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Prezentare ANPM

Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova
 este o organizație neguvernamentală și
apolitică a para-juriștilor din Moldova. 
 
ANPM a fost creată în mai 2017  la inițiativa 
para-juriștilor cu scopul de a consolida
eforturile statului în vederea abilitării  juridice a
populației
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Viziunea
ANPM

Viziunea ANPM este că locuitorii
cunosc sursele de informare în

domeniul juridic și participă activ la
responsabilizarea tuturor deținătorilor

de putere, iar ANPM este principala
asociație profesională în domeniul
abilitării juridice a cetățenilor din

Moldova.
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Misiunea ANPM

Misiunea ANPM este să abiliteze
cetățenii cu cunoștințe juridice de bază,

prin rețeaua de para-juriști
comunitari competenți,  care au autoritate,

într-un cadru legislativ clar,
predictibil și orientat pe interesele și

dezvoltarea cetățeanului.
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Obiective Strategice a ANPM

Obiectivul  1

Consolidarea
cunoștințelor juridice

și de dezvoltare personală
a para-juriștilor

comunitari, membri ai
Asociației,

Obiectivul  2

Creșterea nivelului de abilitare
juridică a comunităților
acoperite de membrii
Asociației și a nivelului de
înțelegere a rolului para-
juriștilor de către APL

Obiectivul  3

Îmbunătățirea raporturilor
cu autoritățile naționale
relevante și donatorii
externi. 
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Activitatea
ANPM în 2017

Consolidarea
capacităților

organizaționale
a ANPM

Lucru asupra
Strategiei de
dezvoltare a

ANPM

Instruirea 
Para-juriștilor

Gestionarea
site-ului

Parajurist.md

ANPM 2017

07



Organizarea și
desfășurarea a 2

Adunări Generale 
a ANPM

ANPM 2017
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2 Ședințe ale
Consiliului de
Administrare

a ANPM

ANPM 2017
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Participarea membrilor
ANPM la instruiri pe domenii

relevante în activitatea 
para-juriștilor.

ANPM 2017
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Participarea la ateliere de
lucru pentru dezvoltarea

capacităților organizaționale
a echipei executive

ANPM 2017
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Parajurist.md este o platformă
online interactivă, unde
oamenii pot bene�icia de
consultații juridice gratuite.

Administrarea 
paginii web 

Parajurist.md
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Asociația
Națională a

Para-juriștilor
din Moldova

info.anpm@gmail.com

ANPM 2017

(+373) 68686472

parajurist.md
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