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Mesajul directoarei executive Violetta Odagiu 

 

 
Dragi prieteni, 
Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova a fost creată de rețeaua națională de 

para-juriști la mijlocul anului 2017. Noi, para-juriștii din Moldova am format asociația din 
necesitatea de a face mai multe pentru profesia de para-jurist, pentru apărarea intereselor 
profesionale ale para-juriștilor și pentru a consolida eforturile statului în vederea abilitării 
juridice a populației. 

Cauza pentru care muncesc para-juriștii este și va rămâne încă mult timp foarte 
actuală, nivelul de cultură juridică a oamenilor fiind foarte scăzut. 

Gama de servicii pe care o oferă para-juriștii țin de consultații juridice, lecții publice, 
medierea cazurilor, suport în vederea redactării petițiilor, direcționarea oamenilor către 
servicii și instituții abilitate în vederea rezolvării problemelor lor.  

Există anumite provocări cu care se confruntă rețeaua de para-juriști, pe care ANPM le 
abordează în vederea soluționării acestora: lipsa instruirilor inițiale ale para-juriștilor ce 
acced în rețea, instruirile continue fluctuante, impedimente în anumite cazuri de accedere 
în profesie, lipsa unei clarități ce ține de stabilirea cuantumului de remunerarea a para-
juriștilor, precum și existența anumitor aspecte legislative care vin în contradicție cu situația 
de facto. 
 

Anul 2018 a fost unul destul de provocator pentru ANPM – a fost primul an plin de 
activitate. În acest an membrii ANPM, în special echipa executivă a asociației a învățat atât 
de multe lucruri noi, a depășit numeroase provocări, a realizat mult mai multe activități 
decât a planificat la început de an. ANPM a reușit să lege parteneriate de colaborare cu 
parteneri interesați de abilitarea juridică a oamenilor, atât la nivel național cât și 
internațional, unul dintre parteneri fiind NAMATI – rețeaua globală de abilitare juridică. 

 
Mulțumim tuturor celor ce cred în noi și ne susțin în vederea creșterii gradului de cultură 

juridică a oamenilor din Moldova! 
 
Cu respect, 
Violetta Odagiu 
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Despre ANPM 

 

Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova (ANPM) a fost fondată la data de 6 iunie 2017, de 
către 31 de para-juriști fondatori. La moment ANPM are 51 de membri para-juriști și para-juriști 
specializați. 

ANPM este organizația neguvernamentală și apolitică a para-juriștilor din Moldova. Urmărim abilitarea 
oamenilor cu cunoștințe juridice de bază în mod confidențial prin rețeaua de para-juriști comunitari 
competenți, într-un cadru legislativ clar, predictibil și orientat pe interesele și dezvoltarea oamenilor. 

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.  

Misiunea ANPM 

Spre această viziune se poate porni doar prin aportul tuturor membrilor societății. 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. 

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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Consiliul de administrare a ANPM 
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Dezvoltare organizațională 
 

 
La fondarea Asociației Naționale a Para-juriștilor din Moldova avea zero experiență, asociația nu 

avea standarde de funcționare, atât de necesare pentru atingerea obiectivului de consolidare a 
managementului organizațional, cât și pentru înțelegerea rolului ANPM în viața fiecărui para-jurist din 

rețea. În vederea dezvoltării și îmbunătățirii managementului calității, ANPM a lucrat pe parcursul anului 
2017 la dezvoltarea strategiei de dezvoltare a asociației. 

Astfel, în vederea realizării obiectivelor strategice, îmbunătățirii managementului calității, creşterii 
eficienţei organizaţiei la nivel de echipă în perioada de raportare au avut loc activități de mentorat dintre 
echipa executivă a ANPM și consultantul ANPM cu care au avut loc 20 de ședințe de lucru. În rezultatul 
acestor activități, ANPM dispune de:  

 Manualul de management; 

 Politica de contabilitate a ANPM; 

 Instrucțiune de accedere și retragere din 
ANPM; 

 Proceduri de achiziții a bunurilor și 
serviciilor de către ANPM ; 

 Regulament privind conflictele de interese; 

 Regulament de redactare standard a 

documentelor ANPM; 

 Politica de cadre a ANPM; 

 Regulament de funcționare a Comisiei de 
Cenzori; 

 Regulament de comunicare externă; 
 

Pe parcursul anului 2018 ANPM a realizat un șir de activități ce au ținut în special de consolidare 
organizațională și care s-au încadrat în obiectivele strategice ale asociației. Activitățile au fost realizate 
cu sprijinul financiar al membrilor ANPM și al Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației 

Soros-Moldova. Principalele activități realizate sunt: 
1. Activități de dezvoltare organizațională; 

2. Adunarea Generală 1 & 2;  

3. Instruirea echipei executive în scriere de documente/ discurs public; 

4. Instruirea echipei executive în domeniul advocacy; 

5. Instruirea membrilor ANPM în diferite domenii juridice; 

6. Instruirea membrilor ANPM în domeniul comunicării și medierii; 
7. Activități de îmbunătățire a raporturilor cu autoritățile naționale relevante și donatorii externi; 
8. Participarea la evenimente publice. 
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Adunarea Generală 1 & 2 

Prima Adunare Generală (AG) a avut loc la data de 9-10 martie 2018, a doua Adunare Generală 
a avut loc la data de 30 septembrie 2018. 

Ca rezultat a acestor activități, membrii ANPM și-au format următoarele abilități: 
 abilități de analiză și interpretare a statutului ANPM: membrii ANPM au reușit să înțeleagă mai 

bine care sunt organele de conducere și control ale ANPM, cum interacționează acestea și ce 
responsabilități au, drepturile și obligațiile membrilor ANPM, care este importanța Adunării 
Generale, de ce și cu ce frecvență poate fi organizată Adunarea Generală; 

 Au cunoscut mai bine Strategia de dezvoltare a ANPM ; 

 Au studiat în comun cu consultantul și au înțeles mai bine obiectivele strategice ale ANPM; 
 Au cunoscut activitățile prezentului proiect, și cum acestea va fi implementat; 
 Au cunoscut bugetul ANPM ; 

 Au aflat despre rezultatele activității Grupului de Lucru creat de Ministerul Justiției, în special 
faptul că ca urmare a activității eficiente a grupului de lucru activitatea de para-jurist a fost 

inclusă în lista profesiilor juridice; 
 Au studiat documentele interne ale ANPM și importanța acestora pentru ANPM. 

 

În cadrul Adunării Generale nr.2 membrii ANPM: 

 Și-au consolidat cunoștințele ce țin de metodologia de desfășurare a Adunării Generale (cine 
moderează, cine raportează, cine are dreptul la vot, ce urmează după ce subiectele puse în 
ordinea de zi sunt votate); 

 Au cunoscut în detalii activitățile ce au fost desfășurate de ANPM între cele două Adunări 
Generale; 

 Au votat asupra modificărilor statutului asociației. Cu toate acestea, ulterior echipa executivă a 
ANPM a realizat că Statutul ANPM are nevoie de modificări mai calitative, iar la acea etapă 
echipa executivă încă nu era pregătită să vină cu propuneri calitative de modificări de statut. 
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 Instruiri organizate 
 

 

Instruirea echipei executive în scriere de documente/ discurs public 

Întru februarie 2018 a fost desfășurată instruirea echipei executive în domeniul scrierii de documente și 
discurs public. În cadrul instruirii au fost abordate subiecte precum: 

- Informație și analiză internă; 
- Comunicare strategică, principalele căi de comunicare în exterior, persona responsabilă de 

comunicare în exterior; 
- Discursul public argumentat, simularea discursului public, prezentarea argumentelor și contra-

argumentelor; 
- Sinteza și scrierea textelor 

 
Instruirea a avut drept obiective: 

 crearea standardelor de funcționare pentru consolidarea managementului organizațional, cât și 
pentru înțelegerea rolului ANPM în viața fiecărui para-jurist din rețea; 

 Identificare, analiza, operarea și valorificarea informației colectate de la membrii ANPM; 
 Creșterea cunoștințelor și abilităților echipei executive a ANPM în privința relațiilor publice. 

Prezentarea adecvată în fața partenerilor, în special CNAJGS, Ministerul Justiției și donatori. 
 

În urma instruirii, participanții la instruire au obținut: 
- Cunoștințe cu privire la definiția comunicării strategice, 
- Identificarea principalelor căi de comunicare strategică ale ANPM 
- Identificarea persoanei responsabile din cadrul ANPM, cu privire la comunicarea strategică 
- Cunoștințe cu privire la discursul public argumentat 
- Definirea argumentelor și contra-argumentelor și importanța acestora în cadrul discursului. 
- Dezvoltarea abilităților de sinteză și scrierea textelor 
- Cunoștințe ce țin de importanța relațiilor publice. 
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Instruirea echipei executive în domeniul advocacy 

 
În aprilie 2018 a avut loc instruirea echipei executive în domeniul advocacy. Evenimentul a fost 

organizat în colaborare cu BAA”ERA”, care a asigurat formatorii și materialele pentru instruire. 
Instruirea a fost organizată pentru echipa executivă, membrii Consiliului de Administrare, membrii 
Comisiei de Cenzori și membrii supleanți ai Consiliului de Administrare și a durat o zi. 
 
Drept rezultat, în urma instruirii, membrii ANPM: 
 Au aflat despre ce este advocacy;  
 Au aflat care este diferența dintre advocacy și loby; 
 Au aflat despre etapele procesului de advocacy; 

 Au aflat despre metode și tehnici de advocacy; 
 Strategii de advocacy; 

 Au aflat cum ANPM s-ar putea implica în procesul decizional; 
 Au aflat despre cum instituțiile elaborează politici și despre cum interacționează între ele; 
 Au înțeles importanța comunicării ANPM cu alte instituții, factori de decizii, potențiali donatori, 

reprezentanți ai altor organizații neguvernamentale; 
 Au aflat despre unele elemente cheie ce țin de organizarea evenimentelor, de care trebuie ținut 

cont pentru ca evenimentul să fie organizat la cel mai înalt nivel. 
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Instruirea membrilor ANPM în diferite domenii juridice 

În iunie 2018, ANPM a promovat instruirea în diferite domenii juridice atât pentru membrii ANPM 
cât și pentru para-juriștii ce nu sunt membri ai asociației. 
Instruirea a fost organizată în colaborare cu CNAJGS, care a susținut importanța participării la instruire 
a tuturor para-juriștilor. În acest sens, CNAJGS a contribuit financiar și a acoperit anumite costuri ce țin 
de organizarea instruirii, cum ar fi: 

- materialele necesare pentru participanți: a fost imprimată agenda evenimentului, oferite mape 
A4, carnete pentru notițe, hârtie, pix, hârtie pentru flipchart și markere; 

- hârtie pentru activitatea zilnică a para-juriștilor – a fost acordat câte un pachet de hârtie A4 (500 
foi) pentru toți participanții la instruire. 

Subiectele din agenda instruirii din 22-24 iunie 2018 au fost la solicitarea membrilor ANPM 
menționate în chestionarele înaintate în acest sens. 
În urma instruirii, para-juriștii și-au consolidat cunoștințele în următoarele domenii: 

- Contracte; 
- Abilități de lucru în soft-ul CNAJGS; 
- Dreptul funciar; 
- Dreptul de vecinătate; 
- Sistemul electoral mixt; 
- Sistemul de pensionare; 
- Dreptul penal/contravențional; 
- Protecția muncii.  
Astfel, au fost abordate aspecte mai puțin cunoscute de către para-juriști, din domeniile de instruire 

sau aspecte noi, cum ar fi modificările de legislație din domeniile vizate.  
În total au beneficiat de instruire 27 de para-juriști. Ulterior, au fost adaptate prezentările formatorilor, 
care împreună cu datele de contact ale acestora, au fost transmise către participanții la instruire. 
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Instruirea membrilor ANPM în domeniul comunicării și medierii 
 

În luna septembrie 2018, membrii ANPM, precum și para-juriștii ce nu sunt membrii asociației, au 

beneficiat de instruire în domeniul dezvoltării comunicării și medierii. În total au participat 24 de para-

juriști 
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu CNAJGS, la inițiativa ANPM. Instruirea a fost pe 

subiectele ”Comunicare și Mediere”. 
Drept rezultat, para-juriștii și-au consolidat cunoștințele despre: 
- Tehnicile de comunicare; 

- Discurs public; 

- Imagine publică; 
- Etichetă și protocol; 
- Principiile, etapele, importanța medierii în activitatea para-juristului. 
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Activități de îmbunătățire a raporturilor cu autoritățile naționale relevante și donatorii 
externi 

 
 

Elaborarea și distribuirea pliantelor 

ANPM au lucrat la elaborarea unor mesaje pentru comunicarea externă a Asociației cu alte instituții. 
În cadrul acestei activități, mesajele au fost definitivate și transpuse în 4 pliante, prin intermediul cărora 
membrii ANPM urmau să comunice cu locuitorii comunităților și reprezentații APL. Astfel, au fost 
elaborate 4 pliante: pentru beneficiari, pentru ANPM, pentru CNAJGS și donatori. Cu ajutorul acestui 

instrument, para-juriștii și-au propus să 
crească numărul lunar de beneficiari și să 
își îmbunătățească comunicarea cu APL. 

Astfel, au fost identificate 10 localități 
în care au fost distribuite pliantele: 

1. Satul Logănești, raionul Hîncești; 
2. Satul Cărpineni, raionul Hîncești;  
3. Satul Negrești, raionul Strășeni; 
4. Satul Zubrești, raionul Strășeni; 
5. Satul Scoreni, raionul Strășeni; 
6. Satul Cobani, raionul Glodeni; 

7. Satul Sturzovca, raionul Glodeni; 

8. Satul Corjeuți, raionul Briceni; 
9. Satul Sărătenii Vechi, raionul Telenești; 
10.Orașul Criuleni. 
 

În fiecare dintre cele 10 localități au fost distribuite câte 200 de pliante. Astfel, oamenilor li s-au 

distribuit pliante în stradă, la locul de muncă, la domiciliul acestora și în câmp. Oamenilor și s-a vorbit 

despre serviciile para-juristului, unde acesta poate fi găsit, la ce tipuri de probleme îi poate ajuta, 
despre ANPM. 

În același timp, au avut loc întâlniri ale echipei executive și cu reprezentanții autorităților publice 
la nivel local.Astfel, au fost obținute următoarele rezultate: 
 Primarii și reprezentanții consiliilor locale au aflat că ANPM și APL au scopuri comune; 
 APL a aflat despre ANPM că este organizația profesională a para-juriștilor din Moldova; 
 APL a aflat că ANPM de mai bine de 7 ani activează în peste 30 de localități din Moldova; 
 S-a accentuat că para-juristul ajută APL și contribuie la reducerea numărului de adresări către 

APL; 

 APL a fost asigurate că problemele din comunitate pot și anticipate și soluționate cu ajutorul para-

juristului. 

Autoritățile publice au acceptat să se întâlnească cu reprezentanți ai ANPM și au asigurat că acordă o 
mare importanță activității para-juristului și că susțin activitatea acestuia  
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Participarea în cadrul grupului de lucru al Ministerului Justiției 

ANPM este parte a Grupului de Lucru creat de Ministerul Justiției, alături de CNAJGS, Ministerul 
Justiției, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Fundația Soros-Moldova, BAA ”Efrim, Roșca și 
Asociații”. În  cadrul Grupului de Lucru au fost abordate subiecte foarte importante ce țin de domeniul 
asistenței juridice primare.  

 

Printre cele mai importante subiecte abordate, pot fi menționate: 
 definitivarea procesul de recunoaștere a statutului de para-jurist ca profesie oficială în 

Republica Moldova, prin preluarea exemplului profesiilor conexe existente; 

 revizuirea și elaborarea propunerile necesare la actele normative în vigoare privind 
implementarea mecanismul de instruire inițială și continuă obligatorie a para-juriștilor, 

precum și a procedurilor de certificare și angajare; 
 elaborarea Registrul para-juriștilor certificați, aprobat de CNAJGS; 
 prezentarea modificărilor cadrului normativ prin clarificarea achiziționării serviciilor para-

juriștilor și a sistemului de remunerare, soluționarea conflictelor de interese existente privind 
incompatibilitățile cu statutul de para-jurist etc; 

 examinarea posibilității și prezentarea propunerilor de introducere a unui articol separat în 
bugetul CNAJGS destinat remunerării, întreținerii și dezvoltării rețelei de para-juriști. 
 

Până la moment, drept rezultat al activității Grupului de Lucru, inclusiv cu aportul ANPM, 

activitatea de para-jurist a fost trecută în Clasificatorul de Profesii de rând cu alte profesii în domeniul 
juridic. 
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Participarea la evenimente publice 
 

 

În anul 2018 ANPM a participat la evenimente publice naționale și internaționale, instruiri, conferințe, 

întâlnirii cu potențialii donatori si alte evenimente precum: 

 Ședința comună a OHCHR cu organizațiile societății civile din RM cu privire la monitorizarea 

recomandărilor cu privire la drepturile omului.  

 Conferința regională ”Calea spre durabilitate financiară a organizațiilor societății civile”.  

 ”Consolidarea capacităților Centrului Național pentru protecția datelor cu caracter personal”. 

 ”Comunicare și colectare de fonduri în activități de voluntariat ” 

 Training ”Implicarea societății civile în promovarea alegerilor incluzive”.  

 Forumul Internațional Moldova - Macedonia ”Asistența Juridică garantată de Stat și Abilitarea 

Juridică a Populației”. Evenimentul a avut loc în perioada 16-17 octombrie 2018 în or. Chișinău. 

Acesta a fost organizat cu ocazia aniversării a 10 de activitate a Consiliului Național de Asistență 

Juridică Garantată de Stat.  

 Conferința Internațională ”Access to Legal Aid to Criminal Justice” – Tbilisi, Georgia. În perioada 

13-15 noiembrie 2018.  

 Conferința Internațională ”Paralegals in Ukraine” , Kiev, Ucraina 28 noiembrie 2018.  

În cadrul evenimentelor sus menționate a fost prezentată asociația, rețeaua națională de para-juriști, 

obiectivele strategice ale ANPM, experiența R. Moldovei în domeniul serviciilor de asistență juridică 

garantată de stat. 
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Proiecte implementate 
 

 

 

Proiectul  ”Comunități abilitate juridic și dezvoltarea rețelei de para-juriști ai ANPM” – 

2017 - 2018   

Finanțator: FUNDAŢIA SOROS-MOLDOVA 

Scopul: Creșterea nivelului de alfabetizare juridică a populației  
 

Obiectivele: 

 Consolidarea capacității instituționale a ANPM prin îmbunătățirea abilităților și 
cunoștințelor a 31 membri ai ANPM pe parcursul 12 luni; 

 Îmbunătățirea raporturilor cu autoritățile naționale relevante și donatorii externi: 
 

Perioada de implementare a proiectului: 01.12.2017 – 31.03.2019 

 

Contract de grant semnat la data de 01.12.2017 

 

Bugetul conform contractului de grant: 48,000.00 USD 

Activitățile preconizate și realizate: 
 Adunarea Generală #1 & #2 

 4 Ședințe CA 

 Dotarea a 10 membri cu echipament tehnic 

 Instruirea a 25 de membri ANPM în organizare comunitară 

 Instruirea a 25 de membri ANPM în domeniul de lidership 

 Instruirea membrilor ANPM în diferite domenii juridice 

 Abilitarea juridică a populației prin organizare comunitară 

 Abilitarea juridică a populației prin intermediul mass-media locală 

 Promovarea serviciilor de asistență juridică primară, a ANPM de către CNAJGS și ANPM 
în 10 raioane 

 Participarea la evenimente publice 

 Participarea echipei executive a ANPM la evenimente din domeniu ce vor avea loc peste 

hotarele țării. 
 Participarea GL al Ministerului Justiției 
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  Partenerii ANPM 

Pe parcursul perioadei de raportare Asociația Națională a Para-juriștilor din Moldova a reușit să 
stabilească noi parteneriate. 

Colaborarea ANPM cu www.platzforma.md 

ANPM și Platzforma, și-au fost propuse realizarea următoarelor activități: 

1 Identificarea numărului de fabrici în industria textilă existente 
în țară;  

2 Identificarea modalități prin care poate fi determinat cum sunt 
calculate normele de muncă a muncitorilor/muncitoarelor; 

3 Comunicarea autorităților centrale despre problemele și încălcările sesizate - litigarea 
problemei; 

4 Ablitarea juridică a muncitoarelor - ca acestea să poată să își apere și revendice drepturile.  

În acest sens, ANPM a întreprins mai multe activități:  

1. Pentru a avea o imagine clară despre activitatea muncitorilor din industria textilă, ANPM a 
înaintat o petiție către Ministerul Economiei și Infrastructurii, în care a solicitat informații cu 
referire la numărul total de fabrici de cusut ce activează pe teritoriul Republicii Moldova, 
numărul total de persoane ce muncesc în cadrul fabricilor de cusut pe parcursul, mărimea 
salariul de funcție pentru cusători/cusătorese  ș.a 

2. ANPM a înaintat o petiție către Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă 
Prespitalicească, în care a solicitat informații cu referire la numărul total de solicitări de la locul 
de muncă a ambulanței (Serviciul de Asistență Medicală de Urgență) de către persoanele ce 
activează în industria textilă (fabrici de cusut) și automobilistică din țară  pe parcursul anilor 
2017 și 2018. 

3. ANPM a avut o tentativă de a organiza o lecție publică despre dreptul la muncă  pentru 
muncitoarele unei fabrici din Briceni, încercarea însă a eșuat 
din cauza rezistenței muncitoarelor de a participa la lecția publică. 
 

ANPM în colaborare cu Inspectoratul Național de Probațiune 

ANPM a încheiat un acord de colaborare cu Inspectoratul Național de 
Probațiune (INP) în vederea abilitării juridice a foștilor deținuți. La nivel raional 
au avut loc mai multe întâlniri dintre membrii ANPM și angajații Birourilor de 
Probațiune. În cadrul acestor ședințe, para-juristul a prezentat activitatea sa, a 

prezenta ANPM și a încurajat angajații Biroului să direcționeze beneficiarii cu 

care lucrează la para-jurist pentru ca aceștia să beneficieze de consultații 
juridice gratuite. Astfel, beneficiarii serviciului de probațiune deja se adresează 
la para-juriști (prin intermediul telefonului, în special). 

Colaborarea ANPM cu NAMATI 

În perioada de impementare a proiectului ANPM a fost înregistrată în rețeaua 
globală de abilitare juridică NAMATI. ANPM a susținut inițiativele NAMATI, 
cum ar fi campania Justice For ALL. A fost semnată o pețiție lansată de 
NAMATI în vederea susținerii activiștilor pentru drepturile omului care sunt 
persecutați. 
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Contacte ANPM 
 

 

  
 
 

http://www.parajurist.md/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ANPMDL/?ref=br_rs 

Telefon:(+373)68686472 

Email: info.anpm@gmail.com 
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