebui acoperite prin
schema de asistenţă juridică garantată de stat.
Capacitatea CNAJGS: rezumat
65. CNAJGS a efectuat un volum considerabil de lucru în scopul implementării unei
scheme îmbunătăţite de asistenţă juridică într-o perioadă scurtă de timp. La fel, a
reuşit să convingă Parlamentul şi Ministerul Justiţiei că are nevoie de director
executiv şi aparat administrativ. Fundaţia Soros Moldova acordă sprijin financiar
aparatului central şi oficiilor teritoriale. Este posibil, totuşi, ca CNAJGS să aibă nevoie
de tot mai mult personal permanent, întrucît este dependent, în mare măsură, de
angajamentul membrilor Consiliului şi există pericolul că această formulă ar putea să
nu mai fie durabilă. Consiliul pare să aibă suficiente competenţe legale pentru a-şi
exercita mandatul. Din punct de vedere strategic, priorităţile par a fi următoarele:
• controlul asupra extinderii asistenţei juridice garantate de stat pe cauze civile;
• sporirea calităţii;
• asigurarea acoperirii naţionale minime pe întreg teritoriul ţării.

21

Moldova: Expertiza şi comentarii scrise asupra proiectului de Lege cu privire la asistenţa juridică garantată
de stat din Moldova (Moldova: Expertise and Written Comments on the Draft Law on State-Guaranteed
Legal Aid Act in Moldova), Wurstova, fără dată, p. 5.
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66. Ar trebuie să existe îngrijorări privind cît de mult lucru suplimentar poate să preia cu
succes CNAJGS, luînd în calcul resursele sale disponibile în prezent. Un anumit
sprijin ar putea fi obţinut prin crearea unui comitet pentru instruirea avocaţilor, în
modul care a fost sugerat mai sus. Sensul de bază ar fi de a aplica cunoştinţele şi
entuziasmul acestora pentru a genera idei în ceea ce priveşte instruirea, idei pe care
CNAJGS le-ar putea implementa ulterior.
67. PNUD, în coordonare cu Fundaţia Soros Moldova şi ABA ROLI, ar putea asista
munca în ceea ce priveşte organizarea instruirii. Ambii actori au fost implicaţi în
diverse aspecte ale cadrului existent, calitatea fiind o preocupare specială a
Fundaţiei Soros Moldova, iar instruirea – a ABA ROLI.
Calificarea avocaţilor: aspecte generale
68. Într-o anumită măsură, calitatea avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de
stat ridică probleme generale privind instruirea avocaţilor, ca un corp profesional, cu
referinţă la abilităţile practice. În diferite state instruirea teoretică şi cea practică se
integrează pe căi diferite. Spre exemplu, în S.U.A. ambele aspecte sunt predate
concomitent sub forma studiilor post-universitare cu o componentă de instruire clinică
(juridică) sporită. În Marea Britanie, licenţa în drept sau echivalentul acesteia este
cunoscută ca fiind drept etapa „academică” a instruirii. Mai apoi, etapa „academică”
este completată cu cea „practică”. Ultima constă dintr-un curs practic de un an de
zile; o perioadă de instruire şi, pentru cea mai mare parte din avocaţi, cursul
suplimentar de instruire privind abilităţile profesionale, la care am făcut referinţă mai
sus.
69. Acesta este un domeniu în care ABA ROLI, în special, a activat şi ar putea exista
oportunităţi pentru PNUD şi ABA ROLI de a conlucra în elaborarea cursului de
instruire.
70. Întrucît problema care se pune este instruirea generală a avocaţilor, ea ar trebui să
fie responsabilitatea Uniunii Avocaţilor. Cu toate acestea, CNAJGS, prin exemplul
său, ar putea juca un rol important în încurajarea reformei.
71. Există o varietate de reforme care ar trebui analizate şi care, în cele din urmă, ar
putea duce la îmbunătăţirea asistenţei juridice garantate de stat în contextul
îmbunătăţirii abilităţilor practice ale profesiei de avocat, ca un tot întreg. Uniunea
Avocaţilor le-ar putea lua în consideraţie şi ar putea găsi util să se înîlnească cu
reprezentanţi din organizaţii omoloage, care au abordat asemenea subiecte. Aceste
reforme ar include următoarele:
i.
reconsiderarea stagiului profesional, ca fiind mai mult o perioadă de instruire
(eventual, identificarea a ceea ce ar putea fi de studiat);
ii.
specificarea rolului avocatului-îndumător (mentorului) şi aprobarea acestuia de
către Uniunea Avocaţilor;
iii. un curs de abilităţi profesionale, de tipul celui menţionat mai sus, pentru toţi
acei care sunt admişi în profesia de avocat;
iv. aprobarea unui set de abilităţi şi rezultate pe care avocatul-stagiar le va
dezvolta pe parcursul perioadei de instruire;
v.
cerinţa ca toţi avocaţii nou admişi în profesie să urmeze un curs de abilităţi
profesionale, examinări şi o perioadă de instruire (care ar putea fi scurtată
pentru acei care vor utiliza calea experienţei anterioare, disponibilă în prezent
pentru foştii procurori şi judecători).
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Rolul regional potenţial al PNUD
72. Chestiunile abordate aici, în contextul Republicii Moldova, sunt atît de natură
naţională, cît şi regională. Moldova reprezintă un exemplu bun al dificultăţilor cu care
se confruntă ţările în curs de eliberare de conceptele încurajate pe timpul Uniunii
Sovietice, dar care acum au nevoie de schimbare. Diferenţa legată de justiţia penală
a fost formulată de către editorii studiului privind apărarea efectivă în cauzele penale
în Europa de Est, citat mai sus:
Opiniile diferă în ceea ce priveşte faptul dacă sistemul sovietic a reprezentat un
sistem procedural distinct, dar există un consens că procedura penală sovietică se
axa pe investigare la faza prejudiciară, care se baza preponderent pe
recunoaşterea vinovăţiei, decît pe investigarea propriu-zisă, iar procesele de
judecată constituiau evenimente formale, „politice”. Funcţia de bază a tuturor
participanţilor, inclusiv a procurorilor, avocaţilor şi judecătorilor, era de a servi
interesele statului.22
73. Un mod de a evidenţia diferenţa este că se dezvoltă o schimbare constituţională
fundamentală – trecerea de la prioritatea intereselor statului la prioritatea statului de
drept. Într-o astfel de concepţie, rolul avocatului se schimbă fundamental spre o
figură mai independentă şi mai contradictorie, care, în jargonul din S.U.A., este un
„avocat zelos” pentru interesele clientului în cadrul unui sistem juridic care depinde
de plasarea apărării şi acuzării pe poziţii contradictorii.
74. În consecinţă, în Moldova problemele se vor manifesta într-o formă deosebită, dictate
de propriile circumstanţe, dar problema generală de modificare a rolului avocatului şi
necesitatea de mai multă utilitate practică şi eficienţă pare să fie comună pentru toate
statele afectate de destrămarea Uniunii Sovietice. Ele vor trece prin acelaşi proces
de tranziţie.
75. Respectiv, PNUD are aici oportunităţi majore la nivel regional. Toate ţările din Europa
de Est cad sub incidenţa Convenţiei Europene privind Drepturile Omului, cu excepţia
Belarusului. Toate ţările vor fi influenţate de evoluţiile din cadrul UE, chiar şi cele din
afara UE. Toate sunt membre ONU şi ar trebui să se pregătească de conformare cu
Liniile directoare, aprobate recent de ONU.
76. Desigur, în regiune există deja reţele de asistenţă juridică garantată de stat. Reţeaua
Reformatorilor în materie de Asistenţă Juridică Garantată de Stat (Legal Aid
Reformers’ Network) întruneşte Bulgaria, Georgia, Lituania, Moldova (şi Mongolia),
ţări în care au activat Fundaţii pentru o Societate Deschisă (Open Society
Foundations) sau Fundaţii Soros. Această reţea a publicat recent cartea privind
apărarea efectivă în cauzele penale, discutată mai sus. Un anumit volum de instruire
comună a avut loc între fostele state-membre ale Uniunii Sovietice. Şi, într-adevăr,
după cum a fost afirmat mai sus, o parte din cei pe care i-am întîlnit în Moldova s-au
întors relativ recent dintr-o vizită în Lituania.
77. Indubitabil, aici există o oportunitate pentru PNUD. Există o serie de abordări posibile
pentru o consolidare mai bună a capacităţilor în regiunea Europei de Est atît din
punct de vedere al asistenţei juridice garantate de stat, cît şi, mai la general, din
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După cum a fost menționat mai sus, p. 5.
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punct de vedere al avocaturii şi, respectiv, a consolidării statului de drept. Un prim
pas ar fi ca PNUD să poarte o discuţie internă, între reprezentanţii oficiilor sale din
regiune, în ceea ce priveşte problema comună asupra căreia trebuie să se insiste, în
calitate de metodă pentru consolidarea capacităţilor în ţările în care activează. Drept
alternative (care ar putea fi combinate) pot fi:
i.
utilizarea Liniilor directoare şi a Principiilor ONU, aprobate recent, în vederea
încurajării statelor din regiune de a considera apărarea efectivă în cauzele
penale. Rolul PNUD ar fi explicit în cadrul unei astfel de iniţiative, întrucît s-ar
lucra asupra unui document al ONU şi în cadrul iniţiativei ONU, deşi ar fi
limitată doar la domeniul penal;
ii.
tratarea asistenţei juridice garantate de stat ca fiind o problemă comună
pentru toate ţările;
iii. preluarea chestiunii de formare/educaţie şi instruire în materie juridică.
Recomandări
78. Recomandările acestui raport sunt:
1. Există o necesitate de a spori calitatea asistenţei juridice garantate de stat şi, în
general, a serviciilor de asistenţă juridică în Republica Moldova, dar aceasta trebuie
percepută nu doar ca o chestiune de control şi monitorizare, ci ca una de formare şi de
cultură profesională.
2. PNUD are un rol strategic în a oferi asistenţă avocaţilor, CNAJGS şi Uniunii Avocaţilor
în scopul de a spori calitatea formării profesionale a avocaţilor din Republica Moldova.
3. Este important ca orice angajament al PNUD în domeniul asistenţei juridice garantate
de stat în Moldova să fie integrat cu intervenţiile altor organizaţii active, cum ar fi ABA
ROLI, dar mai ales Fundaţia Soros, care a fost implicată activ în acest domeniu.
4. PNUD ar trebui să ia în considerare modul în care ar putea fi sporite capacitățile în
cadrul ţărilor din Europa de Est pentru a promova un rol mai independent şi calificat al
avocaţilor: în cadrul sistemului de justiţie penală, în cadrul sistemului de asistenţă
juridică garantată de stat şi, în cele din urmă, în cadrul sistemului de drept în general.
S-ar putea începe cu o reuniune regională la nivel înalt a reprezentanţilor oficiilor sale
pentru a decide asupra unei strategii regionale.
5. La un moment oportun, ar putea fi util pentru CNAJGS, poate cu asistenţa PNUD, să
iniţieze o discuţie internă privind Liniile directoare şi Principiile ONU, aprobate recent,
privind asistenţa juridică garantată de stat în materie penală. PNUD ar putea face
acelaşi lucru cu alte organizaţii echivalente din regiune.
6. În cazul în care s-ar considera că ar fi un mod adecvat de a avansa lucrurile, Ministerul
Justiţiei ar putea să indice părţilor implicate în discuţiile privind selectarea avocaţilor
pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat să ia o decizie în acest sens în
termen, de exemplu, de trei luni.
7. S-ar părea că, în cazul lipsei unui acord, CNAJGS ar putea decide asupra criteriilor de
selectare a avocaţilor care să acorde asistenţă juridică garantată de stat. Utilizarea
unilaterală a acestei împuterniciri ar fi indezirabilă, dar ar trebui să fie susţinută în cazul
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în care nu se ajunge la un acord în termenul convenit, precum a fost sugerat mai sus,
de trei luni.
8. Interviul iniţial, practicat în prezent cu avocaţii care doresc să acorde asistenţă juridică
garantată de stat, ar putea fi extins într-un curs organizat de instruire, care ar fi
obligatoriu pînă la selectare. Acest curs ar putea fi dezvoltat ca o parte obligatorie a
cerinţei faţă de avocaţii-stagiari de a urma cel puţin 80 de ore de formare juridică
iniţială în timpul stagiului lor profesional.
9. CNAJGS ar trebui să analizeze durata potrivită a unui astfel de curs, conţinutul său,
precum şi modalitatea de suportare a costurilor. Pentru a realiza această sarcină,
Consiliul ar putea institui un Comitet pentru instruire, prezidat de un avocat public, cu
cunoştinţe în ceea ce priveşte aspectele practice ale activităţii de asistenţă juridică
garantată de stat, sau de un membru al CNAJGS. PNUD ar putea oferi asistenţă în
această privinţă.
10. Dacă Ministerul Justiţiei ar considera că un astfel de curs ar fi o idee bună, atunci
părţilor implicate în discuţie le-ar putea fi oferită o perioadă determinată de timp - de
exemplu, şase luni - pentru a ajunge la un acord comun cu privire la programul
cursului de instruire, acceptat de către toţi, sau ar putea împuternici CNAJGS pentru a
decide asupra acestui fapt.
11. Articolul 67 din Codul de Procedură Penală nu ar trebui să fie interpretat astfel încât să
prevină implicarea avocaţilor-stagiari în toate aspectele legate de desfăşurarea unei
cauze penale, ci ca ei să poată obţine totuşi experienţă practică sub supraveghere
adecvată.
12. Pentru a face faţă insuficienţei de avocaţi în unele regiuni, CNAJGS ar putea desemna
avocaţi publici, care să facă naveta, sau ar putea aplica alte stimulente, cum ar fi
asistenţa pentru acoperirea costurilor de călătorie. Ca alternativă, ar putea, în cazuri
extreme, să renunţe la criteriile de selectare pentru regiunile unde, altfel, nu ar exista
prestatori de asistenţă juridică garantată de stat. O abordare mai dură ar fi de a insista
asupra întrunirii criteriilor de selectare, care pe departe sunt oneroase, sub riscul de a
achita un tarif mai redus în cazul în care avocatul nu corespunde acestor criterii.
13. Nivelurile de remunerare pentru asistenţa juridică garantată de stat ar putea avea
nevoie de o reconsiderare. În special, limita zilnică a cîştigurilor – MDL 200, plus
anumite sporuri în circumstanţe limitate – ar trebui să fie revăzută astfel încît să fie
recompensate acţiunile care necesită a fi întreprinse într-o cauză anume, dar care să
excludă abuzurile.
14. CNAJGS ar trebui să încurajeze ghidurile de bune practici, de genul celui elaborat de
către Biroul Avocaţilor Publici şi publicat de către Uniunea Avocaţilor în buletinul său.
Comitetul pentru instruire al CNAJGS, recomandat mai sus, ar putea să examineze
care alte ghiduri ar putea fi utile.
15. CNAJGS ar trebui să se abţină de la explorarea de mai departe a metodei de evaluare
colegială (peer review), atâta timp cât rezultatele activităţii suplimentare în acest
domeniu, planificate de către Fundaţia Soros-Moldova, vor fi disponibile.
16. Uniunea Avocaţilor ar putea dori să revadă procedurile sale disciplinare pentru a se
asigura că acestea sunt în conformitate cu Articolul 6 din Convenţia Europeană şi
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garantează un proces echitabil şi imparţial. CNAJGS trebuie să suspende sau, unde
este cazul, să excludă din sistem orice avocat care s-a dovedit a fi neglijent sau
neonest în depunerea solicitărilor de remunerare.
17. Uniunea Avocaţilor ar putea lua în considerare organizarea unui mecanism de
monitorizare a cerinţei sale privind dezvoltarea profesională obligatorie. Numărul total
de ore ar putea fi redus în schimbul unui control mai strict.
18. CNAJGS ar trebui să analizeze dacă este necesar să organizeze cursuri de instruire
care ar fi luate în calcul pentru formarea profesională obligatorie şi să desfăşoare, sau
să susţină, regulat un curs anual de actualizare, spre exemplu - de 10 ore, pe teme de
bază.
19. Ministerul Justiţiei ar trebui să sugereze faptul că Institutul Naţional al Justiţiei ar trebui
să vină, până în toamna anului 2013, cu planuri pentru cursuri comune de instruire a
procurorilor, a altor actori implicaţi în urmărirea penală, judecători şi avocaţi ai apărării.
20. La momentul oportun, CNAJGS ar putea considera efectuarea unei evaluări a tipului
de cauze civile care sunt preluate de asistenţa juridică garantată de stat, precum şi a
tipurilor de cauze care ar trebui să fie incluse în schema de asistenţă juridică garantată
de stat pentru a se asigura că obligaţiile care decurg din articolul 6 din Convenţia
Europeană a Drepturilor Omului sunt îndeplinite.
21. Ar fi necesară perfecţionarea componentei de abilităţi practice din sistemul de formare
profesională a avocaturii în general. Sugestiile ar putea include:
i. reconsiderarea stagiului profesional, ca fiind mai mult o perioadă de instruire
(eventual, identificarea a ceea ce ar putea fi de studiat);
ii. specificarea rolului avocatului-îndumător (mentorului) şi aprobarea acestuia
de către Uniunea Avocaţilor;
iii. un curs de abilităţi profesionale, de tipul celui menţionat mai sus, pentru toţi
acei care sunt admişi în profesia de avocat;
iv. aprobarea unui set de abilităţi şi rezultate pe care avocatul-stagiar le va
dezvolta pe parcursul perioadei de instruire;
v. cerinţa ca toţi avocaţii nou admişi în profesie să urmeze un curs de abilităţi
profesionale, examinări şi o perioadă de instruire (care ar putea fi scurtată
pentru acei care vor utiliza calea experienţei anterioare, disponibilă în
prezent pentru foştii procurori şi judecători).
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Anexa 1
Studii anterioare
Moldova: Expertiza şi comentarii scrise asupra proiectului de Lege cu privire la asistenţa
juridică garantată de stat din Moldova (Moldova: Expertise and Written Comments on the
Draft Law on State-Guaranteed Legal Aid Act in Moldova).
Dr. Jana Wurstova, Consiliul Europei şi Comisia Europeană, fără dată .
Performanţele Justiţiei Penale prin Prisma Drepturilor Omului: Evaluarea procesului de
transformare a sistemului de justiţie penală în Republica Moldova (Criminal Justice
Performance from a Human Rights Perspective: Assessing the Transformation of the
Criminal Justice System in Moldova).
Fundaţia Soros Moldova, 2009.
Raport pe ţară: Moldova.
N. Hrieptievschi
International Legal Aid Group, 2009.
Evaluare asupra impactului Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat din
Republica Moldova (Impact Assessment of the Moldovan Law on State-Guaranteed Legal
Aid).
M. Grammatikov şi N. Hrieptievschi, Fundaţia Soros Moldova, 2012.
Probleme cu caracter juridic ale populaţiei din Republica Moldova cu soluţii şi fără (Met
and Unmet Legal Needs in Moldova).
M. Grammatikov, Fundaţia Soros Moldova, 2012.
Apărarea penală efectivă în Europa de Est .
Reţeaua Reformatorilor în materie de Asistenţă Juridică Garantată de Stat, 2012.
E. Cape şi Z. Namaradze.
N. Hrieptievschi, capitolul 6 „Moldova”.
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Anexa 2

Calitatea Serviciilor de Asistenţă Juridică Garantată de Stat: Evaluarea necesităţilor
Consiliului Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat

Roger Smith (Marea Britanie)
Olga Rabei (Moldova)
Natalia Romandaş (Interpret)
11 noiembrie – 17 noiembrie 2012
Programul vizitelor
No.

1.

2.

3.

4.

Ora

Numele

Autoritatea

12 noiembrie
12.30 Evghenii
Coordonator de programe în domeniul Justiţiei şi
TBC Golosceapov
Drepturilor Omului, PNUD Moldova
Alexandru Cocirta Manager de proiect, Proiectul Suport pentru Reforma
Sectorului Justiţiei în Moldova
Olga Rabei
Consultant naţional
17.00 Nadejda
Centrul de Resurse Juridice
Hriptievschi
13 noiembrie
Membru, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat (reprezintă Uniunea Avocaţilor)
Cristina Melnic
Membru, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat (reprezintă Ministerul Justiţiei)
Vasile Cretu
Membru, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat (reprezintă Consiliul Superior al
Magistraturii)
Elena Gritco
Membru, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat (reprezintă Ministerul Justiţiei)
Ludmila Dimitrisin Membru, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat (reprezintă Ministerul de Finanţe)
Eduard Revenco Membru, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat (reprezintă Uniunea Avocaţilor)
11.00 Lilian Darii
Director Executiv, Consiliul Naţional pentru Asistenţă
Juridică Garantată de Stat
Sergiu Chiruta
Coordonator, Oficiul Teritorial Chişinău, Consiliul Naţional
pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
09.00 Mihail Lupu
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Coordonator, Oficiul Teritorial Bălţi, Consiliul Naţional
pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
Sergiu
Coordonator, Oficiul Teritorial Bender (Căuşeni), Consiliul
Haritonenco
Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
Petru Hodorogea Coordonator, Oficiul Teritorial Cahul, Consiliul Naţional
pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
Vadim Suhov
Coordonator, Oficiul Teritorial Comrat, Consiliul Naţional
pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
14.00 Svetlana Doinea Avocat, Oficiul Teritorial Chişinău
Victor Grijuc

5.

6.

Vasile Untila
Irina Costea
Alexandru
Cebanas
Veaceslav
Avramov
16.00 Igor Ciobanu
Natalia Molosag

Avocat, Oficiul Teritorial Chişinău
Avocat, Oficiul Teritorial Chişinău
Avocat, Oficiul Teritorial Chişinău
Avocat, Oficiul Teritorial Bender
Manager, Biroul Avocaţilor Publici
Avocat public

Mariana Criclivaia Avocat public
Daniela Mirza
Avocat public
14 noiembrie
7.

11.00 Gheorghe
Preşedintele Consiliului Uniunii Avocaţilor
Amihalachioaie
Eugeniu Tetelea Preşedintele Comisiei pentru Etică şi Disciplină
Petru Bobu
Mihail Lupu

8.
9.

14.00 Raisa Botezatu
16.00 Victor Zaharia

10.

09.30 Richard Grawey
11. 11.00 Victor Munteanu
Sergiu
Rusanovschi
Diana Marian

12.

14.00 Gheorghe Malic
Ruslan Ojog

Membru al Comisiei pentru Etică şi Disciplină
Membru al Consiliului Uniunii Avocaţilor, Membru al
Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată
de Stat (reprezintă Uniunea Avocaţilor)
Judecător (pens.), Curtea Supremă de Justiţie
Preşedinte, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică
Garantată de Stat (reprezintă societatea civilă / mediul
academic)
15 noiembrie
ABA/ROLI
Directorul Programului Drept, Fundaţia Soros-Moldova
Coordonator de proiect, “Fortificarea instrumentelor de
gestionare şi a calităţii asistenţei juridice din Republica
Moldova”, Fundaţia Soros-Moldova
Coordonator de proiect, "Abilitarea Juridică a
Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de
Parajurişti Comunitari", Fundaţia Soros-Moldova
Şeful Departamentului Urmărire Penală, Ministerul
Afacerilor Interne
Şef adjunct al Departamentului Urmărire Penală,
Ministerul Afacerilor Interne
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Marcel Scutari
Petru Malai
13.

17.15 Olimpia Iovu

Ofiţer de Urmărire Penală
Ofiţer de Urmărire Penală
Avocat ABA ROLI
16 noiembrie

09.00 Vladimir Grosu
Viceministru al Justiţiei
15. 11.00 Ecaterina
Vicepreşedinte, Judecătoria sectorului Centru (Chişinău)
Palanciuc
Ion Țurcan
Preşedinte, Judecătoria sectorului Centru (Chişinău)
16. 15.00 Lelea Metreveli
ONG „Ambasada Drepturilor Omului”
Veaceslav Țurcan ONG „Ambasada Drepturilor Omului”
17. 16.30
Şedinţa Clubului Avocaţilor pentru Drepturile Omului
14.
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Anexa 3
Legislaţie şi instrucţiuni relevante
(a) Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi, în special, articolele 2, 8 şi 11 (dreptul de
a se bucura de drepturi fără discriminare, dreptul la satisfacţie efectivă pentru
încălcarea drepturilor şi dreptul la "garanţiile necesare pentru apărare" în caz de
acuzare de o infracţiune;
(b) Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice şi, în special, dreptul
prevăzut la articolul 14 (3): „să fie prezentă la proces şi să se apere ea însăşi sau să
aibă asistenţa unui apărător ales de ea; dacă nu are apărător, să fie informată despre
dreptul de a-l avea şi, ori de cîte ori interesul justiţiei o cere, să i se atribuie un
apărător din oficiu, fără plată dacă ea nu are mijloace pentru a-l remunera”;
(c) Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi, în special, articolul 6 privind drepturile
generale la un proces echitabil şi, în ceea ce priveşte materia penală, articolul 6
alineatul (3) litera (c): „să se apere el însuşi sau să fie asistat de un apărător ales de el
şi, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi
asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiţiei o cer”;
(d) jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene pentru Drepturile Omului, de exemplu, cazul
Airey împotriva Irlandei ([1979] 2 EHRR 305);
(e) Alte convenţii ONU, inclusiv Convenţia împotriva torturii, convenţiile pentru eliminarea
discriminării rasiale sau a discriminării faţă de femei;
(f) Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri si Criminalitate, Instrumente de Evaluare a
Justiţiei Penale (Criminal Justice Assessment Toolkit), 2006;
(g) Documentele Consiliului Europei, adoptate de către Comitetul de Miniştri, inclusiv:
 Rezoluţia (76) 5 privind asistenţa juridică în materie civilă, comercială şi
administrativă;
 Rezoluţia (78) 8 privind asistenţa juridică şi consultanţa juridică;
 Recomandarea (81) 7 privind măsurile de facilitare a accesului la justiţie;
 Recomandarea (85) 11 privind poziţia victimei în cadrul dreptului penal şi a
procedurii penale;
 Recomandarea (93) 1 privind accesul efectiv la justiţie pentru persoanele foarte
sărace;
 Recomandarea (2000) 21 privind libertatea de a exercita profesia de avocat;
 Recomandarea (2001) 3 privind serviciile acordate cetăţenilor de către instanţe şi
alte instituţii juridice prin utilizarea noilor tehnologii;
 Recomandarea (2005) 12 care conţine formularul pentru solicitarea asistenţei
juridice în străinătate în virtutea Acordului European privind transmiterea cererilor
de asistenţă juridică şi Protocolul său adiţional.
(h) Principiile şi Liniile directoare ONU privind accesul la asistență juridică garantată de
stat în sistemele de justiţie penală. De asemenea, sunt relevante, dar la nivel general,
Principiile de bază ale Naţiunilor Unite privind Rolul Avocaţilor. Principiile şi Liniile
directoare au fost aprobate de Adunarea Generală a ONU la 20 decembrie 2012.
Deosebit de relevantă este Linia Directoare 11 privind sistemele naţionale de asistenţă
juridică garantată de stat, care cere ca statele să întreprindă măsuri, în special, ca să
asigure:
i.
asistență juridică efectivă în cauzele penale;
ii.
asistență juridică efectivă pentru arestările și detențile nelegitime etc.;
iii.
coordonarea între agenţiile şi profesioniştii implicaţi în sistemul de justiţie;
iv.
parteneriate cu asociaţii ale avocaţilor şi juriştilor;
v.
asistență parajuriștilor atunci cînd e cazul;
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vi.

încurajarea Asociaţiei Avocaţilor de a elabora liste ale voluntarilor în cauzele
penale;
vii.
identificarea modalităţilor de motivare a avocaţilor pentru oferirea asistenţei
gratuite celor săraci şi dezavantajaţi;
viii.
încurajarea avocaţilor să organizeze circuite/deplasări naţionale ale
avocaţilor pentru oferirea asistenţei juridice garantate de stat;
x.
servicii adecvate celor care s-ar putea confrunta cu discriminarea;
precum şi considerarea opţiunii de constituire a unui organ sau autoritate naţională de
asistenţă juridică garantată de stat care este:
1.
independent;
2.
are competenţa necesară pentru acordarea asistenţei juridice;
3.
este capabil de a elabora o strategie pe termen lung privind asistenţa
juridică;
4.
raportează periodic autorităților responsabile.
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Anexa 4: Curs de abilităţi profesionale. Exemplul din Anglia şi Ţara Galilor
Acest tip de curs ar putea fi prea complex şi, mai important, prea scump pentru a fi
implementat în Moldova, dar schema de mai jos exemplifică posibilul conţinut al unui curs
de abilităţi practice pentru avocaţii-stagiari, fie abilităţi specifice pentru asistenţa juridică
garantată de stat, fie cu un caracter mai general. Acest curs trebuie să fie susţinut de către
toţi stagiarii care doresc să devină avocaţi consultanţi (solicitors) în Anglia şi Ţara Galilor.
Exemplul dat vine de la Colegiul de Drept.
Modulele de baza ale CAP (Curs de Abilităţi Profesionale)
Cele trei module de bază ale CAP trebuie să fie finalizate în mod normal pînă a începe
cursurile facultative. CAP nostru flexibil permite să susţineţi modulele de bază în una din
datele calendaristice disponibile:
Abilităţi de reprezentare şi comunicare - 3 zile (18 ore).
Deservirea clientului şi standarde profesionale - 2 zile (12 ore).
Abilităţi financiare şi de afaceri - 3 zile (18 ore).
Abilităţi de reprezentare şi comunicare - 3 zile (18 ore)
Acest modul se bazează şi extinde abilităţile învăţate în cadrul Cursurilor de Pregătire
Juridică şi vă ajută la:
 Dezvoltarea abilităţilor de a face o prezentare convingătoare, structurarea unui
argument logic şi convingător şi obţinerea informaţiilor într-un mod eficient de la
alţii;
 Efectuarea unei analize bazate pe faptele unei cauze şi dezvoltarea teoriilor cu
privire la motivul de ce cazul clientului dvs. ar trebui să fie reuşit;
 Susţinerile în faţa instanţei de judecată;
 Înţelegerea reprezentării în procedurile judiciare şi practicarea audierii efective a
martorilor în audierea de bază, audierea încrucişată şi audierea repetată, precum şi
prezentarea susţinerilor verbale iniţiale şi finale;
 Atingerea standardelor etice şi procedurale necesare pentru a exercita în mod
corespunzător drepturile de a compărea şi de a pleda în faţa instanţei, acordate
avocaţilor consultanţi (solicitors) calificaţi în instanţele civile şi penale.
Modulul este evaluat printr-o testare individuală orală şi scrisă.

Competenţe privind prestarea serviciilor juridice ca şi afacere:
Afaceri: Relaţii cu clienţii: caracterul comercial
Legislaţie: Competenţele tehnice; Dezvoltare
Despre sine: Auto-management; Dezvoltare
Lucrul cu alţii: Munca în echipă; Comunicare
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Deservirea clientului şi standarde profesionale – 2 zile (12 ore)
Vă oferim o varietate de direcţii ale carierei pentru acest modul, ceea ce înseamnă că
aveţi posibilitatea de a construi cursul în funcţie de tipul de activitate practicat:
•
Direcţia corporativă – pentru stagiarii în firmele juridice în care clienţii sunt
în principal companii listate public;
•
Direcţia comercială şi privată–pentru stagiarii din firmele cu un amestec de
clienţi privaţi şi corporativi;
•
Direcţia de asistenţă juridică– pentru stagiarii din companii, care
acţionează, în principal, în cazuri în care onorariile pentru una sau mai multe
persoane implicate sunt finanţate prin sistemul de asistenţă juridică garantată de stat;
•
Direcţia avocaţilor angajaţi permanent– pentru stagiarii din companii
comerciale, unde clientul lor este angajatorul.
Modulul este divizat în două zile separate de instruire, care pot fi trecute împreună în zile
consecutive sau individual, în timp diferit, convenabil. Vă rugăm să reţineţi faptul că
Autoritatea de Reglementare a Avocaţilor Consultanţi stipulează că Ziua 2 nu poate fi
trecută în primele şase luni ale contractului Dvs de stagiere/formare.
Modulul dezvoltă înţelegerea dvs. privind conduita profesională, deservirea clientului şi
managementul activităţii şi vă ajută la:
•
•
•
•

Identificarea şi tratarea chestiunilor legate de etică, conduită profesională,
managementul riscurilor şi deservirea clienţilor;
Dezvoltarea modalităţii de lucru cu alte persoane, gestionarea timpului şi
organizarea proiectelor dvs. şi a dezvoltării profesionale;
Înţelegerea unor aspecte practice, precum ar fi contractul de asistenţă juridică,
obligaţiile faţă de persoanele terţe şi instanţă, angajamente, taxe şi deservirea
clienţilor;
Identificarea şi soluţionarea problemelor intr-un mod practic.

Modulul Comercial şi Privat este recomandat pentru cei ce urmează direcţia comercială
şi privată şi cea de asistenţă juridică.
Vă oferim un modul Corporativ personalizat pentru cei ce urmează direcţia Corporativă şi
un modul pentru Avocaţi angajaţi permanent adaptat pentru cei ce urmează direcţia
Avocaţi angajaţi permanent.

Competenţe privind prestarea serviciilor juridice ca şi afacere:
Afaceri: Relaţii cu clienţii: caracterul comercial
Legislaţie: Competenţele tehnice; Dezvoltare
Despre sine: Angajament; Auto-management; Responsabilitate profesională;
Dezvoltare
Lucrul cu alţii: Munca în echipă
Pentru mai multe informaţii cu privire la disciplinele opţionale care să se potrivească
direcţiei Dvs personalizate, vă rugăm să faceţi clic pe una dintre următoarele direcţii:
Corporate, Commercial and Private, In-house and Legal Aid.
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Abilităţi financiare şi de afaceri – 3 zile (18 ore)
Acest modul vizează bazele legale specifice potrivit cărora consultanţa financiară poate fi
acordată şi aplicarea acestor principii, precum şi sancţiunile penale posibile ce pot rezulta
din această consultanţă împreună cu problemele care ar putea cădea sub incidenţa
Codului de Conduită. Modulul este un curs de trei zile (joi, vineri, luni), cu un examen scris
în timp de 1 oră şi 30 minute în ziua de luni dimineaţa.
La sfîrşitul celei de-a doua zi, şi în cadrul pregătirii pentru examen, delegaţii vor:
•
avea o imagine de ansamblu a industriei serviciilor financiare;
•
înţelege regimul juridic şi regulatoriu care se aplică avocaţilor consultanţi (solicitors)
la furnizarea consultanţei financiare;
•
aprecia impactul Codului de Conduită asupra prestării serviciilor financiare;
•
avea o imagine de ansamblu a caracteristicilor diferitor tipuri de investiţii şi o
apreciere a planificării portofoliului de investiţii.
În urma examenului, delegaţii vor finaliza cursul prin elaborarea unei evaluări a relevanţei
interpretării financiare a avocaţilor consultanţi (solicitors) şi vor obţine o imagine de
ansamblu a reglementării în domeniul contabilităţii.

Competenţe privind prestarea serviciilor juridice ca şi afacere:
Afaceri: Caracterul comercial
Legislaţie: Competenţele tehnice; Dezvoltare
Despre sine: Responsabilitate profesională; Dezvoltare
Lucrul cu alţii: Comunicare
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