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CUVÂNT-ÎNAINTE

Viaţa socială este supusă unor transformări continue. Procesul de redi-
mensionare a valorilor sociale a generat noi abordări în activitatea instituţiilor 
publice, acestea devenind mai transparente, mai orientate spre populaţie și 
mai responsabile public. Totuși, se constată în continuare multiple încălcări 
ale drepturilor omului din partea autorităţilor publice și uneori, pentru rea-
lizarea și protecţia drepturilor, este nevoie de apelat la servicii juridice. Toto-
dată, în cadrul comunităţilor, se atestă multiple conflicte, a căror soluţionare 
necesită cunoașterea elementară a prevederilor legale.

În contextul reformelor, au fost depuse eforturi considerabile pentru a asi-
gura accesul liber și egal pentru toate persoanele la servicii juridice efective, 
inclusiv în cadrul unui nou sistem cost-eficient, accesibil și nediscriminatoriu, 
de asistenţă juridică garantată de stat. Legea cu privire la asistenţa juridică ga-
rantată de stat nr. 198-XVI din 26.07.2007, intrată în vigoare la 1 iulie 2008, in-
clude mai multe novaţii, precum un nou model de management al sistemului, 
diversificarea tipurilor de asistenţă juridică garantată de stat și a categoriilor 
de persoane autorizate să o acorde, posibilitatea instituirii unui mecanism de 
monitorizare a calităţii serviciilor acordate, demonstrând și o anumită abor-
dare strategică a domeniului.

Identificarea soluţiilor pentru problemele cu care se confruntă popula-
ţia Republicii Moldova, deseori, nu necesită cunoștinţe juridice profunde sau 
chiar ar putea să nu implice obligatoriu recurgerea la instanțele de drept. Frec-
vent, populaţia nici nu încearcă a soluţiona problemele cu care se confruntă 
fie din necunoașterea mecanismelor legale, fie din lipsa de resurse financiare 
pentru a accesa servicii juridice, fie din inaccesibilitatea unor asemenea ser-
vicii în comunitate. Alteori, pentru soluţionarea unei probleme sunt adresate 
cereri către multiple instituţii publice (și care nu au competenţa de soluţionare 
a acelei probleme), deși ar fi suficient doar de a întocmi o cerere către auto-
ritatea/instituţia competentă, anexând actele pertinente situaţiei. Uneori, spre 
exemplu, problemele cu vecinii ar putea fi soluţionate chiar și pe calea unei 
medieri, dacă ar exista o persoană care ar putea să faciliteze găsirea unei solu-
ţii acceptate de părţile în conflict. Astfel, asistenţa juridică primară apare ca 
unul din elementele-cheie în soluţionarea problemelor din comunitate și în 
valorificarea protecţiei oferite de lege păturilor defavorizate.

Asistenţa juridică primară poate fi acordată prin diverse mijloace: orga-
nizaţii neguvernamentale, secretarii primăriilor, echipe mobile în teritoriu, 
parajuriști etc. În funcţie de nivelul general de dezvoltare a infrastructurii, 
poate fi optim un model sau altul de acordare a asistenţei juridice primare.



9

Proiectul „Asigurarea bunei guvernări prin sporirea participării publice”, 
implementat de Fundaţia Soros-Moldova și finanţat de Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare și Cooperare Internaţională (Sida/Asdi), prevede testarea progra-
mului de instruire iniţială a unui număr de parajuriști, repartizarea acestora 
în comunităţi pentru acordarea serviciilor de parajurist și conlucrarea perma-
nentă în vederea elucidării aspectelor pozitive și negative ale activităţii aces-
tora. Proiectul tinde să formuleze o serie de propuneri de politici ale statului 
în vederea continuării și extinderii reţelei de parajuriști. Partenerii principali 
ai proiectului sunt Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de 
Stat (CNAJGS), Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei și Ministerul 
Justiţiei. Proiectul prevede pe viitor continuarea reţelei sub auspiciile acestor 
trei instituţii, cu responsabilităţile fiecăreia după cum urmează:

– Consiliul Naţional pentru Asistență Juridică Garantată de Stat asigură 
instruirea și legătura dintre parajurist și avocaţii implicaţi în sistemul 
de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;

– Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei asigură legătura din-
tre asistenţii sociali și parajuriști și îmbinarea acestor două profesii în 
cazurile necesare;

– Ministerul Justiţiei asigură includerea asistenţei juridice primare în 
politicile de stat.

Ghidul parajuristului, dezvoltat participativ în cadrul proiectului menţio-
nat, are menirea de a impulsiona activitatea reţelei de parajuriști, oferind un 
instrument de lucru în acordarea asistenţei juridice primare. Totodată, în noul 
context social, așteptările de la fiecare dintre noi sunt mult mai mari, or, valo-
rificarea libertăţii individuale nu mai este condiţionată de subordonarea oarbă 
faţă de autoritatea publică, ci mai mult de respectarea prevederilor legale, dar 
în mod special de contribuţia individuală la responsabilizarea statului faţă de 
persoană. Doar prin participare, implicare activă, atitudine fermă și intoleran-
ţă faţă de încălcarea legii se poate asigura o dezvoltare durabilă, orientată spre 
respectarea drepturilor și libertăţilor fundamentale. Astfel, rolul parajuristu-
lui în comunitate nu poate fi limitat la acordarea asistenţei juridice primare. O 
parte considerabilă a misiunii acestuia se referă la abilitarea juridică a popula-
ţiei, contribuind la buna guvernare, iar asistenţa juridică primară este doar o 
funcţie, o modalitate de lucru.

Ghidul cuprinde informaţii, redate într-un stil accesibil, referitoare la rolul Ghidul cuprinde informaţii, redate într-un stil accesibil, referitoare la rolul Ghidul
parajuristului în comunitate din perspectiva funcţiilor pe care le are, compe-
tenţele profesionale de care trebuie să dispună un parajurist și pe care urmează 
să le dezvolte, inclusiv aspectele ce ţin de comunicarea cu beneficiarii, parte-
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nerii și autorităţile publice. O atenţie deosebită se acordă modalităţii de solu-
ţionare a conflictelor la nivel comunitar, de iniţiere a activităţilor în interesul 
comunităţii, de desfășurare a instruirii în domeniul drepturilor omului. În 
contextul disponibilităţii reduse a resurselor, sunt oferite reguli metodologice 
de administrare și logistică pentru biroul parajuristului. Deoarece parajuristul 
este un exemplu, un model pentru comunitate, autorii s-au îngrijit să descrie și 
anumite exigenţe deontologice în activitatea de parajurist.

Versiunea actuală a ghidului urmează a fi îmbunătăţită prin modificare 
și completare, la sugestia parajuriștilor, a membrilor comunităţii, precum și a 
tuturor celor interesaţi.

Victor ZAHARIA,
președinte al CNAJGS
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1. CINE ESTE PARAJURISTUL ȘI ROLUL PARAJURISTU-
LUI ÎN SISTEMUL JURIDIC ȘI ÎN COMUNITATE

În acest compartiment este descris rolul parajuristului în comunitate din 
perspectiva funcţiilor și atribuţiilor pe care le îndeplinește parajuristul, în spe-
cial de abilitare juridică a populaţiei, contribuţie la buna guvernare și de acor-
dare a asistenţei juridice primare garantate de stat. Sunt descrise exigenţele 
înaintate pentru îndeplinirea atribuţiilor de parajurist (cunoștinţele, aptitudi-
nile și competenţele profesionale). Totodată, sunt prezentate anumite reflecţii 
referitoare la accesul la justiţie, impedimentele în realizarea dreptului de acces 
liber la justiţie, rolul reţelei de parajuriști în asigurarea accesului liber la justi-
ţie și perspectivele unei asemenea reţele în Republica Moldova.

1.1. Noţiuni generale: abilitarea juridică a populaţiei, 
accesul la justiţie 

Accesul la justiţie înseamnă posibilitatea oricărei persoane fizice sau 
juridice ce consideră că i s-a încălcat un drept de a se adresa unei instanţe 
judecătorești competente și de a obţine dreptate din partea acestei instanţe.

Asigurarea accesului liber la justiţie constituie un principiu de bază al sta-
tului de drept și o condiţie obligatorie ce rezultă din actele internaţionale la 
care Republica Moldova este parte. Cu toate că se întreprind anumite mă suri 
pentru îmbunătăţirea accesului la justiţie, procedurile judiciare sunt destul de 
complicate, examinarea cauzelor durează îndelungat, avocaţii nu întotdeauna 
își îndeplinesc misiunea conștiincios, iar justiţiabilii (persoanele ce s-au adre-
sat instanţei de judecată) dau dovadă de neîncredere din cauza unor experienţe 
individuale neplăcute etc.

Analizând așteptările de la justiţie pe care le poate avea un potenţial justi-
ţiabil, trebuie luate în calcul o serie de aspecte:

– impedimentele organizatorice de acces la instanţele de jude cată și la 
alte mijloace – extrajudiciare – de soluţionare a conflictelor (ampla-
sarea geografică, limitarea orelor de audienţă și de primire a cererilor, 
bariera lingvistică etc. pot limita substanţial accesul la justiţie);

– cunoașterea de către populaţie a informaţiei referitoare la disponibilita-
tea mecanismelor judiciare și a procedurilor de funcţionare a acestora;

– existenţa unui sistem optim de cheltuieli judiciare și a unui mecanism 
complex de asigurare a asistenţei juridice pentru păturile defavorizate;

– independenţa și imparţialitatea puterii judecătorești, procesul echi-
tabil și aplicabilitatea practică și reală a mecanismelor de înfăptuire 
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a justiţiei (executarea deciziilor instanţelor de judecată și asigurarea 
unui impact social efectiv).

Este foarte complicat de a aprecia accesul la justiţie în situaţia în care nu 
sunt cunoscute datele despre necesităţile, interesele și experienţele comunită-
ţilor; există informaţii insuficiente referitor la cine și de ce apelează la instanţa 
de judecată și cine și de ce nu apelează la instanţa de judecată. Este important a 
lua în consideraţie, atunci când calificăm accesul la justiţie, incidenţa justiţiei 
asupra problemelor comunitare, răspunsul autorităţilor publice la necesităţile 
potenţialilor justiţiabili, barierele care împiedică accesul la justiţie, motivaţia 
internă a persoanei de a se adresa justiţiei, conștientizarea și atitudinile popu-
laţiei cu privire la sistemul de justiţie.

În anul 2005, Fundaţia Soros-Moldova a efectuat un studiu referitor la 
problemele juridice ale populaţiei rurale. În urma acestui studiu s-a constatat 
că marea majoritate a populaţiei rurale are probleme legale, pe care:

– în anumite cazuri le soluţionează;
– într-un anumit număr de cazuri încearcă a le soluţiona, dar fără suc-

ces;
– uneori renunţă la soluţionarea acestor probleme din cele mai diverse 

motive;
– în multiple cazuri nu conștientizează în general existenţa unor pro-

bleme de natură juridică.

Un anumit număr de locuitori ai zonelor rurale au susţinut că nu au și nu 
au avut probleme de natură juridică. De cele mai multe ori, respondenții care 
au declarat că nu au probleme juridice sunt persoane cu un venit redus și care, 
probabil nu au o educaţie civică suficientă pentru a-și da seama de problemele 
cu care se confruntă. De regulă, starea lor materială este deplorabilă: au o casă, 
cote, păsări, unii mai au și vite, în cazuri excepţionale, un mijloc de transport 
și utilaj agricol, un venit pe familie de 70-300 de lei lunar. În aceeași ordine de 
idei, menţionăm că persoanele relativ înstărite, care pe lângă casă, cote, vite 
și păsări, au și utilaj agricol și un mijloc de transport, declară că întîmpină 
deseori probleme de ordin juridic, în special imposibilitatea înregistrării unei 
întreprinderi, calcularea impozitelor etc.

Problemele juridice cele mai frecvente cu care se confruntă populaţia de la 
sate sunt următoarele: probleme cu vecinii, violenţa în familie, dreptul consu-
matorilor, întocmirea documentelor legale, dreptul funciar. 51% din persoa-
nele care au declarat că s-au confruntat cu probleme juridice nu au încercat 
să caute ajutor pentru a soluţiona problema apărută. De regulă, oamenii nu 
încearcă să caute ajutor pentru soluţionarea problemelor lor deoarece nu știu 
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ce să facă în situațiile în care se pomenesc (acest motiv a fost indicat în 19% 
dintre răspun suri). De asemenea, un alt motiv este lipsa de bani (8% din res-
pondenţi). Pe locul trei s-a plasat lipsa unor persoane sau servicii în care ar 
avea încredere (7%).

Unicele instanțe la care pot apela pentru ajutor persoanele din sate sunt 
autorităţile, și anume primăria comunei și șeful de post/poliţistul de sector. 
Astfel, practic toate persoanele care au căutat ajutor în altă parte s-au adresat 
și la primărie, și la poliţist. Foarte puţini au făini au făini au f cut apel la avocaţi, prieteni sau 
rude, juriști. Persoanele consideră că în momentul de faţă, practic, nu există 
mijloace eficiente de soluţionare a conflictelor sau a problemelor de drept pe 
care le au. Liderii de opinie (primarul, directorul școlii, inspectorul de poli ţie, 
liderul asociaţiei agricole) consideră că populaţia nu încearcă a soluţiona pro-
blemele juridice din următoarele motive: lipsa de bani (28%), lipsa unei auto-
rităţi în care să ai încredere (25%), lipsa de informaţii, inclusiv faptul că nu știu 
unde să se adreseze (21%).

Astfel, cel mai mare impediment de acces la justiţie este accesul limitat 
la asistenţa juridică, inclusiv din partea unui avocat. Dreptul de acces la in-
stanţa de judecată în situaţia în care justiţiabilii nu au resurse financiare își 
pierde valoarea, dacă un asemenea drept nu este însoţit de dreptul la asistenţă 
juridică garantată de stat. Asistenţa juridică efectivă constituie un element de 
bază al accesului la justiţie și statul are obligaţia de a garanta asistenţă juridică 
persoanelor care nu dispun de mijloace financiare suficiente pentru a-și angaja 
un avocat.

Se cunosc diverse modele de acordare a asistenţei juridice garantate de 
stat. În general, în vederea asigurării asistenţei juridice garantate de stat, de 
regulă, statele aleg una din posibilele opţiuni sau o combinare mixtă:

– statul achiziţionează servicii juridice pentru persoanele defavorizate 
de la avocaţii privaţi;

– statul instituie un sistem de avocaţi publici;
– statul, împreună cu asociaţiile profesionale ale avocaţilor, organizează 

o reţea de stagiari ai birourilor de avocaţi publici, care acordă în spe-
cial consultaţii juridice, inclusiv în localităţile rurale; 

– statul susţine financiar clinicile juridice de pe lângă instituţiile de în-
văţământ în vederea acordării de asistenţă juridică păturilor defavori-
zate, în special în cauze civile. Alteori, înseși instituţiile de învăţământ 
dezvoltă diverse programe de practică pentru studenţi în formula 
clinicilor juridice; ca rezultat, persoanele care nu dispun de mijloace 
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financiare pot beneficia de asistenţă juridică (de regulă, con sultanţă, 
întocmire de cereri), servicii de mediere etc.;

– statul susţine financiar sau creează un sistem de centre de asistenţă 
juridică, care, de regulă, acordă un complex de servicii juridice și psi-
hosociale persoanelor defavorizate. De regulă, aceste centre au și linii 
telefonice fierbinţi; 

– statul creează și susţine financiar o reţea de parajuriști – persoane care 
acordă asistenţă juridică primară. Deseori, oficiile de parajuriști se in-
stituie în localităţile rurale, un parajurist acordând asistenţă juridică 
primară populaţiei din câteva sate.

În marea majoritate a constituţiilor statelor lumii, accesul la justiţie este 
fixat ca un principiu constituţional. Art. 20 din Constituţia Republicii Mol-
dova prevede că „Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea 
instanţelor judecătorești competente împotriva actelor care violează dreptu-
rile, libertăţile și interesele sale legitime. Nicio lege nu poate îngrădi accesul la 
justiţie”. Prin generalitatea formulării sale, art. 20 al Constituţiei permite ori-
cărei persoane, cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, să 
se adreseze instanţei de judecată pentru apărarea oricărui drept sau a oricărei 
libertăţi și a oricărui interes legitim, indiferent dacă aceasta rezultă din Con-
stituţie sau din alte legi. Totodată, art. 26 al Constituţiei Republicii Moldova 
prevede că „Dreptul la apărare este garantat. Fiecare om are dreptul să reacţio-
neze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăţi-
lor sale. În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, 
ales sau numit din oficiu. Amestecul în activitatea persoanelor care exercită 
apărarea în limitele prevăzute se pedepsește prin lege”.

Ancorat în prevederile constituţionale, sistemul de asistenţă juridică ga-
rantată de stat își desfăi desfăi desf șoară activitatea în baza prevederilor Codului de pro-
cedură cedură cedur penală, ale Codului de procedură Codului de procedură Codului de procedur civilă, ale Codului contravenţional, ale 
Le gii cu privire la avocaturLe gii cu privire la avocaturLe ăgii cu privire la avocaturăgii cu privire la avocatur și ale altor acte normative, la care se face referinţă 
în acest Ghid. Condiţiile, volumul și modul de acordare a asistenţei juridice 
garantate de stat pentru apărarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului, a intereselor lui legitime sunt reglementate de Legea cu privire la asis-
tenţa juridică garantată de stat. În baza acestei legi, Consiliul Naţional pentru 
Asistenţă Juridică Garantată de Stat a adoptat o serie de acte normativ-juridice 
subordonate, ce detaliază prevederile legii.

Actele Consiliului sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Mol-
dova și sunt plasate și pe pagina web a Consiliului (http://www.cnajgs.mhttp://www.cnajgs.md).
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1.2. Cine este parajuristul?
Parajuristul este persoana care se bucură de o înaltă stimă din partea co-

munităţii, are cunoștinţe de bază în domeniul juridic și, după o instruire spe-
cială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii. 
Parajuristul este încadrat în comunitatea respectivă.

Astfel, parajuristul este persoana care:
– posedă cunoștințe elementare/de bază despre sistemul de administra-

re publică, justiţie și instrumentele de realizare a drepturilor omului; 
– posedă cunoștințe despre metodele de soluționare a conflictelor; 
– posedă abilitățile, devotamentul, atitudinea și motivarea să lucreze cu 

oamenii din comunitatea în care activează ca aceştia să-și soluționeze 
problemele juridice, administrative, să reacţioneze la încălcările drep-
turilor lor, să intervină în soluţionarea acestora şi a altor probleme ce 
țin de dezvoltarea comunității pentru asigurarea unui trai mai bun. 

Rolul parajuriștilor constă în abilitarea juridică a populaţiei în comuni-
tăţile rurale pentru soluţionarea timpurie a problemelor cu care se confrun-
tă aceasta, realizarea coerentă a drepturilor sale și implicarea în soluţionarea 
proble melor individuale ale membrilor comunităţii și a celor de interes general 
ale comunității.

Parajuriștii își realizează rolul prin acordarea asistenţei juridice prima re 
membrilor comunităţii, prin instruirea acestora în domeniul drepturilor și 
obligaţiilor fundamentale și prin implicarea în soluţionarea problemelor co-
munităţii.

Principalele aptitudini și competențe profesionale ale parajuristului: 
– determinare a necesităților juridice ale populației;
– informare și instruire despre drepturi; 
– comunicare eficientă cu beneficiarul, cu membrii comunității, cu pre-

sa, cu instituțiile și autoritățile publice și private; 
– disponibilitate – program clar de activitate; 
– ascultare, intervievare, consultare a beneficiarului;
– întocmire a actelor scrise și cu caracter juridic;
– cercetare juridică elementară – căutare de legi și de alte acte normati-

ve;
– negociere și mediere a conflictelor; 
– leadership – capacitatea de a conduce sau a inspira un grup; de a or-

ganiza un grup pentru a implementa o idee, un plan; de a-și asuma 
inițierea unei activități și responsabilitatea de a o implementa/de a or-
ganiza implementarea acesteia (vezi capitolul 8);
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– ținere de discursuri/prezentări; 
– gândire critică; 
– analiză;
– abilități organizatorice: ținerea registrelor, colectarea și analiza date-

lor, întocmirea rapoartelor de activitate, managementul resurselor;
– abilități de colectare de fonduri (fundraising). 

În Ghid se explică detaliat aceste competențe și aptitudini, precum și utili-Ghid se explică detaliat aceste competențe și aptitudini, precum și utili-Ghid
zarea lor de către parajurist.

1.3. Funcţiile parajuristului 
Una din funcţiile de bază ale parajuristului este acordarea de asistenţă ju-

ridică primară mem brilor comunităţii. Modelul parajuriștilor prezintă o serie 
de avantaje atât în planul costurilor, cât și, în mod special, al efectelor:

– este asigurat accesul larg al tuturor persoanelor la asistenţa juridi-
că primară. Uneori, în condiţiile unei infrastructuri slab dezvoltate, 
însăși sesizarea instanţei de judecată sau apelarea la un jurist califi-
cat este o problemă, din considerentul amplasării acestora în centrele 
raionale;

– accesul la informaţia juridică este o necesitate vitală, deoarece asigură 
posibilitatea satisfacerii altor necesităţi vitale (de exemplu, însușirea 
resurselor obţinute din lucrarea pământului);

– asistenţa este acordată de către un membru al comunităţii, în care co-
munitatea are încredere. Astfel, are loc și o dezvoltare a capacită ţii co-
munităţilor locale;

– parajuristul contribuie la soluţionarea problemelor la nivel local. O 
mare parte din litigii nu merită să ajungă până la instanţa de judecată, 
deoarece costurile de timp și bani sunt substanţial mai ridicate decât 
însuși „costul” pretenţiei. Sub un aspect, instanţele judiciare sunt ab-
solvite de obligaţia de a soluţiona cauze minore, sub alt aspect (proba-
bil, cel mai important) – persoana nu irosește bani, timp. În prezent, 
deseori se renunţă la soluţionarea litigiului din considerentul că costu-
rile de proceduri în instanţe sunt mai mari decât costul pretenţiei;

– soluţionarea la nivel local, în faza incipientă a neînţelegerilor, poate sto-
pa conflictul, ceea ce contribuie la stabilitate la nivel de comunitate;

– parajuristul utilizează o diversitate de metode, inclusiv medierea, con-
cilierea. Persoanele aflate în conflict au posibilitatea directă de a par-
ticipa la luarea deciziei în cauza lor, cum vor proceda în viitor, ţinând 
cont de ceea ce legea le atribuie/le permite/îi obligă. O asemenea solu-
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ţie, parvenită pe cale amiabilă, are un impact mai mare, la nivel de sta-
bilitate comunitară, decât dreptatea impusă de către instanţa de jude-
cată. Ca rezultat al hotărârii judecătorești, o mare parte din justiţiabili 
rămân nesatisfăn nesatisfăn nesatisf cuţi de „decizia impusă”. Deseori, se pare că instanţa 
de judecată a soluţionat pretenţia, dar nu și conflictul propriu-zis;

– parajuristul filtrează cererile și îndreaptă spre serviciile juridice ale 
avocaţilor doar acele solicitări care necesită servicii juridice profesio-
nale; consultă soli citanţii cu privire la actele pe care trebuie să le pre-
zinte pentru a obţine asistenţă juridică gratuită sau parţial gratuită din 
partea avocaţilor;

– un element important al activităţii parajuristului este informarea 
în scopul prevenirii potenţialelor probleme comunitare. Nivelul de 
conștientizare a unor probleme de natură juridică în comunităţile 
din Republica Mol dova rămâne a fi încă insuficient. Conflictele sunt 
conștientizate într-o fază avansată, după ce s-au produs deja anumi-
te evenimente, acţiuni. Parajuristul vine să preîntâmpine eventualele 
probleme, potenţialele con flicte prin informare. În acest sens, para-
juristul identifică potenţialele probleme într-un anumit domeniu, ac-
ţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a evita apariţia conflictelor, 
explicându-le comunităţii în cadrul întrunirilor publice. Menţionăm 
că, prin activitatea lor de informare și consultare, parajuriștii pot sti-
mula și susţine (acte, certificate, cereri etc.) comunitatea și membrii 
acesteia în formarea unor organizaţii ne guvernamentale comunitare, 
în cele mai diverse domenii.

Parajuristul îndeplinește următoarele funcții:
– furnizează informaţii și oferă consultanţă de ordin general la solicita-

rea locuitorilor din comunitate despre lege, sistemul juridic și la dreptu-
rile solicitanţilor, posibilele căi de soluţionare a problemelor acestora;

– mediază, la solicitare, conflictele dintre membrii comunităţii;
– instruiește membrii comunităţii cu privire la lege și drepturile lor, 

democraţie și buna guvernare prin organizarea de seminare și lecţii 
publice pe diverse tematici ce ţin de competenţa sa profesională;

– oferă informaţii membrilor comunităţii în scopul prevenirii unor pro-
bleme de natură juridică sau a conflictelor;

– încurajează și ajută membrii comunităţii să participe la procesele loca-
le de luare a deciziilor de către autorităţile publice locale;

– direcţionează beneficiarii care au nevoie de asistenţă juridică califica-
tă către avocaţi și, după caz, către oficiile teritoriale ale Consiliului 
Naţional;
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– direcţionează solicitanţii către instituţiile sau serviciile publice sau 
private, în funcție de problema cu care s-a adresat persoana pentru 
ajutor (servicii de asistenţă socială, servicii medicale etc., conform 
competenţei acestora);

– ajută membrii comunităţii să găsească soluţii pentru problemele de 
interes local, inclusiv prin crearea unor grupuri de iniţiativă, a unor 
organizaţii neguvernamentale;

– ajută membrii comunităţii și autoritatea publică locală să comunice cu 
presa locală, pentru a face publice informaţiile de interes local;

– alte atribuţii necesare comunităţii locale.

1.4. Rolul parajuristului în sistemul asistenţei juridice 
garantate de stat

Protecţia de către instanţa de judecată a drepturilor și intereselor legitime 
ale persoanei se realizează prin implicarea unui avocat. Înfănfănf ptuirea justiţiei 
este influenţată direct de îndeplinirea sarcinilor sociale care le revin juriștilor. 
Din asemenea considerente, actele internaţionale referitoare la înfănfănf ptuirea 
justi ţiei recomandă statelor organizarea unui sistem de justiţie în care juriștii 
să-și poată îndeplini liber, făndeplini liber, făndeplini liber, f ră imixtiuni (influenţă), atribuţiile profesionale.

Problemele legale cu care se confruntă populaţia însă, de cele mai multe 
ori, nu necesită cunoștinţe juridice profunde sau chiar ar putea să nu implice 
obligatoriu recurgerea la mijloace juridice. De exemplu, problemele cu vecinii 
ar putea fi soluţionate chiar și făi făi f ră aplicarea unor norme legale, pe calea me-
dierii, dacă ar exista o persoană care ar putea să ajute părţile în conflict. Astfel, 
asistenţa juridică primară reprezintă unul din elementele-cheie ale ac cesului 
la justiţie al păturilor defazorizate. Asistenţa juridică primară poate fi acorda-
tă prin diverse mijloace: organizaţii neguvernamentale, secre tarii primăriilor, 
echipe mobile în teritoriu (formate din avocați, avocați-stagiari, studenți ai cli-
nicilor juridice, alți specialiști) și parajuriști. Însăși filosofia asistenţei juridice 
primare presupune acordarea acesteia la ni vel local prin utilizarea resurselor primare presupune acordarea acesteia la ni vel local prin utilizarea resurselor primare presupune acordarea acesteia la ni 
comunitare.

Reţele de parajuriști există în mai multe state. În unele state, parajuriștii 
apar ca o verigă primară în acordarea asistenţei juridice, prima redută (pri-
mul punct de adresare). Ei lucrea ză la nivel comunitar, local. Rolul acestora 
nu se reduce la acordarea asistenţei juridice primare, ci ţine și de implicarea 
activă în viaţa comunităţii, pentru a ajuta membrii acesteia să-și soluţioneze 
singuri problemele. În alte state parajuriștii activează în tandem cu avocaţii 
(uneori chiar în același birou), aju tând avocatul în procesul de acordare a asis-
tenţei juridice. În acest caz, parajuriștii, de obicei, consultă clienţii, întocmesc 
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proiecte de documente, acordă servicii de secretariat pentru avocaţi. Diferenţa 
esenţială dintre parajuriști și avocaţi constă în interdicţia pentru parajuriști de 
a acorda servicii de asistenţă juridică în instanţele de judecată. În unele state, 
parajuriștii lucrează indepen dent și pot chiar reprezenta beneficiarii în instan-
ţele de judecată într-un nu măr restrâns de cauze, spre exemplu, reprezentarea 
persoanelor condamnate sau acordarea asistenţei juridice în timpul reţinerii 
persoanei. În asemenea sisteme, doar dacă constată incapacitatea sa profesio-
nală de a acorda asistenţă juridică calificată într-un anumit caz, parajuristul 
redirecţionează solicitările către avocaţii publici sau privaţi.

Activitatea parajuriștilor este o activitate în interesul comunităţii și ei 
sunt, de regulă, susţinuţi de către administraţia publică locală. Este o onoare 
pentru un membru al comunităţii care îndeplinește atribuţiile de parajurist să 
contribuie la soluţionarea anumitor probleme ale comunităţii sale.

1.5. Rolul parajuristului în comunitate
Rolul parajuristului constă în abilitarea juridică a populaţiei în comuni-

tăţile rurale pentru soluţionarea timpurie a problemelor cu care se confruntă 
aceasta, în realizarea coerentă a drepturilor sale și implicarea în soluţionarea 
problemelor personale și ale comunităţii. Parajuriștii își vor îndeplini sarcinile 
prin acordarea asistenţei juridice primare membrilor comunităţii, prin instru-
irea membrilor comunităţii în domeniul drepturilor omului și implicarea în 
soluţionarea problemelor comunităţii. Funcțiile, abilitățile și competențele 
principale ale parajuristului sunt descrise sumar în subcapitolele 1.2. și 1.3. de 
mai sus. Mai jos vom încerca să detaliăm prin cipalele componente sau sarcini 
ale muncii parajuristului în comunitate.

Parajuristul are un rol foarte important în sistemul juridic al țării pen tru 
a ajuta cu sfaturi juridice persoanele care nu se pot adresa unui avocat, adică a 
acorda asistență juridică primarăprimarăprimar , lucrâ, lucrâ, lucr nd cu beneficiarul pentru a-l ajuta să-și 
soluționeze problemele de natură ioneze problemele de natură ioneze problemele de natur juridică. Multe persoane nu-și pot permite 
să angajeze un avocat din cauza lipsei de mijloace financiare, din cauza fricii 
sau a ezitării de a se adresa unui avocat sau din sim plul motiv că nu există un 
avocat în regiunea în care locuiesc acestea, de obicei, în zonele rurale. Paraju-
ristul poate să ajute o persoană în primul rând cu un sfat (consultație) privind 
dreptul încălcat și să-i sugereze o posibilă soluție.

În acordarea consultației juridice parajuristul ține cont de caracteristici-
le persoanei, de consecințele unei sau altei soluții pe care o propune și ajută 
persoana să găsească soluția optimă, explicându-i consecințele fiecărei soluții 
propuse. Scopul primar al consultației juridice acordate de parajurist este de a 
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identifica corect problema beneficiarului (persoana care s-a adresat sau a fost 
identificată de parajurist) și de a ajuta beneficiarul să soluționeze problema făioneze problema făioneze problema f rărăr
a ajunge în instanța de judecată. Avantajele unei abordări de acest fel sunt mul-
tiple, principalele constând în faptul că beneficiarul nu trebuie să caute bani 
pentru serviciile unui avocat, soluționarea cauzei putând fi mult mai rapidă 
decât pe cale judiciară. Deseori, problema este soluționată mult mai avantajos 
prin negociere sau mediere decât prin instanța de judecată, unde cel mai cu-
rând o parte pierde și alta câștigă.

Parajuristul nu doar așteaptă să vină persoana cu probleme, ci poate să se 
ofere să discute cu persoana, pentru a identifica dacă are sau nu proble me ce 
pot fi soluționate atunci când vede că o anumită persoană se confruntă cu anu-
mite probleme. Spre exemplu, parajuristul vede o femeie cu semne de violență. 
În acest caz parajuristul trebuie să încerce să inițieze o discuție cu femeia res-
pectivă pentru a identifica dacă aceasta este supusă violenței, pentru a afla care 
este situația sa familială și pentru a găsi soluții. Sau, dacă parajuristul a auzit 
că mai multe persoane au fost concediate fămai multe persoane au fost concediate fămai multe persoane au fost concediate f ră temei de la întreprinderea din 
localitate, el poate discuta cu acele persoane și cu șeful întreprinderii în mod 
individual, pentru a verifica dacă au fost comise încălcări și pentru a identifica 
posibilele soluții. Pentru ca parajuristul să poată realiza acest obiectiv, el tre-
buie să se bucure de respectul și încrederea mem brilor comunității.

Astfel, spre deosebire de avocați și de alte persoane care acordă asistență 
ju ridică primară (simplă) sau calificată, parajuristul nu așteaptă beneficiarii 
să vină pentru consultații, ci caută el însuși să identifice problemele și să ajute 
persoanele care, de obicei, nu se adresează pentru sfaturi juridice întrucât fie 
că se tem, fie că nu sunt sigure sau nici nu văd că în privința lor ar fi fost co-
mise anumite încălcări. Caracterul activ al muncii parajuristului este una din 
principalele trăsături ale acesteia.

Existența parajuristului în comunitate acordă o garanție membrilor 
comunității că vor găsi un sfat atunci când se confruntă cu probleme de ordin 
juridic, indiferent de faptul dacă au sau nu au bani. Pentru aceasta parajuristul 
se implică în educația juridică a membrilor comunității, spre a-i ajuta să învețe 
să-și identifice singuri problemele cu care se confruntă și posibilitățile de 
soluționare a acestora. Parajuristul îi instruiește pe membrii comunității asu-
pra drepturilor fundamentale ale acestora, educând în ei un spirit de înțelegere 
și de respect față de ele, îi învață care sunt mecanismele de protecție a acestor 
drep turi și abilitățile necesare pentru a-și realiza drepturile. În scopul atingerii 
acestui obiectiv, parajuristul organizează lecții publice, seminare, participă la 
emisiuni radio legate de protecția drepturilor omului, publică articole în presa 
locală, participă la diverse întâlniri cu comunitatea. Parajuristul organizează 
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activități de promovare a drepturilor omului în general, cât și activități axate 
pe probleme cu care se confruntă comunitatea și care necesită o abordare din 
perspectiva drepturilor omului.

Spre exemplu, o persoană este foarte vulnerabilă atunci când știe că nu 
are la cine se adresa după ajutor. Dacă persoana dispune de mijloace financia-
re pentru a angaja un avocat, astfel de probleme nici nu apar. Explicația este 
simplă: orice persoană care are suficiente mijloace financiare este în stare să 
angajeze un avocat în cazul în care are nevoie de un sfat juridic sau să răspun-
dă la vreo procedură legală (spre exemplu, când este chemată în instanța de 
judecată). Respectiv, parajuristul apare ca o garanție pentru persoanele sărace, 
ca acestea să știe că pot să găsească un sfat juridic la nevoie, astfel reducând din 
acea stare de neputință generată de lipsa de surse și, respectiv, de remedii posi-
bile. Astfel, rolul parajuristului este de a ajuta persoanele sărace să depășească 
starea de neîncredere în posibilitatea schimbării și să caute remedii pentru 
dreptu rile încălcate.

În afară de identificarea problemelor de ordin juridic și acordarea unei 
consultații juridice elementare beneficiarilor (nivel individual), parajuristul 
mai are un rol important pentru comunitate, și anume rolul de a mobiliza co-
munitatea să-și soluționeze problemele cu care se confruntă făfăf ră a aștepta doar 
intervenții de la conducerea comunității sau din exterior și rolul de a contribui 
la buna guvernare prin motivarea comunității și colaborarea cu factorii de de-
cizie (a se vedea subcapitolul următor, 1.6). 

Probleme de interes comun a localității sunt problemele care pot fi 
soluționate de către comunitate cu forțele proprii, pre cum și problemele care 
necesită implicarea autorităților publice locale sau centrale și cele ce necesită 
ajutor din exterior (financiar sau decizii politice).

Spre exemplu, într-o localitate mare, unde calea parcursă până la școală le 
ia mult timp copiilor și implică traversarea unui drum, unde deseori se întâm-
plă accidente, părinții fiind nevoiți să-și ducă ei înșiși copiii la școală, deși tre-
buie să meargă la serviciu, părinții dintr-o mahala se pot înțelege cu cineva să-i 
conducă pe copii sau chiar să organizeze un transport în fiecare dimineață. 
Parajuristul poate veni cu inițiativa respectivă, organizând una sau câteva în-
tâlniri ale părinților, spre a ajunge la o soluție comodă pentru toți.

Un alt exemplu: majoritatea comunităților se confruntă cu problema 
deșeurilor aruncate neregulamentar. Deși sarcina menținerii curățeniei în lo-
calitate aparține autorităților publice locale (consiliu și primărie), acestea nu 
pot să asigure curățenia fără implicarea comunității, căreia în primul rând tre-
buie să-i pese de curățenia locului. Dacă nu există un loc stabilit pentru arun-
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carea deșeurilor sau acesta este mult prea departe de lo cuitori, atunci membrii 
comunității pot solicita primăriei o întâlnire, ca să dis cute o modalitate con-
venabilă de stocare și colectare a deșeurilor. Parajuristul poate veni cu aceas-
tă inițiativă și poate media discuțiile dintre membrii comunității și primărie. 
Este important ca aceștia să accepte decizia luată consensual.

Un alt exemplu: o parte a unei localități nu are sistem de apă și canali-
zare. Instalarea unui asemenea sistem costă timp, resurse umane și bani, pe 
care nici autoritățile publice locale nu le au (deseori, nici cele centrale). Pen-
tru soluționarea acestei probleme este nevoie de o conlucrare între autoritățile 
publice locale și comunitate. Împreună acestea ar putea elabora un plan și ar 
putea căuta fonduri de susținere atât de la bugetul local sau național, cât și 
de la donatori locali sau externi. Pentru orice proiect de acest gen implicarea 
comunității este foarte importantă. Parajuristul se poate implica împreună cu 
membrii comunității în procesul de elaborare a planului de instalare a unui 
sistem de apă și canalizare. Parajuristul nu se substituie comunității, ci îi aju-
tă pe membrii acesteia să se organizeze și să elaboreze planul împreună cu 
autoritățile locale.

În concluzie, obiectivul principal al parajuristului este abilitarea juridi-
că a membrilor comunității pentru a-și soluționa problemele cu care se con-
fruntă. Parajuristul atinge acest obiectiv prin diverse metode, cum ar fi acor-
darea asistenței juridice primare, educația juridică, mobilizarea comunității 
pentru acțiuni de interes comun.

1.6. Contribuţia parajuristului la buna guvernare
Parajuristul poate și trebuie să contribuie la asigurarea unei bune guver-

nări în comunitatea în care activează. Acest obiectiv poate fi realizat prin mai 
multe metode.

Parajuristul desfășoară activități ce țin de educarea juridică elementară elementară elementar
a comunității. Prin educarea membrilor comunității cu privire la drepturile 
lor și la modalitățile de realizare a acestora, parajuristul ridică nivelul lor de 
cunoștințe în acest sens. Cunoașterea drepturilor este o condiție pentru rea-
lizarea acestora. Cu cât mai bine își cunosc drepturile membrii comunității, 
cu atât mai puțin probabile sunt încălcările care ar putea fi comise de către 
autoritățile publice și cele private.

Parajuristul include în activitățile sale de instruire subiecte ce țin de 
democrație, alegeri, participarea comunității la luarea deciziilor. Înțelegerea 
mecanismului de funcționare a unui stat democratic este crucială pentru ori-
ce persoană, astfel încât aceasta să se poată implica activ în viața publică a 
comunității. Este important ca unei comunități să i se transmită mesajul că 
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fără o im plicare activă în soluționarea problemelor de interes comun aceasta 
riscă să adopte decizii și soluții mai puțin favorabile. Parajuristul le explică 
membrilor comunității importanța participării lor la alegeri. Prin implicarea 
comunității parajuristul reduce apatia și inerția comunității, care sunt foarte 
periculoase într-o societate, chiar dacă guvernul și autoritățile locale par a fi 
democratice. Orice regim poate degenera în unul autoritar dacă populația nu 
este activă și nu cere respectarea drepturilor sale.

Parajuristul conlucrează cu autoritățile locale. Conlucrarea poate să in-
cludă acordarea unor sfaturi sau informații juridice de către parajurist 
reprezentanților autorității publice locale, participarea parajuristului la 
activități în interesul comunității inițiate de autoritatea publică locală, impli-
carea altor membri ai comunității în procesul de luare a deciziilor la nivel lo-
cal, colaborarea cu autoritatea publică locală în vederea implementării unui 
proiect pentru comunitate etc. Astfel, parajuristul oferă autorității locale ser-
viciile sale atunci când poate.

În orice comunitate se pot isca unele conflicte între membrii comunității 
și reprezentanții autorității locale. Parajuristul se poate implica în soluționarea 
unui conflict, apărând ca o persoană neutră, care nu are un interes direct 
într-o anumită direcție de soluționare a conflictului. El nu este angajatul sau 
re prezentantul autorității publice locale și nu i se supune acesteia. Parajuristul 
poate reprezenta interesele persoanei în cazul adresării acesteia pentru ajutor la 
parajurist.

1.7. Statutul parajuristului și perspective ale reţelei 
de parajuriști în Republica Moldova

Statutul parajuristului se reflectă în Legea cu privire la asistenţa juridică 
garantată de stat nr. 198-XV din 26 iulie 2007 și în alte acte normative, adop-
tate de Consiliul Naţional pentru Asistența Juridică Garantată de Stat inclusiv 
în Regulamentul de activitate a parajuristului.

În procesul de acordare a asistenţei juridice primare, parajuristul este obli-
gat:

– să nu dăuneze; 
– să respecte mandatul (să acţioneze în limitele competenţei); 
– să explice clar care sunt competenţele sale şi să precizeze metodele de 

lucru;
– să dea dovadă de respect pentru beneficiari; 
– să abordeze profesionist şi tacticos subiectele sensibile; 
– să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod obiectiv, imparţial, ne-

discriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau 
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grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, 
sex, opinie, apartenenţă politică, orientare sexuală, starea sănătății, 
avere sau origine socială;

– să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi 
amabilitate în relaţiile sale cu publicul, precum şi în relaţiile cu admi-
nistraţia publică locală şi cu reprezentanţii instituţiilor publice;

– să-şi îndeplinească atribuţiile cu responsabilitate, competenţă, eficien-
ţă, promptitudine şi corectitudine;

– să respecte Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare şi tra-
tatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;

– să respecte normele morale şi etice, precum şi standardele de calitate 
acceptate pentru asemenea gen de asistenţă;

– să asigure transparenţa activităţii sale şi să promoveze valorile asisten-
ţei juridice garantate de stat în activitatea cotidiană;

– să se abţină de la orice act sau faptă care ar putea pune la dubiu cre-
dibilitatea sau ar putea prejudicia imaginea, prestigiul sau interesele 
sistemului de asistenţă juridică garantată de stat;

– să comunice Oficiului Teritorial al Consiliului Naţional pentru Asistența 
Juridică Garantată de Stat dacă consideră că i se cere sau că este forţat să 
acţioneze ilegal sau în contradicţie cu normele de conduită;

– să dezvolte parteneriatele necesare procesului de acordare a asistenţei 
juridice primare (cu APL, ONG-uri etc.); 

– să evite conflictul de interese;
– să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor acolo unde este 

necesar;
– alte obligaţii, conform legislaţiei în domeniul asistenţei juridice garan-

tate de stat. 

Modalitatea de organizare a sistemului de parajuriști este cea mai diversă. 
De regulă, ei formează o reţea (un fel de uniune profesională). O asemenea 
reţea de parajuriști urmează a fi creată și în Republica Moldova, care ar bene-
ficia de sprijinul statului prin instruire, asigurare organizaţională și logistică, 
reguli și proceduri de lucru pentru asigurarea asistenţei juridice păturilor de-
favorizate.
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2. COMPETENŢE PROFESIONALE/APTITUDINI 
ȘI CALITĂŢI ALE PARAJURISTULUI

Termenul competenţe se referăse referăse refer  la o combinaţie de deprinderi, cunoștinţe, 
aptitudini și atitudini și include disponibilitatea de a învăţa în completarea la „a 
ști cum”. Competen”. Competen” ţele nu se transmit, ci se formează prin exersare siste matică 
în și prin activitate. Competenţele trebuie dezvoltate până la finali zarea edu-
caţiei obligatorii și trebuie să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea în 
continuare, ca parte a învăţării pe parcursul întregii vieţi. Citind acest com-
partiment, parajuristul se va familiariza cu noţiuni generale despre comunicare 
și tipurile acesteia, va putea să ofere un feedback constructiv, va afla ce este 
interviul și concilierea și care este rolul acestora în activitatea parajuristului, va 
găgăg si informaţie despre instruirea în domeniul drepturilor omului. Studiind acest 
compartiment, parajuristul va putea găcompartiment, parajuristul va putea găcompartiment, parajuristul va putea g si răsi răsi r spuns la următoarele întrebări: Ce 
trebuie să cunosc? Ce trebuie să pot să fac? Cum trebuie să fiu? Ce valori trebuie 
să posed? Cum trebuie să fac? De ce trebuie să fac așa și nu altfel?

2.1. Noţiuni generale
Noţiunea de „competenţă profesională” este folosită cu sensul de standard 

profesional minim, adeseori specificat prin lege, la care trebuie să se ridice o 
persoană în exercitarea principalelor sarcini de lucru ale profesiei sale, astfel 
încât societatea să fie protejată de riscul profesării acestei meserii de către oa-
meni pregătiţi insuficient.

Activitatea parajuristului are o importanţă extrem de mare, fapt care im-
plică nu doar cunoștinţe și competenţe, ci și atitudini, valori, moralitate, într-
un cuvânt, o conștiinţă profesională. Parajuristul nu este doar un agent care se 
supune unui sistem de norme, ci și un actor, care se investește în ceea ce face, 
conferă semnificaţii și trăiește activitatea cu beneficiarii. Pentru o bună pres-
taţie profesională, parajuristul va avea nevoie de multă încredere în sine și în 
competenţele sale profesionale, va trebui să comunice eficient, să stăpânească 
modalităţi de rezolvare a situaţiilor critice, tensionate sau conflictuale, va fi 
ca pabil să gestioneze situaţii tipice (standarde frecvent întâlnite) și va putea 
dezvolta soluţii pentru cele atipice (ieşite din comun, extraordinare).

Vorbind despre competenţele necesare în activitatea parajuristului, se 
impune și valorizarea lor. Cel mai bun indicator al eficienţei și competenţei 
parajuristului sunt rezultatele acestuia, beneficiarii, oamenii cu care interac-
ţionează. Astfel, bogăţia de cunoștinţe, deprinderi, capacităţi și credinţe care 
caracterizează parajuristul se va transmite și beneficiarilor săi. Din acest mo-
tiv, parajuristul trebuie să fie devotat activităţii sale.
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Pentru a servi mai bine interesele beneficiarilor, parajuristul trebuie să fie 
foarte atent ca aceștia să beneficieze de aceeași grijă din partea lui și să influen-
ţeze pozitiv relaţiile parajurist/beneficiar.

Parajuristul trebuie să fie atent și interesat de zvonurile din comunitate la 
adresa propriei persoane, privind motivaţiile personale. De asemenea, el tre-
buie să cunoască ce gândesc locuitorii din comunitate despre el, spre ce aspiră 
și care sunt calitățile sale.

Toate aceste competenţe necesare unui parajurist vor influenţa dezvolta-
rea comunităţii în care activează, relaţia dintre oamenii care trăiesc în această 
comunitate. Un lucru foarte important, care ar asigura reușita activităţii pa-
rajuristului, este obţinerea succesului din partea beneficiarilor săi. Succesele 
obţi nute, avantajele dobândite de către beneficiari vor pune amprenta pe dez-
voltarea lor ulterioară.

În continuare vom enumera și vom explica competenţele necesare unui 
parajurist și modul în care le poate dezvolta acesta.

2.2. Gândirea critică
Atunci când căutăm cea mai bună soluţie pentru o problemă, trebuie să ne 

asi gurăm că am luat în considerare toate posibilităţile și nu ne mulţumim cu 
cea mai simplă sau mai evidentă soluţie. Aici intervine gâgâg ndirea critică. Există 
o gamă variată de metode și tehnici care ne ajută să gândim creativ: brain-
stormingul, dezbaterea, studiul de caz, analiza SWOT, PRES etc., care sunt 
descrise în capitolul 6 (6.3).

Gândirea critică este tipul de gândire care se structurează pe baza unei 
minuţioase evaluări a premiselor și dovezilor și care formulează concluzii cât 
mai obiective, luând în considerare toţi factorii pertinenţi și utilizând toate 
procedeele logice valide. Mai simplu spus, gândirea critică este o gândire in-
dependentă, este formularea propriilor idei, atitudini, raţionamente, este o 
gândire orientată spre realizarea unui rezultat sau scop. Gândirea este critică 
doar atunci când poartă un caracter individual. Informaţia venită din exterior 
(texte, video, opiniile colegilor etc.) reprezintă punctul iniţial al procesului de 
gândire critică. Cunoștinţele ne motivează să gândim critic și servesc în calita-
te de element/obiect al procesului de gândire. Pentru a reuși crearea unei idei 
complexe este nevoie să prelucrăm un volum imens de fapte, idei, texte, teorii, 
opinii, concepte etc.

Gândirea critică începe de la formularea întrebărilor și clarificarea proble-
melor care trebuie soluţionate sau a scopurilor care trebuie realizate. Unul din 
elementele-cheie ale gândirii critice este identificarea unui număr mare de so-
luţii alternative pentru soluţionarea unei probleme/sau realizarea unui scop, 
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pentru implementarea acestuia fiind aleasă una sau câteva soluții în baza unei 
analize detaliate.

Gândirea critică este, în același timp, și o gândire socială, pentru că ideile 
sunt verificate, dezvoltate în procesul de comunicare cu alţii. Atunci când dis-
cutăm, citim, argumentăm, clarificăm, de fapt, poziţia noastră este deosebită 
de celelalte.

Gândirea critică presupune reflecţie și luare de atitudine, este o gândire 
deschisă, care nu acceptă dogme, stereotipuri, care verifică informaţia și în-
cearcă să o aplice în viaţă.

2.3. Comunicarea. Tipuri de comunicare
Adevărul este că în ziua de azi suntem capabili să trimitem mesaje de pe 

Lună, dar ne este mult mai greu să construim și să întreţinem în bune condiţii 
relaţiile cu cei din jurul nostru. Și cauza nu este că oamenii nu știu să comu-
nice, ci că nu știu să comunice eficient. Or, a vorbi mult nu înseamnă defel a 
comunica eficient. Nu degeaba comunicarea se află în topul primelor 5 pro-
bleme cu care se confruntă orice manager, iar una din sursele conflictelor este 
comunicarea defectuoasă.

Unii specialiști au estimat că în comunicare cuvintele au o importanţă de 
numai 7%, tonul vocii – de 38%, iar gesturile și mimica – de 55%. Astfel, infor-
maţiile pe care le primim observând comportamentul, poziţia corpului, con-
tactul vizual, mimica și gesturile persoanei sunt mai veridice și mai grăitoare 
decât orice cuvinte rostite. De exemplu, ne putem da seama foarte ușor când 
cineva este speriat, plictisit, furios sau bucuros doar din așa-numitul limbaj al 
trupului, iar atunci când întreţinem cu cineva o discuţie, limbajul trupului în 
primul rând dovedește dacă interlocutorul nostru are dorinţa de a ne asculta 
sau nu. În general, comunicarea poate fi verbală, nonverbală și paraverbală.

Comunicarea verbală este comunicarea care se face doar la nivelul cuvin-
telor rostite. Însă uneori pot fi transmise mesaje suficient de sugestive fără a 
spune vreun cuvânt, în schimb utilizând mimica, gesturile. Acest fel de comu-
nicare se numește nonverbal. De exemplu:

– lovind ușor pe cineva pe umăr, exprimaţi, prin aceasta, sentimente 
calde, afectuoase, de încurajare;

– lovind pe cineva (chiar și peste umăr) cu toată puterea și seriozitatea, 
exprimaţi cu totul alte sentimente, și anume: de ură, răutate, invidie 
etc.;

– strângerea mâinii între bărbaţi este un semn de salut atât la întâlnire, 
cât și la despărţire;
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– strângerea pumnului redă o stare de excitaţie interioară, agresivitate 
(cu cât mai tare se strâng degetele, cu atât este mai densă emoţia în 
sine);

– acoperirea gurii cu palma (sau cu ceașca, vasul din care se bea) în mo-
mentul discuţiei – mirare, nesiguranţă în propriile cuvinte, nesinceri-
tate; 

– atingerea nasului sau scărpinarea ușoară a nasului – neîncredere în 
ceea ce se comunică (atât mesajul din partea ta, cât și din partea parte-
nerului de discuţie), nesinceritate, căutare în procesul discuţiei a unui 
nou contraargument; 

– ștergerea pleoapelor cu degetele – minciună, dar, uneori, sentimentul 
de suspiciune și al nesincerităţii din partea partenerului; scărpinarea 
diferitelor fragmente ale capului (frunte, ureche, ceafă, obraz, barbă 
etc.) – îngrijorare, neliniște, neîncredere/ nesiguranţă;

– netezirea/mângâierea bărbiei – moment în care se ia o decizie; 
– agitaţie a mâinilor – (smulgerea a ceva, sucirea și răsucirea pixului, 

atin gerea unor părţi ale hainei etc.) – încordare, nervozitate, neliniște. 
În general, gesturile sau mișcările corpului ne ajută să putem „citi” sau 
„decoda” ușor unele mesaje, pentru că oamenii sunt obișnuiţi să simtă 
una și să-ţi spună cu totul alta. 

Există totuși un mare risc de a ne înșela în cazul în care vom neglija unele 
diferenţe de tradiţie, zonele geografice, mediul și cultura diferitelor popoare. 
Astfel, desenarea unui cerculeţ cu ajutorul degetului mare și arătător unite la 
vârf, celelalte trei fiind desfăcute, înseamnă „O.K.” în Ame rica, zero – în Fran-
ţa, iar în Tunisia înseamnă ameninţarea cu moartea. În loc de semnul „O.K.” 
rușii ridică degetul mare în poziţie verticală, francezii își duc la buze arătăto-
rul și degetul mare unite la vârf, brazilienii își strâng între degete lobul urechii, 
iar locuitorii Siciliei se ciupesc ușor de obraz. Pe de altă parte, existenţa unor 
gesturi universale nu poate fi negată. De exemplu, pe toa te continentele ne-
dumerirea se exprimă prin ridicare din umeri, iar tristeţea sau bucuria sunt 
semnalate prin modificări fizionomice asemănătoare.

Foarte expresive în determinarea emoţiilor persoanei sunt buzele, care pot fi 
„citite” cu cea mai mare ușurinţă (o mimică încordată a gurii sau mușcarea buze-
lor, de exemplu, vorbesc despre neliniște, iar strâmbarea gurii într-o par te oareca-
re – despre scepticism sau derâdere). Din limbajul nonverbal mai fac parte:

1) privirea și ochii:
– „privire absentă” – reflecţie/meditaţie concentrată; 
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– privire aţintită în ochii unei persoane când pupilele sunt micșorate 
– semnul unei ostilităţi, dușmănii; dorinţa de a domina partenerul; 

– privire aţintită în ochii unei persoane când pupilele sunt dilatate –
semnul manifestării unui interes sexual;

2) poziţia și detaliile ei:
– o schimbare frecventă a poziţiilor, vânzoleală pe scaun, neastâm păr 

– neliniște interioară, încordare; 
– ridicarea – semnal că o oarecare decizie a fost luată, discuţia devi ne 

plictisitoare, ceva a șocat sau a mirat etc.

În fine, a cunoaște expresiile feţei în diferite stări și emoţii este util nu 
numai pentru ca să-i înţelegem pe alţii, ci și pentru exersarea permanentă a 
emoțiilor proprii (de obicei, în faţa oglinzii).

Comunicarea paraverbală se face la nivelul parametrilor „muzicali” ai 
limbajului: tonul, ritmul, intonaţia, timbrul, tempoul, intensitatea vocii, pau-
zele, înălţimea etc. sau unele sunete nearticulate pe care le poate emite persoa-
na (oftatul, tusea semnificativă, „îhî”-urile etc.). Ea mai este numită și comu-
nicare sonoră.

Fiind în stare de neliniște/alarmă sau a unei încordări nervoase, în afară 
de mimică și mișcările corpului, partenerului i se schimbă puţin și timbrul 
vocii.

Descifrând mesajul, acordați atenţie atât puterii, cât și înălţimii glasului:
– evident ridicat – entuziasm, bucurie, dar și neîncredere;
– ridicat, într-un diapazon larg de putere, tonalitate și înălţime – mânie 

și frică;
– extrem de ridicat, pătrunzător – neliniște;
– moale și înăbușit, cu intonaţia finală a fiecărei fraze coborâtă – neno-

rocire, tristeţe, oboseală;
– forţarea sunetului – încordare, neloialitate.
Purtătoare de informaţii sunt și sunetele neverbale:
– șuierat (cu certitudine, nu cel artistic) – nesiguranţă sau pericol;
– un râs zgomotos necorespunzător momentului – încordare;
– spasme spontane ale glasului – încordare;
– tuse permanentă – nesinceritate, neîncredere în sine, neliniște.
Cel mai mult ne poate comunica despre starea emoţională a persoanei 

analiza vorbirii ei curente: cum sunt plasate accentele logice, cât de repede 
sunt rostite cuvintele, cum sunt construite frazele, ce devieri de la normă se 
observă (alegerea cuvintelor în mod nesigur sau incorect, întreruperea frazelor 
la jumătate de cuvânt, schimbarea cuvintelor, apariţia unor cuvinte sau expre-
sii parazitare, dispariţia pauzelor etc.). Cu toate acestea:
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– o vorbire rapidă exprimă neliniște vădită sau o dorinţă aprigă de a 
convinge de ceva sau pe cineva;

– o vorbire lentă – aroganţă, oboseală, nenorocire, stare de depresie;
– o vorbire cu întreruperi – nesiguranţă;
– o vorbire laconică, sigură – siguranţă vădită;
– nesiguranţă în alegerea cuvintelor – neîncredere în sine sau intenţia de 

a uimi prin ceva; 
– apariţia unor defecte de vorbire (repetarea cuvintelor sau deformarea/

denaturarea cuvintelor, întreruperea frazelor la jumătate de cuvânt) 
– frământare/neliniște pregnantă, dar uneori și dorinţa de a înșela; 

– pauze de vorbire intenţionate – încordare; 
– pauze prea lungi – dezinteres sau dezacord.

Totuși, într-o relaţie personală, cea mai eficientă formă de comunicare este 
aceea prin care vă exprimaţi părerile, emoţiile, sentimentele, făiile, sentimentele, făiile, sentimentele, f ră a ataca, cu 
toate acestea, interlocutorul. Acesta mai e numit și limbajul responsabilităţii, 
limbaj prin care se pot evita multe situaţii conflictuale. Acesta presupune trei 
pași/acţiuni:

– descrierea comportamentului (atunci când vă întoarceţi târziu aca să...; 
atunci când vă lăsaţi lucrurile în dezordine...);

– formularea propriilor emoţii și sentimente pe care le avem ca urmare 
a comportamentului interlocutorului (...eu mă neliniștesc; …mă simt 
furios);

– exprimarea consecinţelor comportamentului respectiv asupra pro-
priei persoane (pentru că mă gâgâg ndesc că viaţa și securitatea ta sunt 
în pericol; pentru că nu manifești respect faţă de munca altuia). Orice 
mesaj care începe cu „TU(!)” trezește, ca urmare, o reacţie de apăra re. 
Mesajul formulat de la persoana I, dimpotrivă, este focalizat în pri-
mul rând pe ceea ce simte persoana. În plus, exprimând clar ceea ce 
simţim, ne facem mai înţeleși de către ceilalţi (pentru că presupune 
un schimb mai mare de informaţii) și ne este mai ușor să depistăm 
adevărata cauză a situaţiei de problemă.

Există totuși riscul ca aceste mesaje să devină negative, și anume atunci 
când le rostim pe un ton nervos. Nu uitaţi de importanţa tonului vocii, a ges-
turilor și mimicii atunci când vreţi să câștigaţi încrederea cuiva. COMUNI-
CĂM CA SĂ:

– NE CUNOAȘTEM;
– NE ÎMPARTĂȘIM EMOŢIILE UNII ALTORA; 
– SCHIMBĂM INFORMAŢII; 
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– ÎI CONVINGEM PE ALŢII SĂ INŢELEAGĂ PUNCTUL NOSTRU 
DE VEDERE; 

– CONSTRUIM RELAŢII.

„Decalogul” comunicării
Nu poţi să nu comunici.
A comunica presupune cunoaștere de sine și stimă de sine.
A comunica presupune conștientizarea nevoilor celorlalţi.
A comunica presupune a ști să asculţi.
A comunica presupune a înţelege mesajele.
A comunica presupune a oferi feedback (vezi 2.6.).
A comunica presupune a înţelege cum funcționează o relație.
A comunica presupune a ști să îţi exprimi sentimentele.
A comunica presupune a accepta conflictele.
A comunica presupune asumarea soluţionării conflictelor.

2.4. Comunicarea cu beneficiarul. Consultarea juridică primară
Una din competențele esențiale necesare unui parajurist constă în acorda-

rea unei consultații juridice elementare unui beneficiar. Acestea sunt intervie-
varea și consultarea beneficiarului. Ascultarea este o abilitate foarte importan-
tă și absolut necesară unei intervievări bune. În general, ascultarea activă este 
o metodă de comunicare unde ascultătorul utilizează atât limbajul verbal, cât 
și cel al trupului, gesturile, contactul vizual, dar și limbajul paraverbal (inclu-
zând tonul vocii, tempoul), întrebările deschise, reformulările și rezumările cu 
scopul de a-i demonstra vorbitorului că este ascultat.

Atunci când asculţi, tu poţi reformula mesajul auzit în cuvinte proprii, 
evaluând, analizând, rezumând și, prin aceasta, înţelegând mesajul persoanei 
care vorbește. Atunci când asculţi activ, ai o bună oportunitate de a te face mai 
bogat cu încă un punct de vedere, cu încă o idee, dar și cu încă o experienţă... 
Ascultarea activă este o deprindere care te va salva pe tine, dar și pe multe per-
soane care vor apela la serviciile tale, de multe probleme în viaţă.

Ascultarea este o activitate dificilă, care solicită mai mult efort decât vor-
birea, fiind un proces activ, și nu unul pasiv. De aceea, în majoritatea cazurilor, 
accentul cade pe abilităţile de ascultare, și nu pe cele de vorbire.

În final, vom menționa că intervievarea și consultarea nu trebuie privite 
ca procese separate, ele deseori au loc imediat una după alta. Dar, în cazul în 
care parajuristul nu este sigur de soluția ce poate fi oferită sau are nevoie de 
informații suplimentare de la beneficiar, parajuristul poate stabili o altă zi pen-
tru a oferi consultația beneficiarului, adică pentru a discuta soluțiile posi bile și 
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a ajuta beneficiarul să o aleagă pe cea mai potrivită. În acest caz intervie varea 
și consultarea se întrerup pentru o perioadă de timp. Este recomandabil de 
stabilit timpul următoarei întâlniri cu beneficiarul nu mai târziu de 3 zile din 
ziua intervievării.

2.5. Instruirea în domeniul drepturilor omului
Din punct de vedere teoretic nu există o definiţie oficială referitoare la 

instruirea beneficiarilor parajuristului. Dat fiind faptul că una dintre respon-
sabilităţile parajuristului este să desfășoare activităţi de instruire și informare 
a locuitorilor comunităţii în care activează în domeniul drepturilor omului în 
diferite forme (lecţii publice/seminare), parajuristul trebuie să ia în conside-
raţie mai multe aspecte pedagogice. La baza tuturor activităţilor cu caracter 
instructiv-educativ cu cetăţenii pe care intenţionează să le desfășoare paraju-
ristul se află principiile educaţiei adulţilor (EA).

Cea mai mare problemă cu care se va confrunta parajuristul când va 
desfășura activităţi de instruire va fi cum să ajungă la inima beneficiarului/”e-
levului” său. De multe ori veţi spune: „Of, acest bărbat/această femeie nu va 
învăţa niciodată și nu se va schimba niciodată. Lupul păru-și schimbă, dar 
năravul ba”.

Învăţarea adulţilor, creșterea adulţilor, schimbarea adulţilor! Contrar cre-
dinţei că, odată ce învăţarea a avut loc, este dificil s-o mai schimbi, cea mai 
mare parte a învăţării se desfășoară în școală. Învăţarea adulţilor se bazează pe 
principii și condiţii diferite de principiile învăţării formale.

Odată ce parajuristul a decis să desfășoare o lecţie publică sau un semi-
nar cu oamenii din comunitate, acesta trebuie să înţeleagă și să ţină cont de 
diversitatea principiilor și condiţiilor învăţării adulţilor, de rolul pe care îl joa-
că adulţii în cadrul propriului proces de învăţare. Activităţile pe care le va 
desfășura trebuie să aibă scopuri clare și obiective specifice, conforme cu ne-
voile identificate, dar și cu nevoile induse prin reforma de drept.

Adulţii învaţă diferit. Iată câteva modalităţi de învăţare adulţilor.
Modalităţi de învăţare:
– înveţi, apoi faci;
– înveţi în timp ce faci;
– faci, apoi înveţi.

Atunci când parajuristul intenţionează să desfășoare activităţi de instruire 
cu adulţii, el trebuie să cunoască grupul cu care va lucra, particularităţile in-
dividuale și de grup și este absolut indispensabil să ţină cont de niște principii 
care vor eficientiza și vor facilita învăţarea acestora.
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Sfaturi practice pentru desfăSfaturi practice pentru desfăSfaturi practice pentru desf șurarea activităților de instruire

1. Adulţii învaţă să facă ceva în timp/pe parcursul vieţii. Aceasta în-
seamnă că în cadrul activităților de instruire pe care intenționează 
să le desfășoare parajuristul trebuie să existe concretețe, continuitate, 
perseverență.

2. Adulţii participă la activităţile de învăţare conștientizând faptul că in-
fluenţează procesul de învăţare. De aceea parajuristul trebuie să utilize-
ze diverse metode și procedee care să permită valorificarea experienței 
aces tora. Experienţa acumulată de adulţi trebuie să fie valorificată și 
îmbogă ţită pe parcursul procesului de învăţare. Altfel, adulţii se pot 
simţi inutili sau ameninţaţi de procesul de învăţare.

3. Procesul de învăţare a adulţilor este mai bun când se desfășoară într-un 
mediu sigur, acceptat și provocator. Aceasta presupune că, înainte de 
desfășurarea activității de instruire, parajuristul trebuie să amenajeze 
sala. Toți participanții la instruire trebuie să aibă un loc pe scaun.

4. Adulţii participă la activităţile de învăţare având anumite necesități, 
probleme, speranţe și așteptări personale. Parajuristul trebuie să le recu-
noască și să le respecte, dacă dorește ca motivaţia în cadrul procesului 
de învăţare să sporească.

5. Învăţarea creează sentimente emoţionale adulţilor – excitaţie, agitaţie, 
ten siune, confuzie, dezorientare, frustrare etc. De aceea, parajuristul 
trebuie să ţină cont de acest element, găsind diferite căi de anihilare a 
acestora.

6. Adulții învață dacă sunt motivați. Cum poate parajuristul să motiveze 
participanții pentru învățare?
– prezentând părţile pozitive ale învăţării;
– conferind semnificaţie certă cunoștinţelor și competenţelor căpătate;
– adaptând ceea ce învaţă;
– asigurându-le un feedback continuu;
– participând la elaborarea obiectivelor învățării.

7. Parajuristul va facilita procesul de învățare dacă:
– va încuraja activitatea oamenilor;
– va recunoaște dreptul persoanei de a greși;
– va accepta diferenţele;
– va încuraja deschiderea, respectul faţă de sine și faţă de ceilalţi;
– va încuraja colaborarea în timpul învăţării.

2.6. Oferirea și primirea de feedback
Feedbackul este un mod de a ajuta pe cineva să-și evalueze și, even-

tual, să-și schimbe comportamentul prin a-i furniza informaţii cu privire la 
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comportamen tul său și la impactul pe care l-a avut acesta asupra dvs. Feedbac-
kul vă va ajuta să aflaţi dacă, prin ceea ce faceţi și spuneţi, v-aţi realizat sau nu 
obiectivele.

În orice proces este important feedbackul permanent și constructiv. Din 
mai multe experienţe am constatat că există un feedback permanent: construc-
tiv sau mai puţin constructiv, dar permanent avem o reacţie de răspuns la ceea 
ce se întâmplă în jurul nostru. Chiar și indiferenţa este un feedback, care me-
rită să fie luată în seamă, descifrată.

Din cele mai multe experienţe am dedus o învăţătură despre feedbackul 
prospectiv, un aspect al feedbackului constructiv. Tehnica acestui tip de feed-prospectiv, un aspect al feedbackului constructiv. Tehnica acestui tip de feed-prospectiv
back este foarte simplă, dar trebuie practicată serios pentru a o însuși.

Mesajele, sugestiile, aprecierile se orientează spre viitor și se evită negaţiile, 
aprecierile distructive.

Exemplele de mai jos se referă la feedbackul unei prezentări. Comparaţia 
respectivă ilustrează tehnica dată.

FEEDBACK PROSPECTIV FEEDBACK DISTRUCTIV

Data viitoare veţi avea grijă ca fiecare 
coleg din echipă să se implice. Data 
viitoare să urmăriți timpul prezentării 
dvs. și să vă încadraţi în timpul acordat, 
ca să reușiţi să spuneţi ceea ce este mai 
important. Data viitoare veţi avea grijă 
de voca bularul pe care îl folosiţi, astfel 
ca fie care să înţeleagă ceea ce spuneţi.

Nu aţi avut grijă ca fiecare coleg de 
echipă să se implice. Aţi depășit limita 
de timp pentru pre zentare și nici nu aţi nici nu aţi nici nu a i 
reușit să spuneţi ceea ce este mai im-
portant. Aţi folosit un vocabular foarte 
com plicat, cu termeni necunoscuţi de 
majoritatea celor din sală, nimeni nu a 
înţeles mare lucru din ceea ce aţi spus.

Uneori cel căruia îi oferiţi feedback, chiar dacă vi se pare că îi spuneţi 
lucruri adevărate, nu progresează defel, ba încă îl lăsaţi cu senzaţii neplăcute. 
Aceasta se întâmplă în cazurile când generalizaţi în baza unei situaţii, când 
vorbiţi cu indiferenţă, superioritate sau când folosiţi cuvinte care rănesc. Pen-
tru a transforma un feedback distructiv într-unul constructiv, formulaţi-vă 
opiniile într-o manieră pozitivă (evitaţi generalizările, formularea întrebărilor 
negative și judecăţile, folosiţi un vocabular decent, iar verbele – la timpul pre-
zent etc.).

Exemple
Greșit: Domnule Avram, ești un jurist prost! (generalizare)
Corect: Domnule Avram, ai comis o greșeală, scriind Codul muncii în loc 

de Dreptul muncii.
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Greșit: Dumitru, chiar nu poţi fi mai atent? (întrebări negative)
Corect: Dumitru, știu sigur că poţi fi mai atent. Dacă nu ar fi așa, ţi-aș

spune.
Greșit: Nu mă interesează de ce ai întârziat la ședinţă. Astea-s problemele 

tale! (indiferenţă, superioritate)
Corect: Te cunosc de mai mult timp și am observat că preferi să fii punctual, 

însă astăzi, probabil, s-a întâmplat ceva grav... Poţi să-mi explici...?
De fapt, pentru ce urmărim un feedback? Pentru a îmbunătăţi lucrurile 

în viitor? O putem realiza orientându-ne, prin evaluarea, aprecierea pe care o 
facem, spre viitor și nu axându-ne pe ceea ce s-a consumat deja.

Pe cât de simplu s-ar părea, pe atât de complicat este de practicat o astfel 
de tehnică. Mai ales pentru oamenii din societatea noastră, unde este practic 
înnăscută capacitatea de a evalua și a aprecia lucrurile doar din retrospectivă 
asta am făasta am făasta am f cut așa; asta am spus așa; asta am arăa; asta am arăa; asta am ar tat așa... etc.), este foarte dificil 
să accepte perspectiva viitorului.

De aceea, dacă o veţi exersa mai mult timp, veţi începe să o înţelegeţi și să-i 
vedeţi rostul. Exersarea trebuie să fie serioasă și permanentă.

Priviţi feedbackul ca pe o șansă a îmbunătăţirii muncii dvs.! Toate activită-
ţile de succes au implicat feedbackul. Doar astfel puteţi învăţa să progresaţi și 
să evitaţi comiterea unora și acelorași greșeli!

2.7. Soluţionarea conflictelor
Conflictul este o parte inevitabilă a vieţii noastre. De aceea, ca parajurist, 

veţi fi pus în situaţia de a ajuta părţile care sunt parte la conflict să-l soluţione-
ze. Pentru a dezvolta această competenţă este absolut necesar să cunoașteţi ce 
este un conflict și etapele soluţionării acestuia.

Conflictul nu este ceva implicit rău, deși mai tot timpul ne provoacă sen-
timente negative. Soluţionarea pașnică și constructivă a conflictelor este calea 
care ne poate feri de consecinţele negative ale acestora, cât și ne poate transfor-
ma problemele în oportunităţi de a face viaţa mai bună.

Un CONFLICT nu înseamnă neapărat violenţă, însă de multe ori se recur-
ge la violenţă pentru a rezolva un conflict.

La baza apariţiei unui conflict stă îndeosebi o comunicare negativă (defec-
tuoasă și/sau insuficientă). Alte cauze frecvente ale apariţiei conflictului sunt 
legate de:

– concurenţa exagerată, prea mare;
– percepţii diferite;
– interese și valori diferite; 
– comportament necorespunzător;
– resurse limitate, insuficiente.
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În schema de mai jos prezentăm fazele care generează un conflict:

DEZACORDUL
Dezacordul presupune puncte de vedere diferite, simple neînţelegeri, di-

vergenţe neînsemnate.
ALIMENTAREA DEZACORDULUI
Alimentarea dezacordului înseamnă intensificarea acestuia prin susţine-

rea exagerată a propriului punct de vedere și accentuarea erorilor din punctul 
de vedere al „opoziţiei”.

RUPTURA
Ruptura semnifică dominarea emoţiilor în raport cu argumentarea logică 

și scăderea încrederii reciproce.
CONFLICTUL
Conflictul trădează un comportament de concurenţă exagerat, care alune-

că spre agresivitate (verbală și/sau fizică).
Odată declanșat, un conflict nu este neapărat dăunător. Dimpotrivă, un 

conflict, între anumite limite, este util pentru progresul părţilor implicate în 
el. Dar chiar și o asemenea abordare presupune rezolvarea lui.

În toate situaţiile de viaţă (acasă, la școală, în comunitate) vă confrunta-
ţi cu diverse forme ale conflictului (neliniște, stres, sentiment de neajutorare 
etc.). În acest sens, însușirea unor abilităţi de soluţionare a conflictelor ar fi o 
condiţie inerentă pentru ca să vă recăpătaţi încrederea în forţele proprii și să 
faceţi faţă lucrurilor. Mai multe informații despre metodele de soluționare a 
conflictului vezi în cap. 14 din Îndrumarul juridic elementarÎndrumarul juridic elementarÎ .ndrumarul juridic elementar.ndrumarul juridic elementar

2.8. Iniţierea și organizarea activităţilor în folosul comunităţii 
Odată ce parajuristul și-a început activitatea și cunoaște mai bine oamenii, 

comunitatea și problemele cu care se confruntă, este bine să iniţieze și unele 
activităţi în folosul comunităţii. Această competenţă este una indispensabilă, 
dat fiind faptul că cetăţenii îl consideră pe parajurist nu doar o persoană care 
le soluţionează problemele personale, dar și pe cele ale comunităţii.

Este bine să faceţi cunoscută intenţia dvs. de a organiza aceste activită-
ţi pentru cât mai multă lume din comunitate (prieteni, administraţia locală, 
repre zentanţi ai ONG-urilor și ai agenților economici). În pofida stereotipu-
rilor pe care le au cetăţenii despre aceștia, totuși ei v-ar putea acorda sprijinul 
necesar: prin susţinere morală, materială, financiară chiar. Contează ca dvs. să 
le demonstraţi că mizaţi foarte mult anume pe ajutorul lor. Astfel, susţinuţi de 
membrii comunităţii, puteţi să organizaţi: mese rotunde, seminare de instrui-
re, campanii de informare, dezbateri publice, strângeri de fonduri etc. Unele 
dintre aceste activităţi sunt descrise în detalii în capitolul 8.



C a p i t o l u l  I I  37

2.9. Administrare și logistică
Pornind de la statutul parajuristului, de la responsabilităţile lui în comuni-

tate, și anume consultanţa, informarea și instruirea tuturor membrilor inte-
resaţi ai comunităţii, putem afirma că parajuristul va avea un volum de lucru 
foarte mare. Dat fiind faptul că nu va avea subalterni, administrator și nici 
secre tar, el va fi responsabil de administrarea și logistica biroului în care va 
activa.

Nu va fi ușor! Însă consecvenţa, perseverenţa, străduinţa și continuitatea 
în profesarea activităţii de parajurist îl vor ajuta să dezvolte aceste competenţe, 
indispensabile activităţii lui. O descriere detaliată a modului cum trebuie să ad-
ministreze parajuristul și să aibă grijă de logistica biroului său vezi în cap. 9.

2.10. Utilizarea computerului
Utilizarea computerului este o competenţă indispensabilă, dat fiind fap tul 

că facilitează și disciplinează activitatea parajuristului. Odată ce biroul aces-
tuia va fi dotat cu un computer, el trebuie să profite la maximum de această 
oportunitate. Când și cu ce scop va putea parajuristul să utilizeze compute-
rul? Chiar de la început parajuristul își va crea propriile fișiere pentru a pă-
stra tot tipul de informații de care are nevoie pentru activitatea sa. Acestea 
ar putea fi rapoartele lunare, anuale, diferite ti puri de scrisori, liste, evidența 
activităților în folosul comunității, vizitele beneficiarilor, datele de contact și 
problemele acestora etc. De asemenea, parajuristul va deschide dosare/fișiere 
aparte beneficiarilor care se confruntă cu probleme mai complexe, stocând 
toată informația/pașii cu privire la soluționarea acestora.

Dacă computerul parajuristului ar avea acces la internet (ar fi bine ca pa-
rajuristul să insiste pe lângă primar să aibă acces la internet), acesta va avea 
acces la legislația națională, ceea ce va facilita căutarea actelor normative ne-
cesare activității sale (vezi cap. 2.11).

2.11.  Căutarea actelor normative
De cele mai multe ori, în activitatea sa parajuristul va utiliza legislaţia Re-

publicii Moldova, însă nu întotdeauna va avea la îndemână toate actele norma-
tive. De aceea trebu ie să cunoască unde și cum le poate. Unica sursă oficială 
este Monitorul Oficial, care are o versiune electronică, numita MoldLex. Dacă 
parajuristul nu este abonat la această sursă, cea mai accesibilă cale o reprezintă 
internetul. Registrul de stat al actelor juridice a Republicii Moldova reprezin-
tă un extras din baza de date juridice (tă un extras din baza de date juridice (www.justice.mwww.justice.md) și include denumirea 
organului emitent, denumirea actului, numărul și data adoptării, denumirea 
publicaţiei, numărul/articolul și data publicării. În faţa denumirii este plasat 
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un logotip, care indică tipul și starea actului juridic. Formularul de căutare 
permi te selectarea actelor după o serie de criterii. Acest formular include:

– domeniul de căutare;
– condiţiile de căutare.
Domeniul de căutare se determină prin selectarea compartimentului so-

licitat din lista derulantă plasată la începutul formularului și a tipului, plasată 
mai jos.

Pot fi selectate următoarele tipuri de acte:
• toate actele, inclusiv cele despre modificări și cele abrogate (implicit);
• acte de bază în vigoare (exclusiv cele despre modificări);
• acte despre modificări;
• acte abrogate.

Notă: Indicarea domeniului de căutare este obligatorie, pe când condiţiile 
de căutare pot fi opţionale.
După determinarea domeniului de căutare, pot fi indicate unele condiţii 

pe care le cunoașteţi în acest moment.

Numărul actului
În câmpul „Număr” se indică numărul actului, de exemplu „1107” (pentru 

legi, legislatura nu se indică). Dacă alte condiţii nu vor fi indicate, atunci vor 
fi selectate toate actele cu numărul indicat din compartimentul selectat, indife-
rent de data adoptării lor și sursa publicării.

Data sau perioada adoptării actelor („data de la” – „data până la”)
Câmpul „Data” este format din trei casete, ziua – luna – anul. În primul 

câmp se indică data adoptării actului, de exemplu, „12.05.1995”. Dacă se dorește 
indicarea unui interval, atunci în primul câmp se indică data mai mică, iar în 
câmpul al doilea – data mai mare. De regulă, numerele actelor nu se repetă în 
același an, de aceea, dacă s-a indicat numărul actului, atunci în câmpul „Data” 
este suficient de a indica numai anul. În mod analogic, dacă nu se cunoaște 
data exactă a adoptării actului, se indică numai anul.

Dacă se dorește obţinerea listei actelor pentru un an, atunci este suficient 
să se indice acest an în primul câmp al datei, de exemplu, „1995”. Pentru un 
interval de ani, în primul câmp al datei se indică anul mai mic, iar în al doilea 
câmp, anul mai mare, de exemplu, „1993 – 1996”. În mod analogic, se pot in-
dica numai luna și anul, pentru a obţine lista actelor adoptate într-o anumită 
lună, de exemplu, „09 1994”.
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Publicaţia
Caseta „Publicat” include trei câmpuri.
Primul câmp conţine lista denumirilor publicaţiilor. Implicit este eviden-

ţiată denumirea „Toate publicaţiile”, deci căutarea se va face în toate publica-
ţiile. Cu ajutorul meniului derulant utilizatorul poate alege denumirea publi-
caţiei solicitate.

În câmpul al doilea (situat mai jos, pe stânga) se indică numărul publica-
ţiei. Dacă publicaţia include câteva numere, de exemplu, „Monitorul Oficial, 
nr. 196-199 din 12.09.2003”, atunci se poate indică „196” sau „196-199”, sau 
„199”.

De regulă, numărul publicaţiilor se repetă în fiecare an, de aceea trebuie 
indicat și anul publicării în câmpul al treilea, plasat mai la dreapta.

Exemplu: Se dorește obţinerea decretelor publicate în Monitorul Oficial 
nr. 200-203 din 19.09.2003. În acest caz selectăm compartimentul „Decrete-
le Președintelui Republicii Moldova”, apoi, în primul câmp al casetei „Publi-
caţia”, din meniul derulant, alegem „Monitorul Oficial”, în câmpul al doilea 
introdu cem „200”, iar în câmpul al treilea „2003”.

Notă: Dacă Monitorul Oficial conţine numere multiple, de exemplu, „47-49”, 
și se va indica „48”, atunci rezultatul va fi nul. ”, atunci rezultatul va fi nul. ” În acest caz se poate indica În acest caz se poate indica Î
doar „47” sau „47-49”.
Atenție – nu este necesară indicarea numărului sau a datei actului căutat, 

dacă nu le cunoașteți, utilizați doar câmpurile „Text” și „în” descrise mai jos.

Căutare în denumirea actului
În câmpul „Text” se culege textul care va fi căutat. La culegerea textului 

mărimea literelor nu este importantă (majuscule sau minuscule).
În câmpul „În” se alege una din cele 4 opțiuni: Căutare exactă în titlu, 

Căutare morfologică în titlu, Căutare morfologică în text, Căutare exactă în 
text. Pentru că nu întotdeauna cunoaștem denumirea exactă a actului căutat, 
se recomandă alegerea opțiunii „Căutare morfologică în titlu” sau „Căutare 
morfologică în text”.

Ca text pot servi: un cuvânt sau rădăcina cuvântului, o propoziţie (o fra-
ză) sau o parte dintr-o propoziţie (din frază), câteva cuvinte sau părţi din 
cuvinte separate prin spaţii. Actul va fi selectat dacă toate cuvintele indicate 
au fost găsite în denumirea lui, indiferent de ordine și de locul aflării lor. Spre 
exemplu, dacă căutăm Legea privind transparența în procesul decizional, dar 
nu știm denumirea exactă, putem indica doar „transparenta” sau „decizional”. 
Cuvintele se indică fără semnele diacritice!
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Este preferabilă utilizarea reducerii cuvintelor până la varianta care ar ex-
clude forme derivate, de exemplu: aplic va fi forma redusă pentru aplicare, 
aplicarea, aplicării, aplicărilor, aplicând, aplicaţie etc.

Exemple: „norm procedur” pentru fraza „normele de procedură” sau 
„drept autor conex” pentru fraza „privind dreptul de autor și cele conexe” 
etc.

După indicarea domeniului și a condiţiilor de căutare, executaţi un clic pe 
butonul Selectare.

2.12. Monitorizarea
Monitorizarea reprezintă observarea și înregistrarea regulată a activităţi-

lor parajuristului. Acest proces presupune colectarea de rutină a informaţiilor 
referitoare la toate aspectele activităţii acestuia.

A monitoriza înseamnă a urmări desfări desfări desf șurarea activităţilor incluse în 
agenda de lucru. Aceasta presupune observarea sistematică a proceselor în 
desfăşdesfăşdesf urare.

Monitorizarea presupune, de asemenea, informarea periodică a donato-
rului, a celor direct implicaţi pentru a desfăi pentru a desfăi pentru a desf șura cu succes activitatea paraju-
ristului, precum și a beneficiarilor activităţilor lui. Raportarea datelor culese 
permite luarea unor decizii ce duc la îmbunătăţirea performanțelor din activi-
tatea parajuristului.

Scopul monitorizării:
Monitorizarea este extrem de importantă în planificarea și implementarea 

unui șir de activităţi care urmăresc realizarea unui scop. Poate fi comparată cu 
mersul pe bicicletă; doar privind înainte poţi alege direcţia corectă.

Informaţiile obţinute prin monitorizare pot fi folosite pentru:
• a analiza situaţia comunităţii;
• a determina dacă resursele implicate sunt utilizate corespunzător;
• a identifica problemele cu care se confruntă comunitatea și posibilele 

soluţii;
• a folosi experienţa acumulată în activităţile care urmează;
• a determina dacă modul în care au fost planificate activităţile este cel 

mai adecvat pentru rezolvarea problemelor apărute pe parcurs.

2.13. Evaluarea. Tipuri de evaluări
De cele mai dese ori, când auzim cuvântul evaluare, în gând ne vine ideea 

de „test”. Însă nu de fiecare dată testul oferă posibilitatea de a evalua perfor-
manţele persoanei evaluate. Evaluarea activităţii parajuristului repre zintă eta-
pa cea mai dificilă în planificarea și desfăi desfăi desf șurarea acesteia.
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Evaluarea este o parte integrantă a procesului de învăţare și are anumite 
scopuri:

– motivarea învăţării și stimularea obţinerii unor rezultate bune;
– monitorizarea învăţării;
– îmbunătăţirea predării, facilitării activităţilor;
– adecvarea stilurilor de predare/învăţare;
– responsabilizarea participanţilor.
Ca și procesul de învăţare, evaluarea necesită pregătire și planificare deta-

liată. Înainte de a evalua o activitate, parajuristul trebuie să răspundă la între-
barea: Ce vreau să evaluez? Astfel el își va determina obiectivele evaluării.

În cadrul unei activităţi de instruire (lecţie publică, seminar), parajuristul 
poate utiliza următoarele tipuri de evaluări:

Iniţială – evaluarea prealabilă a beneficiarilor trebuie desfăa beneficiarilor trebuie desfăa beneficiarilor trebuie desf șurată înain te 
de activitate. Evaluarea iniţială determină nivelul pe care îl are grupul de bene-
ficiari în domeniul/tematica/problemele care urmează a fi abordate în cadrul 
instruirii.

Evaluarea iniţială nu este obligatorie. Aceasta rămâne la latitudinea para-
juristului, în funcție de obiectivele pe care și le-a trasat.

Curentă – evaluarea în cadrul activităților de instruire.
Este foarte important ca parajuristul să decidă ce va evalua, care obiective 

vor fi evaluate (nu toate obiectivele vor fi evaluate). De asemenea, este absolut 
necesar să se elaboreze criteriile de evaluare.

Împreună cu beneficiarii săi, parajuristul va găsi indicatori concreţi care 
vor demonstra realizarea obiectivelor pe care și le-a propus.

Criteriile reprezintă aspectele beneficiarilor pe care dorește parajuristul 
să le evalueze. De exemplu, v-aţi propus să evaluaţi o prezentare. O puteţi face 
conform următoarelor criterii:

Criterii de evaluare
Politeţe. Prezentatorul a folosit un limbaj adecvat atunci când s-a adresat 

ascultătorilor?
Claritate. Mesajul prezentat a fost clar și concis?
Logică. Mesajul a fost bine structurat?
Cunoștinţe. Prezentatorul a demonstrat că deţine cunoștinţe pe tema res-

pectivă? Dar în ceea ce privește punctul de vedere opus?
Răspunsuri. Prezentatorul a răspuns prompt la întrebări?
Indicatorii descriu caracteristici, performanţe sau cunoștinţe de care tre-

buie să dea dovadă beneficiarii instruirii.
De pildă, indicatorii pentru criteriul Politeţe din exemplul de mai sus ar fi 

dacă prezentatorul folosește pronumele de politeţe DumneavoastrăDumneavoastrăDumneavoastr , dumnea-
ta, cu vinte de mulţumire, cuvinte amabile, gesturi politicoase.
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Finală – acest tip de evaluare poate ajuta parajuristul în determinarea 
pașilor/activităţilor ulterioare pe care le va desfășura cu beneficiarii săi. In-
strumentele de evaluare trebuie să se bazeze nemijlocit pe obiectivele instru-
irii. Este de dorit ca parajuristul să decidă ce obiective va evalua. Nu toate 
obiectivele unei instruiri pot fi evaluate.

De obicei, acest tip de evaluare constă în elaborarea unui chestionar care 
este completat de către beneficiari la finele activităților de instruire.

Autoevaluarea este o formă de organizare și apreciere personală, repre-
zentând expresia unei motivații lăuntrice spre performanță.

Parajuristul are nevoie să se autocunoască, el trebuie să aibă un program 
propriu de învățare, să-și aprecieze propriile atitudini.

Componentele autoevaluării
– Parajuristul își va dezvolta abilitățile de autoevaluare în cazul în care 

beneficiarii săi vor manifesta interes și o atitudine binevoitoare față de 
el, încredere în forțele proprii și vor cere ajutorul/asistența acestuia.

– Este important ca parajuristul să poată să-și dea o caracteristică suc-
cintă, să-și poată autoregla activitatea de învățare. Baza activităţii de 
autoevaluare include: dezvoltarea unei atitudini critice faţă de sine, 
activizarea proceselor de gândire, organizarea eficientă a activităţii 
mintale și practice.

– Dezvoltarea abilităţilor de autoevaluare necesită un nivel înalt al aces-
tui proces, a cărui formare cere eforturi și timp.

Efectele implicării parajuristului în procesul de autoevaluare
– Parajuristul exercită rolul de subiect al acţiunii pedagogice, de partici-

pant la propria sa formare.
– Permite parajuristului să-și aprecieze rezultatele obţinute și să înţelea-

gă eforturile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.
– Cultivă motivaţia interioară faţă de învăţătură și atitudinea pozitivă, 

responsabilă faţă de propria activitate.

Căi de formare și de educare a spiritului de evaluare obiectivă Autoco-
rectarea. Este un prim exercitiu pe calea dobândirii autono miei în evaluare. 

Evaluarea activităţilor curente ale parajuristului – de exemplu, după 
desfășurarea fiecărei activități, întâlniri cu beneficiarii, parajuristul trebuie să 
se gândească ce a reușit și ce nu a reușit, ce mai poate face, astfel ca toate părțile 
implicate în acest proces să fie mulțumite. Evaluarea din exterior. Este foarte 
important ca activitățile desfășurare de parajurist să fie evaluate de către cine-
va din exterior (acesta poate fi un alt parajurist sau cineva de la primărie, un 
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coleg de serviciu, un prieten etc.). De asemenea, ar fi foarte bine dacă fiecare 
activitate desfășurată va fi evaluată de către beneficiari, printr-un chestionar 
de evaluare. Aceste chestionare trebuie pregătite din timp.

Exemplu de chestionar de evaluare a activității

Chestionar de evaluare (I)
1. Cum v-ați simțit?
2. Ce a fost util?
3. Ce nu a fost util?
4. Ce v-ar interesa să discutăm la întâlnirea următoare?

Chestionar de evaluare 3-2-1 (II)
1. Numiți trei lucruri pe care le-ați învățat astăzi.
2. Scrieți două idei pe care le veți discuta cu colegul/prietenul dvs.
3. Numiti o activitate/acțiune pe care o veți face imediat după această 
 întâlnire.
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3. COMUNICAREA VERBALĂ

Viaţa noastră nu poate exista fără comunicare. Însă nu întotdeauna ob-
ţinem rezultatul dorit. De ce? Pentru că, atunci când comunicăm, trebuie să 
ţinem cont de anumite reguli. Acest fapt va face comunicarea noastră mai efi-
cientă, mai interesantă și mai atractivă. Cum trebuie să comunice parajuristul 
cu beneficiarii la telefon? Cum să eficientizeze relaţia sa cu administraţia pu-
blică locală? Cum și cât trebuie să implice presa în activitatea sa? Răspunsuri, 
sfaturi și îndrumări vor putea fi găsite în acest capitol.

3.1. Discuţiile telefonice 
Indiferent de subiect, orice discuţie telefonică impune, prin natura ei, une-

le formalităţi care, aparent, consumă timp, însă, dacă nu se respectă, riscă să 
atribuie un nivel scăzut de cultură sau o imagine mai proastă unui parajurist 
civilizat. Acestea sunt:

– Formula de salut. Salutaţi-vă și prezentaţi-vă. Cereţi-vă scuze pentru 
faptul că întrerupeţi, eventual, dintr-o activitate care cere concentrare. 
(Amintiţi persoanei împrejurările în care v-aţi cunoscut sau subiectul 
care vă va face cunoscuţi.) Chiar dacă știţi că interlocutorul nu vă vede 
faţa, mimica, zâmbetul, aceasta nu înseamnă că el nu le va simţi. Zâm-
biţi firesc și o să vă miraţi de productivitatea discuţiei. 

– Formula de încheiere. Mulţumiţi pentru conversaţie și pentru dispo-
nibilitate, chiar dacă ajutorul nu a fost simţit. Înainte de a forma nu-
mărul de telefon, parajuristul trebuie să fie sigur că știe ce vrea să 
spună și dacă este cazul și timpul potrivit pentru aceasta: nu este ora 
prânzului, nu este trecut de ora 18.00 la serviciu sau 21.30 la domiciliu, 
nu este prea mare zgomotul din preajmă, încât să strige în receptor că 
nu se aude bine etc.

În cazul în care răspunde altcineva la telefon, nu este nevoie să-i spună 
toată problema, ci, foarte delicat, să-I transmită că va reveni cu un telefon mai 
târziu, notându-și data și ora când a telefonat și numele persoanei cu care a 
vorbit.

Dacă parajuristul are de discutat mai multe probleme sau chiar o singură 
problemă, însă care se învârte în jurul multor date, cifre, își va face notiţe sau 
își va pregăti din timp documentele de care va avea nevoie în discuţie, fără 
a-l face pe interlocutor să aștepte până va întoarce biroul cu susul în jos. De 
asemenea, va lua notiţe în timpul discuţiei: uneori, din cauza emoţiilor, para-
juristul poate auzi lucruri pe care, mai târziu, le poate infirma cu toată tăria că 
au fost spuse vreodată.
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Vor fi folosite cuvinte uzuale, pentru a nu crea confuzii. Parajuristul tre-
buie să fie politicos, chiar dacă este provocat. Când este vorba de întâlniri, se
va folosi feedbackul constructiv. În final: parajuristul va folosi orice strategie, 
tehnică, își va ţine promisiunile și va face tot posibilul pentru a câștiga simpa-
tia și încrederea interlocutorului/beneficiarului său.

3.2. Comunicarea cu autorităţile locale
Activitatea parajuristului presupune o colaborare permanentă cu admini-

straţia publică locală. Pentru stabilirea și menţinerea relaţiilor cu APL, trebuie 
să se ia în calcul specificul activităţii fiecărui partener. Autorităților publice 
le revine sarcina directă de a activa pentru dezvoltarea economico-culturală 
a comunității locale, instituției parajuristului, pe de altă parte, îi revine sar-
cina de a asigura asistența juridică primară cetățenilor din comunitate. Din 
acest punct de vedere, în relaţiile dintre parajurist și putere nu se poate evita 
dialogul privind cadrul legal adecvat de activitate a parajuristului în vederea 
creșterii nivelului de viață al cetățenilor.

Deși este evident că un parteneriat eficient între autorităţile publice și 
instituția parajuristului este posibil, totuși pentru stabilirea unui parteneri-
at strategic eficient, de lungă durată, nu este suficientă doar conjugarea efor-
turilor. Mai e nevoie de demonstrat competența parajuristului în asigurarea 
asistenței juridice primare a cetățenilor, capabilă să atragă cât mai mulţi cetă-
ţeni. De asemenea, parajuristul trebuie să demonstreze eficiență în mobiliza-
rea comunității pentru soluționarea problemelor comunității, în desfăn desfăn desf șurarea 
unor activități în parteneriat cu alți actori sociali (ONG-uri, școală, grupuri de 
inițiativă etc.). Se știe că orice activitate publică poate fi desfăpoate fi desfăpoate fi desf șurată în comuni-
tate doar cu acordul/înștiințarea APL. Parajuristul trebuie să informeze APL 
despre intenția de a organiza anumite activități publice. Acest fapt nu înseam-
nă că activitatea parajuristului este dependentă de APL, ci nu este exclus faptul 
că APL va susține aceste intenții (moral, poate chiar și financiar.) Forma de 
comunicare cu autoritățile locale este scrisă, prin intermediul scrisorilor. Stilul 
folosit este oficial-administrativ, vezi cap. 5 (5.1).

3.3. Comunicarea cu presa
În general, ideile oamenilor sunt foarte mult influenţate de mass-media. 

Problemele și subiectele pe care oamenii le consideră cu adevărat importan-
te sunt acelea care ocupă mult spaţiu și timp în mass-media. Conform unui 
studiu recent, oamenii sunt tentaţi să acorde mai mare credibilitate TV decât 
ziarelor, iar ziarelor – o credibilitate mai mare decât radioului. Cu toate aces-
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tea, în funcţie de mulţi factori (în special specifici localităţilor rurale), se poate 
crede și altfel. Un lucru este cert: au succes în toate canalele existente mesajele 
care sunt încărcate de emoţie.

În general, parajuristul este îndreptăţit să utilizeze mass-media cu sco-
pul:

– de a informa populaţia despre un eveniment oarecare, despre unele 
soluţii legale pentru o problemă specifică etc. (de exemlu, statul te 
scutește de plătirea impozitelor în diferite cazuri);

– de a explica raţiunea apariţiei și/sau a existenţei anumitor legi (de 
exemplu, de ce impozitul constituie 54%);

– de a contribui la lichidarea analfabetismului juridic (de exemplu, ex-
puneţi cele mai uzuale concepte sau cei mai frecvenți termeni juridici; 
drep turile și libertăţile fundamentale; mecanisme de apărare a DO 
etc.);

– de a mobiliza populaţia la anumite acţiuni concrete (de exemplu, a 
protesta etc.);

– de a preveni un eveniment (de exemplu, a preveni populaţia despre 
noile in tenţii ale statului cu privire la proprietatea privată).

Înainte de a difuza o informaţie, de a emite un text, un îndemn sau o aver-
tizare, parajuristul trebuie să se întrebe:

– Prin ce se comunică? Să fie ales cu grijă canalul de comunicare, adică 
unul care nu este compromis, unul în care publicul încă are încredere 
și, principalul, unul prin care parajuristul știe că va ajunge la grupul-
ţintă (de exemplu, chiar dacă aveţi relaţii bune la re dacţia revistei VIP, 
nu veţi lansa acolo o problemă cu caracter juridic etc.).

– Cui se comunică? Să vă stabiliţi/cunoașteţi bine publicul la care in-
tenţionaţi să ajungă mesajul. Întrucât publicul este format din diferite 
categorii de persoane, alegeţi pe acelea pentru care credeţi că merită 
efortul și mijloacele.

– Ce se comunică? Să stabiliţi ce este important și ce nu este. Nu puneţi 
în grabă textul doar de dragul de a fi difuzat.

– Cât de eficient se comunică? Să cunoașteţi diferite stiluri de comuni-
care pentru a crea texte eficiente. Să vă gândiţi la diferite tipare de 
gândire, de comportament și să adoptaţi o strategie care să vă asigure 
succesul.

– Cu ce scop se comunică? Să vă gândiţi din timp la impactul pe care îl va 
avea informaţia difuzată.
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3.4.  Discursul public. Prezentarea 
Discursul public este o expunere orală făfăf cută în faţa unui public, o cuvân-

tare. Nu putem spune că este o mare diferenţă între discursul public și pre-
zentare. Diferenţa este doar în publicul care ascultă: în cazul discursului este 
vorba de un public mai larg, pe când în cazul prezentării, de un public mai 
îngust. În fond, orice discurs este și o prezentare.

Prezentarea are ca scop să-i convingă pe ascultători de importanţa unei pro-
bleme, de necesitatea de a colabora și de a găsi susţinere de orice tip de la ei.

Publicul este alcătuit din indivizi. Iar pe aceștia îi leagă un lucru comun: 
tendinţa de a uita. Pentru ca să fie redus acest pericol, de obicei, este bine ca 
lucrurile să fie repetate. De aceea se folosește, de obicei, în discursuri și prezen-
tări așa-numita regulă de 3:

Cuvântul introductiv. Prima oară trebuie să se anunţe ce se va spune: 
„Vreau s„Vreau s„ ă vă vorbesc despre...”

Esenţa mesajului. A doua oară trebuie spus ce este de spus. 
Încheierea. A treia oară trebuie spus ce s-a spus. (este vorba de con cepte, 

fraze, expresii care se vor repeta la fiecare fază, pentru ca acestea să se instaleze 
în sistemul de gândire).

Cuvântul introductiv. La începutul oricărui discurs, publicul tinde să se 
opună punctului de vedere al emiţătorului. Astfel, contează foarte mult dacă se 
va reuși predispunerea pozitivă din start. De aceea, parajuristul: 

a) încerca să capteze prin ceva atenţia ascultătorului (spune o glumă, o 
întâmplare, o veste bună etc.);

b) schiţa ideile principale. Va prezenta, în câteva propoziţii scurte, dar cla-
re, intenţia, scopul și problema. Va folosi poze, imagini, postere, scheme etc.

Esenţa mesajului. Aceasta este 
cea mai lungă parte a prezentă-
rii, cu riscul cel mai mare de a nu 
mai fi ascultată la un moment dat. 
De aceea, când se construiește o 
prezentare, se va ţine cont de Pira-
mida învăţării, alegând cu precau-
ţie modalitatea cea mai eficientă 
prin care să sensibilizați urechea și 
inima publicului.

Figura 1. Piramida învăţării
Gândurile, ideile trebuie să fie organizate în ordine logică și cronologică, 

fără a sări de la un eveniment la altul și fără a provoca, o dată în plus, discon-
fortul ascultătorului.

5%
PrelegerePrelegerePrelegere

10%
Lectură

20%
Audiovozual

30% Discuții în grup30% Discuții în grup

75% Practicarea abilităților75% Practicarea abilităților

90% Învățarea pe alții
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Încheierea. „SfâSfâSf rșitul încununează opera” înseamnă, în cazul dat, că, dacă 
pe undeva ar mai fi fost nevoie de retușare, este ocazia să se facă unele corec-
tări pentru ultima dată.

Vorbiţi scurt, la temă, consolidând ideile principale expuse deja. Faceţi 
apeluri, îndemnuri concrete, pentru ca fiecare să-și dea seama, cel puţin su-
mar, în ce mod s-ar putea implica. Însă dacă cereţi o schimbare prea mare a 
atitudinii, eficienţa ar putea să scadă. Dacă problemele sunt foarte complexe, 
se va face rezumatul, însă dacă publicul are un grad înalt de inteligenţă, este 
mai bine să treceţi peste această etapă – s-ar putea să se simtă insultat.

Etapele de bază pentru susţinerea unei prezentări eficiente
– În etapa de planificare a unei prezentări se va ţine cont de:

a) Problemele legate de participanţi (numărul participanţilor, com-
ponenţa grupului, vârsta, cunoștinţele despre tema pusă în dis-
cuţie, motivaţia de a participa la o asemenea prezentare etc.), cât 
și cele logistice (materialele necesare, sala – aranjament, poziţie, 
acustică, ventilare, priză, spaţiu pentru afișare etc.). Numărul de 
participanţi contează foarte mult, întrucât într-un grup format 
din 5-10 persoane va trebui să se comunice cu fiecare în parte, în 
afară de comunicarea cu tot grupul; într-un grup de până la 30 de 
persoa ne prezentarea va avea un ton un pic mai oficial, iar de la 30 
la 100 de persoane, în faţă o să apară nu oameni, ci mai degrabă 
o masă informă, cu care va fi aproape imposibil să fie stabilit un 
contact.

b) Scopul, obiectivele și rezultatele spre care se râvneâvneâ ște.
c) Mijloacele de prezentare (auditive, vizuale sau scrise: flip-chartu-

ri, diapozitive, grafice, casete video, poze, videoproiectoare/retro-
proiectoare etc.) nu sunt o chestiune de principiu sau un capri ciu 
al modei. Fiecare din noi are stilul său de învăţare, iar scopul celui 
care prezintă este ca fiecare să înţeleagă și să fie receptiv la mesajul 
transmis.

– A repeta prezentarea (aici) nu se echivalează cu a utiliza regula de 
3 descrisă mai sus, ci înseamnă a verifica dinainte dacă vă încadraţi 
în timpul stabilit, dacă nu faceţi abuz de gesturi, dacă nu aveţi ticuri 
nervoase etc. Cereţi feedback de la colegi, analizaţi-vă minuţios pe o 
casetă video, repetaţi în oglindă.

– Acţiunea propriu-zisă.

În general, există 5 temeri sau 5 surse de incertitudine:
– Cine este el/ea? Ce gen de relaţie va instaura cu mine/noi? – prezen-

tarea vorbitorului.
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– Cine sunt ei (ascultătorii, participanţii) și care va fi atitudinea lor? 
Care este nivelul lor de pregătire și/sau de competenţă în domeniu? 
– prezentarea participanţilor.

– Pentru ce suntem noi aici? – dezvăluirea scopului, a obiectivelor, 
așteptările.

– Pentru cât timp suntem aici? – desfășurarea în timp.
– Se referă la conţinutul informării sau al formării profesionale.

A nu trata aceste temeri poate avea consecinţe variabile după persoane 
– agresivitate verbală, paralizare psihică parţială, fenomenul ascunderii etc.

– Din Piramida învăţării se poate deduce că, implicându-se, adulţii în-
vaţă cel mai bine. În funcţie de subiect, numărul de participanţi etc., 
vor fi folosite metodele participative descrise în cap. 6 (6.2). Nu în ulti-
mul rând, este important aspectul fizic: îmbrăcaţi-vă decent și cu gust, 
fără să exageraţi.

– Verificarea rezultatelor permite, de fapt, aprecierea prezentării de că-
tre participanţi prin diferite întrebări de grup, prin diverse chestiona-
re, fișe de evaluare (a se vedea cap 6., (6.7), prin solicitare de feedback, 
dar și prin reacţiile nonverbale ale auditoriului.

– Capacitatea de memorare scade rapid după 24 de ore. De obicei, oa-
menii își amintesc mai mult despre lucrurile și activităţile care au sau 
au avut un impact mai mare asupra lor. De aceea, trebuie asigurată 
continuitatea: distribuiţi materiale, fișe, nu plecaţi înainte de a stabili 
un următor pas sau o întâlnire, lăsaţi pliante sau cărţi de vizită pentru 
ca oamenii să vă poată găsi, apoi respectaţi-vă promisiunile!

Cum se face evaluarea unei prezentări a se vedea în capitolul 2 (2.13).

Etapele de bază pentru susţinerea unei prezentări eficiente
1. Planificarea.
2. Repetarea prezentării.
3. Acţiunea propriu-zisă.
4. Implicarea audienţei (după posibilităţi).
5. Verificarea rezultatelor.
6. Asigurarea continuităţii.
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4. COMUNICAREA CU BENEFICIARUL. 
CONSULTAREA JURIDICĂ PRIMARĂ

Capitolul respectiv se referă Capitolul respectiv se referă Capitolul respectiv se refer la competențele esențiale necesare unui para-
jurist în vederea acordării unei consultații juridice elementare unui beneficiar. 
Acestea sunt intervievarea și consultarea beneficiarului. Capitolul oferăCapitolul oferăCapitolul ofer  sfatu-
rile principale cu privire la modalitățile efective de intervievare și consultare a 
beneficiarului. Ascultarea este o abilitate foarte importantă și absolut necesarăi absolut necesarăi absolut necesar
unei intervievări bune, de aceea ascultarea este evidențiată într-un subcapi-
tol separat. În mod similar, direcÎn mod similar, direcÎ ționarea beneficiarilor spre alte servicii, deși 
este una din formele sau unul din rezultatele consultației juridice primare, este 
in clusă într-un subcapitol separat, pentru a evidenția unele trăia unele trăia unele tr sături specifice 
ale acesteia. Intervievarea și consultarea prin telefon și prin alte mijloace de 
comunicare sunt descrise într-un subcapitol separat pentru a evidenția unele 
trătrătr sături speci fice turi speci fice turi speci și a atrage atenția asupra unor aspecte de care trebuie ținut 
cont pe parcur sul intervievcont pe parcur sul intervievcont pe parcur ării și consultării.

În final, trebuie evidenÎn final, trebuie evidenÎ țiat faptul că intervievarea și consultarea nu trebuie 
privite ca procese separate, deoarece deseori ele au loc imediat unul după al-
tul. Dar, în cazul în care parajuristul nu este sigur de soluția ce poate fi oferită 
sau are nevoie de informații suplimentare de la beneficiar, acesta poate stabili o 
altă zi pentru a oferi consultația beneficiarului, adică pentru a discuta soluțiile 
posibile și a ajuta beneficiarul să o aleagăo aleagăo aleag  pe cea mai potrivită. În acest caz in-În acest caz in-Î
tervievarea și consultarea se întrerup pentru o perioadă de timp. Este recoman-
dabil de stabilit timpul următoarei întâlniri cu beneficiarul nu mai târziu de 3 
zile din ziua intervievării.

4.1. Intervievarea beneficiarului
Intervievarea beneficiarului reprezintă discuția parajuristului cu benefi-

ciarul, prin care parajuristul identifică problema beneficiarului și așteptările 
acestuia. Intervievarea nu este o discuție obișnuită cu beneficiarul. Parajuris-
tul trebuie să țină cont de faptul că are un timp relativ limitat și în acest timp 
trebuie să obțină informații care să-i permită să înțeleagă de ce are nevoie 
beneficiarul și dacă parajuristul îl poate ajuta. Intervievarea, de obicei, duce 
la oferirea unei consultații beneficiarului, prin care parajuristul îi oferă be-
neficiarului soluțiile posibile și îl ajută să ia decizia cea mai potrivită situației 
beneficiarului. În multe cazuri intervievarea are loc o singură dată și se încheie 
cu oferirea consultației prin identificarea soluției potrivite. Deseori însă in-
tervievarea se termină doar cu identificarea problemei persoanei, dar, pentru a 
oferi consultanță, parajuristul are nevoie de acte de la persoană sau să consulte 
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legislația ori colegii avocați pentru a oferi o consultație beneficiarului. În acest 
caz intervievarea se încheie cu înțelegerea despre următorii pași în vederea 
soluționării problemei.

Pentru a efectua o intervievare reușită, parajuristul trebuie să țină cont de 
câteva reguli sau sfaturi pentru intervievare, care sunt descrise mai jos. Aces-
tea se referă la intervievarea față în față, adică atunci când parajuristul și be-
neficiarul se află în aceeași încăpere și pot discuta. De obicei, intervievarea are 
loc în biroul parajuristului (a se vedea în subcapitolul 4.5 și alte modalități de 
intervievare a beneficiarului).

Procesul de intervievare a unui beneficiar constă din următoarele etape:

Introducere
Prezentaţi-vă și ajutaţi-l pe beneficiar să se relaxeze (îi oferiți un scaun, îl 

întrebați dacă este comod, puteți să-i oferiți un pahar cu apă etc.). Explicaţi-i 
pe scurt misiunea parajuristului.

Notaţi numele beneficiarului și adresa lui (dacă persoana a venit pentru 
pri ma dată, dacă o cunoașteți, puteți să le notați mai târziu. Aceasta v-ar salva 
din timp, dar și v-ar ajuta să stabiliți o relație mai bună cu bene ficiarul, care va 
aprecia faptul că vă amintiți numele său), un număr de telefon la care-l puteţi 
găsi și cele mai importante date despre el (ziua, luna, anul nașterii, locul de 
muncă etc.).

Este important să stabiliți un contact pozitiv cu beneficiarul, ca să obțineți 
informația necesară, dar și pentru ca interviul să fie unul plăcut pentru be-
neficiar și nu să-l sperie sau să-l inhibe. Țineți minte că persoanele care vi se 
adresează sunt persoane sărace sau care au alte probleme, ce nu le permit să 
angajeze un avocat ca să le soluționeze problemele. Deseori beneficiarii dvs. 
sunt persoane dezamăgite de alte instituții publice și dvs. ați rămas unica lor 
speranță. Deși nu tre buie să domine emoțiile, e bine să demonstrați o empatie 
și o atitudine pozitivă față de beneficiar și să-l tratați cu respect. Este foarte 
important să vă gândiți la vocabularul și stilul de comunicare pe care îl veți 
utiliza în interviu. O regulă generală ține de utilizarea limbii materne a be-
neficiarului – în măsura posibilităților, utilizați limba maternă a beneficiaru-
lui dacă o cunoașteți bine. Aceasta va asigura transmiterea nedistorsionată a 
informației de la beneficiar. Fiți politicos în aborda re, mai bine alegeți forma 
politicoasă de adresare (dvs.) decât forma neoficială (tu), dacă nu cunoașteți 
beneficiarul. Dacă nu cunoașteți preferințele beneficiarului, utilizarea formei 
neoficiale de adresare ar putea transmite un mesaj greșit, spre exemplu, că 
nu-l respectați și îl tutuiți sau alte mesaje. Desigur, atunci când este vorba de 
un benefi ciar care vi se adresează cu „tu” și menționează că aceasta este forma 
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preferată de adresare, puteți să vă adaptați la stilul respectiv și dvs. Nu utilizați 
un limbaj complicat, de specialitate, pe care benefi ciarul nu l-ar înțelege.

Identificarea necesităţilor beneficiarului
Întrebaţi beneficiarul despre motivul pentru care a apelat la dvs.; care este 

problema pentru care vi s-a adresat.
Încercați să identificați cât de predispusă este persoana să discute cu dvs., 

să vă explice cât mai bine problema pe care o are. Trebuie să țineți cont că mul-
te persoane nu pot explica bine problema pe care o au, de aceea este necesar 
să aveți răbdare și să încercați să identificați moda litatea cea mai potrivită de 
abordare a persoanei. În funcție de perso nalitatea beneficiarului vă adaptați 
stilul de adresare a întrebărilor. Este foarte important să ascultați beneficiarul 
și să nu vă grăbiți să trageți concluzii în privința a ceea ce credeți dvs. că ar fi 
problema beneficiarului (a se vedea detalii referitoare la ascultarea beneficia-
rului în subcapitolul 4.2).

Folosiţi întrebările deschise pentru a obține detalii (întrebări deschise sunt 
în trebările de genul Cum?, Unde?, Când?, De ce? Etc., care nu cer un răspuns nd?, De ce? Etc., care nu cer un răspuns nd?, De ce?
scurt, ci care invită interlocutorul să dea un răspuns amplu – acestea sunt fo-
losite atunci când beneficiarul trebuie să povestească despre ceea ce s-a în-
tâmplat).

Nu grăbiţi beneficiarul – încercaţi să aveţi răbdare până la apăt. Nu vă 
grăbiți să formulați concluzii.

Folosiţi întrebările închise pentru a stabili data, timpul și detaliile, adi-
că întrebări care cer un răspuns scurt, de cele mai dese ori strict determinat: 
„Da/Nu” sau răspunsuri de genul „Ieri”, „Albastru”. Reformulaţi, adică repeta-
ţi esenţa a ceea ce aţi perceput ca fiind esenţa mesajului (de exemplu, Soţia mea 
spune că eu sunt de vină în acest con flict. – Deci, soţia ta crede că din cauza ta 
s-a declanșat acest conflict?).

De asemenea, pot fi utilizate întrebările factuale, care înregistrează starea 
şi acţiunile beneficiarului. Acestea, de regulă, se referă la date direct observa-
bile. De exemplu: De cîte ori în ultimele 6 luni aţi vizitat copiii?

Un alt tip de întrebări care pot fi utilizate de către parajurist în procesul de 
intervievare sunt întrebările de opinie, care se referă la păreri, opinii, atitudi-
ni, motivaţii, credinţe. De exemplu: În opinia Dvs., care sunt principalele cauze În opinia Dvs., care sunt principalele cauze Î
că soţia nu acceptă să vizitaţi copiii?

Întrebările care reflectă cunoştinţele pot fi utilizate pentru a evalua gra-
dul în care beneficiarii cunosc anumite subiecte, pentru a verifica onestita-
tea sau doar simpla tendinţă a beneficiarilor de a oferi răspunsuri sincere. De 
exemplu: Ce credeţi că este necesar de întreprins în cazul în care...
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Identificarea măsurilor deja întreprinse de beneficiar
Întrebați beneficiarul ce măsuri a întreprins pentru soluționarea pro blemei 

până a veni la dvs.
Pentru ca dvs. să puteți da un sfat util și pentru a evita sfaturile pe care 

clientul le-a primit deja și, probabil, le-a și urmat, este important să stabiliți ce 
a făcut deja beneficiarul pentru a-și soluționa problema.

Prin identificarea căilor pe care beneficiarul le-a utilizat deja, dvs. puteți 
să înțelegeți mai bine atitudinea și predispoziția beneficiarului și astfel să 
formulați sfaturile potrivite.

Oferirea de oportunităţi beneficiarului
Explicaţi-i beneficiarului diferite opţiuni/soluţii pe care le vedeți dvs. pen-

tru problema pe care o are.
Explicați-i soluțiile pe care le propuneți în detalii și consecințele fiecă reia 

dintre ele.
Întrebaţi-l care dintre acestea i se pare cea mai rezonabilă, după păre rea 

lui.
Deseori veți înțelege că persoana, de fapt, are nevoie doar să fie ascultată 

de cineva – în acest caz, prin simpla discuție cu persoana, ați ajutat-o; în alte 
cazuri, persoana, vorbind cu dvs., poate să ajungă singură la anu mite concluzii 
cum să soluționeze problema; în alte cazuri, persoa na are nevoie doar de un 
sfat unde să se adreseze pentru soluționarea problemei sale și dvs. o sfătuiți 
cui să se adreseze (a se vedea detalii cu privire la direcționarea beneficiarului 
în subcapitolul 4.4).

Oferirea de consultanţă (a se vedea detalii în subcapitolul 4.3)
Scopul consultației este de a oferi informații exhaustive beneficiaru lui pri-

vind problema care îl interesează, de a explica soluțiile posibile și consecințele 
acestor soluții și, în final, ajutarea persoanei să aleagă soluția cea mai potrivită.

Finalizarea interviului
Dacă ați găsit soluția pentru problema beneficiarului, care nu necesită im-

plicarea dvs. (de exemplu, beneficiarul are nevoie de ajutor social și dvs. i-ați 
explicat procedura cum să-l obțină), finalizați interviul prin a-i ura succes.

Asiguraţi-vă că beneficiarul știe exact ce trebuie să facă și ce alte documen-
te trebuie să aducă (dacă este nevoie) și fixaţi un termen-limită. Dacă este ca-
zul, asiguraţi-vă că clientul a înţeles ce veţi face ca urmă tor pas (fixaţi o dată 
anume).

Dacă este necesar, spuneţi-i clientului când trebuie să revină la biroul pa-
rajuristului și fixaţi o dată.
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Cum facem intervievarea și memorizăm tot ce ne-a spus beneficiarul?
În timpul interviului este bine ca parajuristul să-și facă notiţe, nu doar 

pen tru că lucrurile au tendinţa de a fi uitate, ci și pe motiv că, din perspectiva 
clientului, acest lucru conferă o mai mare credibilitate, seriozitate și siguranţă 
în soluţionarea cazului său.

Înainte de a elibera beneficiarului vreun act, acesta ar trebui să citească 
mai întâi conţinutul, spunând dacă este de acord sau nu cu cele scrise, după 
care îl va semna.

Reguli de aur pentru desfășurarea unui interviu
– Încercaţi să ascultaţi şi să înţelegeţi, daţi beneficiarului şansa de a spu-

ne ceea ce vrea să spună.
– Luaţi în serios, recunoaşteţi, acceptaţi ceea ce spune interlocutorul 

dvs..
– Manifestaţi atenţie/stimă faţă de beneficiar.
– Întrebaţi ori de câte ori nu înţelegeţi ceva.
– Nu criticaţi, nu evaluaţi, nu devalorizaţi.
– Spuneţi-vă punctul de vedere. 
– Manifestaţi interes faţă de interlocutor. 
– Nu priviţi rezistenţa şi contradicţia care vin de la beneficiar ca pe o 

cerere enervantă, ci înţelegeţi-o ca pe un semnal de solicitare sau ca pe 
un mesaj pe care beneficiarul vrea să-l înainteze. 

– Nu fiţi moralizator sau poruncitor. 
– Îmbrăcaţi-vă adecvat.
– Nu fiţi pasiv și indiferent.
– Nu gesticulaţi exagerat, supărător.
– Nu întârziați.
– Fiţi diplomat, dați dovadă de tact.
– Nu fiţi indecis, aceasta vădește incompetență.

4.2.  Ascultarea beneficiarului 
Este foarte important să ascultați cu atenție beneficiarul atunci când aces-

ta vă relatează despre problema sa, deoarece aceasta îi va da siguranța că aveți 
o atitudine serioasă față de problema sa și că îl respectați ca persoană.

Ascultarea poate fi prezentată prin intermediul a trei procese: receptarea 
mesajului, interpretarea şi transmiterea mesajului.

1. Receptarea reprezintă un proces închis, eşecul în receptare interve-
nind în momentele când parajuristul încetează să asculte cu atenţie.
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2. Interpretarea mesajului este, de asemenea, un proces închis, prezen-
tând analiza mesajului receptat şi înţelegerea semnificaţiei acestuia. 
Erorile se pot instala din cauza distorsiunilor care împiedică înţelege-
rea cu acurateţe a mesajului trimis de beneficiar. Problemele apărute 
se centrează pe tendinţa parajuristului de a asculta ceea ce doreşte să 
audă de la beneficiar (se anulează comunicarea bidirecţională).

3. Transmiterea mesajului reprezintă secvenţa finală a ascultării. Un pa-
rajurist poate recepta corect un mesaj, dar, din cauza lipsei de abilităţi 
de comunicare, poate avea dificultăţi în transmiterea mesajului; ori-
cum, aceste probleme par a fi mai uşor de corijat decât în procesele 
anterioare.

Există diferite modalități prin care puteți arăta persoanei interlocutoare că 
o ascultați cu atenție, și anume:

Utilizați limbajul gesturilor pentru a transmite mesajul „Eu vă as cult”. 
Spre exemplu, mențineți contactul vizual cu persoana; orientați vă spre per-
soană (nu stați întors, nu priviți undeva în altă parte), încuviințați (faceți semn 
cu capul) atunci când sunteți de acord sau pur și simplu pentru a arăta că 
ascultați; exprimați-vă acordul verbal – „da”, „înțeleg” etc.

În interpretarea limbajului gestual se va ţine cont de un şir de reguli, re-
flectate în tabelul de mai jos.

Tabelul 1. Reguli de interpretare a limbajului trupului

Regula nr. 1 Citirea ansamblului Limbajul trupului constă în cuvinte, 
propoziţii, fraze şi punctuaţie, fiecare 
gest este ca un cuvânt şi poate avea 
diferite semnificaţii. Doar atunci când 
cuvântul este plasat într-o frază, este 
posibil să fie recepţionată semnificaţia. 
Gesturile se adună în propoziţii, pe 
care A. Pease le numeşte „ansamblu-
ri”. Este incorect de a interpreta gestul 
izolat. Spre exemplu, atingerea capului 
poate însemna o mulţime de lucruri: 
mâncărime, nesiguranţă, o minciună, 
în funcţie de celelalte gesturi care apar 
în acelaşi timp.

Regula nr. 2 Luarea în 
consideraţie a con-
textului

„Ansamblurile” de gesturi trebuie 
evaluate în contextul în care apar. Spre 
exemplu, o persoană stă într-o staţie de
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autobuz cu mâinile şi picioarele strâns 
încrucişate şi cu bărbia la piept, iar 
afară este o zi friguroasă, e mult mai 
probabil ca respectivei persoane să-i fie 
frig, nu este neapărat o poziţie de apă-
rare, cum se consideră de obicei. Dar 
dacă beneficiarul foloseşte aceleaşi ges-
turi în timp ce discută cu parajuristul, 
încercînd să-i explice problema cu care 
se confruntă, gesturile ar putea sugera 
că persoana priveşte situaţia în mod 
negativ sau chiar defensiv.

Regula nr. 3 Recunoaşterea
diferenţelor cul-
turale

Un gest care înseamnă ceva într-o ţară 
poate avea un cu totul alt înţeles într-o 
alta. 

Un parajurist trebuie să poată determina starea şi dispoziţia beneficiaru-
lui. Dat fiind faptul că este imposibil de cercetat toate gesturile, le vom indica 
pe cele mai caracteristice şi, pentru contrast, le vom uni în perechi opuse (vezi 
tabelul 2).

Tabelul 2. Semnificaţia gesturilor1

Deschis
Mâinile sunt întinse înainte cu pal-
ma în sus. Acest gest e însoţit des 
de ridicarea umerilor, întreaga poză 
parcă întreabă: „Ce mai vreţi de la 
mine?”. Alt gest caracteristic – haina 
descheiată. Omul ce vă încredinţează 
ceva o va descheia şi chiar o va scoate 
în prezenţa dumneavoastră. Această 
însuşire este foarte „molipsitoare”.

Închis
MâMâM inile încrucişate. Deseori aşa stau 
copii, care resping îndrumările părin-
ţilor sau ale tutorelui. Poza aceasta e 
perete de apărare sau poziţie fixată a 
omului. Acest gest are o influenţă mare 
asupra celor din jur: putem influenţa 
asupra unui grup din 4 şi mai mulţi 
oameni doar încrucişând mâinile. 
Dacă păstrăm poziţia respectivă când 
vorbim şi când ascultăm, alţi membri 
ai grupului o reiau şi comunicarea 
deschisă se ruinează. Dacă dorim să 
ştim că interlocutorul a luat poziţie de 
apărare sau dacă doar s-a aşezat mai 
comod încrucişând mâinile, ne uităm 
la degete: sunt despărţite sau strânse 
în pumn.
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ÎncruciÎncruciÎ şarea picioarelor – varianta area picioarelor – varianta area picioarelor
americană şi europeană denotă că 
ei sunt într-o, superioritate şi cer 
atenţie ridicată. Dar dacă, totodată, 
a încrucişat şi mâinile, în faţă e un 
inamic adevărat.

Apreciere
Gesturile care cel mai des se interpre-
tează greşit sunt gesturile de apreciere. 
Ele reflectă meditaţia, îngândurarea. 
Este foarte greu de apreciat ce se în-
tâmplă, la ce se găndeşte interlocutorul. 
Spre exemplu, beneficiarul la interviu 
are „înfiptă” privirea într-un obiect, 
corpul încordat, picioarele strâns lipi-
te. Acest beneficiar nu ascultă, el s-a 
abătut şi, inconştient, foloseşte tehnica 
de apărare: „Eu sunt numai atenţie”. 
Alt beneficiar s-a aplecat înainte, stă pe 
marginea scaunului, capul, puţin pe o 
parte, se sprijină pe mână, el într-adevăr 
ascultă, gestul „mîna la obraz” – omul 
se gândeşte, meditează.
Aprecierea critică – bărbia se sprijină 
de palmă, degetul arătător e întins de-a 
lungul obrazului, celelalte sub bărbie. 
Dacă aceasta se însoţeşte de înclinarea 
corpului în partea opusă interlocutoru-
lui, atunci tonul aprecierii e critic, nega-
tiv, când începem comunicarea cu be-
neficiarul, după acest gest determinăm 
cât de greu va fi. Privitor la înclinarea 
capului pe o parte încă Ch. Darwin 
scria că aceasta e legat de interes. Dacă 
beneficiarii au „pierdut gândul”, atunci 
capul lor se îndreaptă, umerii se ridică, 
apoi se lasă, privirea rătăceşte.
 Scărpinarea bărbiei – gest de meditaţie 
şi apreciere. Frecvent, este însoțit de o 
privire de sub frunte, dorinţa de a vedea 
din depărtare răspunsul la problemă.

Bănuială şi camuflare
Gesturile date sunt frecvent legate 
de mâna stângăngăng , ceea ce corespunde 
semnificaţiei negative a cuvântului 
„stânga”. Dacă omul tinde să nu se 
uite la interlocutor deloc, atunci mai 
degrabă el ascunde ceva. Mâinile şi 
picioarele încrucişate, întoarcerea 
capului într-o parte, mai des în 
stânga: „Ce aveţi în vedere?”. Dege-
tele picioarelor, corpul des e orientat 
spre uşă, uneori se observă atingerea 
urechii sau scărpinarea ochilor – rpinarea ochilor – rpinarea ochilor
arată că beneficiarul nu este sincer 
şi ascunde informaţia.



58  COMUNICAREA CU BENEFICIARUL. CONSULTAREA JURIDICĂ PRIMAR Ă

Gesturile cu ochelarii: unul negativ 
– privirea pe deasupra ochelarilor, lăsaţi 
pe marginea nasului: „Ei, ce mai este 
acolo?”. Sunt şi alte gesturi – de câştiga-
re a timpului: scoaterea înceată a oche-
larilor, ştergerea minuţioasă a lentilelor, 
unii pot face acest lucru de 5 ori pe oră. 
Gestul de a scoate ochelarii şi a roade 
sau a ţine în gură brațele lor: omul par-
că obține dreptul de a tăcea (e greu de 
vorbit cu ei în gură), în afară de aceasta 
înseamnă că interlocutorul aşteaptă in-
formaţie nouă. Alt gest cu ochelarii – îi 
scoate repede şi îi aruncă pe masă: „Ei, 
asta e prea de tot!”.

„Pregătit” pentru acţiune
Se are în vedere starea când omul are 
o masă de idei şi puteri, e plin de en-
tuziasm şi doreşte să atingă scopul la 
care tinde energic. Mâinile pe şolduri
– semn întâlnit la întrecerile sportive, 
când sportivul îşi aşteaptă rândul să 
participe. 
Variaţii diverse pot apărea în poziţie 
şezând. Şezând pe marginea scaunului 
– poziţie a omului orientat spre acţiune. 
Sprijin pe masă cu mâinile larg desfăinile larg desfăinile larg desf cu-
te: chemare puternică: „Ascultaţi-mă pe 
mine, au am ce vă spune!”. Dacă această 
chemare nu e acceptată, are loc o explo-
zie emoţională: suflecarea mânecilor, 
descheierea unui nasture.

Încordare
TăTăT ierea aerului cu mişcări de ka-
ratist, tropăit de picioare (când ne 
uităm la un meci de fotbal), smul-
gerea de pe cap a căciulii, înfoierea 
părului, roaderea gârului, roaderea gârului, roaderea g tului. Luarea 
de pe masă a unui obiect (a unui 
creion), aruncarea înapoi. Respira-
ţie scurtă, strigă, strigă, strig te, sunete neclare. 
Adesea aerul este expirat pe nări cu 
aşa putere că se aud sunete asemă-
nătoare cu sforăitul.
Indicarea cu degetul arăIndicarea cu degetul arăIndicarea cu degetul ar tător: ma-
jorităţii nu-i place să fie arătată 
cu degetul, dar în conflict mulţi îl 
folosesc ca pe o mică spadă. Ascul-
tând politicienii, vedem că ei indică 
cu degetul la mulţime, însă în mul-
ţime fiecare percepe că acesta arată 
la vecin, și nu la el.

Neîncredere
Gesturi tipice: degetele împletite, de-
getele mari se mişcă sau ating palmele, 
verificarea spetezei fotoliului înainte de

Încredere
Poziție dreaptă, pină de demnitate, 
degetele se unesc sub formă de cupo-
lă: mulţumire de sine, încredere,
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a se aşeza, trecerea de pe un picior pe 
altul, mişcarea mâinii spre gât. Femeile 
care nu au încredere ating bijuteriile. 
Alte gesturi: scărpinarea mâinii, muş-
carea unghiilor.

mândrie, eroism. Nivelul mâinilor 
e diferit, de obicei, cu cât mai înalt 
este statutul social, cu atît mai sus 
persoana îşi ţine mâinile, uneori 
se uită prin degetele unite (relaţie 
de tip şef-subaltern). Mâinile sunt 
unite la spate, bărbia e ridicată îna-
inte – poză autoritară, superioritate 
absolută. Gesturi ce arată dreptul 
la teritoriu, dominare, superiori-
tate – se pun obiecte noastre peste 
obiectele alăturate (de exemplu, 
punem paltonul sau geanta pe scau-
nul de alături).

Nervozitate
Tusea frecventă denotă faptul că omul e 
nervos. Fumătorii, de regulă, fumează 
nu în clipa de cea mai mare încordare, 
ci atunci când se atenuează puţin con-
flictul; şezând, individul încrucişează 
tălpile, se trage de ureche, se ţine de 
marginile scaunului.

Plictiseală
Bătaie pe masă cu degetele sau pe 
podea cu piciorul, cu stiloul (psihia-podea cu piciorul, cu stiloul (psihia-podea cu piciorul, cu stiloul
trii americani consideră că atunci 
când nu ne este bine, facem aceste 
gesturi de parcă am dori să ne în-
toarcem în corpul mamei, unde 
bătea în acest fel inima şi ne era 
atât de bine), capul în mână, ochii 
semiînchişi, desenarea mecanică pe 
hârtie.

Lăsați beneficiarul să vorbească – să relateze „istoria” sa și nu-l întrerupeți 
cu întrebări. Atunci când persoana vorbește prea mult și pierdeți firul, 
întrerupeți-o într-o manieră politicoasă, spre exemplu, „nu vă supărați, pot să 
clarific dacă am înțeles bine ce ați zis” etc. Faceți un rezumat al celor povestite 
de beneficiar, pentru a vă asigura că ați înțeles bine ce v-a povestit. Verificați 
cu beneficiarul. Arătați beneficiarului că înțelegeți problema sau problemele 
cu care se confruntă. Arătați empatie și înțelegere pentru a stabili o relație de 
în credere cu beneficiarul. Aveți nevoie de un contact bun și de încredere cu 
beneficiarul, pentru a vă spune tot ce e relevant, fără a ascunde ceva. Aceasta 
nu înseamnă că, în cazul în care beneficiarul v-a spus unele lucruri nu prea 
corecte, veți renunța să-i acordați asistența necesară. Nu grăbiți beneficiarul și 
nu-i arătați că ați obosit de povestirile aces tuia.
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Rezumat – structura unui interviu:Rezumat – structura unui interviu:Rezumat
– Partea introductivă: prezentările (parajurist/beneficiar), parajuristul 

explică pe scurt ce va avea loc pe parcursul interviului, abordează te-
merile parajuristului (confidențialitatea celor relatate de beneficiar; 
competența beneficiarului; conflictele de interese); parajuristul se asi-
gură că beneficiarul e gata pentru interviu. 

– Relatarea istoriei/problemei de către beneficiar – parajuristul ascul-
tă, adresează întrebări deschise (care este problema ce vă frământă; 
povestiți-mi ce s-a întâmplat etc.), întrerupe subtil doar dacă este abso-
lut necesar (spre exemplu, pentru a evita devierea beneficiarului către 
subiecte irelevante; pentru a concretiza unele detalii (data; locul; etc.).

– Concretizarea de către parajuristi – parajuristul verifică dacă a înțeles 
corect problema/problemele beneficiarului și își creează primele ver-
siuni cu privire la cele întâmplate și la potențialele soluții; parajuris-
tul adresează întrebări pentru a clarifica detaliile necesare verificării 
uneia sau altei versiuni a celor întâmplate sau pentru a verifica soluțiile 
potențiale. 

– Sfârșitul interviului – parajuristul face un rezumat al aspectelor ju-
ridice relevante drepturilor și intereselor beneficiarului și, în funcție 
de fiecare caz, fie oferă soluțiile posibile și ajută beneficiarul să facă 
alegerea (consultația juridică sau redirecționarea beneficiarului), fie 
explică beneficiarului că are nevoie de mai multe date pentru a identi-
fica soluțiile potrivite și se înțelege cu beneficiarul pentru o întâlnire/
discuție ulterioară. 

4.3. Consultarea beneficiarului
Consultarea beneficiarului reprezintă comunicarea dintre parajurist și be-

neficiar privind problema ultimului în vederea identificării celei mai potrivite 
soluții.

În funcție de problema beneficiarului, parajuristul îi poate oferi diferite 
sfaturi, spre exemplu:

• Sfătuiţi-l pe beneficiar care ar trebui să fie următorul pas după ce și-a 
ales soluţia optimă. Țineți minte că dvs. nu sunteți chemat să-i dictați 
beneficiarului, ci să-l ajutați să ia o decizie. Astfel, explicându-i bene-
ficairului dvs. opțiunile posibile, nu trebuie să-i impuneți o anumită 
soluție. Decizia trebuie luată împreună.

• Când este cazul, spuneţi-i beneficiarului ce veţi face dvs. ca următor 
pas. Spre exemplu, veți face un demers către o anumită instituție, pen-
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tru a obține o informație sau veți discuta cu reprezentantul autorității 
publice locale despre problema beneficiarului în vederea identificării 
unei soluții. Atunci când promiteți că veți face ceva pentru beneficiar, 
trebuie să fiți foarte atent. Rețineți că rolul dvs. este abilitarea juridică 
a membrilor comunității, ceea ce înseamnă că dvs. le explicați drep-
turile, căile de protecție a acestora, dar nu vă substituiți lor. Dvs. nu 
trebuie să-i faceți pe membrii comunității dependenți de dvs., ci să-i 
învățați cum să-și soluționeze singuri problemele. Sunt cazuri când 
Dvs. trebuie să faceți anumite lucruri pentru beneficiar, spre exem-
plu, dacă într-o familie cu copii făntr-o familie cu copii făntr-o familie cu copii f ră acte de identitate niciunul din 
părinți nu poate să se deplaseze pentru a depune o cerere sau a primi 
anumite documente, Dvs. ca parajurist puteți face lucrul acesta pentru 
familia respectivă. În cazul în care ați promis că veți face ceva pentru 
client, explicati-i clar ce vă angajați să faceți și înțelegeți-vă când veți 
face acest lucru. Puteți repeta sau ruga beneficiarul să repete anga-
jamentul pe care vi l-ați asumat, pentru a vă asigura că be neficiarul 
a înțeles corect și are așteptări rezonabile de la dvs. Ulterior notați
toți pașii pe care i-ați întreprins în favoarea beneficiarului în dosarul 
dvs. pe care l-ați deschis pentru beneficiarul respectiv. Dacă este ne-
cesar, sugeraţi-i clientului să se adreseze unui avocat sau unei instituții 
competente, în funcţie de problema pe care o are, sugerându-i, even-
tual, un număr de telefon, o adresă, un nume de per soană din lista pe 
care și-o face dinainte orice parajurist. Dacă este necesar, redactați o 
scrisoare de susţinere sau ajutați-l să întoc mească o cerere, în funcție 
de situație. Întocmirea cererilor, a demersu rilor și a altor documente 
pentru soluționarea problemelor beneficiarilor este una din funcțiile 
parajuristului. Dar această funcție trebuie înțeleasă corect. Parajuris-
tul trebuie să-i ajute pe membrii comunității să învețe a scrie și a lua 
măsuri pentru ei de sine stătător. Astfel, paraju ristul nu trebuie să se 
substituie persoanei înseși, care vine la parajurist după un sfat, dar nu 
devine dependentă de parajurist, decât în cazurile în care beneficiarul 
nu poate face acest lucru singur, din diferite motive.

În cazul în care aveți nevoie de anumite acte de la beneficiar pentru a de-
termina soluția potrivită, stabiliți o dată la care beneficiarul trebuie să revină 
cu actele respective.

Dacă problema nu este foarte clară și ați avea nevoie de consultarea anumi-
tor surse (legi, hotărâri, manuale etc.) pentru a acorda sfatul corect beneficia-
rului, nu vă sfiiți să recunoașteți acest lucru, să vă înțelegeți să revină peste un 
anumit timp pentru consultație. Țineți minte: mai bine spuneți-i să revină sau 
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că nu știți, și să meargă deci la un avocat, decât să-i acordați un sfat prost, care 
să-i îngreuneze situația.

Indiferent de tipul problemei cu care s-a adresat beneficiarul la parajurist, 
acesta trebuie să urmărească principalul său obiectiv, și anume să ajute per-
soana să-și soluționeze problema cât mai rapid și cu cât mai puține cheltuieli. 
Ast fel, dacă problema poate fi soluționată la nivel de comunitate, prin nego-
ciere, mediere, acestea trebuie să fie în primul rând soluțiile propuse de către 
para jurist. Direcționarea spre alte servicii se face atunci când problema ține 
doar de competența altor instituții/autorități. Direcționarea către serviciile 
unui avocat sau la instanța de judecată se face doar atunci când problema are 
un caracter juridic complex, care, de obicei, se soluționează prin intermediul 
instanței de judecată.

4.4.  Direcţionarea beneficiarului către alte servicii
După cum s-a menționat și mai sus, una din atribuțiile esențiale ale pa-

rajuristului constă în direcționarea beneficiarului către instituția abilitată să-i 
soluționeze problema. Aceasta poate fi o instituție publică, spre exemplu, Ser-
viciul de Stare Civilă, pentru obținerea unui extras sau duplicat al unui act de 
stare civilă, o Casă Teritorială de Asigurări Sociale, pentru verificarea mărimii 
pensiei, Procuratura raională, Comisariatul de Poliție etc. De asemenea, pa-
rajuristul poate direcționa persoana spre o instituție privată, dacă aceasta are 
un conflict cu ea, spre exemplu, pentru a solicita un ordin în scris cu privire la 
demiterea unei persoane etc. În alte cazuri parajuristul poate direcționa bene-
ficiarul către o instituție sau organizație neguvernamentală, care acordă ser-
vicii de care beneficiarul are nevoie, spre exemplu, Biroul Asociat de Avocați 
„Avocații Publici”, care acordă asistență juridică persoanelor reținute în proces 
penal; Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, care acordă asistență 
juridică gratuită persoanelor infectate cu HIV/SIDA etc.

Pentru a direcționa eficient beneficiarii, parajuristul trebuie să cunoască 
bine competența diferitelor organizații sau instituții publice, precum și per-
soane in dividuale/experți și domeniile de expertiză ale acestora. De asemenea, 
se reco mandă ca parajuristul să-și întocmească o bază de date, clasificate pe 
domenii, care ar include principalele instituții publice și private competente și, 
care eventual, ar fi disponibile să acorde asistență beneficiarilor direcționați 
de parajuriști.

Pentru a da mai mare siguranță beneficiarului și pentru a-l ajuta să navi-
gheze mai simplu în sistemul birocratic, este recomandabil ca parajuristul să 
întocmească o scrisoare de însoțire sau de susținere pe care beneficiarul o poa te 
prezenta atunci când merge direct la instituția sau persoana recomandată.
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În Republica Moldova există deja o problemă majoră cu adresarea neînte-
meiată a petițiilor către diverse instituții publice, încărcând sarcina acestora și 
reducând din timpul lor pe care l-ar fi putut utiliza pentru soluționarea unor 
probleme mai importante. Implicarea parajuristului în procesul de direcționare 
a cererilor de la persoane fizice ar trebui să reducă plângerile neîntemeiate.

4.5.  Intervievarea și consultarea beneficiarului la telefon 
 și prin alte metode

Cea mai frecventă modalitate de intervievare este faţă în faţă. Această mo-
dalitate este și cea mai recomandată pentru parajurist, dar care consumă cele 
mai multe resurse. Intervievarea faţă în faţă permite explorarea foarte bună a 
comunicării nonverbale. Dacă interlocutorul începe să bată cu pixul în masă 
sau să-și frece mâinile, e un semn pentru parajurist. Un zâmbet nu poate fi 
transmis prin telefon sau e-mail.

Cu toate acestea, intervienverea și consultarea beneficiarului se realizează 
și prin alte modalități.

Prin telefon
Aceasta este cea mai rapidă metodă. Dezavantajele sunt foarte multe, mer-

gând până la faptul că interlocutorul poate închide brusc. Totuși, este o moda-
litate foarte uzuală și foarte practică. Nu întotdeauna este suficient timp pen-
tru a discuta cu beneficiarul față în față.

Messenger
Este o modalitate destul de nouă, dar practică, de intervievare. Principalul 

avantaj al său este că se reduce foarte mult timpul pe care l-am pierde cu tran-
scrierea discuţiei de pe bandă.

Prin e-mail
Este varianta cu cele mai multe dezavantaje, ultima la care ar trebui să 

se recurgă. În cazul în care intervievatul nu înţelege întrebările, nu se poate 
in terveni cu întrebări ajutătoare. În cazul în care intervievatul răspunde vag, 
nu mai e ce face, nu se mai poate interveni să-l tragă, de limbă etc. Singurul 
avantaj e, la fel ca și Messenger, că se câștigă timp la transcriere. Un alt mare 
dezavantaj al interviului prin e-mail este că intervievatul are toate întrebările 
în faţă. Mai mult ca sigur că le va citi pe toate înainte să se apuce să răspundă, 
ceea ce va strica tot farmecul.

Indiferent de modalitatea de intervievare a beneficiarului, rețineți necesi-
tatea notării datelor necesare în registrul de evidență al parajuristului.
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5. COMUNICAREA SCRISĂ

Comunicarea scrisă este potrivită pentru transmiterea informațiilor de in-
teres general; a mesajelor care solicită acțiuni ulterioare; a mesajelor oficiale, 
formale sau pe termen lung; precum și a mesajelor ce vizează un număr de 
oameni a căror activitate este interdependentă.

Comunicarea scrisă are câteva avantaje:
1) durabilitatea în raport cu forma orală a comunicării;
2) textul poate fi văzut/citit de mai multe persoane;
3) textul poate fi citit la un moment potrivit și recitit etc.
Acest capitol va răspunde necesităţilor parajuristului de a comunica cu 

oficialităţile în forma scrisă, cerută de lege. De asemenea, îi va dezvolta deprin-
derile de a întocmi cele mai simple și mai uzuale acte cu caracter oficial și neo-
ficial și îi va antrena obișnuinţa de a spune mult în cuvinte puţine.

5.1. Cerinţe de întocmire a documentelor
Întocmirea unor documente oficiale este una din responsabilităţile de ser-

viciu ale parajuristului în relaţia lui cu beneficiarul său. De asemenea, această 
atribuție este importantă pentru parajuriști deoarece servește ca probă în justi-
ţie. La întocmirea documentelor oficiale se ţine cont de caracteristicile stilului 
oficial-administrativ, utilizat în textele și activităţile administrative, juridice 
și diplomatice.

La întocmirea documentelor oficiale parajuristul trebuie să țină cont de 
următoarele reguli generale:

O scrisoare sau un document oficial sunt bine întocmite și înţelese dacă se 
alege vocabularul cel mai potrivit cu noţiunile, ideile, faptele sau pro blemele 
tratate.

Se va folosi terminologia de specialitate din domeniul respectiv, care dă 
textelor concizie.

Vor fi respectate formele gramaticale prevăzute de gramatica limbii româ-
ne.

Se folosește pluralul în loc de singular la pers. I: „Vă rugăm să…”, „Con-
firmăm primirea scrisorii dv. ...”, semnatarul reprezentând o autoritate. 

Se vor utiliza formele de politeţe ale pronumelui personal Dumneavoa-
străstrăstr . 

În scrisorile și actele oficiale se respectă regulile stabilite de sintaxa limbii 
române, se va folosi ordinea directă în propoziţie și frază (subiectul și deter-
minanţii săi, predicatul și determinanţii săi). De exemplu: Subsemnaţii, Vasile 
C., Ion B., cer permisiunea dvs. de a organiza…
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La redactarea scrisorilor oficiale se folosesc propoziţii și fraze scurte. Fra-
zele lungi, topica inversată dau naștere la confuzii, producând greutăţi în în-
ţelegere.

Nu se admite foosirea unor expresii întortocheate, pentru că îngreuiază 
înțelegerea.

Deosebit de importantă este folosirea corectă a abrevierilor, atât din punc-
tul de vedere al scrierii lor, cât și al poziţionării în frază. Se recomandă utili-
zarea raţională a abrevierilor în sensul de a nu face abuz de ele în text, ceea ce 
ar conduce atât la îngreunarea citirii și înţelegerii cuvintelor și ex presiilor pe 
care le reprezintă, cât și la considerarea scrisorii ca o lipsă de politeţe faţă de 
destinatar. În documentele oficiale se admit, în general, numai:

a) abrevieri prevăzute de Dicţionarul ortografic al Academiei Romionarul ortografic al Academiei Romionarul ortografic âne, 
pentru cuvinte și expresii din vocabularul obișnuit;

b) abrevieri consacrate de știinţele teoretice și aplicate în fiecare domeniu 
de activitate specializată (bancară, financiară, contabilă, matematică, 
fizică etc.);

c) abrevieri consacrate în uzanţa lucrărilor de secretariat și corespon-
denţă în ţara noastră, pentru scrisori întocmite în limba română;

d) abrevieri consacrate în corespondenţa internaţională, când scrisorile 
sunt adresate partenerilor externi;

e) nu se vor folosi abrevieri în titulaturi (se scrie „Domnule Director” și 
nu „Dl Director”; „Ordinul nr.” și nu „Ord. nr.”).

Principalele caracteristici ale stilului documentelor oficiale sunt: corecti-
tudinea, claritatea, concizia, precizia, sobrietatea și oficialitatea, politeţea și 
demnitatea, naturaleţea și simplitatea.

Corectitudinea impune respectarea întocmai a normelor, formelor și re-
gulilor gramaticale, ortografice, de punctuaţie, de fonetică. În corespondenţă, 
corectitudinea stilului este urmărită și pentru exigenţe speciale. Scrierea co-
rectă a unei scrisori exprimă în mare măsură respectul pe care îl datorează și îl 
manifestă expeditorul. Corectitudinea în corespondenţă contribuie la evitarea 
confuziilor și interpretărilor greșite pe care ar putea să le provoace greșelile 
gramaticale. Este suficientă plasarea incorectă a unei virgule pentru a schim ba 
întregul sens al frazei. Folosirea permanentă a dicţionarelor ortografice, ex-
picative și a îndrumarilor de punctuaţie, a unor manuale nu este o dovadă de 
incultură, ci, dimpotrivă, de cunoaștere și dorinţă de perfecţionare.

Când ne referim la corectitudine, avem în vedere nu numai aspectele gra-
maticale, ci și cele legate de conţinutul propriu-zis al mesajului (cifre, date, 
cotaţii etc.); scrisoarea poate fi folosită adesea ca document în relaţiile dintre 
parteneri.
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Claritatea este o particularitate comună oricărui stil, dar în scrierea docu-
mentelor este urmărită cu multă grijă, întrucât este vorba de fapte, fenomene, 
situaţii, drepturi, obligaţii, răspunderi, care, dacă nu sunt prezentate clar, pro-
duc prejudicii părţilor. Claritatea se asigură și prin evitarea tuturor cuvintelor, 
expresiilor și formelor gramaticale care nu au circulaţie generală sau care ex-
primă aproximaţii, nesiguranţă, înţelesuri alternative.

Concizia este o condiţie specifică stilului corespondenţei, întrucât scrierea, 
multiplicarea, lectura etc. necesită cheltuieli de timp și consum de materiale. 
Această tră sătură stilistică se poate realiza prin fixarea ideilor în propoziţii 
scurte, grupate logic în paragrafe, și prin folosirea obligatorie a terminologiei 
de specialitate.

Se pot elimina anumite cuvinte care nu aduc un plus de înţeles (de exem-
plu, vom spune „Acest calculator este foarte performant” în loc de „Acest 
calculator este de foarte bună calitate și de aceea prezintă performanțe foarte 
bune”). În același timp, o scrisoare trebuie să fie completă. Nimic din ceea ce 
poate duce la elucidarea problemelor tratate în scrisori nu trebuie omis. Orice 
omisiune duce la scrisori suplimentare.

Precizia se asigură prin utilizarea terminologiei de specialitate, prin fo-
losirea obligatorie a unităţilor de măsură oficiale, prin exprimarea în litere, 
alături de exprimarea cifrică, ori de câte ori este vorba de sume, cantităţi etc.

Sobrietatea și oficialitatea sunt impuse de faptul că actele oficiale trebuie 
să aibă un caracter obiectiv, impersonal. Sobrietatea este înrudită cu concizia, 
dar în plus, ea se apropie de aspectul oficial, de care trebuie să dea dovadă 
constatările şi relatările care se fac în corespondenţă. Comunicarea în actele 
oficiale trebuie să fie lipsită de încărcătură afectivă.

Politeţea și demnitatea stilul corespondenţei trebuie să fie prin definiţie 
un stil al politeţii și demnităţii. Politeţea este ceva elementar, ceva ce stă în 
firea oricărui om civilizat. Nu costă și poate aduce profit și alte beneficii. „Mul-
ţumesc”, „va rog„va rog„ ”, „apreciez”, „sunt recunoscător” etc. sunt formulări care tre-
buie să fie prezente în orice scrisoare. În corespondenţă nu se admite, sub nicio 
formă, polemica și un limbaj plin de indignare, chiar și atunci când emitentul 
scrisorii a suferit din partea corespondentului anumite neplăceri. Folosirea 
pluralului autorităţii, a pronumelor de politeţe asigură aceste cerinţe.

Naturaleţea și simplitatea. În baza acestor condiţii, stilul corespondenţei 
este și trebuie să fie direct și firesc, neforţat; se impune folosirea cuvintelor 
simple, nepretenţioase. Trebuie să scriem pentru a exprima idei şi gânduri şi 
nu pentru a impresiona cititorul.
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5.2.  Declaraţia
Declaraţia scrisă este un text care nu depășește 200 de cuvinte și care 

privește un oarecare subiect. Orice declaraţie scrisă se distribuie și se înscrie 
într-un registru. Parajuristul poate recurge la scrierea unei declaraţii pentru 
a lansa sau a relansa o dezbatere privind un subiect actual în comunitatea în 
care activează sau atunci când intenționează să organizeze activități în folosul 
comunității, chemând cetățenii în susținerea acestor activități. De asemenea, 
parajuristul poate lua declarații pe propria răspundere de la beneficiarii săi în 
scopul soluționării unor conflicte.

Exemplu de declaraţie
Declarație pe proprie răspundere
Subsemnatul, Tiron G., domiciliat în satul Mărculești, tel. 293 54 243, po-

sesor al (BI/pașaport) BI seria A, nr. 43209042, cunoscând prevederile Codului 
penal privind falsul de declarații, declar pe propria răspundere că în seara de 8 penal privind falsul de declarații, declar pe propria răspundere că în seara de 8 penal
august 2006 mă aflam acasa cu soția și copiii și nu am participat la scandalul 
din centrul satului.

Dau prezenta declarație în vederea excluderii mele din lista persoanelor 
care au participat la conflictul din acea seară.

12.08.2006 Semnătura

5.3.  Demersul/Cererea/Sesizarea
Orice persoană care interacţionează cu altele a scris, măcar o dată în viaţă, 

o cerere. Fie că a fost necesar să se angajeze în câmpul muncii sau să primească 
un lot de pământ, fie să fie conectată la un număr de telefon, să modifice un 
contract existent, să i se acorde un credit etc., etc.

Cererea, demersul, sesizarea în general sunt acte prin care se solicită solu-
ţionarea unei probleme. Nu există deosebiri de stil în scrierea acestor tipuri de 
acte, de aceea uzual pentru acești trei termeni se folosește doar cel de cerere.

Unii clasifică cererile în oficiale și personale – cele dintâi aparţinând per-
soanelor juridice, iar celelalte – persoanelor fizice. Adevărul este însă că toate 
cererile sunt oficiale, indiferent de către ce fel de persoane – fizice sau juridice 
– sunt depuse.

Cererile depuse de către persoanele fizice sau juridice se deosebesc însă 
prin structura lor.

Structura cererii redactate de o persoană fizică:
• Formula de adresare – „Doamnă/domnule”, urmat”, urmat” ă de funcţia persoa-

nei căreia îi este adresată cererea.
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• Formula de prezentare – „Subsemnatul/subsemnata”, urmat”, urmat” ă de nu-
mele, prenumele solicitantului, alte date cerute de situaţie (datele de 
identitate din buletin, de exemplu) și din cuvântul „solicit” sau „rog”.

• Formula de conţinut – solicitarea soluţionării problemei (sumar sau în 
detalii), urmată de o formulă prin care se mulţumește anticipat.

• Semnătura solicitantului – se scrie în partea dreaptă de jos.
• Data de depunere a cererii – mai jos decât semnătura, în partea stân-

găgăg .
• Formula finală de adresare – „Către”, urmat”, urmat” ă de funcţia pe care o deţi-

ne destinatarul (președinte, primar, director etc.).

N.B. De obicei, în partea stângă de sus se lasă spaţiu liber pentru a fi pusă 
rezoluţia.

Structura cererii redactate de o persoană juridică:
• Antetul.
• Numărul și data – în partea stângă ngă ng de sus.
• Denumirea și adresa destinatarului – în partea dreaptă de sus.
• Relatarea problemei și solicitarea soluţionării ei.
• Numele persoanei care va semna cererea, funcţia și semnătura ei – în 

partea dreaptă de jos.
• Ștampila – nu este obligatorie în toate cazurile.

Model de cerere

Către Primarul satului Brânza,
dl Nicu B.

Domnule Primar,
Subsemnaţii, B. Miron și B. Eudochia, locuitori ai satului Brânza, str. Lap-

telui, nr. 15, am întemeiat o nouă familie la 03.04.2005, înregistrând căsăto-
ria noastră la Oficiul Stării Civile Brânza sub numărul 754. Din căsătorie, la 
03.02.06 a rezultat copilul nostru, B. Leopold.

Vă informăm că în momentul de faţă locuim, împreună cu copilul, la părin-
ţii noștri, B. Xenofon și B. Aftenia, unde avem și domiciliul înregistrat. Pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, dorim să construim o casă, însă pentru 
aceasta nu dispunem de un lot de teren.

În legătură cu cele expuse mai sus, Vă rugăm să dispuneţi a ni se atribui 
gra tuit în proprietate un sector de teren din rezerva intravilanului cu o supra-
faţă de 0,12 ha, pentru construcţia unei case individuale de locuit, conform art. 
11 al Codului funciar.
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La cerere anexăm următoarele acte:
1. Copia certificatului de căsătorie.
2. Copia certificatului de naștere al copilului.
3. Copiile buletinelor de identitate cu vizele de domiciliu în s. Brânza.

Rămânând cu speranţa soluţionării favorabile a problemei, Vă mulţu-
mim anticipat.

6 februarie 2006
B. Miron (semnătura) 
B. Eudochia (semnătura)

Sesizarea este înștiinţarea unei autorităţi despre un caz care trebuie luat în 
cercetare sau plângerea împotriva unui abuz.

Pentru ca sesizările să fie luate în considerare, în primul rând, ele trebuie 
să fie semnate. Deoarece instituţiile sunt, în general, „sufocate” de sesizări 
(adesea nejustificate de fapte reale), de cele mai multe ori se verifică mai întâi 
existenţa reală a persoanei care a făcut sesizarea.

Exemplu de sesizare
Primarului raionului Orhei,

Domnului Radu P.,
de la Vasile R.,

satul Zberoaia, Raionul Râșcani,
tel. 287 56 387

Subsemnatul, Vasile R., domiciliat în satul Zberoaia, raionul Râșcani, tel. 
287 56 387, vă aduc la cunoștinţă următoarele:

În data de 14 septembrie 2008, între orele 13,00 și 13,30, deplasându-mă 
pe traseul Chișinău – Orhei, în punctul numit „La popasul haiducilor’’, am 
vă zut trei camioane în care se încărcau drugi de lemn. În același timp, în toată 
împrejurimea se auzea zgomot de drujbe.

În această zonă nu am văzut niciun fel de marcaj forestier, astfel încât pre-
supun că tăierile sunt efectuate ilegal.

Menţionez că, deși numerele de înmatriculare ale camioanelor erau acoperi-
te cu noroi, acestea erau marca ZIL 130, de culoare gri-petrol cu o dungă gal-
benă, relativ vechi și neîntreţinute bine, iar pe unul dintre ele era imprimată 
următoarea inscripţie (siglă). Atașez fotografia cu camioanele respective.

Mergând mai jos pe potecă, am întâlnit un grup de ciupercari care mi-au 
spus că respectivele camioane ar aparţine firmei Zelber, al cărei proprietar este 
H.M. Aceleași persoane mi-au spus ca lemnul tăiat este transportat în Zăvore-ăvore-ă
ni, raionul Căinari.
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Vă rog, în consecinţă, să verificaţi dacă în zona respectivă tăierile s-au 
făcut legal sau ilegal și să investigaţi apartenenţa camioanelor și care a fost făcut legal sau ilegal și să investigaţi apartenenţa camioanelor și care a fost f
traseul lemnului scos din pădure.

Aștept răspuns la această sesizare, în termen, conform legii.
Cu mulţumiri, Vasile R.
15.09.2008, s. Zberoaia

5.4.  Petiţia/Reclamaţia (Plângerea)
Petiţia reprezintă o expunere scrisă adresată de o persoană sau de un grup 

de persoane unei instituţii, unei organizaţii, unei autorităţi, în care se formu-
lează o cerere, o revendicare, un punct de vedere etc.

În redactarea unei petiţii este bine ca parajuristul să ţină cont de urmă-
toarele reguli:

Reguli privind scrierea unei petiţii
– „Autoritatea” (sau instituţia) căreia i se adresează petiţia. Este bine să 

fie definiți foarte clar destinatarii petiţiei. Alegerea inadecvată a des-
tinatarului nu poate duce decât la întârzieri în rezolvarea petiţiei.

– Enunţarea, foarte pe scurt, a problemei din cauza căreia s-a ajuns la pe-
tiţie (ce anume ne deranjează). ă). ă Cu cât enunţul este mai scurt, cu atât are 
șanse mai mari să fie citit atât de către cei care dorim să semneze peti-
ţia, cât și de către cei de care depinde rezolvarea problemei. Pentru ca 
șansele ca petiţia să atragă cât mai mulţi susţinători, să fe mai mari, este 
bine să fie găsit un tip de exprimare făsit un tip de exprimare făsit un tip de exprimare f ră ambiguităţi. Oamenii în ge-
neral detestă să fie manipulaţi, iar dacă au impresia că se inten ţionează 
acest lucru, ei devin reticenţi şi prudenţi. De asemenea, să nu uităm 
că nu toată lumea se confruntă zilnic cu problema care ne deranjează 
pe noi și că puţine persoane sunt „specialiste” într-o problemă. Este 
important să se înţeleagă bine ce dorim de la ei. Dat fiind că majorita-
tea persoanelor sunt ocupate și au puţin timp la dispoziţie, șansele să 
citească un text scurt și „limpede” sunt mult mai mari decât să citească 
unul lung și încâlcit. Cu cât un text este mai lung și mai confuz, cu atât 
șansele ca el să ajungă la coșul de gunoi sunt mai mari.

– Exprimarea, de preferat într-o singurăntr-o singurăntr-o singur  frază foarte sintetică, a solicită-
rii noastre. În cazul în care fraza se lungește sau apar mai multe fraze, 
șansele ca solici tarea noastră să aibă parte de mai multe interpretări 
diferite crește.

– Opţional, se pot indica alternative faţă de situaţia existentă (adică, în 
cazul în care se cere anularea unui aspect sau desfiinţarea unei proble-
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me, se poate indica și cu ce dorim să fie înlocuit acel aspect sau o solu-
ţie imaginată de noi pentru rezol varea problemei). Acest lucru nu este 
totuși foarte indicat deoarece, în loc să se răspundă la obiectul pro-
priu-zis al petiţiei, se poate să se dea răspuns numai re feritor la soluţia 
propusă, iar acest răspuns are șanse mari să fie ambiguu (gen: „Se va 
înfiinţa o comisie de specialiști care să analizeze soluţia propusă.”).

– Atașarea listei cu semnatarii petiţiei. Aceasta trebuie sa indice cel pu-
ţin datele de identificare ale acestora, cum ar fi (pe lângă nume și pre-
nume) adresa sau/și numărul și seria actului de identitate sau/și codul 
numeric personal. În cazul în care semnatarii sunt mulţi, lista poate fi 
atașată sub formă de tabel. În acest caz este recomandat ca semnăturile 
originale să fie păstrate de expedito rul propriu-zis al petiţiei, iar tabe-
lele să fie trimise sub formă de copii. Pentru ca petiţia să poată primi 
răspuns, este necesar ca expeditorul să își indice clar nu mele și adresa. 
De altfel, numele și adresa corecte sunt necesare și pentru cazul în care 
răspunsul la petiţie este nesatisfăcător și trebuie continuată acţiunea 
(de exemplu, prin aducerea în instanţă a instituţiei care nu a răspuns 
satisfăcător).

Există (și este din ce în ce mai răspândită) practica petiţiilor on-line (și 
există și site-uri specializate în întocmirea de astfel de petiţii: www.petitiono-www.petitiono-
nline. com, www.thepetition.cowww.thepetition.com). Avantajul lor este că, utilizând minimum 
de re surse, se poate obţine un număr foarte mare de semnături într-un timp 
relativ scurt. Dezavantajul este că nu poate fi verificată existenţa reală a sem-
natarilor, nu există semnătura „în original” și foarte mulţi dintre semnatari 
nu își dau toate datele necesare. Cu toate acestea, ele sunt bune pentru a arăta 
iniţiatoru lui cam câte persoane sunt de acord cu ideea sa și dacă merită să își 
continue acţiunea și pe alte căi.

Exemplu de petiţie

Domnului Director General 
al Societăţii pe Acţiuni „Moldtelecom”

Domnule Director,
Subsemnata, Maria C., domiciliată în s. Vărzărești, raionul Cantemir, vă 

rog să anulaţi sancţiunile cu amendă de 100 de lei pe baza procesului-verbal nr. 
193 din 01.02.2007, încheiat de serviciile dumneavoastră de control.

La data menţionată, organele dvs. de control s-au prezentat la domiciliul 
meu și au constatat că există în apartament un aparat de telefon în funcţiune 
pentru care nu am putut prezenta abonamentul.
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Documentul cerut a fost pierdut în timpul renovării apartamentului, fiind 
cu plata la zi.

În susţinerea petiţiei mele prezint în anexă duplicatul originalului pierdut, 
emis de serviciul respectiv pe numele și cu adresa mea.

În viitor mă angajez să păstrez cu multă grijă documentele originale și să 
le prezint organelor de control.

Maria C.
s. Vărzărești, raionul Cantemir
Anexă: Duplicatul abonamentului de telefon
Cum se scrie o reclamație?

Reclamaţie (Plângere)
Ca membru al comunităţii în care va activa, parajuristul se va confrunta cu 

anumite probleme de ordin social, comunitar. De aceea este foarte important 
ca acesta nu doar să știe să dea sfaturi beneficiarilor săi, ci și să ia atitudini.

Reclamaţia/plângerea este o scrisoare prin care se cere ceva sau se aduc 
anumite învinuiri cuiva. Pentru a scrie o reclamaţie, trebuie ţinut cont de ur-
mătoarele aspecte:

Reguli privind scrierea unei reclamaţii
– Reclamaţia se va scrie cât mai curând după eveniment. Se va ţine cont 

de motivele care au provocat nemulţumirea și de cuvintele cele mai 
potrivite pentru a descrie situaţia.

– Se vor scrie datele de contact (nume, adresă, telefon, e-mail). E prefe-
rabil ca scrisoarea să fie tehnoredactată, dar dacă este scrisă de mână, 
să aibă un scris lizibil.

– Reclamaţia trebuie să fie scurtă și la obiect. Preferabil să nu depășească 
o pagină.

– Indiferent de situaţie, se va ţine cont de o adresare politicoasă! Obiecti-
vul este ca să se obţină soluţionarea favorabilă a problemei. O scrisoa-
re ameninţătoare, ironică sau plină de injurii nu va facilita atingerea 
obiectivului. Tonul trebuie să fie impersonal și constructiv. Persoana 
care va citi scrisoa rea nu e neapărat vinovată de situaţia descrisă, însă 
poate ajuta la soluţiona rea acesteia.

– Se va scrie clar ce se dorește să fie făfie făfie f cut în legătură cu problema men-
ţionată și cât timp se solicită pentru soluţionarea plângerii. Fiţi rezo-
nabil!

– Se vor atașa copii după toate actele și dovezile care sprijină declaraţiile.
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– Se va păstra o copie a scrisorii trimise și este preferabilă comunicarea 
în scris (prin poșta tradiţională sau prin e-mail) convorbirilor telefo-
nice.

– Pentru o soluţionare rapidă, reclamaţia va fi trimisă direct persoanei 
abili tate. Dacă este trimisă prin poștă, scrisoarea va fi recomandată.

– Dacă după o lună nu se primește niciun răspuns, se va scrie o scrisoare 
mai fermă sau va fi trimisă unei persoane aflate mai sus pe scara ierar-
hică.

Model de reclamaţie

Widerline Center, Chișinău,
str. Petricani nr. 7

Stimate Domnule Director,
Pe data de 17 martie 2006 am cumpărat un frigider marca Stinol în valoare 

de 9 500 de lei MD din magazinul specializat Camelia din Chișinău, bd. Mos-
cova, nr. 13. Cu regret, vă informez că acest frigider nu a funcţionat niciodată 
bine. L-am dus de mai multe ori la magazin, l-au reparat de mai multe ori și 
totuși nu mi s-a dat satisfacţie. De fiecare dată când îl luam de la reparație, 
altceva nu funcţiona bine.

Am cumpărat acest frigider deoarece compania dumneavoastră are reputa-
ţia de a importa echipamente de foarte bună calitate. Vă puteţi imagina decep-
ţia și frustrarea mea când am înţeles că nu va funcţiona niciodată așa cum aș
fi dorit, în ciuda faptului că l-am reparat de mai multe ori.

Vă scriu pentru a vă cere un nou frigider în schimbul celui pe care l-am 
cumpărat și care mă tem că niciodată nu va funcţiona bine.

Așteptând să primesc în curând vești de la dumneavoastră, vă rog să pri-
miţi întreaga mea stimă.

Anexez toate copiile, bonurile de casă, certificatul de garanție.
Chișinău, 25 decembrie 2007
Gheorghe C. Semnătura

5.5.  Nota informativă
Nota informativă este o comunicare scurtă, de obicei, scrisă de o instituţie, 

prin care se informează asupra unei probleme, se fac anumite propuneri și se 
oferă solu ţii. Parajuristul va scrie note informative doar la cererea superiorilor 
sau a partene rilor săi în vederea înștiinţării asupra unui eveniment, control, a 
unei situații etc.
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Nota informativă privind desfășurarea activității Să mai sădim un copăcel 
pentru satul nostru
La data de 1 aprilie anul curent, în satul Fârlădeni, raionul Camenca, s-a 

desfădesfădesf șurat ac tivitatea Să mai sădim un copăcel pentru satul nostru. Activi-
tatea a fost desfătatea a fost desfătatea a fost desf șurată cu susținerea Primăriei din s. Fârlădeni și organizată 
de către parajuristul Ion C. din acest sat. În cadrul activității au participat 35 
de locuitori din sat și 28 de elevi din școala din sat. Participanții la activitate 
au reușit să sădească 43 de copaci pe malul canalului din estul satului și să se-
mene aproximativ 10 ari de iarbă de pe teritoriul școlii, spitalului și Primăriei 
din satul Fârlădeni. Activitatea s-a încheiat cu o discuție între cei prezenți și 
primarul comunei, care a mulțumit participanților, a chemat toți locuitorii 
satului Fârlădeni să participe la activitățile în folosul comunității și a promis 
susținerea din partea Primăriei satului a acestor activități.

5.6.  Procesul-verbal
Procesul-verbal este un act cu caracter oficial în care se redau pe scurt 

discuţiile și hotărârile unei adunări constituite.
Ședinţele pe care le poate desfăele pe care le poate desfăele pe care le poate desf șura parajuristul pot fi oficiale sau neo-

ficiale, în funcţie de circumstanţe. Redactarea unui proces-verbal bun în tim-
pul unei ședinţe este o operaţiune foarte apreciată, dar care cere multă atenţie, 
tact și corectitudine.

Cum se redactează un proces-verbal?
Pasul 1
Pentru a întocmi un proces-verbal al unei ședinţe, este nevoie de agenda 

întâlnirii, de notiţele de la ultima ședinţă și de orice documente care vor fi 
analizate în cea actuală. Trebuie luată în considerare folosirea unui reportofon 
pentru mai multă acurateţe.

Pasul 2
Persoana care va scrie procesul-verbal trebuie să se așeze lângă moderato-

rul ședinţei, pentru clarificări sau ajutor pe măsura desfăsura desfăsura desf șurării ședinţei.
Pasul 3
Se va scrie „Procesul-verbal al ședinţei (numele exact al instituţiei)”.
Pasul 4
Se vor înregistra data, timpul și locul ședinţei.
Pasul 5
Pe o foaie de hârtie vor semna toţi cei prezenţi la ședinţă. (Această hârtie 

poate ajuta și la identificarea vorbitorilor în funcţie de locul pe care îl ocupă.) 
Dacă ședinţa este una deschisă, vor fi notate numai numele celor care au drept 
de vot.
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Pasul 6
Se vor nota problemele în ordinea în care au fost discutate. Dacă tema 8 de 

pe agendă a fost discutată înainte de tema 2, se păstrează vechiul număr, dar 
va fi plasat pe locul 2.

Pasul 7
Se vor înregistra hotărârile (moţiunile) făcute și numele persoanelor care 

le-au iniţiat.
Pasul 8
Se va înregistra dacă moţiunile sunt adoptate sau respinse, cum se reali-

zează votul (prin ridicarea mâinilor, cu voce tare sau prin alte metode) și dacă 
votul este unanim. Pentru ședinţele mici, se vor scrie numele participanţilor 
care aprobă, se opun sau se abţin de la fiecare moţiune.

Model de proces-verbal

PROCES-VERBAL Nr. 

din  200  al ședinţei Consiliului Sătesc 
Total membri ai Consiliului: 
Prezenţi: 
Absenţi  (lista se anexează)
Invitaţi:  (lista se anexează)
Președinte al ședinţei 

prenumele, numele, funcţia

ORDINEA DE ZI:
1. 

specificarea chestiunii
Raportor: 

prenumele, numele, funcţia
2. 

specificarea chestiunii
Raportor: 

prenumele, numele, funcţia
1. S-A EXAMINAT: 
specificarea chestiunii, prenumele, numele raportorului (raportul se ane-

xează)

AU LUAT CUVÂNTUL:

prenumele, numele, funcţia



76  C O M U N I C A R E A  S C R I S Ă

redarea succintă a opiniilor, propunerilor
S-A DECIS: 

textul deciziei se anexează

AU VOTAT:
pentru , împotrivă , s-au abţinut .
2. S-A EXAMINAT:

AU LUAT CUVÂNTUL:
S-A DECIS:
AU VOTAT:

Președinte al ședinţei,
Secretar al Consiliului,

5.7.  Diferite tipuri de scrisori
Scrisoarea rămâne a fi cel mai vechi, dar și cel mai fidel mijloc de comuni-

care scrisă, mai ales atunci când este vorba de registrele documentelor de in-
trare și ieșire ale unei organizaţii, firme, întreprinderi. În activitatea pe care o
desfădesfădesf șurați sau o veți desfăi desfăi desf șura, veți avea nevoie de multe ori să scrieți scrisori. 
Acestea se clasifică în câteva tipuri:

– De informare. Ele anunţă ceva: un eveniment care este gata-gata să se 
desfădesfădesf șoare, o decizie importantă luată sau o acţiune care s-a desfăiune care s-a desfăiune care s-a desf șurat 
deja. Nu cer neapărat un feedback. 

– De prezentare. Cereți un răspuns, o reacţie, o acceptare, o ofertă la 
cerinţa sau propunerea dvs. În acest caz este bine-venit să accentuați 
anumite cuvinte, idei, folosind diferite caractere de litere și semne de 
punctuaţie. 

– Explicative. Este, de fapt, o notă scrisă în care destinatarul este anun-
ţat de ce și cum să utilizeze acel lucru. 

– De cerere. Din denumirea tipului este aproape clar ce includ aceste 
scri sori – orice solicitare de susţinere, de sprijin (material, financiar, 
consul tativ etc.) din partea cuiva (fie persoană fizică, fie persoană ju-
ridică).

– De răspuns/de mulţumire. Acestea, probabil, ar trebui să fie cele mai
scurte scrisori. Scrisorile de răspuns, de obicei, exprimă o recunoștinţă, 
o mulţumire pen tru oamenii care au fătru oamenii care au fătru oamenii care au f cut ceva bun pentru dvs., care 
„au pus un cuvânt” în favoarea dvs. sau a clientului dvs. sau care v-au 
ajutat la ceva anume. Impactul este cu atât mai mare cu cât scrisoarea 
este mai scurtă, iar conţinutul – mai clar și mai loial.
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Orice scrisoare include, în mod obligatoriu, adresa expeditorului/adresa 
pe care vreți să primiți corespondenţa, adresa destinatarului și data. Orice 
scrisoare, înainte de a ajunge în mâinile destinatarului, trebuie să treacă prin 
fazele unui adevărat ritual:

– Să ne asigurăm că scrisoarea are un aspect plăcut: scrisorile bine pre-
zentate vizual câștigă chiar de la prima vedere. 

– Se vor scrie propoziţii scurte și clare, fără figuri de stil.
– Se vor folosi modele de scrisori, texte-șablon, astfel de accesări fiind 

mult ușurate de calculator.
– Se vor redacta (corect și complet) scrisorile pentru a evita neînţelegeri-

le și, respectiv, revenirile.
– Se va folosi, pe cât este cu putinţă, limbajul pozitiv (se vor evita nega-

ţiile).
– Se va alege vocabularul cel mai potrivit cu problema tratată.
– Se va evita parada de cuvinte și se va scrie cât mai laconic, fără încăr-

cătură afectivă.
– Expedierea scrisorilor la timp este un element al atitudinii pozitive și 

al responsabilităţii.
Se obișnuiește să se creadă că orice scrisoare este echivalentă cu o carte de 

vizită a celui care o expediază. Astfel, greșelile gramaticale, lexicale, erorile de 
adresare, conţinutul neadecvat, stilul greșit, tonul sunt doar câteva elemente 
care pot crea o imagine nefavorabilă celui care scrie scrisoarea.

Etapele de întocmire a unei scrisori:
– Stabilirea scopului (ce doresc cu această scrisoare).
– Documentarea/culegerea informaţiilor necesare (din corespondenţa 

existentă, din legislaţia în vigoare etc.). 
– Sistematizarea materialului sub forma unei schiţe. 
– Scrierea ciornei. 
– Redactarea.
– Dactilografierea.

Structura unei scrisori oficiale:
– Antetul.
– Identitatea expeditorului.
– Data, numele, funcţia și adresa destinatarului.
– Formula de salut.
– Partea principală.
– Încheierea.
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– Semnătura.
– Referinţele.

Criterii pentru o scrisoare de mulţumire:
– Așezarea în pagină.
– Motivul/ocazia/cauza/beneficiile pentru care se mulţumește.
– Structura textului.
– Destinatarul.
– Stilul politicos.
– Motivarea unei colaborări ulterioare.

5.8.  Rezumarea unui conţinut
Rezumarea unui conţinut este o scurtă prezentare a ideilor principale 

dintr-un text sau a temei unui text folosind cuvintele cititorului. Parajuristul 
va pune în aplicare această competenţă mai ales la scrierea proceselor-verbale, 
a rapoartelor de activitate, a scrisorilor, sesizărilor etc.

Rezumarea unui conţinut:
– ajută cititorul să își amintească cele mai importante elemente ale unui 

text sau ale unui fragment lecturat;
– creează o versiune condensată a ideilor și informaţiilor dintr-un text;
– poate fi un mijloc de a integra ideile autorului în alte lucrări ale citito-

rului.

Rezumarea unui conţinut nu presupune:
– evaluarea meritelor lucrării rezumate;
– prezentarea de către cititor a unei critici a lucrării.

Forma rezumării unui conţinut:
– Se va prezenta numele autorului și al lucrării rezumate.
– Se va prezenta tema și/sau teza principală a autorului.
– Se vor prezenta principalele idei în ordinea în care apar ele în text.
– Se vor realiza conexiuni logice între idei.
– Se vor explica scopul și strategia folosite de autor în lucrare.

Cum se elaborează un rezumat:
A. Citirea și luarea notiţelor
Parajuristul:
– va parcurge cu privirea întregul text și va anticipa punctele im-

portante;
– va citi articolul foarte atent;
– va nota nu mai mult de cinci cuvinte pentru fiecare paragraf;
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– va identifica ideea principală a fiecărui paragraf;
– va verifica dacă a identificat toate ideile principale ale lucrării;
– va identifica ideea de bază/teza autorului. O va reformula într-un mod 

foarte concis, folosind numai cuvintele sale. Aceasta va fi fraza cea mai 
importantă a rezumatului;

– va arăta în ce fel ideile principale ale fiecărui paragraf susţin teza ar-
ticolului. Va încerca să folosească numai cuvintele sale. Dacă trebuie 
să folosească și cuvintele autorului, va folosi citatul. Este bine să iden-
tifice formulările-cheie, sintagmele importante din text care exprimă 
bine ideile principale. Dacă le va cita în rezumat, se va nota numărul 
paginii. Trebuie evitate citatele mai mari de o propoziţie.

B. Redactarea
Primul aspect al rezumatului va include numele autorului și al lucrării 

rezumate. Parajuristul va prezenta foarte scurt tema și/sau teza principală a 
autorului. Dacă e necesar pentru credibilitatea rezumatului, se vor include nu-
mele sursei (subliniat) și câteva informaţii despre autor.

Se prezintă principalele idei în ordinea în care apar ele în text. Nu se vor 
omite idei importante. Trebuie realizate conexiuni logice între idei. Un posi-
bil sfat pentru evitarea plagiatului e de a pune deoparte textul original atunci 
când se redactează rezumatul. Se vor folosi numai notiţele. Dacă există cuvinte 
de specialitate fără de care e imposibilă înţelegerea textului, se vor oferi scurte 
explicaţii, chiar dacă aceste explicaţii nu fac parte din text.

C. Verificarea
Se vor reciti textul și rezumatul pentru a verifica dacă au fost cuprinse bine 

ideile importante și dacă s-a citat corect.

N.B.! A nu se confunda rezumarea unui conţinut cu analiza acestuia.

Reguli pentru rezumarea unui conţinut:
– Un rezumat trebuie să fie clar, inteligibil. Trebuie izolate toate punctele 

importante ale textului original și notate pe o listă. Se revizuiesc toate 
ideile și se includ în rezumat doar acelea care sunt indispensabile dez-
voltării tezei autorului.

– Un rezumat trebuie să fie concis. Se elimină repetiţiile și detaliile, chiar 
dacă autorul revine asupra unor idei. Ca mărime, un rezumat trebuie 
să aibă între 1/3 și 1/4 din textul original.

– Rezumatul trebuie să aibă coerenţa unei demonstraţii. El trebuie să aibă 
sens ca o lucrare de sine stătătoare. Rezumatul conţine o introducere și 
o concluzie.
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– Rezumatul trebuie să fie independent în sensul că autorul acestuia nu 
trebuie să-l imite pe autorul textului original. Dimportivă, pe parcur-
sul întregului rezumat, trebuie să se ,,audă’’ vocea persoanei care îl 
re dactează. Atenţie, totuși, pentru a se evita distorsiunile, confuziile 
în tre cele două voci prin introducerea unor comentarii de către auto-
rul rezumatului.

5.9.  Comunicatul de presă
În activitatea sa parajuristul poate că nu va trebui să scrie multe comuni-

cate de presă din simplul motiv că acesta nu este și jurnalist. Însă, ţinând cont 
de comunităţile rurale din Republica Moldova, această competenţă va fi pusă 
în aplicare atunci când parajuristul va avea în plan să-și mediatizeze activita-
tea, mai ales activităţile care cuprind participarea cetăţenilor din comunitate.

Atunci când parajuristul va scrie un comunicat de presă, trebuie să tină 
cont de următoarele sfaturi:

– Poate fi considerat știre ceea ce vrem să publicăm? Un comunicat de 
presă are scopul de a aduce la cunoștinţa publicului informaţia des-
pre un eveniment. Un bun comunicat de presă trebuie să răspundă 
la întrebările cine?, ce?, unde?, când? și de ce?, oferind cititorilor/as-
cultătorilor informaţii utile despre activitatea, produsul, serviciul sau 
evenimentul pe care doriţi să îl anunţaţi. Dacă mesajul scris sună ca o 
reclamă, trebuie rescris.

– Începem în forţă! Titlul și primul paragraf trebuie să conţină subiec-
tul. Restul comunicatului trebuie să conţină detaliile. Dacă în câteva 
secun de nu îi atrage atenţia cititorului, comunicatul nu va avea efectul 
dorit.

– Se scrie pentru presă! Sunt situaţii în care media, în special cele elec-
tronice, vor publica comunicatul de presă fără modificări sau cu foarte 
puţine modificări. În acest caz, parajuristul va încerca să prezinte sub-
iectul așa cum vrea să fie spus mai departe. Chiar dacă subiectul nu 
este preluat, poate face o bună impresie.

– Nu orice subiect constituie o știre. Entuziasmul pe care îl avem faţă 
de un subiect nu îi conferă acestuia neapărat valoarea de știre. Paraju-
ristul trebuie să se gândească la publicul din comunitate. Va mai consi-
dera cineva că subiectul este interesant?

– Evidenţiază ceva comunicatul de presă? Parajuristul va arăta modul 
în care produsele sau serviciile lui îndeplinesc nevoi sau satisfac cerin-
ţe, vor fi evidenţiate beneficiile pe care le aduc. Dacă parajuristul va 
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prezenta un raport al activităţii sale, va explica ce a dus la acea situaţie, 
ce a făcut ca eficienţa sau profitul să crească sau să scadă.

– Se vor prezenta întotdeauna fapte! Comunicatul de presă nu înseam-
nă exagerare, enunţuri care nu se referă la fapte, dar sună mai degrabă 
a laudă. Jurnaliștii sunt sceptici. Un subiect care prezintă activitatea 
parajuristului într-o lumină prea favorabilă poate să scadă credibilita-
tea celui care îl lansează.

– Se va alege contextul publicării comunicatului de presă! Parajuristul 
va încerca să se sincronizeze cu evenimentele sau cu problemele aflate 
în discuţie publică. El se va asigura că subiectul comunicatului său nu 
este în afara preocupărilor comunităţii.

– Se va folosi diateza activă, nu cea pasivă! Diateza activă dă mai multă 
viață comunicatului de presă. În loc să spuneţi „Consiliul de Admini-
straţie a fost entuziasmat de această idee”, e de preferat „Consiliul de 
Administraţie a adoptat această idee cu entuziasm”. 

– Economia de cuvinte. Vor fi folosite doar atâtea cuvinte câte sunt ne-
cesare pentru a prezenta subiectul. Excesul de limbaj îi distrage atenţia 
cititorului de la subiect.

Exemplu de comunicat de presă

Comunicat de presă

7 iulie 2008
Poliţistul și cetăţeanul: pași în întâmpinare
Cine formează imaginea poliţistului în societate? El însuși? Gura lumii? 

Dar noi, cetăţenii, suntem noi oare pregătiţi când ne confruntăm pe viu cu 
poliţia? Apreciem reprezentanţii poliţiei după informaţii veridice, fapte reale, 
cunoaștem ce trebuie să facem și să vorbim când avem de-a face cu ei sau îi 
ocolim de departe, ne temem să dăm ochii cu ei, simţim un disconfort în pre-
zenţa lor?

La sigur, relaţia dintre cetăţeni și poliţie are nevoie de îmbunătăţire din 
am bele părţi. Cum? – iată întrebarea la care încearcă să găsească soluţii tinerii 
cetăţeni din raionul Strășeni împreună cu diriginţii și profesorii lor în cadrul 
unor lecţii tematice și activităţi extrașcolare ce continuă și în vacanţă. Un rol 
aparte în activităţi le revine reprezentanţilor poliţiei raionale, care au acceptat 
provocarea printr-o deschidere totală.

Oamenii legii sunt persoane-resursă în cadrul lecţiilor, participă la emisiu-
ni radio și televizate în direct cu cetăţenii, au decis pe 9 iulie să deschidă larg 
ușile Comisariatului Raional de Poliţie pentru vizitatori, iar tinerii doritori 
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vor putea însoţi poliţiștii de sector în misiune, activitatea fiind sugestiv inti-
tulată „O zi poliţist”. Pentru vineri, 11 iulie, sunt prevăzute activităţi multiple 
la sediul Consiliului Raional Strășeni și în comunitate. Două grupuri de copii 
vor căpăta cunoștinţe și abilităţi de a comunica eficient cu poliţia. Voluntarii 
ONG-ului local „Floricica” vor participa la atelierul „Informează o persoană 
cum să-și apere drepturile în relaţiile cu poliţia”. Pentru aceasta vor fi instruiţi 
de experţii ONG-ului „Moştenirea”, apoi vor merge în comunitate pentru a 
oferi broșura „Ce faci dacă ești în conflict cu legea penală?” și a-și împărtăși 
cunoștinţele semenilor. Revenind, vor face schimb de experienţă și-și vor ex-
pune opiniile, concluziile referitor la activitate.

Activităţile vor continua și în luna august prin dialogul comunitar „Poli ţia 
și cetăţenii – un pas spre înţelegere reciprocă”. În comunitate va fi instalat un 
panou pe care cetăţenii vor putea scrie mesajele lor pentru poliţie, iar din luna 
septembrie va fi reluat ciclul de lecţii predat în școlile din raion. Pro iectele di-
dactice – „Rolul poliţiei în societate”, „A fi poliţist – un succes sau o pacoste?”, 
„Poliţistul ideal”, „Cum să comunic eficient cu poliţia”, „Delincvenţa juvenilă. 
Cauze și soluţii” sunt elaborate de experţii ONG „Moştenirea”, la sfârșitul fie-
cărei lecţii profesorii și participanţii fiind solicitaţi să completeze niște ches-
tionare privind eficienţa și importanţa unor asemenea teme.

Proiectul este implementat cu prijinul financiar al Companiei „ABC Cul-
tural”.
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6. INSTRUIREA ÎN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI 

Prezentul capitol își propune să familiarizeze parajuristul cu noțiunile și 
competenţele necesare pentru promovarea drepturilor omului (DO) prin or-
ganizarea și moderarea unor activităţi și acţiuni în comunitate, independent 
sau în parteneriat cu factori de decizie și persoane influente din comunitate. 
Pentru a organiza activităţi de promovare a DO, parajuristul trebuie să cu-
noască ce probleme legate de DO apar sau pot apărea in comunitatea respecti-
vă și să știe să utilizeze tehnicile/metodele de instruire necesare pentru a pro-
mova DO. Unele dintre întrebările la care se va răspunde înaintea organizării 
instruirii vor fi: 

De ce este important ca membrii comunităţii să cunoască DO și valorile 
care stau la baza acestora? Ce fel de cunoștinţe stau la baza înţelegerii profunde 
a problemelor ce țin de DO? Ce fel de abilităţi și atitudini sunt necesare pentru 
promovarea și protejarea DO? Ce metode și procedee folosim în promovarea 
DO la nivelul comunităţii? 

6.1. Formele de instruire în domeniul drepturilor omului
Din punct de vedere educaţional, instruirea în domeniul DO se organi-

zează după principiile procesului de învăţământ. Există mai multe tipuri de 
instruire: formală, nonformală și informală. Putem găsi instruire pentru DO în 
cadrul instituţiilor de învăţământ de stat și private (școală, colegiu, universitate) 
acreditate să organizeze procesul de educaţie. Această formă este definită drept 
instruire a formală și reprezintă o parte semnificativă în procesul formării per-
sonalităţii și al pregătirii profesionale. Există instruire oferită de organizaţii și 
instituţii specializate, care însă nu sunt acreditate ca instituţii de învățământ 
– instruirea nonformală. Această formă de instruire se poate face și în afara 
unor forme organizaţionale, adică în afara unei programe de instruire oficial 
acreditate. De exemplu, în cadrul unor întâlniri, lecţii publice sau seminarii. 
Instruirea informală se realizează spontan sau neorganizat și reprezintă acele 
influenţe din mediul social și profesional, familie, mass-media etc. care oferă 
cunosţinte noi și influenţează concepţiile și valorile individuale.

Delimitarea între aceste trei forme ale instruirii este una pur teoretică, 
în practică ele funcţionând ca un complex integru de învăţare. De exemplu, 
instruirea parajuristului în traininguri specializate se petrece în mod nonfor-
mal, cu toate că și instruirile formală și informală, în mod special experienţa 
de viaţă, au un rol important în pregătirea acestuia pentru munca în comuni-
tate. Activităţile de instruire pentru DO pe care le va desfășura parajuristul în 
comunitate constituie o parte a educaţiei nonformale și informale.
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6.2.  Activităţile recomandate pentru organizarea instruirii 
 în domeniul drepturilor omului de către parajurist

Fișa postului parajuristului cuprinde desfășurarea activităţilor practice de 
instruire a membrilor 

comunităţii în domeniul drepturilor omului (DO). Cele mai des întâlnite 
și recomandate activităţi cu caracter public desfășurate de către parajurist în 
comunitate sunt lecţia publică și seminarul.

6.2.1. Lecţia publică 

Lecţia publică este o formă de organizare a procesului instructiv-educativ, 
desfășurată cu un grup mediu sau mare de participanţi pe o durată de timp 
determinată, sub conducerea unui facilitator/ profesor/ parajurist. Scopul lec-
ţiilor publice este de a informa/explica/discuta cu locuitorii din comunitate o 
anumită problemă frecventă sau permanentă din domeniul DO sau din alte 
domenii juridice și de a oferi soluţii practice de rezolvare a problemelor simila-
re pe viitor. Numărul participanţilor la lecţia publică poate oscila intre 20 și 60 
de personae, care nu sunt, de regulă, selectate în prealabil. Acest ghid propune 
mai multe modele de lecţii publice (vezi cap. 12). Dacă parajuristul consideră 
că temele abordate în lecţiile model nu sunt importante pentru comunitatea în 
care activează, atunci poate să elaboreze alte proiecte de lecţii. În continuare, 
prezentăm structura unei lecţii publice.

Planul-cadru al unei lecţii publice (schiţă):

Timpul total alocat 80-90 de minute

TEMA Subiectul, adică problema/-ele care urmează sa fie 
prezentată/-e, discutată/-e și dezbătută/-e

SCOP/REZULTATE La sfârșitul lecţiei, participanţii vor învăţa/acumula, 
înţelege și aprecia:
– Lista cunoștinţelor practice despre lege și drepturi 

(ce legi și standarde reglementează unele relaţii și 
probleme, ce spun aceste legi despre problemele în 
cauză și unde se găsesc aceste legi/ standarde);

– Lista valorilor apreciate de participant (acele idei și 
convingeri pe care ar trebui să le posede membrii 
unei comunităţi și pe care le luăm drept repere de-a 
lungul vieţii). Exemple de valori: respect, responsa-
bilitate, demnitate, adevăr, independenţă, intimitate, 
spiritualitate, recunoastere etc.
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CONŢINUT Pe parcursul lecţiei se vor studia/prezenta/ discuta 
următorii termeni/noţiuni/valori:
– Lista termenilor/noţiunilor/valorilor;
– Explicarea succintă a acestora. 

DESFĂȘURAREA 
LECŢIEI/METODA

Cum se va desfășura exact lecţia – activităţile și me-
todele de urmat pentru atingerea rezultatelor propuse 
ca SCOP. 
De exemplu: 
– Activitatea introductivă, focalizarea/Branstorming: 

5-10 min. 
– Prezentarea problemei, subiectului/Miniprelegere: 

20-25 min.
– Preluarea de întrebări și oferirea răspunsurilor: 

15 min.
– Discuţii și dezbatere/Muncă în echipă: 25 min.
– Concluzii și evaluare/Discuţie: 10 min.

RESURSE Materialele necesare pentru activitate. De exemplu: 
– copia studiului de caz asupra problemei prezentate;
– broșuri și pliante referitoare la subiect sau la dreptu-

rile aferente;
– proiector și copii ale prezentării etc.

EVALUAREA Întrebări de verificare a inţelegerii și internalizării de 
către participanţi a noţiunilor/termenilor/valorilor în 
discuție și de evaluare a activităţii.

Lecţia publică poate fi organizată pe teme sau în legatură cu probleme di-
verse. Următoarele recomandări sunt importante pentru organizarea acestora 
în comunităţile rurale: 

• selectarea problemei/-lor juridice sau de drepturile omului ca temă/
subiect trebuie să fie relevantă în mod direct pentru comunitatea dată, 
adică să reiasă direct din viaţa cotidiană a membrilor acesteia; 

• volumul/cantitatea de cunoștinţe/termeni/valori prezentate și explica-
te trebuie să fie bine echilibrat în raport cu timpul alocat și corelat cu 
necesităţile reale ale participanţilor la lecţie; 

• lectia publică trebuie să includă intotdeauna sfaturi practice de rezolva-
re prin metode legale a problemei/-lor prezentate și discutate – pentru 
evitarea acestora în viitor și rezolvarea lor, în cazul în care participanții 
se găsesc într-o situaţie similară în viitor; 
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• metodele utilizate trebuie să se axeze pe participanți ca agenți ce con-
tribuie activ la soluționarea problemei discutate și elaborarea de pași 
practici; trebuie să fie interactive în esență. Descrierea detaliată a uno-
ra dintre aceste metode se găsește în cap. 6.3; 

• materialele utilizate (volumul informaţiei și limbajul) trebuie să corespun-
dă nivelului de pregătire profesională și accesibilităţii lingvistice a partici-
panţilor. Se recomandă evitarea termenilor și noţiunilor tehnice juridice și 
utilizarea limbajului non-profesional pentru explicarea acestora;

• pe langă aceasta, este binevenită elaborarea de pliante pe temele/pro-
blemele abordate la lecţia publică și diseminarea acestora la sfârșit pen-
tru ca participanţii să le poata utiliza independent în viitor. 

6.2.2. Seminarul 

Seminarul poate fi doar un forum pentru dezbateri academice, această 
formă fiind des utilizată în instruirea formala în calitate de parte practică a 
acesteia. În contextul muncii parajuristului, seminarul devine un program de 
studiu prin care participanţii obţin numeroase cunoștinţe, își dezvoltă abi-
lităţile și atitudinile și, în același timp, dezbat unele probleme cotidiene ale 
comunității în cauză. Comparat cu lecţia publică, seminarul are o durată mai 
mare (de obicei, de la o zi la trei – în total, 21 de ore) și include mai puţini 
participanți (de obicei, 25-30). Beneficiarii/participanţii la un seminar sunt, 
de obicei, selectaţi în funcție de mai multe criterii: profesionale, sociale sau 
personale. Ei primesc invitaţii personalizate și confirmă voinţa lor de a par-
ticipa din timp. Pentru diseminarea informaţiei programului, beneficiarii la 
seminar pot fi atât persoane interesate din comunitate, cât și persoane care vor 
să devină parajuriști.

Majoritatea informaţiei prezentate aici se referă la desfășurarea unui se-
minar în general. La planificarea unui seminar în comunitate parajuristul tre-
buie ia în consideraţie câțiva factori contextuali, pe lângă informaţia generală. 
Unul dintre factorii principali este rezultatul: ce vrea el să realizeze prin acest 
seminar. La finele seminarului, parajuristul ar trebui să analizeze care a fost 
rezultatul sau impactul seminarului pentru cei invitaţi. La planificarea unui 
seminar, recomandăm să se raspundă la următoarele întrebări: 

• Care este scopul principal al seminarului? Ce se va realiza/schimba 
concret prin organizarea acestui seminar?

• Ce probleme vor fi abordate/discutate la seminar? De ce? 
• Cine cunoaște problema/-ele și trebuie invitat ca participant? Câţi 

participanţi vor fi în total?
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• Cât timp va dura exact?
• Când poate fi desfășurat acesta?
• Unde se va desfășura?
• Cine va facilita/modera?
• Cine pot fi persoane-resursă?

Prezentam mai jos o schiţă-model de agendă a unui seminar de o zi. 

Timpul Denumirea activităţilor Facilitator

9.00-10.30 Sesiunea 1. Prezentarea programului, facilitatori-
lor, participanţilor. Prezentarea problemei/-lor ce 
țin de DO. Așteptări, obiective, reguli de lucru.

10.30-11.00 PAUZĂ

11.00-12.30 Sesiunea 2. Identificarea elementelor necesare 
pentru rezolvarea problemei/-lor sau prezentarea 
noţiunilor/conceptelor din domeniul DO. 
Lucrul în grup. Discuţie.

12.30-13.30 PRÂNZ

13.30-15.00 Sesiunea 3. Prezentarea dreptului/-rilor concrete 
și a standardelor juridice de protecție a acestora, 
actorilor care trebuie să respecte și să protejeze 
DO la nivel naţional și internaţional. Discuţie.

15.00-15.30 PAUZĂ

15.30-17.00 Sesiunea 4. Identificarea normelor/standardelor 
aplicabile la rezolvarea unei probleme concrete 
din comunitate și elaborarea de pași practici pen-
tru realizarea DO. Discuţie. 

17.00-17.30 Concluzii ale seminarului. Evaluarea zilei.

Există mai multe practici cu privire la componentele unui seminar. Pentru 
organizarea unui seminar în comunitatea rurală recomandăm să se ţină cont 
de următoarele etape/componente:

• Crearea atmosferei de învăţare/colaborare. Această parte ţine de pre-
zentarea programului general, agendă, așteptări, reguli de lucru, pre-
zentarea participanţilor etc. Este una din cele mai importante etape 
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ale seminarului, deoarece participanţii își stabilesc obiectivele învăţă-
rii pe baza așteptărilor proprii. Acestea pot fi realizate prin: o scurtă 
discuţie; întrebări provocatoare, care au tangenţă cu experienţa parti-
cipanţilor; prezentarea unei situaţii (din presă/ comunitate, experien-
ţă, istorie etc.); implicarea participanţilor într-un joc; vizionarea unei 
secvenţe de film; un interviu cu o persoană-resursă.

• Pentru asigurarea atmosferei de colaborare, se utilizează așa-zisele 
„exerciţii de relaxare” – exerciţii de 5-10 min., care contribuie la sta-
bilirea unei atmosfere degajate și relaxante. Acestea se desfășoară, de 
obicei, la începutul zilei de seminar, între sesiuni, dacă este necesar, 
după pauza de prânz etc., pentru a mobiliza participanţii.

• Organizarea sesiunilor și Activitatea de bază. Acestea pot fi teoretice 
sau practice, cu urmărirea unui echilibru între cele două aspecte (ideal 
ar fi ca pe parcurcul fiecărei sesiuni, să se poată introduce elemente de 
informaţie practică). Se recomandă alocarea a 80-90 de minute pentru 
o sesiune. Activitatea de bază este etapa căreia îi revine cea mai mare 
parte din timp. Aceasta îi implică pe toţi participanţii, individual, în 
perechi sau în grupuri mici. În cadrul acestei etape se oferă oportuni-
tatea de a realiza obiectivele stabilite. De regulă, această etapă se reali-
zează prin strategii participative mai complexe: studiu de caz, zigzag, 
joc de rol etc. Sesiunile practice sunt mai eficiente într-un seminar în 
comunitatea rurală.

• Metodele de lucru. O condiţie obligatorie pentru realizarea scopului și 
atingerea rezultatelor propuse este includerea unor procedee și tehnici 
interactive de lucru (metode interactive sau participative). Folosirea 
acestora poate asigura în proportie de până la 80% succesul seminaru-
lui. O descriere amănunţită a lor este prezentată în cap. 6.3.

• Pauzele. Durata pauzelor poate oscila între 15 și 30 min. Acestea sunt 
planificate între sesiuni. Scopul pauzelor este de a permite auditoriului 
și facilitatorului să se pregătească de activitatea ulterioară.

• Evaluarea activităţii de învăţare, a zilei, a seminarului. Aceasta se rea-
lizează în funcţie de scopul prestabilit. Se recomandă utilizarea diferi-
tor forme: chestionar, fișe, feedback (conexiunea inversă) etc. O aten-
ţie deosebită trebuie să se acorde evaluării seminarului: chestionarul 
de evaluare nu ar trebui să depășească 9-10 întrebări. Feedbackul se 
desfășoară după evaluarea de către participanţi: facilitatorul prezintă 
rezultatele evaluărilor și răspunde la toate întrebările participanţilor. 
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6.3.  Metode eficiente de instruire pentru promovarea 
 drepturilor omului

Luând în considerație cele expuse mai sus – grupul/-rile ţintă al/ale in-
struirii în comunitaţile rurale și formele de instruire – înţelegerea și utilizarea 
eficientă a unor metode și procedee specifice instruirii adulţilor și folosite cu 
succes în domeniul DO devin obligatorii pentru obţinerea unui rezultat po-
zitiv în aceasta activitate. Aceste metode specifice mai sunt numite metode 
interactive sau participative. Așa cum o arată și denumirea, metodele inter-
active presupun o abordare nouă din partea instructorului sau facilitatorului 
instruirii. Această abordare presupune incluziunea și participarea la maxim a 
celor instruiţi și reducerea semnificativă a comunicării unilaterale (prelegere, 
prezentare) din partea instructorului. Pe lângă aceasta, metodele interactive 
utilizează la maxim experienţa de viaţă a participanţilor la instruire: fac în-
văţarea bazată pe această experienţă relevantă pentru viaţa cotidiană a partici-
panţilor. Ele se axează pe informare și analiza unor situaţii de încălcare a DO 
sau probleme legate de DO și oferirea de sfaturi practice în rezolvarea acestora 
în viitor.

Principalele metode interactive utilizate în instruirea pentru promovarea 
drepturilor omului: 
– Miniprelegerea
– Brainstormingul („asaltul de idei”)
– Discuţia și discuţia panel
– „Adoptă o poziţie” 
– Formula P.R.E.S.
– Studiul de caz 
– Jocul de rol
– Procesul simulat 
– Jigsaw (zigzagul) 
– Învăţarea reciprocă
– Gândește singur/perechi/grup/prezintă („bulgărele de zăpadă”)

La prima vedere, s-ar părea că aceste metode reprezintă doar niște jocu-
ri. Ținem să menţionăm că utilizarea acestora asigură eficienţa și acaracterul 
practice al instruirii prin implicarea directă a participanţilor în înţelegerea in-
formaţiei juridice relevante pentru ei în viaţa de zi cu zi. Utilizarea metodelor 
bazate pe comunicarea unilaterală – prezentare sau prelegere – reduce rata 
memorării informaţiei de către participanţi la mai puţin de 5%. Acest fapt îl 
putem observa și din analiza Piramidei învăţării (Fig. 1, cap. 3.4). 
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În acest ghid am ales cele mai frecvent utilizate metode interactive pe care 
le poate utiliza parajuristul în timpul activităţilor de instruire. Aceasta însă nu 
înseamnă ca el trebuie să le utilizeze pe toate. Înainte de a alege metodele de 
instruire, parajuristul trebuie să răspundă la următoarele întrebări: 

• Cine sunt participanţii la instruire? 
• Ce interese au aceștia?
• Cum percep participanţii problema în acest moment? 
• Unde vreau să ajung prin această instruire? Ce rezultate vreau să obţin?
• Cum voi obţine aceste rezultate?
• De ce resurse am nevoie?

6.3.1. Principalele metode de instruire. Descriere detaliată

MINIPRELEGEREA este o prezentare informativă scurtă ca durată și for-
ma de expunere în cadrul căreia informaţia este prezentată ca o succesiune de 
idei, teorii, interpretări de fapte separate, în scopul unificării lor într-un tot. 
Miniprelegerile sunt utilizate atât la începutul unui seminar/ unei lecţii publi-
ce pentru furnizarea informaţiilor necesare, cât și la sfârșitul acestora pentru 
a recapitula și a accentua cele învăţate. Ele sunt centrate pe participant, adică 
ţin cont de interesele, nivelul de pregătire al participanţilor și capacitatea de 
asimilare a informaţiei de către participanţi. 

Timp mediu 15-20 de minute

Scop – transmiterea unui anumit volum de informaţii/noţiuni teo-
retice și practice; 

– informarea și motivarea participanţilor pentru obţinerea 
noilor cunoștinţe, dezvoltarea capacităţilor și formarea ati-
tudinilor. 

Procedură – formatorul/instructorul pregătește în prealabil și prezintă 
un document care include ideile principale din prelegere;

– documentul – in PPT sau altă formă va fi distribuit partici-
panţilor – fie la inceputul miniprelegerii, fie din timp. 

Avantaje – formatorul poate face un transfer substanţial de informaţii 
la toți participanţii în același timp;

– creștere ca imediată a volumului de cunoștinţe al participan-
ţilor.

Limitări – rată redusă de retenție a informației (5%);
– lipsește feedback de la participanţi – devine plictisitor;
– nu stimulează implicarea participanţilor (devin pasivi).



C a p i t o l u l  V I  91

BRAINSTORMINGul este o modalitate de generare a ideilor într-un in-
terval de timp scurt. Denumirea acestei metode în traducere directă înseamnă 
„furtună în creier” sau „asalt de idei”, stimulează creativitatea și se poate prac-
tica oral sau în scris. 

Timp mediu 15-25 de minute

Scop – găsirea cât mai multor soluţii pentru o problemă/situaţie (re-
zolvarea unui conflict, de exemplu); 

– definirea unui termen/domeniu nou pentru participanţi 
(„Ce înseamnă pentru voi drepturile omului?”).

Procedură – facilitatorul pregătește însuși o listă cu idei de rezervă; 
– se stabilește intervalul de timp disponibil – de regulă, el 

va fi suficient de scurt pentru a-i mobiliza la maximum pe 
participanţi din punct de vedere intellectual; 

– se anunţă termenul/domeniul și se formulează sub formă de 
întrebare;

– facilitatorul va nota pe o tablă/un flipchart toate ideile ge-
nerate (inclusiv pe cele care nu au legătură cu subiectul sau 
par „trăsnite”) în ordinea apariţiei lor;

– nu se admit judecăţi asupra răspunsurilor oferite în timpul 
generării de idei;

– când ideile par să fi „secat”, se oprește exerciţiul și se trece 
la etapa calitativă (se analizează soluţiile, se elimină cele 
incompatibile cu problema sau cu posibilităţile momentane 
etc.); 

– analiza și selecţia soluţiilor finale vor fi făcute cu toţi parti-
cipanţii la brainstorming; 

– nimeni nu va fi obligat să vorbească, deși facilitatorul încura-
jează participarea tuturor, făcând apel discret la cei timizi;

– facilitatorul poate interveni ca să ajute auditoriul, făcând pau-
ze lungi sau plasând ideile de rezervă de pe lista proprie.

Avantaje – permite participarea deplină a tuturor, indiferent de mări-
mea grupului;

– încurajează creativitatea și scoate în evidenţă unele poziţii 
sau preconcepţii ale membrilor;

– generează o mulţime de idei și soluţii pentru anumite pro-
bleme într-un timp restrâns;

– spectrul problemelor analizabile prin brainstorming este 
aproape nelimitat.
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Limitări – nu permite analizarea în profunzime a unei probleme/teme;
– stimulează disproporționat participarea celor mai locvace 

participanți și poate inhiba pe cei timizi;
– efortul cognitiv (de gândire) crește pe măsură ce avansăm 

în idei, soluţii.

DISCUŢIA sau CONVERSAŢIA este o metoda verbală care consta din 
serii legate de întrebări şi răspunsuri, la finele cărora trebuie să rezulte, ca o 
concluzie, adevărul sau noutatea pentru participanţii la discuţie. 

Timp mediu 30-60 de minute

Scop – clarificarea informaţiilor prezentate anterior;
– asimilarea noţiunilor/termenilor noi; 
– stimularea procesului de gândire analitică;
– facilitarea unei comunicări eficiente între participanţi și for-

mator.

Procedură – necesită un timp mai îndelungat de pregătire și desfășurare;
– formatorul joacă rolul de moderator, fără a-și impune poziţia 

în mod direct;
– formatorul/instructorul pregătește în prealabil, în scris, o 

serie de întrebări şi posibile răspunsuri;
– primele întrebări pot fi formulate de către facilitator, după 

care acesta deschide discuţia și invită participanţii să 
raspundă și să prezinte argumente;

– întrebările trebuie să se refere la problema discutată și să pro-
voace un dialog între participanți – ele trebuie să stimuleze 
schimbul de idei dintre participanţi, spiritul critic;

– a se evita întrebări care cer răspunsuri simple (da/nu) sau 
care doar reproduc faptele. În acest sens, facilitatorul poate 
utiliza întrebări ce încep cu: de ce? cu ce scop? în ce caz? 
cum? etc. 

Avantaje – implică participarea directă a unei părţi semnificative din 
cei prezenţi;

– participanţii înţeleg și judecă mai profund și mai critic pro-
blemele discutate;

– participanţii înţeleg poziţiile celor care au opinii diferite de 
ale lor; 

– rată crescută de retenţie a informaţiei (peste 30%); 
– participanţii manifestă interes faţă de problemele societăţii.
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Limitări – necesită o perioadă de timp mai mare (pentru pregătire și 
desfăsurare) pentru a se obţine rezultatele scontate;

– există riscul abaterii de la problema discutată sau riscul unei 
discuţii superficiale, care poate avea consecinţe negative, astfel 
pierzându-se din vedere obiectivul final;

– necesită posedarea unor aptitudini specifice de moderare 
din partea formatorului – nu oricine poate modera eficient o 
discuţie.

DISCUŢIA PANEL reprezintă o metodă prin care 4-5 participanţi for-
mează un grup de „experţi”, care se pregătesc special pentru susţinerea unei 
teme în faţa colegilor. Facilitatorul oferă „experţilor” idei pentru pregătire şi 
surse pentru consultare. „Experţii” pot primi și roluri, adică pot deveni pe 
durata dezbaterii procuror, avocat, medic, profesor, părinte etc., ceea ce oferă 
participanților posibilitatea de a cunoaşte în acelaşi timp cinci perspective de 
abordare a unei probleme/teme. 

Timp mediu 45-90 de minute

Scop – prezentarea unor pozitii divergente asupra unei probleme din 
societate;

– asimilarea noţiunilor/termenilor noi; 
– stimularea procesului de gândire analitică și a învățării reci-

proce;
– facilitarea unei comunicări eficiente între participanţi.

Procedură – formatorul joacă rolul de moderator, fără a-și impune 
poziţia; 

– formatorul/instructorul oferă ajutor „experţilor” și 
pregătește în prealabil, în scris, o serie de întrebări pentru 
aceștia;

– „experţii” se plasează în faţa auditoriului şi fiecare pe rând, 
timp de 5-7 minute, prezintă problematica din perspectiva 
sa/conform rolului tribeie; 

– în timpul expunerilor, participanţii se comportă ca un pu-
blic la o conferinţă, fără să întrerupă vorbitorul;

– după ce fiecare „expert” îşi va fi susţinut pledoaria, începe 
o rundă de mesaje (bileţele) adresate vorbitorilor din partea 
publicului – întrebări, păreri proprii sau exemple din expe-
rienţa proprie;
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– bileţele sunt adunate, discret, din sală de două persoane des-
emnate special. Acestea vor sorta mesajele grupându-le în: 
propuneri, aprecieri la adresa experţilor, completări la temă 
şi întrebări;

– experţii, ajutaţi de formator, răspund la întrebări şi se pro-
nunţă asupra completărilor şi propunerilor;

– la sfârşitul discuţiei, moderatorul concluzionează şi eviden-
ţiază elementele ce trebuie reţinute. 

Avantaje – implică participarea directă a unei părţi semnificative din 
cei prezenţi;

– participanţii înţeleg mai profund și mai critic problemele 
discutate;

– participanţii înţeleg poziţiile celor care au opinii diferite de 
ale lor; 

– rată foarte ridicată de retenţie a informaţiei (peste 40% la 
participanţi și peste 60% la „experţi”).

Limitări – necesită un timp îndelungat de pregătire (și din partea for-
matorului, și din partea „experţilor”) pentru a se obţine re-
zultatele scontate;

– este nevoie de o sală unde se poate desfășura o conferință;
– există riscul abaterii de la problema discutată sau riscul unei 

o discuţii superficiale;
– necesită posedarea unor aptitudini specifice de moderare 

din partea formatorului – nu oricine poate modera eficient o 
discuţie panel.

ADOPTĂ O POZIȚIE este metoda care facilitează dezbaterea unor pro-
bleme controversate prin stimularea participanţilor să aleagă și apoi să-și ape-
re poziţia proprie asupra acestora. 

Timp mediu 30-45 de minute

Scop – demonstrarea diversităţii punctelor de vedere asupra proble-
mei în cauză; 

– învăţarea participanţilor să-și expună clar și să-și argumen-
teze corect poziţia.

Procedură – formatorul joacă rolul de moderator, fără a-și impune 
poziţia; 

– se anunţă tema discuţiei și se explică regulile desfășurării 
activităţii;
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– se oferă timp participanţilor (2-3 min.) pentru a alege o poziţie 
(de ex., „Sunteţi pentru sau contra interzicerii avortului?”);

– se precizează locul părţilor (proilor (proilor ( și contra) în auditoriu;
– se propune participanţilor să se deplaseze în acea parte a 

sălii care corespunde punctului lor de vedere;
– se lasă 10 minute pentru pregătirea argumentelor pro și 

contra (fiecare participant individual);
– alternează câte un participant din cele două echipe în exprima-

rea punctului de vedere (NB: se va lucra cu toţi participanţii);
– după ce au fost aduse argumente, participanţii vor fi întreba-

ţi dacă nu și-au schimbat părerile și dacă nu vor să treacă de 
partea opusă. Doritorii de a trece de partea opusă vor numi 
argumentele forte care i-au făargumentele forte care i-au făargumentele forte care i-au f cut să-și schimbe poziţia;

– la sfâla sfâla sf rşitul discuţiei, moderatorul concluzionează şi eviden-
ţiază elementele ce trebuie reţinute. 

Avantaje – implică participarea directă și activă a tuturor celor prezenţi 
prin luarea de decizii într-o problemă controversată;

– dezvoltă capacitatea de argumentare a fiecărui participant;
– participanţii înţeleg mai profund și mai critic problemele 

discutate;
– participanţii înţeleg poziţiile celor care au opinii diferite de 

ale lor și pot să-și schimbe poziţiile pe parcurs;
– rată foarte ridicată de retenţie a informaţiei (peste 40%);
– se poate organiza oriunde – nu e nevoie de aranjamente spe-

ciale.

Limitări – poate să nu producă schimbări rapide în pozițiile initiale din 
cauza timpului relativ scurt;

– necesită posedarea unor aptitudini specifice de moderare 
din partea formatorului. 

FORMULA P.R.E.S. este o metodă simplă și utilă de învăţare a procesului 
de argumentare juridică, folosită de obicei în discuţii pe teme controversate, 
care necesită exprimarea poziţiei sau a opiniei cu privire la problema dată.

Timp mediu 25-30 de minute

Scop – învăţarea procesului de argumentare juridică – formularea 
și prezentarea clară și concisă a opiniilor;

– înţelegerea poziţiei/punctului de vedere opus într-o proble-
mă controversată.
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Formulă P = punctul de vedereP = punctul de vedere asupra problemei/ideii (ex.: „În opinia 
mea, subiectul „religia și ortodoxia” nu trebuie predat în 
școlile publice cu buget de stat”);
R = raţţionamentul/judecataionamentul/judecata care susține punctul de vedere 
(ex.: „Deoarece Constituţia și alte norme declară Biserica ă Biserica ă
separată de stat, iar unele reguli canonice limitează de stat, iar unele reguli canonice limitează ă libertă libertă ă-
ţile fundamentale, și din cauza ca ca ă aceasta ar încălca dreptul 
altor confesiuni”);
E = un exempluE = un exemplu pentru explicarea raţionamentului (ex.: „În 
unele ţări unde se predă religia creă religia creă ștină au apă au apă ărut conflicte 
între confesiuni care au dus la abandon școlar din partea mi-
norităţilor religioase.”);
S = sumarul/rezumatul punctului de vedere.

Procedură – formatorul afișează un poster sau flipchart cu formula P.R.E.S. ă un poster sau flipchart cu formula P.R.E.S. ă
și o explică în detaliu cu utilizarea unui exemplu concret (10 n detaliu cu utilizarea unui exemplu concret (10 n detaliu cu utilizarea unui exemplu concret
min.);

– se propune participanţilor un subiect pentru a aplica for-
mula – fie același subiect pentru toţi, fie mai multe, dacă 
grupul e mare (NB: se utilizează des ca parte a metodei 
„alege poziţia”);

– se acordă 5-7 minute pentru pregătirea argumentelor (fie-
care participant individual); poate fi folosită şi scrierea 
argumentelor de către fiecare în parte;

– se selectează voluntari pentru a prezenta aplicarea formulei 
(NB: se va lucra cu toţi participanţii);

– la sfâla sfâla sf rşitul discuţiei, moderatorul concluzionează şi evi-
denţiază elementele ce trebuie reţinute la formularea rala formularea rala ţio-
namentelor juridice.

Avantaje – implică participarea directă și activă a tuturor celor pre-
zenţi prin luarea de decizii într-o problemă controversată;

– dezvoltă capacitatea de argumentare a fiecărui participant;
– participanţii înţeleg mai profund și mai critic problemele 

discutate;
– participanţii înţeleg poziţiile celor care au opinii diferite de 

ale lor și pot să iși schimbe poziţiile pe parcurs;
– rată foarte ridicată de retenţie a informaţiei (peste 40%);
– se poate organiza oriunde – nu e nevoie de aranjamente 

speciale. 

Limitări – necesită competențe avansate de formare a raţionamentelor 
în general.
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Un exemplu de utilizare a formulei este următorul:
P = „Eu sunt de părere că trebuie să anunţăm poliţia dacă am fost martori 

la săvârșirea unei infracţiuni.” 
R = „Ministerul Afacerilor Interne a stabilit că mărturisirea infracţiunilor 

de către martori facilitează mult procesul de desfășurare a urmăririi penale.”
E = „Unchiul meu este anchetator și de multe ori, numai datorită depozițiilor

martorilor a reușit să descopere ce s-a întâmplat de fapt.”
S = „Iată de ce eu sunt de părerea că trebuie să anunţăm poliţia dacă am 

fost martori la săvârșirea unei infracţiuni.”

STUDIUL DE CAZ înseamnă prezentarea unui eveniment sau a unei situ-
aţii semnificative pentru a fi analizate, explorate şi valorificate pentru învăţare. 
Folosirea acestei metode – prin utilizarea ca zurilor reale sau ipotetice (fictive) 
– oferă participanţilor posibilitatea de a pătrunde în sistemul de argumentare 
juridică folosit de către judecători, avocaţi și procurori. De obicei, cazul este 
prezentat în formă scrisă (ca o succesiune de fapte), dar poate fi prezen tat și 
prin mijloace audiovizuale (înregistrare video sau act teatral/joc de rol).

Timp mediu 60-90 de minute

Scop – analiza și explorarea unor situaţii și fapte complexe; 
– înţelegerea cauzelor apariţiei lor și a reglementării juridice 

acestora – în special, a situaţiilor de aplicare a mai multor 
drepturi și norme juridice în același timp;

– formularea de formularea de f întrebări despre faptele relatate și definirea ele-
mentelor im portante ale cazului/situaţportante ale cazului/situaţportante ale cazului/situa iei și emiterea de judecăţi.

Pregătirea 
cazului

Cazul trebuie să: 
– se refere la problemele legale esenţiale (care persistă în viaţă 

și în legislaţie);
– conţină diverse soluţii legale alternative – dacă există în 

mod evident un singur răspuns corect, nu are rost ca acea 
problemă să fie abordată prin metoda studiului de caz;

– fie relevant și interesant pentru participanţi;
– abordeze în paralel o problemă legală, o politică publică sau 

un conflict de valori;
– conţină informaă informaă ţie practică.
Cazul poate include o listă de probleme care să fie discute după pre-
zentarea și clarificarea faptelor, sau pot fi mai multe liste cu proble-
me diferite, pe care participanţii să le discute în cadrul unor grupuri.
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Procedură – se anunţă tema și se prezintă informaţii despre cazul care 
va fi abordat;

– se oferă un timp rezonabil pentru citirea cazului (descrie-
rea faptelor și legilor – excluzând partea de soluție);

– se clarifică faptele împreună cu participanţii (NB: se acordă 
timp suficient acestei etape, deoarece înţelegerea de către 
toţi participanţii este baza pe care se va construi studiul de 
caz);

– se inițiază o discuţie (în grupuri mici) în care participanţii 
identifică problema/ problemele juridice ce reies din fap-
tele analizate și oferă soluţii potenţiale: acest lucru se face 
sub formă de întrebări și răspunsuri (NB: este important 
ca problema să fie formulată clar și să fie înţeleasă de către 
participanţi, pentru ca ei să poată avansa în analizarea ca-
zului); 

– după ce au extras problema/-ele, participanţii identifică 
argumentele pro și contra pentru soluționarea acesteia/
acestora. Se pot utiliza întrebările: ce argumente există pro/ 
împotriva fiecărei soluţii identificate sau punct de vedere 
exprimat? care sunt cele mai convingătoare/ mai puţin 
convingătoare argumente și de ce? cum ar putea fi rezolva-
tă problema? care ar putea fi consecinţele aplicării fiecărei 
soluţii asupra părţilor implicate și asupra întregii societăţi?

– dupa discutie, participanţii iau o decizie comună și prezintă 
argumentele pentru luarea deciziei respective. Dacă 
participanţii au primit decizia reală odată cu cazul, o vor 
evalua. Dacă decizia sau argumentele lor diferă, participanţii 
vor compara cele două decizii și vor argumente care este mai i vor argumente care este mai i vor
bună;

– la sfârşitul discuţiei, moderatorul concluzionează şi eviden-
ţiază elementele ce trebuie reţinute.

Rolul facili-
tatorului

– facilitatorul trebuie să cunoască cazul foarte bine și să se pre-
gătească serios din punct de vedere juridic; 

– facilitatorul moderează și monitorizează discuția cazului 
– aceasta presupune că el trebuie să aibă diferite roluri în 
cadrul activității date. El trebuie să știe să pună întrebări, 
să reformuleze problemele, să sublinieze opiniile și să-și
demonstreze cunoștinţele la tema respectivă;

– facilitatorul trebuie să reziste tentaţiei de a oferi soluţia sa 
într-o anumită problemă.
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Avantaje – implică participarea directă și activă a tuturor celor prezen-
ţi prin luarea de decizii într-o problemă controversată;

– dezvoltă capacitatea de analiză și argumentare a fiecărui 
participant;

– participanţii înţeleg mai profund și mai critic problemele 
discutate;

– furnizează exemple concrete de concepte și generalizări;
– oferă un cadru pentru un nivel înalt de abstractizare;
– îi ajută pe participanţi să coreleze activităţile cu experienţe-

le vieţii reale. 

Limitări – necesită posedarea unor aptitudini specifice de moderare 
din partea formatorului; 

– deși studiul de caz este o portretizare a realităţii, el nu este 
realitatea: niciun caz nu poate prezenta toate situaţiile care 
pot apărea în realitate;

– deoarece cazurile sunt alese/ concepute de o fiinţă umană, 
există riscul favorizării uneia dintre părţile implicate;

– ia mult timp și răpește și din timpul rezervat altor teme, 
deci este necesară o selecţie responsabilă a temelor aborda-
te prin această metodă.

JOCUL DE ROL este metoda în care participanţilor le sunt atribuite dife-
rite roluri care se regăsesc în situaţii reale de viaţă. Jocul oferă participanţilor 
oportunitatea de a juca diferite roluri şi a înţelege unele poziţii şi acţiuni ale 
celor pe care îi întruchipează în joc. Un rezultat important este că participanţii 
au posibilitatea de a vedea situaţia din alte perspective şi sunt sensibilizați faţă 
de experienţele altor persoane.

Există trei etape ale unei sesiuni standard de joc de rol: pregătirea, jocul, 
discuţia.

Timp mediu 30-40 de minute

Scop – aplicarea unor competenţe şi aptitudini în situatii reale;
– pregătirea pentru o acţiune sau activitate practică;
– demonstrarea diversităţii punctelor de vedere asupra pro-

blemei în cauză. 

Procedură Pregătirea: 
– formatorul „aranjează scena” – descrie scenariul pregătit 

anterior şi distribuie roluri participanţilor (actori);
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– rolurile pot fi atribuite în formă detaliată în scris sau doar 
descrise succinct, lăsând libertate de acţiune pentru actori; 

– descrierea poate include principalele obiective şi preocupă-
ri ale persoanei care joacă acel rol, eventual, poate include 
unele dialoguri-cheie sau o declaraţie care să fie citită de 
persoana care interpretează rolul; 

– se oferă timp actorilor (5 min.) pentru pregătirea rolului.
Jocul: 
– actorii îşi joacă rolurile, iar piesa este interpretată (10-15 

min.); 
– dacă piesa devine prea lungă, facilitatorul poate da actori-

lor un avertisment că mai au un minut sau două, iar apoi 
poate încheia jocul; 

– dacă piesa pare prea scurtă, facilitatorul trebuie să încura-
jeze actorii să-şi îmbogăţească jocul, să adauge discursuri, 
un monolog şi acţiuni care să le facă piesa mai bogată. 

Discuţia: 
– participanţii (actorii și spectatorii) discută despre ceea ce 

s-a întâmplat. Ei pot să-i întrebe pe actori de ce au avut o 
anumită poziţie, de ce au spus ceva anume sau de ce au în-
treprins o anumită acţiune; 

– explicaţiile şi discuţiile rezultate sunt importante pentru 
ca participanţii să înţeleagă mai bine dinamica socială aso-
ciată cu o anumită situaţie.

Avantaje – implică participarea directă și activă a tuturor celor pre-
zenţi; 

– participanţii înţeleg mai profund unele probleme si com-
portamente sociale; 

– participanţii înţeleg poziţiile celor care au opinii diferite de 
ale lor; 

– rată foarte ridicată de retenţie a informaţiei (peste 60%);
– se poate organiza oriunde – nu e nevoie de aranjamente 

speciale. 

Limitări – jocul poate avea ca rezultat exprimarea unor emoţii puter-
nice: furie, exasperare, dezacord;

– necesită un timp mai mare pentru discuţie;
– necesită posedarea unor aptitudini specifice de moderare 

din partea formatorului. 
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În unele sesiuni de joc de rol, situaţia se poate încinge, mai ales dacă unii 
actori iau jocul prea în serios şi adoptă poziţii radicale. Discuţiile ce urmează 
jocului oferă facilitatorului posibilitatea de a calma grupul şi de a explica cauza 
încinge – structura situaţiei şi nu personalitatea actorilor. Facilitatorul trebuie 
să încurajeze o abordare uşoară: „jocul” nu este realitate. Recurgerea la umor 
poate reduce tensiunea situaţiei şi distanţează participanţii de situaţiile reale 
cu care s-ar putea întâlni mai târziu.

PROCESUL SIMULAT este o metodă complexă care utilizează mai multe 
procedee şi tehnici de instruire şi constă în simularea unui întreg proces de 
judecată (interpretarea rolurilor părţilor implicate într-un proces: judecător, 
victimă, inculpat, avocat, martori etc.) Metoda se bazează în principal pe jocul 
de rol şi pe studiul de caz. Se recomandă a fi utilizată spre sfâ spre sfâ spre sf rşitul unei serii de 
seminarii sau lecții publice care ar încorpora toată informaţia referitoare la un 
caz/conflict de drepturi și pe cea legată de regulile de procedură judiciară.

Timp mediu 120-180 de minute

Scop – analiza unor situaţii și fapte juridice complexe; 
– înţelegerea în profunzime a proceselor de judecată/de pro-

tecţie a drepturilor – interne sau internaţionale – și a rolurilor 
actorilor într-un process; 

– dezvoltarea abilităţilor de prezentare, de soluţionare a unor 
cazuri și probleme pe baza unor prevederi legale și a proprii-
lor puncte de vedere;

– formularea de întrebări despre faptele relatate și definirea ele-
mentelor im portante ale cazului/situaţiei; 

– formularea și emiterea unei decizii judecătorești.

Pregătirea 
cazului și a 
dosarului

Cazul trebuie să: 
– descrie în detalii faptele petrecute și aspectele contestate;
– se refere la problemele legale esenţiale (care persistă în viaţă 

și în legislaţie);
– conţină diverse soluţii legale alternative; 
– descrie procedura de judecată. 
Dosarul conţine:
– cazul – descrierea faptelor;
– documentele care vor fi utilizate de către actori drept probe/

dovezi pe parcursul simulării: declaraţii, depoziţii, extrase, 
certificate etc.
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– fișa cu explicarea rolurilor fiecărui actor la proces: judecă-
tor, procuror/avocat, martori, experţi, parte vătămată/recla-
mant, inculpat/pârât.

Procedură Simularea (60-90 min):
– se oferă un timp rezonabil pentru pregătirea simulării îna-

intea sesiunii (cel puţin, câteva zile);
– se clarifică rolurile, se explică atribuțiile observatorilor la 

proces (participanții care nu au rol);
– se iniţiază simularea propriu-zisă; 
– dupa fiecare 40 de minute, se acordă 10 minute pauză. 
Discuția (60-90 de minute):
– după terminarea simulării, participanţii discută cum s-a 

desfădesfădesf șurat procesul, cum au fost interpretate rolurile, decizia 
judecătorilor etc. Dacă decizia lor sau argumentele diferă, 
participanţii vor compara cele două decizii și vor argumenta care 
este mai bună;

– la sfâla sfâla sf rşitul discuţiei, moderatorul concluzionează şi eviden-
ţiază elementele ce trebuie reţinute. 

Rolul facili-
tatorului

– pregăteăteă şte dosarul pentru simulare;
– facilitatorul trebuie să cunoască cazul și procedura foarte bine; 
– facilitatorul moderează și monitorizează simularea şi 

discuția de după aceasta;
– facilitatorul trebuie să reziste tentaţiei de a oferi soluţia sa 

într-o anumită problemă. 

Avantaje – implică participarea directă și activă a tuturor celor prezenţi;
– dezvoltă capacitatea de analiză și argumentare a fiecărui 

participant;
– consolidează cunoștinţele teoretice despre procesul de jude-

cată;
– dezvoltă capacitatea oratorică;
– oferă un cadru pentru un nivel înalt de abstractizare. 

Limitări – necesită ajutorul/implicarea unui jurist/avocat;
– necesită un timp destul de îndelungat pentru pregătire și 

desfășurare;
– necesită posedarea unor aptitudini specifice de moderare 

din partea formatorului;
– deși simularea este o mimare a realităţii, ea nu este realitatea 

– niciun caz nu poate prezenta toate situaţiile care pot apă-
rea în realitate.
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În continuare, prezentăm câteva repere pentru desfășurarea unui proces 
simulat (partea acuzatoare este statul, reprezentat de către procuror).

Ancheta/Urmărirea penalrirea penală:
Rolul poliţiei – investigarea preliminară a locului incidentului. Lucrătorii 

poliţiei decid dacă persoana bănuită și martorii vor fi rugaţi să scrie decla raţii. 
Dacă sun de părerea că ancheta trebuie continuată, ei transmit toate documen-
tele ofițerului de urmărire penală (în func ţie de gravitatea cazului – dacă a fost 
săvârșit un omor, ofițerul de ur mărire penală va începe ancheta venind la locul 
producerii crimei).

Rolul ofițerului de urmărire penală/anchetatorului (OUP) – cercetarea 
cazului. Dacă acesta consideră că infor maţia de care dispune e suficientă pen-
tru alcătuirea actului de învinuire, va face următoarele: alcătuiește rechizitori-
ul (actul de învinuire), cheamă vinovatul și i-l prezintă. OUP explică inculpa-
tului drepturile lui: să fie reprezentat de un avocat; să facă cereri și demersuri; 
să păstreze tăcerea; să renunţe la cele spuse în declaraţie; să-și schimbe avoca-
tul. OUP interoghează inculpatul și martorii (în acest moment poate fi prezent 
și avocatul) și pregătește dosarul pentru judecată. În afară de acestea, OUP 
adună dovezi de orice altă natură (foto grafii, documente etc.) și poate obţine 
ordin de percheziţie la domiciliu. Dacă OUP crede că inculpatul este vinovat, 
el tre buie să scrie concluziile de învinuire și să transmită dosarul și concluziile 
de învinuire procurorului, pentru ca acesta să susţină acuzarea în judecată.

Rolul procurorului – supravegherea anchetei și susţinerea părţii de învi-
nure în faţa instanţei de judecată. Procurorul studiază dosarul și părerea OUP. 
Dacă este de acord cu acesta, el alcătuiește concluziile de învinuire pentru ju-
decată – explicarea cazului (ce, unde, când, cum și de ce s-a întâmplat și cine se 
face vinovat). Dacă procurorul consideră că dovezile sunt insuficiente, el poate 
cere de la OUP și alte dovezi sau poate refuza propunerea de a începe judeca-
rea persoanei date. Procurorul care alcătuiește concluziile de învinuire trebuie 
să prezinte judecăţii următoarele recomandări: care martori să fie chemaţi în 
instanţă; ce dovezi să fie folosite în timpul procesului; de ce dovezi mai are 
nevoie judecata. Este obligatorie prezenţa la proces a martorilor care au depus 
declaraţii în timpul anchetei.

Judecata
Rolul judecătorului – judecarea cauzei și stabilirea vinovăției și a pedep-

sei. Primind dosarul și stabilind că este competent să judece cazul și că nu 
există motive de suspendare (de exemplu: absenţa inculpatului), judecătorul 
stabilește data procesului. Judecătorul cheamă inculpatul, martorii, avocatul 
și experţii să fie prezenţi la judecată pentru a depune mărturie.
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Procurorul și avocatul pot propune chemarea altor martori (noi), însă 
judecătorul are dreptul de a refuza dacă aceștia n-au fost interogaţi până la 
judecată.

Etapele judecăţii:
1. Ajutorul judecătorului anunţă sosirea judecătorului. Judecătorul intră 

în sala de judecată. Toţi se ridică.
2. Inculpatul stă alături de avocat.
3. Procurorul se află în partea dreaptă a judecătorului, iar avocatul în 

partea stângă.
4. Judecătorul face apelul părţilor implicate și cere prezentarea buletine-

lor de identitate ale inculpatului și avocatului.
5. Martorii sunt rugaţi să părăsească sala.
6. Judecătorul deschide procesul. Procurorul citește concluziile de învi-

nuire/ actul de acuzare.
7. Judecătorul îi explică inculpatului drepturile și-l întreabă dacă se 

recunoaște vinovat sau nu.
8. Inculpatul este întrebat dacă are ceva de spus: a) inculpatul spune tot 

ce vrea; b) judecătorul pune întrebări; c) procurorul pune întrebări; d) 
avocatul pune întrebări.

9. Judecătorul roagă să fie chemat primul martor.
10. Înainte de a începe depoziţiile, judecătorul explică fiecărui martor că 

el trebuie să spună adevărul și ce consecinţe are nesocotirea acestei 
obligaţii.

11. Fiecărui martor i se pun întrebări din partea: a) judecătorului; 
b) procurorului; c) avocatului; d) inculpatului.

12. Discursul de încheiere al procurorului referitor la dosar și învinuire.
13. Discursul de încheiere al avocatului referitor la dosar și învinuire.
14. Discursul de încheiere al inculpatului referitor la dosar și învinuire.
15. Judecătorul părăsește sala de judecată pentru a stabili sentinţa.
16. Judecătorul se reîntoarce în sala de judecată (toţi se ridică).
17. Judecătorul dă citire sentinţei (toţi se ridică).
18. Judecătorul explică în ce termen părţile interesate pot declara apel.

ZIGZAGUL (JIGSAW) este metoda de învăţare prin cooperare pe par-
cursul căreia o problemă/temă/noţiune este analizată și definită cu ajutorul 
părţilor componente elaborate de fiecare participant. Pentru succesul metodei 
este esenţial fiecare participant, deci colaborarea este crucială. Exact ca la re-
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zolvarea unei enigme, participanţii primesc câte o parte și apoi o corelează cu 
părţile celorlalţi din grup.

Timp mediu 80-90 de minute

Scop – însușirea unui volum mare de informaţii într-un timp scurt;
– dezvoltarea abilităţilor de corelare a informaţiei cu conţinutul 

nou și de cooperare/munca în echipă;
– dezvoltarea capacităţilor de analiză și cercetare.

Procedură – formatorul selectează materialul pentru studiu și pregătește 
un numar de fișe pentru par ticipanţi (o problemă va fi secţio-
nată în x componente logice și echili brate) – se pot folosi ma-
nualul, ziare, reviste, diverse texte;

– participanţii sunt împărţiţi în grupuri după numarul fișelor;
– se selectează experţii – o persoană din fiecare grup – care 

vor studia conţinutul de pe fișe și care formează un grup 
aparte (NB: în funcţie de complexitatea materiei, este posibil 
să fie necesară o activitate întreagă pentru această etapă.);

– prin studiu individual și discuţii, experţii vor trebui să în-
ţeleagă materialul și să convină asupra elementelor esenţiale 
care trebuie să fie cunoscute de toţi participanţii și asupra 
modului în care ei, în calitate de experţi, vor preda materia 
respectivă; 

– după finalizarea discuțiilor, experţii revin în grupurile ini-
ţiale și predau materia celorlalți membrii ai grupului; 

– toţi experţii sunt în aceeași măsură îndreptăţiţi și datori să 
împărtășească celorlalţi participanţi experienţa/ expertiza 
lor. (NB: trebuie rezervat timp sufficient: aprox. 25-30 de 
min.);

– facilitatorul verifică înţelegerea celor învăţate reciproc.

Avantaje – oferă participanţilor posibilitatea de a asimila un volum 
mare de informaţie;

– dezvoltă capacitatea de expunere clară, de predare a infor-
maţiei;

– sporește responsabilitatea participanţilor;
– încurajează contribuţia personală.

Limitări – există riscul transmiterii de către unii participanţi a unui me-
saj incorect; 

– o mare parte din grup este pasivă pe toată perioada muncii 
experţilor.
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ÎNVĂŢNVĂŢNV AREA RECIPROCĂ este un procedeu prin care participanţii iși 
predau reciproc un anumit conţinut.

Timp mediu 30 de minute

Scop – însușirea unui volum de informaţii într-un timp scurt;
– dezvoltarea abilităţilor de corelare a informaţiei cu conţinutul 

nou și de cooperare/muncă în echipă;
– dezvoltarea abilităţilor de a transmite și a recepta mesajul.

Procedură – facilitatorul pregătește cartele-enunţ (definiţia unui concept, 
un exemplu, o minibiografie) și le distribuie tuturor partici-
panţilor;

– informaţiile de pe cartele trebuie să fie diverse, însă este de 
dorit ca aceeași informaţie să dispună 2-3 participanţi;

– participanţii citesc enunţurile și găsesc cea mai raţională 
cale de a le memora;

– în cazul în care metoda se utilizează pentru prima oară, se re-
comandă prezentarea procesului cu ajutorul a doi participanţi 
sau de către facilitator, înaintea aplicării ei de întregul grup;

– timp de 10 min., fiecare participant trebuie să predea 
cunoștinţele pe care le are unui număr cât mai mare de cole-
gi și, în același timp, să înveţe/ memorizeze informaţia de la 
acești participanţi; 

– facilitatorul se mișcă printre participanţi, pentru a-i ajuta în 
momentele dificile;

– câţiva participanţi vor expune enunţurile învăţate de la colegi;
– facilitatorul verifică înţelegerea celor învăţate reciproc.

Avantaje – permite participantului să devină autor al propriei sale 
instruiri prin faptul că el citește mesajul și încearcă să-l în-
ţeleagă și să devină formator, împărtășind cunoștinţele sale 
colegilor;

– permite obţinerea unei cantităţi mai mari de informaţii într-
o unitate mică de timp;

– stimulează participanţii să lucreze cu termeni și noţiuni noi, 
explicându-le și interpretându-le ei înșiși, sporindu-și astfel 
șansele să le înţeleagă mai bine.

Limitări – facilitatorul poate evalua doar un număr mic de partici-
panţi în etapa când aceștia își predau informațiile reciproc, 
respectiv, el nu poate urmări corectitudinea conţinuturilor 
predate de către fiecare participant sau, cel puţin, de majori-
tatea participanţilor;
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– pentru prezentarea celor învăţate, poate să nu fie timp sufi-
cient ca să participe majoritatea participanţilor;

– în cazul unei lecţii introductive, este absolut necesar ca faci-
litatorul să verifice corectitudinea tuturor mesajelor trans-
mise de către participanţi, dar uneori se poate întâmpla ca 
facilitatorul să nu reușească să se încadreze în timp.

Notă:
Învăţarea reciprocă este acceptată și ca procedeu care, într-o anumită mă-

sură, stă la baza oricărei dintre metodele interactive în cadrul cărora partici-
panţii își predau reciproc un anumit conţinut.

ȘTIU/VREAU SĂ ȘTIU/ÎNVĂŢ NVĂŢ NV este o metodă de focalizare eficientă, 
care îi motivează pe participanţi să în veţe activ. Poate fi folosită în activitatea 
cu întregul grup sau în grupuri mici.

Timp mediu 15-20 de minute

Scop – a-i ajuta pe participanţi să-și amintească lucrurile pe care le 
știu despre un subiect;

– a le trezi curiozitatea, ajutându-i în același timp să-și fixeze 
scopuri noi pentru învăţare.

Procedură – facilitatorul enunţă tema activităţii sau problema care se va 
studia;

– pe un flipchart formeaza trei coloane: 1. Știu; 2.Vreau să 
știu; 3.Învăţ; 

– cu ajutorul întrebării „Ce știţi despre... (tema dată)?”, facili-
tatorul va inscrie în prima rubrică (din stânga) toate ideile 
relevante ale participanţilor, care vor grupa aceste idei;

– participanţii vor fi întrebaţi ce vor să știe despre tema propu-
să. Răspunsurile vor fii scrise în rubrica a doua a tabelului;

– rubrica a treia a tabelului se completează pe parcursul sau 
la sfârșitul activităţii. Această etapă le oferă participanţilor 
posibilitatea să determine în ce măsură au fost atinse obiec-
tivele vizate; 

– este posibil ca aceștia să nu găsească răspuns la unele între-
bări pe care și le-au pus (și care se află în coloana a doua). În 
acest caz, întrebările pot fi folosite ca punct de plecare pen-
tru investigaţii individuale. Facilitatorul verifică înţelegerea 
celor învăţate reciproc.
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Avantaje – contribuie la transformarea participantului în subiect al 
educaţiei, în participant la dobândirea de noi cunoștinţe; 

– îi ajută pe participanţi să înţeleagă necesitatea stabilirii 
obiectivelor la începutul oricărei activităţi;

– contribuie la anticiparea unor efecte educaţionale planificate 
de către parajurist;

– trezește curiozitatea și interesul participanţilor; 
– redă „tabloul” celor învăţate în cadrul activităţii, adică faci-

litează formularea concluziilor și evaluarea prin prezentarea 
schematică a întregului tablou al lecţiei.

Limitări – participanţii se pot abate mult, în exprimarea dorinţelor lor 
de cunoaștere, de la cadrul vizat de facilitator sau de la as-
pectul legal al problemei respective;

– e nevoie de mai mult timp și de o selectare atentă a matriua-
lului pentru completarea rubricii Vreau să știu.

GÂNDEȘTE/ PERECHI/GRUP/PREZINTĂ este o activitate de învăţare 
prin cooperare. De cele mai multe ori, poate fi folosită în cadrul focalizării sau 
la începutul activităților

Timp mediu 15-20 de minute

Scop – crearea pentru participanţi a unor condiţii pentru 
împărtășirea propriilor idei;

– oferirea posibilităţii unei participări responsabile și a unei 
cooperări mai strânse.

Procedură – trei etape: conversaţia, discuţia, explicaţia;
–  se va prezenta participanţilor o întrebare sau o problemă și 

li se va cere să reflecteze și să scrie un răspuns scurt;
– participanţii vor forma perechi și își vor împărtăși 

experienţele referitoare la aceste probleme, încercând să 
formuleze un răspuns comun;

– facilitatorul identifică perechile doritoare să prezinte răs-
punsul comun.

NB: activitatea poate continua atunci când perechile sunt 
combinate cu alte perechi și formează un grup de 4 și discută 
problema pentru a ajunge la un răspuns comun. Un reprezen-
tant al grupului va explica răspunsul celorlalți participanți. 
– facilitatorul concluzionează după prezentările mai multor 

perechi/grupuri.
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Avantaje – încurajează participarea fiecărui participant;
– participanţii învaţă unii de la alţii și nu doar de la facilita-

tor, în pereche ei vorbesc mai liber decât în faţa întregului 
colectiv sau a unui grup; 

– solicită participanţilor să reflecteze asupra experienţelor 
proprii; 

– se pot aborda multe teme/ probleme concrete într-un inter-
val scurt.

Limite – nu oferă posibilitatea discutării ideilor, experienţelor parti-
cipanţilor de către întregul colectiv;

– facilitatorul poate evalua doar câteva perechi de participan-
ţi când aceștia își prezintă reciproc ideile;

– din cauza timpului limitat, participanţii nu au posibilitatea 
să reflecteze în profunzime asupra problemei de rezolvat.

6.4.  Reguli, condiţii de organizare și desfășurare a instruirii
În practica desfășurării instruirii s-au format câteva reguli/ practici uni-

versal acceptate. Printre acestea pot fi enumerate următoarele: 
• pregătirea este cheia succesului – cu cât mai mult timp se oferă pentru 

pregatire, cu atât mai puține surprize vor apărea pe parcurs;
• prezentarea materialului trebuie să fie simplă, însă nu simplificată; 
• implicarea tuturor celor prezenţi în discuţii este crucială; 
• utilizarea utilă a timpului alocat;
• menţinerea unei atmosfere agreabile etc.

De multe ori însă activităţile decurg nu așa cum sunt planificate în preala-
bil. Atunci când parajuristul va desfășura instruirea, el trebuie să fie receptiv 
la ceea ce se întâmplă și să ia decizii de unul singur, când este cazul, sau cu 
întreaga echipă de facilitatori.

Ţineţi cont de timpul rezervat!
De multe ori, fiind foarte implicat în activitate, se poate întâmpla ca para-

juristul să depășească timpul alocat instruirii. În această situaţie, este de dorit 
să se consulte cu participanţii dacă să finalizeze activitatea imediat, în cinci 
minute sau să soluţioneze problema altfel.

Utilizaţi exercițiile energizante!
Uneori, în special în cazul activităţilor mai lungi, s-ar putea să fie nevoie 

de exerciţii energizante sau de o scurtă pauză.
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Fiţi stăpân pe discuţiile declanșate!
Uneori, discuţiile devin „tăioase” sau încinse. Aceasta se poate întâmpla 

mai multe cauze (de ex., subiectul să fi fost epuizat sau prea emoţional). În 
aceste cazuri, se intervine cu o întrebare: schimbăm subiectul sau continuăm? 
Nu trebuie să avem sentimentul că suntem obligaţi să oferim răspunsuri la în-
trebările sau problemele participanţilor. De multe ori, participanţii la instruire 
pot cere opinia sau sfatul facilitatorului, dar grupul este cel care trebuie să 
adopte propriile decizii.

Oferiţi feedback constructiv!
Este de datoria facilitatorului să descopere modurile prin care să se asigure 

că participanţii reacţionează într-o manieră constructivă. (vezi cap. 2.6.)

6.5.  Resurse pentru instruire
Pentru asigurarea unei pregătiri eficiente, organizarea și desfășurarea unei 

instruiri este condiţionată de existenţa unor resurse (umane, materiale, didac-
tice etc.). Când parajuristul vrea să pregătească un semnal de instruire în co-
munitate, el va utiliza resursele acesteia și se va referi la viaţa comunităţii. În 
astfel de circumstanţe, înţelegerea participanţilor va fi mai profundă dacă ei se 
vor afla în contact direct cu evenimentele, instituţiile, persoanele competente 
care au tangenţe cu subiectul seminarului.

Folosirea resurselor umane poate contribui esenţial la organizarea și 
desfășurarea instruirii pe care și-o planifică parajuristul. El va alege persoane-
le necesare în funcţie de problema, subiectul pus în discuţie, necesităţile parti-
cipanţilor. Desigur că lista poate fi nelimitată: poliţist, primar, asistent social, 
consilier local etc. Parajuristul va invita personal acea persoană, va planifica o 
întâlnire cu ea, înainte de instruire, pentru a-i aduce la cunoștinţă obiectivele 
instruirii și pentru a discuta despre ceea ce el dorește să le comunice partici-
panţilor. De obicei, specialistul invitat ţine o prelegere scurtă participanţilor, 
după care răspunde la întrebările lor. Parajuristul se va asigura că experienţa 
persoanei invitate este relevantă pentru tema discutată. 

O valoare imensă în cadrul unei instruiri au materialele distributive. Aces-
tea trebuie să:

• ofere informaţii practice și utile; 
• stimuleze interesul;
• fie colectate din diverse surse;
• demonstreze aplicabilitate;
• corespundă tematicii instruirii. 
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În acest context, toate resursele pe care le va utiliza parajuristul în cadrul 
unei instruiri trebuie să fie folosite eficient, pentru a satisface necesităţile par-
ticipanţilor – asumate la nivel de educaţie, care sunt în extindere continuă. 
Satisfacerea lor presupune valorificarea tuturor resurselor existente în cadrul 
programului pe care îl realizează, dar și în afara acestuia.

6.6.  Evaluarea și consolidarea instruirii
Evaluarea face parte din instruirea profesională și trebuie să apară mereu 

în cadrul acestor procese. Evaluarea este o operaţie de comparaţie: se compară 
un rezultat cu un obiectiv, se compară situaţia de la care s-a plecat cu situaţia 
la care s-a ajuns. Participantul la instruire trebuie să fie primul interesat de 
evaluare și trebuie învăţat să-și evalueze progresele prin diferite procedee de 
autoevaluare.

În cadrul instruirilor pe care le va desfășura, parajuristul:
• va avea nevoie să știe dacă obiectivele pe care le-a fixat la începutul 

instruirii au fost atinse;
• va folosi evaluarea continuă ca mod de reglare a activităţii participan-

ţilor la instruire;
• își va îmbunătăţi activitatea proprie prin analiza concluziilor.

Evaluarea trebuie făcută continuu și imediat după finalizarea instruirii. 
Cu cât evaluarea are loc într-un moment mai îndepărtat, cu atât măsurarea va 
fi mai perturbată de fenomene străine de instruirea propriu-zisă.

Modelul clasic al evaluării unei activităţi de instruire postulează patru ni-
vele de evaluare:

I Ce au învăţat nou participanţii (cunoștinţe) în cadrul activităţii de in-
struire?

II Ce abilităţi și-au format sau și-au dezvoltat participanţii pe parcursul 
activităţii de instruire? 

III Ce atitudini și-au format, și-au modificat, și-au dezvoltat participanţii 
ca efect al implicării lor în activitatea respectivă?

IV Reacţii, sentimente ale participanţilor referitoare la participarea la ac-
tivitatea respectivă.

Consolidarea sau follow-up este o etapă post-instruire în care parajuris-
tul va determina succesele și insuccesele instruirii, iar aceasta reprezintă/ de-
monstrează utilitatea și aplicabilitatea competenţelor dezvoltate la instruire. 
Follow-up-ul depinde de angajamentul pe care-l are parajuristul faţă de parti-
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cipanţi, de neclarităţile/întrebările sau cerințele participanţilor și ale progra-
mului în general.

Există mai multe modalităţi de desfășurare a follow-up-ului. Una dintre 
acestea este expedierea scrisorilor însoţite de alte materiale necesare. Astfel de expedierea scrisorilor însoţite de alte materiale necesare. Astfel de expedierea scrisorilor
scrisori ameliorează imaginea parajuristului și a programului în general. De 
asemenea, ele reamintesc participanţilor despre ulterioarele oportunităţi/ ac-
tivităţi ale programului. O altă modalitate de desfășurare a follow-up-ului sunt 
întâlnirile periodice. Acestea oferă posibilitatea de a face un schimb eficient de 
informaţie/ experienţă între participanţi și îmbunătăţește calitatea programu-
lui. Realizarea unui follow-up eficient poate pune bazele unei alte instruiri sau 
ale altor activităţi practice.
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7. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR

Conflictul este o parte inevitabilă a vieţii noastre. La lucru, acasă, pe stra-
dă sau în oricare alt loc unde se întâlnesc două sau mai multe persoane, există 
posibilitatea ca acestea să intre în conflict. Conflictul nu este ceva implicit răn conflict. Conflictul nu este ceva implicit răn conflict. Conflictul nu este ceva implicit r u, 
deși mai tot timpul ne provoacă sentimente negative. Soluţionarea pașnică și 
constructivă a conflictelor este calea care ne poate păzi de consecinţele ne gative 
ale acestora și poate transforma problemele în oportunităţi de a face viaţa mai 
bună.

Capitolul prezintă câteva sfaturi utile pentru modul în care parajuristul 
ar putea ajuta la soluţionarea conflictelor ce apar în comunitate. Orice per-
soană poate prelua aceste sfaturi pentru soluționarea conflictelor sale sau ale 
cunoștințelor sale.

7.1. Negocierea
Negocierea poate fi definită ca interacţiunea între grupuri și/ sau persoa-

ne cu interese și obiective iniţiale divergente, care vizează, după discutarea și 
confruntarea poziţiilor, obţinerea unui acord și luarea unor decizii comune. 
Scopul principal al negocierii este obținerea celei mai bune soluții pentru dvs. 
sau pentru persoana ori grupul de persoane pe care îl reprezentați.

Cum se negociază?
Dacă vreți să negociați soluționarea unui conflict, aveți nevoie de anumite 

aptitudini și cunoștințe, și anume:
• să cunoașteți faptele și informația despre cealaltă parte înainte de a 

începe negocierea; 
• să știți ce întrebări să adresați;
• să puteți crea o atmosferă potrivită pentru negociere – dacă sunteți 

prea agresiv la începutul procesului, riscați să tensionați în zadar at-
mosfera. De asemenea, dacă sunteți prea indiferent sau dezinteresat, 
riscați să pierdeți controlul asupra procesului de negociere; 

• să puteți calcula câtă informație să transmiteți celeilalte părți la în-
ceputul procesului de negociere și pe parcursul desfășurării acestuia. 
Dacă oferiți prea multă informație la început, riscați să avantajați cea-
laltă parte;

• să puteți analiza când este cel mai potrivit moment pentru a prezenta 
anumite propuneri celeilalte părți;

• să aveți o atitudine potrivită situației – adică să vă controlați emoțiile, 
prejudecățile sau alte semne pe care le transmiteți celeilalte părți care 
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v-ar putea prejudicia procesul de comunicare și, respectiv, negocierea 
soluției spre care tindeți.

PregăPregăPreg tirea negocierii:
Orice negociere necesită planificare și pregătire pentru a avea succes. 

Aceasta presupune următorii pași:
– Vor fi stabilite elementele negocierii:

• poziţia iniţială (de intrare în negociere, unde sunt expuse preten-
ţiile maxime);

• obiectivul (care reprezintă ţinta negocierii stabilită în mod realist);
• punctul de ruptură (dincolo de care nu suntem dispuși să ce-

dăm).
– Vor fi clarificate cele trei „zone majore de interes”:
– „Noi”: obiectivele proprii stabilite cât mai precis și mai realist; puncte-

le tari și slăbiciunile; minimul acceptabil, rezerva de acţiune, precum 
și compromisul considerat ca optim, resursele, argumentele și mijloa-
cele de presiune ce pot fi utilizate.
• „Partenerul” (cu care negociem): interesele specifice; ce poate pi-

erde sau câștiga; adevăratele lui nevoi; punctele tari și slăbiciunile; 
argu mentele, resursele și mijloacele de presiune de care dispune. 

• „Procesul”: tacticile ce pot fi folosite și „capcanele” de evitat: ges-
tiunea timpului, argumentele și atitudinile utilizabile în construi-
rea sinergiei acţiu ne în aceeași direcţie).

În încheiere, verificați dacă ați clarificat fiecare din următoarele elemente:
1. Ați identificat corect problema.
2. Ați examinat care sunt pozițiile fiecărei părți și le-ați analizat din 

punct de vedere juridic. De exemplu, dacă este vorba despre un con-
flict dintre un grup pe locuitori și primar, care a venit cu inițiativa de 
a muta loturile de teren ale unui grup de persoane pentru a putea ex-
tinde cimitirul satului, problemă discutată de ceva vreme. Examinați 
care sunt competențele primarului, ce oferă acesta locuitorilor, care 
este poziția locuitorilor.

3. Ați clarificat care sunt obiectivele dvs., adică ce vreți să obțineți în 
procesul negocierii.

4. Clarificați competențele sau mandatul pe care vi-l dă persoana sau 
grupul de persoane pe care le reprezentați. Dacă nu negociați propriul 
conflict, atunci trebuie să știți foarte bine care sunt maximele cedări 
la care sunt predispuse persoanele pe care le reprezentați.
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5. V-ați documentat bine referitor la cealaltă parte. De exemplu, dacă 
negociați conflictul dintre doi vecini, trebuie să știți foarte bine poziția, 
avantajele și dezavantajele atât ale persoanei pe care o reprezentați, cât 
și ale celeilalte părți. Cu cât mai multe cunoașteți despre persoană, cu 
atât mai bine veți putea negocia cu ea.

6. Planificați procesul de negociere. Planificarea presupune structurarea 
informației colectate, planificarea detaliată a procesului de negociere 
în așa fel ca să fiți cât mai bine pregătit pentru momentul când aceasta 
are loc.

Procesul de negociere presupune câteva etape:
1. Părțile se întâlnesc, se anunță problema și prezintă motivele sale pen-

tru negociere, așa cum le vede.
2. Stabilirea problemelor și a intereselor părților la negociere – părțile 

adresează întrebări și recunosc punctele sau pozițiile comune.
3. Negocierea propriu-zisă – în etapa respectivă, părțile negociază, deci 

caută împreună soluții la problemele identificate. Deși atmo sfera este 
deseori, tensionată, ambele părți trebuie să renunțe la agresivitate și să 
se concentreze asupra identificării soluțiilor acceptabile pentru am-
bele părți. Părțile, sau cel puțin, una dintre ele trebuie să arate că este 
dispusă să facă un compromis, pentru ca să o determine și pe cealaltă 
să cedeze și să se implice în identificarea soluțiilor.

4. Identificarea soluției și încheierea unui acord sau a unei înțelegeri. Este 
etapa în care se face evaluarea a ceea ce se poate obţine prin concesii-
le condiţionate, rezumarea acordului și stabilirea poziţiei finale, care 
poate fi încheierea sau nu a „târgului”. Odată obţinut un acord și luate 
niște decizii comune, ele vor trebui aplicate ca atare făte decizii comune, ele vor trebui aplicate ca atare făte decizii comune, ele vor trebui aplicate ca atare f ră distorsiuni 
sau interpretări suplimentare. De aceea, este imperios necesar ca pașii 
privind aplicarea deciziilor comune să fie stabiliţi foarte clar.

5. Dacă soluția la care s-a ajuns este în limitele mandatului/ cerințelor pe care 
le-ați primit ca parajurist de la partea pe care o reprezentați, atunci dvs. 
puteți încheia acest acord. Dacă nu, atunci se recomandă să faceți o pau ză 
și să discutați soluția la care s-a ajuns cu partea pe care o reprezentați. În 
funcție de situație, puteți face acordul în scris sau verbal.

6. Informarea părții pe care o reprezentați despre acordul la care ați 
ajuns. Întotdeauna trebuie să informați partea pe care o reprezentați 
ca să vă asigurați că a înțeles și este de acord.
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7. Implementarea acordului – odată ce ați ajuns la un acord, luați toate 
măsurile pentru a ajuta la aplicarea acestuia. Deși, desigur, implemen-
tarea lui depinde de părți, dvs., ca parajurist, puteți să ajutați la aplica-
rea acestuia prin diverse forme. De exemplu, puteți verifica periodic 
dacă părțile și-au îndeplinit obligațiile asumate.

Sfaturi pentru momentele principale ale unei negocieri
Deschiderea negocierii
Opinia despre un interlocutor se formează în mai puţin de trei minute de 

la debutul comunicării.
Prin urmare, recomandăm:
– negocierea începe în mod realist;
– se ascultă și se evaluează ceea ce se aude;
– se pun multe întrebări și se explorează situaţia;
– participanţii la negociere își vor manifesta punctele de vedere, dar fără 

a încerca să-i distrugă pe partenerii de negociere: intenţiile pozitive 
vor domina asupra celor negative.

Principiile care ar trebui să guverneze de la bun început o negociere:
– „Ce ţie nu-ţi place altuia nu face”: se vor evita interpretările abuzive 

și atacurile personale; se va lăsa întotdeauna o portiţă de ieșire pentru 
lansarea unei alternative;

– se va acționa de pe poziţia „câștigător/ câștigător”: nu vor fi adoptate 
po ziţii extremiste; se va renunţa la „paternitatea” unei idei; este mai 
bun un compromis realist decât un consens ipotetic;

– se va evita implicarea emoţională: se vor păstra argumentele „în re-
zervă” , vor fi criticate ideile, dar nu persoanele; vor fi apreciate pozitiv 
criteriile partenerului (chiar i se poate mulţumi pentru încercările de 
identificare a soluţiei optime); se va insista asupra obiectivelor de atins 
și nu asupra propriei persoane;

– se va tinde spre câștigarea încrederii partenerului (se va oferi feed-
back partenerului în legătură cu înţelegerea poziţiei evocate), partene-
rul trebuie valorizat pozitiv (fără a-l linguși însă); este bine să se con-
struiască mai mult pe punctele tari ale interlocutorului și mai puţin pe 
slăbiciunile lui;

– orientarea spre acţiunea concretă: punctele acceptate vor fi transfor-
mate rapid în propuneri concrete; identificarea consecinţelor deci-
ziilor luate pe termen mediu și lung, formularea în scris a acordului 
obţinut.
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DesfăDesfăDesf șurarea propriu-zisă a negocierii
În această etapă pot fi aplicate tacticile de negociere:
– „Placa stricată”: repetarea iar și iar a propriului punct de vedere – des-

eori, oamenii au tendinţa de a ceda după ce aud primul „Nu”;
– „Cazinoul”: se va sugera că propunerile făpropunerile făpropunerile f cute de către „opoziţie” nu 

pot fi luate în serios: „cred că glumiţi” – spuneţi asta zâmbind, pentru 
a nu jigni;

– „Bomba atomică”: se va sugera că, dacă nu se convine asupra unui 
anumit punct, consecinţele pot fi catastrofale; 

– „Luarea temperaturii”: o întâlnire preliminară informală este folosi-
toare pentru a testa punctele de vedere, poziţiile adoptate etc. 

– „Dl Simpatic și Dl Dur”: unul din membrii echipei are pretenţii foarte 
mari, după care se retrage, iar alt membru ia iniţiativa și arată mai mul-
tă bunăvoinăvoină ţă;

– „Diversiunea”: o problemă relativ neimportantă poate fi subliniată; 
când va apărea adevărata problemă, ea va avea parte de o atenţie mai 
mică, în beneficiul părţii care a utilizat tactica;

– „Divide et impera”: se indică faptul că un membru al „opoziţiei” a de-
venit mai rezonabil;

– „Negociere timpurie”: se va încerca să se afle până unde sunt dispuși 
„ceilalţi” să ajungă; cineva este forţat să treacă dincolo de limita repre-
zentată de punctul de ruptură;

– „Tăcerea” este un gol pe care oamenii se simt obligaţi să-l umple: dacă 
pui o întrebare și primești un răspuns nesatisfăspuns nesatisfăspuns nesatisf cător, cel mai bun lucru 
este să nu mai spui nimic; rămânând tăcut, e un semnal că soliciţi mai 
multe informaţii;

Încă un lucru: la sfâun lucru: la sfâun lucru: la sf rșit se poate afirma: „putem să o facem, dar mai este 
necesară o concesie din partea dvs.”.

Erori comportamentale care trebuie evitate în desfăn desfăn desf șurarea negocierii: 
agresivitatea (agresiunea și furia întunecă înţelegerea) și personaliza rea (lega-
rea unei situaţii conflictuale de o anumită persoană), consi derarea diferenţelor 
de idei ca atacuri la propria persoană și, respectiv, atacarea persoanelor și nu 
a ideilor pe care acestea le exprimă; uniraţionalismul (a considera că există o 
raţionalitate unică, de regulă, cea care susţine propriile poziţii); neascultarea 
(a nu ști să asculţi cu răbdare, înţelegere și făi făi f ră prejude căţi partenerii de ne-
gociere).
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Sfaturi practice pentru a deveni un bun negociator:
– separaţi oamenii de problema pe care o aveţi în vedere, pentru că:

• negociatorii sunt înainte de toate oameni;
• fiecare negociator are două feluri de interese: cele legate de obiec-

tul negocierii și cele privind relaţia – interese care pot intra în con-
flict în situaţia menţinerii unei poziţii ferme în negociere;

– separaţi relaţia de latura materială și trataţi direct cu oamenii în felul 
următor:
• puneţi-vă în locul lor;
• discutaţi atât felul în care vedeţi dvs. lucrurile, cât și felul în care le 

văd ei;
• căutaţi oportunităţi pentru a acţiona în concordanţă cu așteptările 

lor;
• asiguraţi-vă partenerii de negocieri că vor participa efectiv la 

derula rea negocierilor;
• nu încercaţi să schimbaţi caracterul oamenilor;
• să nu ajungeţi la explozii emoţionale;
• vorbiţi despre dvs. înșivă, nu despre ei;
• vorbiţi în așa fel încât să fiţi înţeles;

Concentraţi-vă asupra intereselor, nu asupra poziţiilor:
– identificaţi poziţia celui cu care negociaţi;
– vorbiţi despre interese și consideraţi-le o parte a problemei;
– fiţi ferm în privinţa problemei, dar flexibil în relaţiile cu oamenii;
– Inventaţi opţiuni pentru a avea un câștig mutual:
– evitaţi judecăţile pripite de genul „rezolvarea problemei e treaba lor”;
– separaţi găsirea de soluţii de luarea deciziilor;
– identificaţi interesele comune;
– oferiți înlesniri partenerului de negociere în luarea deciziei.

7.2.  Medierea
În ultimul timp, la noi în ţară, o metodă tot mai cunoscută și mai folosi tă 

de soluţionare a conflictelor în diferite domenii sociale (soluţionarea cazu rilor 
penale, a litigiilor civile, de familie etc.) devine medierea.

Medierea este un proces de comunicare și negociere a persoanelor aflate în 
conflict, care decurge sub coordonarea și cu ajutorul unei alte persoane, numi-
te mediator, care este instruită să ajute părţile în soluţionarea conflictului lor. 
Comunicarea și negocierea nu decurg haotic, ci pe etape. Mediatorul le aduce 
la cunoștinţă părţilor ce va urma (procesul), regulile care trebuie respectate pe 
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parcursul medierii. În timpul acestui proces, mediatorul ajută părţile să iden-
tifice problemele care le deranjează, să genereze soluţii și, în final, să cadă de 
acord în privinţa uneia sau mai multor soluţii.

Atunci când în comunitatea în care activează un parajurist părţile impli-
cate într-un conflict vor cere ajutor pentru soluționarea acestuia sau paraju-
ristul va observa că există un conflict între două părţi, el își poate asuma rolul 
de mediator.

Pentru desfășurarea unei medieri, parajuristul va avea nevoie de aptitu-
dini și cunoștințe privind medierea unui conflict. Acestea sunt similare celor 
descrise mai sus pentru negocierea unui conflict.

Pentru a avea succes în soluţionarea conflictului, parajuristul va trebui 
să urmeze cu stricteţe procedura de mediere. Experienţa noastră în medierea 
conflictelor arată că majoritatea mediatorilor care au urmat cu stricteţe pro-
cedura de mediere au soluţionat aproape în totalitate conflictul dintre părţi. 
Cei care au comis abateri nu au putut satisface părţile implicate în conflict.

Procedura (etapele) de desfășurare a unei medieri
1. Prezentările
Mediatorul comunică părţilor un mesaj de introducere în mediere: le expli-

că esenţa medierii, rolul său ca mediator, regulile care trebuie respectate în ca-
drul medierii. Esențialul în această etapă este ca parajuristul să explice părților 
că rolul său este doar de a media, adică de a facilita procesul de atingere a unei 
înțelegeri comune de către părțile implicate în conflict. Mediatorul, în cazul 
nostru parajuristul, nu trebuie în niciun caz să ia decizia pentru părți.

2. Relatările părţilor
Mediatorul le propune părţilor să povestească, pe rând, ceea ce s-a întâm-

plat. Începe, de obicei, persoana care a cerut ajutor în medierea problemei. 
Fiecare parte povestește fără a fi întreruptă de cealaltă. Pe parcursul relată-te fără a fi întreruptă de cealaltă. Pe parcursul relată-te f
rii, folosind diferite tehnici, mediatorul clarifică esenţa conflictului din toate 
perspectivele.

3. Identificarea problemelor
După ce fiecare parte povestește, mediatorul face un rezumat verbal, pen-

tru a se convinge că mesajul a fost înţeles corect. Mediatorul determină apoi 
faptele și problemele fiecărei părți, asigurându-se că fiecare parte înțelege pro-
blemele identificate. Este recomandat ca mediatorul să le scrie pe o tablă sau pe 
un flipchart, ca părțile să vadă problemele identificate.

4. Identificarea soluţiilor
Părţile propun cât mai multe soluţii posibile pentru conflictul lor. Media-

torul le scrie pe toate și roagă fiecare parte să explice măsura în care fiecare 
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soluție îi este acceptabilă. Mediatorul poate utiliza diferite metode pentru a 
însemna aplicabilitatea soluției, spre exemplu, poate da diferite note în funcție 
de gradul de acceptare a soluției de către parte. Aceasta îl va ajuta să identifice 
în următoarea etapă cele mai potrivite soluții pentru ambele părți.

5. Revizuirea și discutarea soluțiilor
După ce are o listă de soluții identificate de ambele părți, me diatorul ajută 

părțile să aleagă soluțiile acceptabile pentru ambele părți. Sarcina mediatoru-
lui este să ajute la identificarea aspectelor de interes comun. În finalul acestei 
etape, me diatorul se încredinţează că soluţiile alese sunt reale și înţelese bine 
de ambele părţi.

Încheierea medierii
Această etapă poate avea două variante de desfășurare: prin încheierea 

unui acord și fără încheierea unui acord.
Încheierea unei medieri fără acord are loc atunci când mediatorul rea-ncheierea unei medieri fără acord are loc atunci când mediatorul rea-ncheierea unei medieri f

lizează că medierea nu este potrivită pentru conflictul dat (de ex., când este 
vorba de o infracţiune deosebit de gravă sau părțile sunt mult prea supărate 
și insistă asupra soluționării conflictului prin intermediul instanței de jude-
cată).

Încheierea unui acord: în cazul în care s-a ajuns totuși la un acord, medi-
atorul propune părților să întocmească un acord în scris. Existența unui docu-
ment ajută întotdeauna părțile să înțeleagă acordul și să-l explice. Mediatorul 
trebuie să propună părților să includă în acord clauza cu privire la consecințele 
sau la faptul ce se va întâmpla dacă una din părți încalcă acordul.

Sfaturi pentru mediator
Un mediator trebuie să fie imparţial/neutru.
Mediatorul nu este judecător sau arbitru, care decide ce trebuie de fător sau arbitru, care decide ce trebuie de fător sau arbitru, care decide ce trebuie de f cut.
Mediatorul păstrează confidenţialitatea.

Mai multe detalii despre negociere și mediere a se vedea în capitolul 14 din 
ÎndrumarÎndrumarÎ .ndrumar.ndrumar
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8. INIŢIEREA ȘI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII

Organizarea activităţilor în folosul comunităţii permite în mod real par-
ticiparea cetăţenilor la identificarea, analiza și soluţionarea problemelor co-
munităţii, pentru o mai bună realizare a drepturilor lor, și, nu în ultimul rând, 
creșterea capacităţii administraţiei publice locale de a lua decizii care să răs-
pundă la problemele comunităţii. Din acest capitol, parajuristul va putea afla 
ce fel de activităţi și cum le poate desfășura în folosul comunităţii.

8.1.  Masa rotundă
Masa rotundă este o întrunire a unui număr de persoane (recomandabil 

până șa 20 de persoane (stakeholderi/ factori de decizie), care pun în discuţie 
soluţionarea unei proble me care îi vizează pe fiecare dintre ei. Discuţiile pot fi 
eficiente în limitele unui interval de 1-3 ore. Persoanele care participă la masa 
rotundă pot fi din diferite sfere de activitate, ale căror interese și obligaţii se 
intersectează cu problema/ problemele abordate, și anume:

– suportă direct consecinţele problemei, dar nu pot contribui practic cu 
nimic la rezolvarea ei;

– suportă direct consecinţele problemei și pot contribui în mare parte la 
rezolvarea ei;

– suportă direct consecinţele problemei și sunt obligate să contribuie la 
rezolvarea ei;

– cauzează problema abordată; sunt direct vizaţi să rezolve problema;
– pot mediatiza discuţiile în cadrul mesei rotunde;
– etc.
Specificul unei mese rotunde constă în faptul că la finalul discuţiilor 

partici panţii semnează un acord în care fiecare persoană (stakeholder) își ex-
primă an gajamentele concrete pe care și le asumă în procesul de soluţionare a 
problemei.

Pentru a desfășura o masă rotundă, parajuristul trebuie mai întâi de toate 
să identifice o problemă stringentă din comunitate și să mobilizeze persoanele 
sau factorii de decizie în rezolvarea acesteia. Pregătirea și desfășurarea unei 
mese rotunde implică următoarele acţiuni ale parajuristului:

1. Stabilirea temei/ identificarea problemei.
2. Comunicarea temei/ problemei stakeholderilor.
3. Solicitarea acceptului participanților faţă de tema/ problema vizată. 

Elaborarea listei participanţilor la masa rotundă.
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4. Stabilirea agendei mesei rotunde (obiective, vorbitori, timp etc.).
5. Elaborarea pachetului de documente/ materialelor de lucru referitoare 

la problema abordată (date despre problemă, acte, studii de caz, foto-
grafii, interviuri video sau scrise etc.).

6. Informarea participanţilor: transmiterea pachetului de documente cu 
cel târziu două zile înainte de întâlnire fiecărui participant la masa 
rotundă.

7. Contactarea personală a fiecărui participant pentru a discuta despre 
posibila lui contribuţie la masa rotundă (la expunerea problemei, iden-
tificarea soluţiilor, formularea angajamentului), clarificarea neînţele-
gerilor referitoare la pachetul de documente etc.

8. Masa rotundă: semnarea acordului părţilor implicate în rezolvarea 
problemei.

9. Urmărirea realizării angajamentelor luate. Periodic, este contactat fie-
care dintre cei care și-au luat un angajament, fiind întrebat despre sta-
diul la care se află.

10. Informarea stakeholderilor despre rezultatele rezolvării problemei.

Masă rotundă
Problema: Numărul situaţiilor de conflicte familiale, violenţă domestică și 

divorţuri în satul Cuhoaia a crescut cu 38% în ultimii 2 ani.
Obiective:
• Identificarea intereselor mai multor părţi cu privire la ameliorarea si-

tuaţiei din Cuhoaia.
• Identificarea potenţialelor contribuţii la rezolvarea problemei vizate.
• Semnarea unui acord al părţilor privind contribuţia la rezolvarea pro-

blemei vizate.
3-4 cupluri care sunt în conflict.
1-2 reprezentanţi ai ONG-urilor din domeniu.
1-2 profesori de la școlile din localitate.
1 psiholog.
2-3 familii cu succese în relaţiile de familie, 1 moderator, 1 ziarist.

AGENDA MESEI ROTUNDE
16.00 – 16.10. Deschiderea. Anunţarea temei și a obiectivelor mesei rotun-

de.
Prezentarea participanţilor. Prezentarea agendei.
16.00 – 17.30. Expunerea problemei: date, opinii etc.
17.30 – 18.30. Identificarea soluţiilor.
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18.30 – 19.00. Semnarea acordului.
19.00 – 19.10. Încheiere.

Avantaje:
– Nu necesită mult timp și, de cele mai multe ori, nici chiar spaţiu fizic.
– Este o oportunitate pentru a înregistra diverse perspective/soluţii ale 

aceleiași probleme.
– Se stabilesc contacte directe/apropiate între participanţi.
– De regulă, participă persoane interesate în mare măsură de problema 

care se abordează, respectiv, există șanse mari ca ea să fie rezolvată.
– Necesită costuri materiale minime.

Dezavantaje:
– Modalitatea de exprimare a opiniilor: prezentare orală, de către o sin-

gură persoană, poate reduce posibilitatea unui număr optim de pre-
zentări/opinii/replici.

– Discuţiile pot devia ușor de la subiect și pot fi readuse cu greu la temă. 
Depinde de moderator.

– Dacă participanţii vin nepregătiţi, neinformaţi suficient, este nevoie 
de prea mult timp pentru a expune problema și, respectiv, pentru a 
identifica soluţiile și a formula angajamentele.

– Etapa de pregătire necesită mult timp și perseverenţă; uneori, iniţiato-
rii lasă lucrurile baltă sau le îndeplinesc formal.

8.2.  Campania de informare
O campanie eficientă de informare trebuie organizată și implementată de 

către comunitate. Pentru a iniţia o campanie de informare, trebuie să existe un 
mobilizator. Înainte de a iniţia o campanie de informare, parajuristul trebuie 
să o planifice, implicând toţi actorii posibili din comunitate și vecinătate. De 
fapt, campania de informare trebuie să fie parte integrantă a oricărui program 
ce vizează soluţionarea oricărei probleme din comunitate și trebuie să fie rea-
lizată cu ajutorul comunităţii. Parajuristul poate să încurajeze, să stimuleze, să 
provoace și să pregătească membrii comunităţii pentru realizarea unei campa-
nii de informare, dar nu să organizeze campania în locul lor.

În etapa de planificare a campaniei de informare, trebuie sincronizate 
toa te realităţile comunităţii cu ceea ce este prevăzut în planul de dezvoltare 
a co munităţii și trebuie definit cu precizie ceea ce urmează să fie făcut făcut. 
Campaniile de informare trebuie armonizate și legate de acţiunile planificate 
în comunitate.
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Odată ce subiectele abordate în campania de informare sunt identificate, 
trebuie planificat modul în care vor fi transmise mesajele: cine reprezintă gru-
pul-ţintă, care este perioada iniţiativei.

Nimic nu este mai rău decât să se întocmească broșură sau un pliant într-
un an, iar în următorul an să se vină cu un mesaj total diferit de primul: cetă-
ţeanul va fi confuz și nu va mai lua lucrurile în serios.

Planificarea unei campanii de informare trebuie să ia în considerație ca-
racteristicile specifice și situaţia existentă în comunitate.

Etapele de pregătire și desfășurare a unei campanii de informare
Pregătirea iniţiativei de conștientizare a opiniei publice plecând de la si-

tuaţia existentă și implicarea în această etapă pregătitoare a tuturor factorilor 
interesaţi.

Comunicarea pe scară largă a iniţiativei și determinarea publicului să vor-
bească despre ea. De exemplu, informaţii despre demararea colec tării selective 
a unor deșeuri, precum hârtia sau cartonul. Comunicarea rezultatelor obţinute 
în faza de start și progresele făcute în conștientizarea publicului (de exemplu, 
cu privire la colectarea se parată a altor deșeuri).

Mediatizarea rezultatelor campaniei și gratificarea cetăţenilor impli caţi.

8.3.  Dezbaterea publică
O acţiune pe care o poate organiza parajuristul în vederea mobilizării co-

munităţii în care activează și care contribuie la implicarea cetăţenilor în via-
ţa comunită ţii este dezbaterea publică. Ca tehnică de organizare, dezbaterea 
publică poate fi organizată și de autoritatea publică locală, aceasta fiind una 
dintre metodele deliberative de implicare a comunității în luarea deciziilor la 
nivel local. În capitolul prezent se fac câteva recomandări pentru parajurist 
în vederea or ganizării de către acesta a unei dezbateri publice pe un subiect 
identificat de comun acord cu membrii comunității.

Scopul dezbaterii publice:
– obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii 

autorităţilor publice asupra populaţiei din comunitate, a bunurilor 
proprii sau de care beneficiază în comun;

– sesizarea unor cazuri de încalcarea legislaţiei;
– obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfășurată de ad-

ministraţia publică;
– înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea acti-

vităţii autorităţilor publice, cu efecte favorabile asupra comunităţii.
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Metode de dezbatere publică
Dezbaterea publică poate include mai multe metode, dar nu se limitează 

la următoarele:
– plasarea afișelor în comunitate și la sediul administraţiei publice locale;
– publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie;
– prezentarea prin posturile de radio și televiziune;
– comunicări scrise, transmise persoanelor și asociaţiilor interesate;
– organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei și factorilor 

interesaţi din comunitate.
Indiferent de metoda utilizată, la sediul parajuristului se va afișa o prezen-

tare rezumativă a acţiunii propuse dezbaterii publice.
Dacă unele informaţii din activitate au caracter de secret de stat sau impun 

asigurarea confidenţialităţii, acestea nu pot fi supuse dezbaterii publice.

Conţinutul minim al informaţiilor
– denumirea activităţii/ dezbaterii;
– amplasarea obiectivului și adresa;
– scopul acţiunii propuse;
– prezentarea succintă a activităţii/ dezbaterii;
– informaţii generale asupra măsurilor de protecţie privind problema
– pusă în discuţie și eventualul impact.
– adresa, telefonul și faxul biroului parajuristului, unde se pot obţine 

informaţii suplimentare și unde se depun în scris, sub semnătură și 
cu datele de identificare, contestaţii, sugestii legate de proiect sau de 
activitate;

– data-limită până la care se primesc propuneri și contestaţii. În situaţia 
în care se adoptă, ca metodă suplimentară de dezbatere publi că, o în-
trunire a celor afectaţi de proiect sau de activitate, se vor specifica, în 
anunţ, data, ora și locul întâlnirii. Toate discuţiile purtate în cadrul 
dezbaterii vor fi consemnate și vor sta la baza deciziei ce se va lua, ală-
turi de celelalte documente.

Criterii în luarea deciziei
Principalele criterii, în ordinea importanţei, ce vor fi luate în considerație

pen tru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementa-
re sunt următoarele:

– riscul pentru viaţa populaţiei din comunitate;
– asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă;
– rezolvarea unor probleme de ordin social;
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– utilitatea publică;
– valorificarea raţională și eficientă a resurselor și a deșeurilor în con-

textul unei dezvoltări durabile;
– realizarea unor obiective din planurile și programele special aprobate.

Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate și altele, pot forma obiectul 
unei grile de apreciere, pentru facilitarea luării deciziei.

Pentru situaţii cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se reco-
mandă și consultarea prealabilă în scris a autorităţilor administraţiei publice.

Precizări procedurale
Înainte de a se trece la desfășurarea propriu-zisă a acţiunii de dezbatere 

publică, parajuristul va stabili un calendar al acestei acţiuni, care va cuprinde, 
în principal, următoarele etape:

– întocmirea anunţului;
– publicarea anunţului;
– colectarea și analiza contestaţiilor și propunerilor;
– dacă se impune, consultarea altor autorităţi, dacă este cazul, pro puneri, 

luarea deciziei;
– publicarea deciziei și comunicarea, în mod oficial, a acesteia.

La luarea deciziei nu se va ține seama de contestaţii sau propuneri anoni-
me ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.

Toate documentele legate de dezbaterea publică a unei activităţi vor forma 
obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar 
contestaţii ale deciziei luate.

8.4.  Mobilizarea comunităţii în vederea soluţionării probleme-
lor de interes comun

Înainte de a fi parajuriști, asistenţi sociali, psihologi, educatori etc., noi sun-
tem cetăţeni ai Republicii Moldova, cu drepturi și obligaţii, și este de datoria 
fiecă ruia dintre noi să participe la identificarea, analiza și soluţionarea probleme-
lor din comunitatea noastră, întrucât ne dorim cu toţii o viaţă mai bună.

Chiar dacă, la nivel declarativ, toţi cetăţenii din comunitatea noastră au 
căzut de acord asupra necesităţii identificării situaţiilor problematice din co-
munitate și a posibilităţilor de soluţionare a acestora, practic, mobilizarea mem-
brilor comunităţii necesită solide deprinderi de comunicare și o strategie de 
atragere a acestora pentru a determina o atitudine proactivă și responsabilă.

Dar ce înțelegem noi prin mobilizarea comunității? Acesta este un pro ces 
planificat, îndreptat spre soluționarea unei probleme, realizat și evaluat de 



C a p i t o l u l  V I I I  127

membrii comunității, de grupurile și organizațiile din comunitate pe bază de 
participare și în mod susținut.

Parajuristul, asistentul social și oricare alt membru al comunității se pot 
implica în procesul de mobilizare a comunității pentru soluționarea unei pro-
bleme. Pentru implicarea în procesul de mobilizare a comunității nu sunt ne-
cesare cunoștințe sau aptitudini extraordinare. Dar este esențial ca parajuris-
tul să creadă că schimbarea este posibilă, să vrea să ajute membrii comunității 
să identifice problemele cu care se confruntă și să elaboreze împreună un plan 
de acțiuni.

Parajuristul ar putea contribui la mobilizarea comunității prin diferite ro-
luri sau metode.

– Parajuristul evaluează în permanență situația beneficiarilor care se 
adresează pentru ajutor, precum și a comunității în general, și vine cu 
o su gestie pentru un grup de persoane să soluționeze o anumită pro-
blemă.

– Parajuristul poate să-și asume rolul de facilitator între membrii 
comunității și autoritatea publică locală.

– Parajuristul, având cunoștințe și aptitudini pentru aceasta, poate iden-
tifica câteva domenii în care săi mobilizeze pe membrii comunității 
și să-i ajute să se implice efectiv în soluționarea problemelor. Des-
eori, deciziile luate de consiliul local nu sunt înțelese de membrii 
comunității.

– Parajuristul poate iniția o în tâlnire între membrii comunității și re-
prezentantul consiliului local pentru a clarifica decizia respectivă.

În comunitate, deseori, apar conflicte între agenți economici privați și 
membrii comunității. Ultimii, neavând cunoștințe necesare și bani pentru a 
angaja un avocat să le reprezinte interesele, renunță adesea la drepturile lor 
fără a încerca să soluționeze conflictul. Dar, pentru agentul economic, este ne-
cesară colaborarea și susținerea comunității. Parajuristul poate apărea ca un 
mediator în discuțiile dintre aceștia. El face parte dintr-o rețea și, astfel, este 
la curent cu diferite modalități de soluționare a conflictelor în alte localități. 
Parajuristul poate veni cu sugestia de a utiliza experiențe din alte localități. 
Pentru a putea mobiliza eficient comunitatea, parajuristul are nevoie de anu-
mite calități și cunoștințe, cum ar fi următoarele:

– Parajuristul trebuie să cunoască bine comunitatea, să depună toate 
eforturile pentru a câștiga încrederea comunității. Pentru aceasta, pa-
rajuristul trebuie să informeze în mod constant comunitatea despre 
aspectele ce țin de dezvoltarea comunității, de drepturile membrilor 
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acesteia. Parajuristul trebuie să încurajeze membrii comunității să 
se implice în procesul de soluționare a problemelor, să nu renunțe la 
drep turile lor, adunând doar sentimente de frustrare și nemulțumire. 
Parajuristul trebuie să aibă cunoștințe elementare din științele sociale, 
economice și sociologice, pentru a putea înțelege cât mai bine comuni-
tatea și a veni cu inițiative constructive.

– Parajuristul trebuie să aibă trăsături personale care i-ar interesa pe alți 
membri din comunitate să îl asculte, cum ar fi onestitatea, toleranța, en-
tuziasmul, optimismul, coerența în inițiativele promovate, abilitatea de a 
colecta diverse date și a le analiza, abilități foarte bune de comuni care cu 
persoane de diferite tipuri și în diferite funcții. Mobilizarea comunității 
nu este un proces ce poate fi strict definit și limi tat la unele prescripții 
clare. Deși există unele elemente comune necesare unui proces de mo-
bilizare, și anume: informarea membrilor comunității, identi ficarea 
problemei, evaluarea problemei, elaborarea unei strategii de abordare a 
problemei, implicarea membrilor comunității în soluționarea problemei 
– până la urmă, mobilizarea va depinde, în fiecare caz, de capacitatea 
parajuristului de a identifica problema și a mobiliza comunitatea și de 
capacitatea și dorința acesteia de a se mobiliza. Mobilizarea poate avea 
loc prin forme foarte diverse și în domenii diverse.

Mobilizarea comunităţii permite, în mod real, participarea cetăţenilor la 
identificarea, analiza și soluţionarea problemelor comunităţii, pentru o mai 
bună realizare a drepturilor lor și, nu în ultimul rând, pentru creșterea capa-
cităţii administraţiei publice locale de a lua decizii care să răspundă proble-
melor comunităţii.

8.5.  Alte modalităţi de implicare a comunităţii în procesul 
 decizional

Metodele de consultare și participare a cetățenilor la procesul decizional 
sunt explicate în compartimentul 1 al Îndrumarului juridic elementarÎndrumarului juridic elementarÎ . Capi-ndrumarului juridic elementar. Capi-ndrumarului juridic elementar
tolul prezent face un rezumat al rolului pe care l-ar putea asuma parajuristul în 
implicarea comunității în procesul decizional și, respectiv, în adoptarea unor 
decizii relevante și utile comunității.

Deși autoritatea publică locală este obligată să implice membrii comunității 
în procesul de elaborare a deciziilor, acesta este încă un proces destul de nou 
pentru Republica Moldova, care necesită timp ca să fie implementat corect. 
De aceea, parajuristul poate juca un rol foarte important în explicarea pentru 
membrii comunității a avantajelor implicării lor în procesul decizional și a 
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formelor în care această implicare poate avea loc. Astfel, parajuristul apare ca 
un facilitator al procesului de implicare a membrilor comunității în procesul 
decizional.

Pentru o implicare eficientă a membrilor comunității, parajuristul trebu-
ie să identifice tipurile de probleme sau de domenii care necesită implicarea 
comunității, trebuie să pregătească membrii comunității pentru o astfel de 
implicare. De exemplu, dacă primăria a anunțat organizarea unei întruni ri 
publice sau a unei dezbateri publice, organizarea unui sondaj sau a unui fo-
cusgrup, parajuristul poate să pregătească membrii comunității pentru aces-
te evenimente. Parajuristul le explică membrilor vizați ai comunității ce în-
seamnă fiecare metodă de implicare, ce se așteaptă de la ei. Autoritatea publică 
va aprecia dacă membrii comunității sunt bine pregătiți și vin cu propuneri 
bune și ulterior, va organiza consultări publice cu membrii comunității. Este 
esențial ca parajuristul să rețină că el nu trebuie să se substituie membrilor 
comunității. Nu este rolul și funcția sa de a învăța oamenii ce să zică, ci să le 
explice esența problemei puse spre consultare și modalitatea prin care mem-
brii comunității pot participa.

Parajuristul poate avea și un rol activ, sugerând autorității publice să 
inițieze o consultare publică într-un domeniu sau altul, pe care el l-a identifi-
cat împreună cu comunitatea.

De asemenea, parajuristul își poate asuma rolul de monitor al procesului 
de implicare a comunității în procesul decizional. Fiind în contact zilnic cu 
beneficiarii și aflându-se în mijlocul comunității, parajuristul poate observa 
foarte bine modalitățile de implicare a autorității publice și poate veni cu reco-
mandări de îmbunătățire a acestor modalități.



130  A D M I N I S T R A R E  Ș I  L O G I S T I C Ă

9. ADMINISTRARE ȘI LOGISTICĂ

Modul în care parajuristul își organizează biroul și masa de lucru este ex-
trem de important pentru o activitate eficientă. Ce trebuie să existe în biroul 
unui parajurist? Cum trebuie să fie amenajat acesta? Ce rechizite de birou sunt 
necesare? Cum trebuie să stocheze el informaţia? Cum trebuie să-și organi zeze 
timpul? Capitolul acesta oferătimpul? Capitolul acesta oferătimpul? Capitolul acesta ofer  informaţii preţioase în acest sens. Cum le va im-
plementa depinde de iscusinţa fiecărui parajurist.

9.1. Organizarea muncii în birou

9.1.1. Managementul portofoliului

Portofoliul este un instrument de lucru al parajuristului. Portofoliul in-
clude rezultatele relevante obţinute prin diferite modalităţi adecvate de mun-
că. Aceste rezultate vizează succesele/ insuccesele în activitatea paraju ristului, 
observarea sistematică a realizării obiectivelor/ activităţilor propuse, autoeva-
luarea, precum și însemnări/ observări juridice specifice.

Portofoliul este „cartea de vizită” a parajuristului, astfel putând fi urmărit 
pro gresul lui de la un trimestru la altul, de la un an de activitate la altul. Ce 
include portofoliul parajuristului? 

– CV-ul parajuristului; 
– rapoartele trimestriale/ anuale;
– listele persoanelor și adresele și telefoanele de contact cu care colabo-

rează eficient și util;
– mulţumirile în scris aduse din partea unor persoane; postere, fotogra-

fii, colaje, machete, hărţi, desene, caricaturi etc., ela borate în colabo-
rare cu alţi angajați/ parajuriști. 

N.B. În portofoliu poate fi inclus tot ce crede un parajurist că reprezintă 
munca sa, creativitatea și puterea sa de afirmare ca personalitate liberă, efi-
cientă și creatoare de valori.

9.1.2. Stocarea și evidenţa informaţiei și a documentelor de birou

Pentru ca parajuristul să-și realizeze obiectivele planificate, el are nevoie 
de utilizarea anumitor resurse materiale, dobândite din diferite surse. Aces-
te re surse reprezintă o parte importantă a activităţii sale, care îi influenţează 
munca în mod direct.

Modul în care el își organizează biroul și masa de lucru este extrem de 
im portant pentru o activitate eficientă. De altfel, se spune că performanţele 
se obţin din:10% inspiraţie, 40% transpiraţie și 50 % organizare. Chiar dacă 
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planificarea zilnică este foarte bună, parajuristul nu va avea deplin succes în 
îndeplinirea sarcinilor dacă nu va manifesta aceeași grijă pentru organizarea 
„locului de muncă”, adică a biroului, a mesei de lucru etc. De altfel, se știe că 
parajuristul manipulează extrem de multe hârtii: legislaţie naţională și inter-
naţională, cereri, demersuri, procese-verbale, plângeri etc. Toate aceste docu-
mente trebuie sortate și depozitate folosind un sistem de îndosariere. Princi-
palele categorii de care trebuie să se țină seama sunt:

– documente care cuprind legislaţia naţională și internaţională;
– documente importante care cuprind problemele urgente și pe termen 

scurt;
– documente importante sau mai puţin importante, pe care parajuristul 

le utilizea ză mai rar decât o dată pe săptămână (și care pot fi depozi-
tate și în afara biroului, dar la îndemână); aici este foarte important 
sistemul de evidenţă și de arhivare a hârtiilor, care trebuie, în orice 
caz, scris și afișat la vedere;

– documente neimportante și care nu sunt urgente, de tipul „le ţin pen-
tru orice eventualitate, poate voi avea nevoie de ele cândva”; este bine 
să mai fie răsfoite, din când în când, pentru a vedea dacă și-au mai 
păstrat utilitatea.

În afară de cele enumerate mai sus, pe masa parajuristului trebuie să se 
mai găsească agenda cu planificarea zilnică și săptămânală a activităţilor și 
mapa cu lucrările de efectuat în ziua respectivă.

De asemenea, pentru a evita distragerea atenţiei, este bine ca, pe masa de 
lucru, parajuristul să aibă numai lucrurile și hârtiile necesare pentru rezolva-
rea problemei la care lucrează.

Un alt aspect nu mai puţin important, este faptul că parajuristul va fi pus 
în situaţia să lucreze la soluţionarea unei probleme un timp mai îndelungat. De 
aceea ar trebui ca acesta să alcătuiască dosare aparte ale beneficiarilor, iar do-dosare aparte ale beneficiarilor, iar do-dosare aparte ale beneficiarilor
cumentele pe care le folosește la întâlnirea cu clienţii să și le stocheze în dosar. 
Astfel, în biroul parajuristului vor exista și dosare ale beneficiarilor care arată 
atât complexitatea problemei la care lucrează el, cât și relaţiile sale de colabo-
rare cu alţi spe cialiști în soluţionarea acesteia. Pe fiecare dosar, parajuristul va 
scrie și numele clientului, pentru a-l găsi mai ușor pe raft.

Dosarele îl ajută pe parajurist să decidă:
– unde să stocheze informaţia;
– în care fișiere să plaseze scrisorile, actele, hârtiile;
– din care fișiere să extragă hârtiile/ informaţia necesară;
– unde să găsească adresele necesare.
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Dosarele sunt importante pentru parajurist, pentru că îl ajută:
– să nu piardă informaţia;
– să menţină documentele curate și în ordine;
– să găsească documentele ușor și repede;
– să fie eficient.

N.B.! În activitatea sa, parajuristul trebuie să respecte anumite termene 
le gale de expirare a unor documente. Ca să respecte aceste termene, el trebuie 
să-și noteze pe hârtie termenele până la care trebuie soluționate și să aranjeze 
documentele în ordine cronologică în mapa de activitate. În funcţie de im-
portanţa lor, el le va trece cât mai repede în planul zilnic sau săptămânal. Pro-
blemele pe termen lung parajuristul le poate organiza foarte bine punându-le 
anumite coduri de culori dosarelor, în ordinea importanţei și urgenţei, sau, 
dacă preferă, poate folosi coduri numerice.

9.1.3.  Planificarea timpului

Mediul în care activează parajuristul este destul de agitat. În cadrul pres-
tării de servicii apar o mulţime de activităţi de tipul ședinţelor (prevăzute și 
neprevăzute), elaborări de rapoarte scrise, comunicări cu clienţii, soluţionări 
ale conflictelor etc. În mod ideal, parajuristul este persoana care acordă servi-
cii de consultanţă și educaţie în domeniu. Un management al timpului eficient 
este o premisă pentru o prestare de servicii reușită.

Timpul este o resursă ce trebuie administrată cu o deosebită atenţie. 
ParajuriParajuriPara știi neexperimentaţi recurg adesea la prestarea de ore suplimentare, 
în speranţa că, acordând mai mult timp activităţii lui, aceasta va fi mai efi-
cientă. Experienţa arată că nu aceasta este soluţia corectă, ci un management 
al timpului reușit și eficient. Managementul timpului nu depinde numai de re-
gulile de organizare internă a activităţii, ci și de obiceiurile fiecărei persoane în 
parte. De aceea, este bine ca parajuristul să încerce periodic să-și autoevalueze 
capacitatea de eficientizare a activităţii. Pentru aceasta ar, el putea încerca să 
răspundă la următoarele întrebări:

• În mod normal, reușesc să mă încadrez în termenele propuse?
• Cât timp pot să lucrez la birou fălucrez la birou fălucrez la birou f ră ca să fiu întrerupt?
• De câte ori pe zi sunt întrerupt?
• Cum tratez vizitatorii ocazionali sau telefoanele?
• Cât de greu este să spun „nu”?
• Cum privesc munca de detaliu?
• Dispun de suficient timp zilnic pentru problemele personale?
• Realizez mai mult sau mai puţin decât am realizat în urmă cu 3 luni?
• Obișnuiesc să întocmesc o listă cu activităţile zilnice? Dacă da, este 

aceasta prioritizată?
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Programul pe care-l am îmi dă posibilitatea să fiu flexibil în activitatea 
mea?

• Am stabilit anumite proceduri pentru munca de rutină?

Totodată, este bine ca parajuristul să știe care sunt cele mai frecvente cauze 
ale „pierderii timpului”:

– lipsa de obiective, de priorităţi și de planificare a activităţii;
– lucrul în condiţii de criză;
– ședinţele ineficiente;
– întreruperile frecvente din activitate;
– un birou prea încărcat cu lucrări care nu sunt urgente;
– solicitarea prea multor hârtii din partea colaboratorilor;
– vizitatorii ocazionali;
– lipsa cunoștinţelor de specialitate;
– slaba comunicare etc.

9.2.  Colectarea de fonduri (fundraising)
În perioada actuală, amploarea activităţilor de fundraising a crescut foarte 

mult și se poate chiar spune că fundraisingul este una dintre cele mai impor-
tante activităţi pentru realizarea unei probleme comunitare. Am vorbit ante-
rior despre activităţi în folosul comunităţii și modalităţi de mobilizare a comu-
nităţii. Ar fi perfect dacă parajuristul ar putea să realizeze unele dintre acti-
vităţile sale fără finanţare. Însă e experienţa noastră în domeniul desfășurării 
activităţilor în folosul comunităţii arată că soluţionarea problemelor comu-
nitare necesită anumite fonduri. De obicei, aceste fonduri pot fi obţinute de 
la finanţatori. Finanţatorul reprezintă per soana sau organizaţia care acordă 
finanţare proiectului/ activităţii elaborate de către o organizaţie sau o comuni-
tate. Potenţiali finanţatori pot fi: agenţii economici locali, primăria, fundaţiile 
naţionale și internaţionale.

Parajuristul trebuie să aibă o bună pregătire pentru colectarea de fonduri, 
în acest scop fiind esenţiale:

– existenţa unui plan strategic al parajuristului;
– existența unui plan bugetar detaliat (resursele de care este nevoie şi de 

unde ar putea fi obţinute acestea).

La crearea unei strategii de obţinere a fondurilor trebuie luate în calcul 
următoarele cinci elemente:

1. posibilitatea de acţiune pe termen lung;
2. existenţa unor surse de finanţare variate, care asigură stabilitate pro-

iectelor derulate;
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3. cunoașterea ciclului financiar al instituţiilor finanţatoare;
4. alocarea optimă a fondurilor;
5. modalitățile eficiente de atragere a fondurilor.

Comunicarea cu finanţatorul
Setul de activităţi care pot duce la succesul unei campanii de atragere a 

fondurilor va fi numit model relaţional. „Secretul” constă în stabilirea și men-
ţinerea unei bune relaţii cu finanţatorul. Cei care au succes consideră pro cesul 
solicitării de fonduri ca fiind puternic personalizat, așa cum trebuie să fie orice 
proces bazat pe o relaţie. Deși persoanele cu mai puţină experienţă consideră 
că obţinerea unei finanţări trebuie să fie impersonală, bazată doar pe calităţile 
proiectului de finanţare sau ale solicitării, majoritatea fundraiserilor de succes 
susţin contrariul. Un bun proiect de finanţare sau o scrisoare de solicitare sunt 
necesare, dar nu suficiente pentru obţinerea sprijinului.

Procesul de atragere a fondurilor trebuie considerat drept un proces conti-
nuu, și nu o serie discontinuă de evenimente. Relaţia cu finanţatorul este una 
continuă, cu menţinerea unui dialog și a unei comunicări regulată pe mai 
multe sub iecte, finanţarea fiind numai unul dintre ele. Pentru a dezvolta o 
bună relaţie cu finanţatorul, sunt esenţiale următoarele lucruri: o atitudine 
respectuoasă, recunoașterea importanţei acestuia, identificarea problemelor și 
stabilirea exactă a priorităţilor.

Adoptarea unei atitudini respectuoase se manifestă în diferite moduri. La 
programarea unor întâlniri, atât locul, cât și timpul trebuie lăsate la latitudinea 
finanţatorului, solicitantul fiind cel care va călători sau va reprograma alte 
întâlniri.

Subiectele de discuţie, de asemenea, trebuie determinate în linii mari de 
finanţator. Pentru o utilizare eficientă a timpului acordat unei întrevederi cu 
un finanţator, se poate realiza un program al întâlnirii, ţinându-se însă cont 
de preferinţele finanţatorului.

Momentul în care este acordat sprijinul financiar depinde, de asemenea, 
de finanţator, de multe ori putând exista diferenţe între momentul solicită-
rii și ob ţinerea banilor. Ca și în relaţiile cu clienţii, trebuie să existe mereu 
disponibili tate și dorinţă de a anticipa cererile și nevoile finanţatorilor. Pen-
tru dezvoltarea unor relaţii viabile cu finanţatorul, este bine ca acestea să se 
bazeze pe realism și spirit practic. În obţinerea unei finanţări este indicat să 
se pornească de la ideea că acest proces este unul temporar, fundraiserul tre-
buind să se gândească mereu la viitor. Așa cum orice finanţare este temporară, 
ea este și parţială. Dependenţa totală poate funcţiona într-o relaţie personală, 
dar este total ne productivă în relaţia cu finanţatorul. În majoritatea cazurilor, 
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acesta va prefera să împartă riscul cu altcineva. Cea mai frecventă combinaţie 
de surse de finanţa re este reprezentată de fundaţii/ sponsorizări/ contribuţii 
ale organizaţiei.

Metode de atragere a fondurilor
Pentru activitatea parajuristului se pot identifica trei metode principale de 

atragere a fondurilor:
– prin intermediul cererilor de finanţare;
– prin metoda direct mail (solicitare directdirect mail (solicitare directdirect mail ă);
– prin organizarea de evenimente speciale.

Finanţarea prin intermediul cererilor de finanţare
În prezent, această metodă este cea mai utilizată de organizaţiile (publice 

sau private) din Republica Moldova.
Cererile sau propunerile de finanţare sunt adresate unei organizaţii finan-

ţatoare, care poate fi o fundaţie, o asociaţie, un program guvernamental sau 
internaţional. De cele mai multe ori, o cerere de finanţare solicită finan ţarea 
unui program/ proiect/ unei activități, pentru achiziţionarea unor bunuri, a 
operaţiunilor curente sau a dezvoltării unei organizaţii/ comunităţi. Principa-
lii pași care trebuie parcurși în elaborarea unei cereri de finanţare sunt:

– identificarea subiectului pentru care se cere finanţarea;
– planificarea activităţilor și bugetului;
– identificarea surselor de finanţare;
– scrierea propunerii de finanţare.

Solicitarea directă (direct mail)
Solicitarea directă este o scrisoare adresată unui potenţial finanţator, per-

soană fizică sau juridică. Ea explică motivul pentru care se solicită ajutor fi-
nanciar și suma solicitată. Ea poate conţine un formular de răspuns sau alte 
modalităţi prin care donatorul poate face plata.

În Statele Unite și în Europa Occidentală, acesta este una dintre cele mai 
răspândite metode pentru atragerea de fonduri. Ea se bazează pe disponibilita-
tea și po sibilitatea de donaţie a persoanelor particulare, a sectorului economic, 
a per sonalităţilor etc. și constă în trimiterea unui număr foarte mare de astfel 
de scrisori de solicitare, plecând de la premisa că o parte din destinatari vor 
răspunde apelului și vor trimite sau vira suma de bani solicitată (sau, în mod 
ideal, una mai mare).

În cazul în care o organizaţie vrea să lanseze o campanie de colectare de 
fonduri prin intermediul solicitărilor directe, primul lucru pe care îl stabilește 
aceasta este motivul pentru care are nevoie de fonduri. A doua etapă o repre-
zintă estimarea fondurilor pe care dorește să le colecteze astfel.
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Pe baza acestor două informaţii este selectată, cu ajutorul unui consultant, 
o listă de adrese. Aceste liste sunt alcătuite din firme specializate în diferite 
do menii de activitate (de ex., protecția naturii, asistenţa socială pentru bătrâni
etc.). și pot conţine mii sau chiar sute de mii de nume și adrese, fiind actuali-
zate anual. Ele se bazează pe listele de membri ai unor organizaţii, pe listele de 
abonaţi ai unor anumite publicaţii sau pe alte informaţii.

Evenimente speciale
Evenimentele speciale nu sunt altceva decât ocazii care permit solicitarea 

unei finanţări. Ele oferă oamenilor șansa de a se întâlni și a se distra, iar orga-
nizaţiei/ comunităţii – de a-și face publicitate. În urma evenimentelor speciale 
se pot câștiga bani, lăsând sentimentul unei realizări.

O planificare atentă, o bună estimare a costurilor și veniturilor permite 
realizarea acestui lucru. Al doilea scop este transmiterea unui mesaj. Modul 
în care se organizează evenimentul, discursurile care se vor ţine, materialele 
care vor fi distribuite, precum și modul de acţiune a întregii echipe contribuie 
la reușita misiunii.

Al treilea, dar nu cel din urmă scop, este transmiterea unui mesaj perso-
nalizat din partea organizaţiei celor care participă la eveniment. Mesajele și 
valorile generale ale organizaţiei trebuie să fie în concordanţă cu evenimentele 
organizate.

Tipuri de evenimente speciale Baluri/ Dineuri/ Petreceri
Organizarea unor astfel de evenimente, într-o atmosferă relaxantă, cu per-

soane care pot oferi ajutor și sprijin, reprezintă un real câștig pentru organiza-
ţia/comunitatea respectivă, identificându-se astfel surse noi de finanţare.

Bazaruri/Tombole/Licitaţii
O altă modalitate de atragere de noi fonduri este reprezentată de orga-

nizarea unor evenimente de tip tombole sau licitaţii, în care originalitatea și 
spiritul comercial dintr-o organizaţie pot atrage persoane impor tante intere-
sate să contribuie financiar sau logistic la promovarea obiectivelor respectivei 
organizaţii.

Spectacole/Concerte
În acest domeniu se poate spune că s-a încercat aproape totul și că aproape 

totul merge dacă este bine organizat. De la spectacole cu deţinuţi și până la 
concertele de binefacere cu participarea unor vedete cu o publicitate corespun-
zătoare evenimentului, șansele de reușită sunt asigurate.
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Aproape fiecare sat/ comună sau oraș își serbează annual, cu un program 
mai mult sau mai puţin diversificat, Ziua sa. În unele cazuri, ziua este alea să 
în mod aleatoriu, în alte situaţii, ea este corelată cu un eveniment ce ține de
istoria sau tradiţiile comunităţii. Acest gen de evenimente, în momentul ac-
tual, nu are rolul de a atrage finanţări în mod direct, ci mai ales indirect, prin 
mediatizarea care se face cu această ocazie. Organizarea zilelor comunităţii și 
valo rificarea lor cât mai bună este o nouă oportunitate pentru a asigura succe-
sul activităţii facilitatorilor comunitari.

9.3. Managementul resurselor materiale și nemateriale
Unul dintre cele mai importante lucruri din cadrul oricărei profesii (in-

diferent de tipul acesteia) îl reprezintă, prin însăsi structura lor, resursele mate-
riale și nemateriale. Datorită multitudinii acestora, precum și cerințelor com-
plexe pe care trebuie să le îndeplinească, parajuristul trebuie să adopte o stra-
tegie managerială coerentă. Resursele materiale și nemateriale necesare pentru 
desfășurarea eficientă a activităţii parajuristului depind de: tipul de probleme 
din comunitate, relaţia cu primăria, cu agenţii economici, dar, nu în ultimul 
rând, și de capacităţile parajuristului de a derula proiecte în comunitate.

Totuși, pentru a-și începe activitatea, parajuristul a beneficiat de câteva 
bunuri atât din partea primăriei comunităţii în care activează, cât și din partea 
proiectului „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul para-
juriștilor”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova. Primăria îi va oferi un birou finanţat de Fundaţia Soros-Moldova. Primăria îi va oferi un birou f
individual. Dacă în cadrul primăriei nu există spaţii libere, parajuristul trebuie 
să insiste să-i fie acordat un spaţiu acolo unde activează mai puţini angajaţi ai 
primăriei. Biroul trebuie să fie înzestrat cu masă, scaun, dulap pentru stocarea 
materialelor de lucru. Parajuristul are nevoie de telefon mobil, hârtie și alte 
rechizite de birou necesare activi tăţii instituţiei parajuristului. Menţionăm că 
desfășurarea eficientă a activităţii parajuristului va necesita mult mai multe 
materiale, pe care parajuristul nu le va avea în acel moment. Însă, odată cu 
derularea activităţilor comunitare, impli carea tuturor actorilor în soluţiona-
rea problemelor comunităţii și colectarea de fonduri, parajuristul trebuie să-și 
îmbogăţească baza de resurse materiale.

Prin resurse nemateriale avem în vedere resursele umane (angajaţii pri-
măriei, specialiștii cu care va colabora parajuristul la soluţionarea problemelor 
cetăţenilor) și resursele informaţionale (mass-media locală, accesul la legislaţia 
naţională și la literatura de specialitate în format electronic). O administrare 
corectă a aces tor resurse va facilita și va eficientiza activitatea parajuristului în 
comunitate.



138  A D M I N I S T R A R E  Ș I  L O G I S T I C Ă

9.4. Organizarea și desfășurarea întâlnirilor
Întâlnirile reprezintă un element important în activitatea parajuristului, 

fie că este participant, fie că conduce întâlnirea/ ședinţa. Acestea pot fi formale 
și informale. Întâlnirile formale sunt de mai multe feluri și fiecare dintre ele 
are o procedură de desfășurare aparte. Unele întâlniri, de exemplu, întâlniri-
le anuale generale, trebuie să fie organizate și desfășurate în conformitate cu 
prevederile legii. Altele sunt organizate pentru a adopta anumite decizii sau a 
pune în discuţie unele probleme.

Scopul întâlnirii trebuie să fie întotdeauna clar și adus la cunoștinţă din 
timp tuturor celor care participă la ea. Aceasta contribuie la creșterea produc-
tivităţii întâlnirii. O idee care ajută la desfășurarea eficientă a unei întâlniri/ 
ședinţe este elaborarea agendei și expedierea ei participanţilor la întâlnire cu 
câteva zile înainte. A merge nepregătit la o întâlnire/ ședinţă este neproductiv. 
Dacă numai cel care conduce întâlnirea/ ședinţa știe ce se va aborda, acest fapt, 
probabil, alimentează orgoliul său, dar dăunează calităţii întâlnirii/ședinţei. 
Gândurile parajuristului pe marginea agendei ar trebui să fie cam acestea: 
„Ce informaţii îmi sunt necesare pentru a vota inteligent decizia cerută? În ce 
fel ex perienţa mea poate aduce o contribuţie valoroasă la întâlnire/ ședinţă? 
Care vor fi punctele de vedere probabile ale celorlalţi participanţi la întâlnire/ 
ședinţă? Mi-am format o părere clară despre acest subiect sau am nevoie de 
mai multe fapte? Pot fi absolut obiectiv în legătură cu această problemă?”.

Ca și întâlnirile formale, întâlnirile informale pot fi de mai multe feluri și 
sunt niște forme eficiente și utile pentru discuţii. Fie că se desfăse desfăse desf șoară ad-hoc, fie 
că într-o manieră obișnuită, ele sunt utile pentru discuţii, soluţionarea proble-
melor și oferirea de feedback. Spre deosebire de întâlnirile formale, întâl nirile 
informale nu necesită elaborarea unei agende, însă, pentru a fi eficiente, este de 
dorit totuși să fie prezent scopul întâlnirii și să se rezerve un anumit timp.

9.5. Raportarea activităţii
Evidenţa asistenţei juridice primare acordate se ţine în registru (conform 

anexei 1), în care se înscriu numele şi prenumele solicitantului, datele lui per-
sonale, adresa de la domiciliu, problema în legătură cu care a fost solicitată 
asistenţa juridică primară, durata audienţei, rezultatul consultaţiei acordate. 
Dacă solicitantul adresează o cerere orală, dovada acordării asistenţei juridice 
primare se consemnează prin semnătură în registru. 

Trimestrial, către data de 15 a următoarei luni a perioadei de raportare, 
parajuristul prezintă un raport de activitate către oficiul teritorial respectiv 
al Consiliului Naţional. În raportul de activitate vor fi reflectate aspecte de 
management al biroului, precum şi aspecte ce ţin de procesul de acordare a 
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asistenţei juridice primare, conform anexei 2 la prezentul Regulament. La ra-
portul de activitate se anexează copia registrului de acordare a asistenţei juri-
dice garantate de stat pentru perioada de referinţă. Recepţionarea raportului 
de activitate se înregistrează în registrul ţinut de oficiul teritorial.

Concluziile evaluării raportului trimestrial de activitate a parajuristului se 
aduc la cunoştinţa acestuia şi pot servi drept temei pentru declanşarea proce-
sului de monitorizare şi evaluare neplanificată a activităţii parajuristului.

Periodic, dar nu mai rar decât o dată în şase luni, activitatea parajuristului 
este supusă monitorizării şi evaluării complexe, pe baza unor criterii obiecti-
ve. Scopul monitorizării şi evaluării este identificarea punctelor forte, slabe, 
riscurilor şi oportunităţilor în activitatea parajuristului şi adaptarea activităţii 
acestuia la necesităţile beneficiarilor, conform obiectivelor Legii cu privire la 
asistenţa juridică garantată de stat. 

Concluziile formulate în procesul de monitorizare şi evaluare au, de re-
gulă, un caracter proactiv, fiind deduse în mod participativ cu implicarea pa-
rajuristului, astfel încât para-juristul monitorizat şi evaluat să poată beneficia 
efectiv de rezultatele procesului de monitorizare şi evaluare.

Criteriile de monitorizare şi evaluare a activităţii parajuristului sunt:
a) acordarea asistenţei juridice primare de către parajurist;
b) negocierea şi medierea cauzelor;
c) desfăşurarea lecţiilor publice;
d) interacţiunea cu oficiul teritorial al CNAJGS şi cu avocaţii;
e) interacţiunea cu alte autorităţi publice;
f) acţiuni de promovare a intereselor comunităţii;
g) instruirea continuă şi autoinstruirea;
h) activităţi de bună funcţionare a oficiului.

Rapoartele trimestriale de activitate a parajuristului şi registrul asistenţei 
juridice primare acordate constituie surse de verificare a informaţiei în proce-
sul de monitorizare şi evaluare. De asemenea, o sursă de verificare o reprezin-
tă şi opinia parajuristului, după caz, a reprezentanţilor administraţiei publice 
locale şi a membrilor comunităţii.

În cadrul procesului de monitorizare, se întocmeşte un act de monitori-
zare, conform anexei 3. Actul de monitorizare, semnat de responsabilul de 
monitorizare şi de către parajurist, se transmite coordonatorului oficiului te-
ritorial.

În baza actului de monitorizare şi a documentelor anexate la acesta, are 
loc evaluarea activităţii parajuristului. Fiecare compartiment este evaluat cu 
un calificativ de la 1 la 10, în baza grilei de evaluare, conform anexei 4. Cali-
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ficativul obţinut se înmulţeşte cu coeficientul stabilit la rubrica corespunză-
toare, punctajul rezultant fiind inclus în tabel. În final, punctele acumulate se 
sumează.

Procesul de evaluare se finalizează cu întocmirea unui act de evaluare, 
conform anexei 5. Daca, în urma evaluării, au fost acumulate 90-100 de punc-
te, parajuristul urmează a-și continua activitatea, fă continua activitatea, fă continua activitatea, f ră modificări esenţiale. În 
cazul în care, în urma evaluării, au fost acumulate 75-89 de puncte, parajuris-
tul urmează a-și continua activitatea, cu îndeplinirea angajamentelor specifi-
cate la pct. IX din actul de monitorizare. În cazul în care, în urma evaluării, 
au fost acumulate 50-74 de puncte, parajuristul urmează a continua activitatea
îndeplinind angajamentele specificate la pct. IX din actul de monitorizare, cu 
efectuarea unei monitorizări şi evaluări repetate în termeni utili care ar permi-
te remedierea deficienţelor. În cazul în care, în urma evaluării, au fost acumu-
late mai puțin de 49 de puncte, oficiul teritorial urmează să rezilieze contractul 
de acordare a asistenţei juridice primare cu parajuristul respectiv.e acordare a asistenţei juridice primare cu parajuristul respectiv.e acordare a asistenţei juridice primare cu parajuristul respectiv

Anexa 1
MODEL

Registrul asistenţei juridice primare
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Anexa 2
MODEL

Raport trimestrial de activitate a parajuristului

Localitate ____________________
Parajurist _____________________
Perioada de raportare____________

I. Rezultate cantitative:

Nr. Gen de activitate Nr. de 
benefi-

ciari

Nr. 
de ore

Note/detalii

1. Acordarea asistenţei juridi-
ce primare

În birou
La telefon

În scris, inclusiv prin 
e-mail

Nr. plângeri, cereri 
etc. întocmite

Nr. plângeri, cereri 
etc. întocmite

2. Negocierea / medierea ca-
zurilor /conflictelor

Nr. cazuri, esenţa con-
flictului/elor

3. Lecţii publice Tema/temele

4. Cereri direcţionate către 
oficiul teritorial al CNAJGS

Nr., subiectele

5. Cereri direcţionate către 
alte instituţii publice sau 
private

Nr. de direcţionări per 
instituţie, subiectele

6. Ore de instruire continuă Subiectele, sursa

7. Acţiuni de promovare a 
intereselor comunităţii

Domeniu, descrierea 
succintă  a procesului

II. Partea analitică, inclusiv:
– categoriile de solicitări de asistenţă juridică primară (pe domenii, com-

parativ cu perioada precedentă de raportare), dinamica solicitărilor;
– categoriile de beneficiari (gen, categorii de vârstă);
– lista celor mai frecvente probleme întâlnite în comunitate (în ordine 

prioritară, după frecvenţa adresărilor / problemelor întâlnite);
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– modalitatea de determinare a tematicii şi a categoriilor de beneficiari 
ai lecţiilor publice;

– elemente ale planului de autoinstruire şi instruire continuă;
– argumentarea implicării / neimplicării în acţiuni de promovare a in-

tereselor comunităţii;
– aspecte de management al timpului, informaţiei, resurselor, inclusiv 

managementul de birou;
– parteneriate locale (stabilirea şi valorificarea acestora).
III. Constrângeri şi oportunităţi (din perspectiva funcţională şi a cores-

punderii serviciior cu necesităţile beneficiarilor).

Data_________________
Semnătura____________

Anexa 3 
MODEL

Act de monitorizare a activităţii parajuristului

1. Parajurist (nume, prenume) ______________________________
2. Localitate_______________ Număr total de locuitori__________
3. Perioada monitorizată______Monitor (nume, prenume)_________

_________________________________________________________

I. Acordarea asistenţei juridice primare
1. Nr. de solicitări de asistenţă juridică primară parvenite______  2. Nr. 

de refuzuri ________________şi motivele refuzului de acordare a asistenţei 
juridice primare_____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Nr. total de beneficiari_______    4. Nr. de ore de acordare a asistenţei 
juridice primare_____________________________________________

inclusiv:
a) Nr. de consultaţii în birou___________        b) Nr. de consultaţii la tele-

fon______________________________________________________
c) Nr. de consultaţii oferite prin alte mijloace (scris, fax, e-mail)________

_________________________________________________________

5. Calitatea evidenţei asistenţei juridice acordate (încercuiţi)    1 2 3 4 5 6   
7 8 9 10
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6. Calitatea asistenţei oferite 
(pe baza registrului asisten(pe baza registrului asisten( ţei juridice primare, dosarelor de consultanţă, 

opiniilor; încercuiţi)
a)  consultaţii orale    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) consultaţii scrise    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

aprecierea generală a calităţii asistenţei juridice acordate    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Note/Observaţii (pe baza opiniilor parajuristului, reprezentanNote/Observaţii (pe baza opiniilor parajuristului, reprezentanNote/Observaţii ( ţilor admini-
straţiei publice locale şi ale membrilor comunităţii): 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

II. Negocierea şi medierea cauzelor
1. Nr. de solicitări de mediere şi negociere a cauzelor parvenite _____ 

preluate____________
2. Nr. de refuzuri _____________ motivele refuzului ____________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Nr. de cauze finalizate cu un acord de împăcare (oral, în prezenţa para-
juristului, sau scris) _____

Note/Observaţii (peNote/Observaţii (peNote/Observaţii ( baza opiniilor parajuristului, reprezentanţilor 
administraţiei publice locale şi ale membrilor comunităţii): 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

III. DesfăşDesfăşDesf urarea lecţiilor publice
1. Nr. de lecţii publice desfăşurate __________ Nr. total de participanţi 

(estimativ)_________
2. Subiectele puse în discuţie_______________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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_________________________________________________________
_________________________________________________________

3. Subiectele au fost alese pe baza/la iniţiativa:  
a) categoriilor de solicitări de asistenţă juridică primară;     
b) solicitării APL; c) solicitării membrilor comunităţii; d) cu ocazia unui 

eveniment.
4. Durata totală a lecţiilor publice  ______(ore), inclusiv minim (ore) ___

__ şi maxim (ore)____
5. În cadrul lecţiilor publice au fost distribuite materiale
a) Nu; b) Da, elaborate de către (specificaţi)______________________
6. Subiecte ale lecţiilor publice planificate pentru viitor_____________

_________________________________________________________
_________________________________________________________

IV. Interacţiunea cu oficiul teritorial al CNAJGS şi cu avocaţii
1. A interacţionat parajuristul cu OT al CNAJGS?
a) Da, direcţionare solicitări, specificaţi numărul___, inclusiv verificarea 

capacităţii de plată în ____________ cazuri; 
b) Da, altceva (specificaţi) ___________________________________

_________________________________________________________
c) Nu (indicaţi motivele) ____________________________________
2. A interacţionat parajuristul cu avocaţi?
a) Nu; b) Da, direcţionare solicitări, specificaţi numărul______   c) Da, 

altceva (specificaţi) ____
_________________________________________________________
_________________________________________________________

V. Interacţiunea cu alte autorităţi publice
1. A interacţionat parajuristul cu reprezentanţii administraţiei publice din 

comunitate?
a) Da (specificaţi subiectul) __________________________________
b) Nu (indicaţi motivele) ____________________________________
2. Calitatea parteneriatului cu administraţia publică din comunitate:   1 2  

3 4 5 6 7 8 9 10
3. A interacţionat parajuristul cu reprezentanţii altor autorităţi?
a) Da (specificaţi autoritatea şi subiectul) ________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
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b) Nu.
Note/Observaţii (pe baza opiniilor parajuristului, reprezentanNote/Observaţii (pe baza opiniilor parajuristului, reprezentanNote/Observaţii ( ţilor admini-

straţiei publice locale şi ale membrilor comunităţii): 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

VI. Acţiuni de promovare a intereselor comunităţii
1. A participat parajuristul la acţiuni de promovare a intereselor comuni-

tăţii
a) Nu     b) Da (specificaţi)___________________________________i)___________________________________i)

inclusiv la iniţiativa parajuristului _______________________________

VII. Instruirea continuă
1. A participat parajuristul la acţiuni de instruire continuă?
a) Nu     b) Da (specificaţi subiectul şi organizatorul)________________

_________________________________________________________
inclusiv organizate de OT al CNAJGS_____________________________

2. Nr. total de ore de autoistruire _______________ şi subiectele (specifi-
caţi) _____________________________________________________
_________________________________________________________

VIII.  Activităţi de bună funcţionare a oficiului
1. Biroul parajuristului este dotat cu (subliniaţi) telefon, fax, computer, co-

piator, masă şi scaune; are acces la internet, dispune de suficiente rechizite de 
cancelarie.

6. Parajuristul prezintă rapoartele de activitate (subliniaţi) în termen/cu 
depăşirea termenului cu respectarea/cu încălcarea exigenţelor de raportare.

IX. Angajamente şi acţiuni de întreprins
Recomandări ale monitorului, convenite cu parajuristul, referitor la:
1. Acordarea asistenţei juridice primare de către parajurist__________
2. Negocierea şi medierea cauzelor___________________________
3. Desfăşurarea lecţiilor publice_____________________________
4. Interacţiunea cu oficiul teritorial al CNAJGS şi cu avocaţii________
5. Interacţiunea cu alte autorităţi publice_______________________
6. Acţiuni de promovare a intereselor comunităţii________________
7. Instruirea continuă____________________________________
8. Activităţi de bună funcţionare a oficiului_____________________
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Data ____________________  Nume parajurist şi semnătura _______
_________________________________________________________

X. Note/Observaţii generale
1. (pe baza opiniilor parajuristului, reprezentan1. (pe baza opiniilor parajuristului, reprezentan1. ( ţilor administraţiei publice 

locale şi ale membrilor comunităţii; se completează de către monitor după mo-
nitorizare): 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2. Aprecierea de ansamblu a activităţii parajuristului:    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Gradul de implementare a angajamentelor asumate în cadrul monitori-

zării anterioare:
a) deplin;           b) avansat;          c) insuficient;         d)  deloc.
4. Propuneri pentru OT al CNAJGS:
a) a continua activitatea, fără modificare;
b) a continua activitatea, cu îndeplinirea angajamentelor specificate la 

pct. IX;
c) a continua activitatea, cu îndeplinirea angajamentelor specificate la 

pct. IX şi efectuarea monitorizării şi evaluării în termen de _______
luni;

d) a rezilia contractul cu parajuristul.

Data _____________  Nume monitor şi semnătura _______________

Anexa 4
Grilă de evaluare

Nr. Calificativ Repere de apreciere

1. 1. Nu a fost depus niciun efort, nu a fost desfăşNu a fost depus niciun efort, nu a fost desfăşNu a fost depus niciun efort, nu a fost desf urată activitatea.

2. 2. S-a depus un efort minim, fără rezultat.

3. 3. S-a depus un efort minim, cu un rezultat minim.

4. 4. S-a depus un efort mediu, cu un rezultat minim sau mediu.

5. 5. S-a depus un efort maxim, cu un rezultat minim.
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6. 6. S-a depus un efort maxim, cu un rezultat mediu.

7. 7. S-a depus un efort maxim, cu un rezultat maxim.

8. 8. Acţiunea are un anumit impact asupra beneficiarilor, co-
munităţii.

9. 9. Acţiunea are un impact semnificativ asupra beneficiarilor 
şi a comunitaţii cumulati.

10. 10. Acţiunea are un impact semnificativ asupra beneficiarilor 
şi a comunitaţii cumulativ, a fost desfăşurată participativ. 
Atât procesul, cât şi rezultatele pot fi calificate drept exce-
lente, iar impactul ca unul durabil.

N.B.:
1. În anumite situaţii, persoanele implicate în monitorizare şi evaluare 

vor ţine cont de mediul extern de activitate a para-juristului şi de dili-
genţa acestuia în depăşirea anumitor constrângeri de activitate.

2. Calificativul 10 va fi atribuit şi în situaţia în care parajuristul nu a avut 
angajamente sau acţiuni de întreprins în vederea remedierii deficien-
ţelor de activitate, asumate în cadrul monitorizării anterioare. În acest 
caz, atribuirea calificativului 10 constituie un bonus de evaluare, ca 
element de motivare a parajuristului care îşi îndeplineşte corespunză-
tor misiunea şi atribuţiile profesionale.

Anexa 5
MODEL

Act de evaluare a activităţii parajuristului
1. Parajurist (nume, prenume) ____________________ 2. Localitate 
3. Perioada evaluată ____________________  4. Evaluare planificată/ 

ad-hoc
5. Responsabil de evaluare (nume, prenume)____________________

Nr. Gen de activitate Calificativ
(conform grilei 

de evaluare)

Coeficient Punctaj Menţiuni/
Decizie

1. Acordarea asistenţei 
juridice primare

3
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2. Negocierea şi me-
dierea cauzelor 

2

3. DesfăşDesfăşDesf urarea lecţii-
lor publice

0,5

4. Interacţiunea cu 
OT al CNAJGS şi cu 
avocaţii

1

5. Interacţiunea cu 
alte autorităţi pu-
blice 

1

6. Acţiuni de promo-
vare a intereselor 
comunităţii 

1

7. Instruirea continuă 
şi autoinstruirea

0,5

8. Activităţi de bună 
funcţionare a ofi-
ciului 

0,5

9. Angajamente şi ac-
ţiuni de întreprins

1

10 Total

Data _________________        Semnătura _____________________
                                                           Ştampila OT

9.6.  Organizarea activităţii biroului parajuristului

9.6.1. Accesibilitatea serviciilor parajuristului

Instituţia parajuristului este una nouă pentru Republica Moldova. 
Parajuriștii activează în cadrul comunităţilor rurale îndepărtate, în care infra-
structura nu este dezvoltată. Pentru ca acest serviciu să demonstreze eficienţă, 
parajuristul trebuie să-și arate disponibilitatea de a acorda servicii, sfaturi utile 
cetăţenilor în soluţionarea problemelor lor, dar și în soluţionarea problemelor 
comunitare. Dat fiind faptul că parajuristul nu va activa cu o normă întreagă, 
ci parţială, și programul lui poate fi flexibil, acesta trebuie să chibzuiască bine 
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când să-și ofere serviciile, astfel încât cetăţenii să fie dispuși să i se adreseze. 
Orele sale de primire stabilește parajuristul, consultându-se cu comunitatea.

În vederea acordării asistenţei juridice primare, persoanele solicitante se 
adresează parajuristului din raza domiciliului său permanent, prin depunerea 
unei cereri scrise sau orale.

Asistenţa juridică primară se acordă imediat, în momentul adresării. În 
cazul imposibilităţii acordării asistenţei imediate, solicitantului i se vor comu-
nica data și ora audienţei, care urmează să aibă loc într-un termen de cel mult 
3 zile din data depunerii cererii scrise.

Persoanele care solicită asistenţă juridică iniţială au dreptul de a se adresa 
doar o singură dată în privinţa unei singure probleme. Durata acordării aces-
tei asistenţe, de regulă, nu poate depăși o oră.

9.6.2. Programul de activitate

S-a constatat că cea mai dificilă problemă a persoanelor care desfășoară 
activitate socială este să spună „nu”. Dat fiind faptul că parajuristul activează 
independent și nu are subalterni, ca să le paseze unele activităţi, acesta trebuie 
să știe cum să-și planifice programul de activitate. Pentru a-și planifica eficient 
programul, trebuie respectate 4 etape:

• Stabilirea unor obiective axate pe un număr restrâr restrâr restr ns de domenii con-
siderate domenii-cheie;

• planificarea activităţilor specifice îndeplinirii sarcinilor:
– pe durata planificată pentru realizarea completă a obiectivelor;
– săptămânal;
– zilnic.

• stabilirea priorităţilor astfel încât:
– să se asigure o succesiune logică în îndeplinirea sarcinilor; 
– să se asigure corelarea între complexitatea sarcinii și timpul alocat 

în deplinirii ei;
• stabilirea datei precise la care să se facă evaluarea îndeplinirii sarci-

nilor.

Primul pas în eficientizarea activităţii parajuristului îl reprezintă îmbu-
nătăţirea planificării pe termen scurt – în special, a celei zilnice. Există nume-
roase modele de planificare zilnică. Acestea pot fi chiar procurate. Evident că 
parajuristul ar putea avea propriul său mod de planificare, adaptat personali-
tăţii și funcţiei de parajurist, totuși vom încerca să evidenţiem câteva elemente 
importante: priorităţile zilei, sarcina cea mai importantă a săptămânii, cele-
lalte activităţi care trebuie realizate, plasarea în decursul zilei a tutu ror acti-
vităţilor etc. Parajuristul ar putea utiliza modelul următor:
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Calendarul zilnic

Ora Activitatea Prioritatea

08.00 – 09.00

09.00 – 10.00

10.00 – 11.00 ....

O sarcină complexă poate fi împărţită în probleme mai mici, a căror reali-
zare este mai puţin dificilă, și, în același timp, trebuie să existe o corelare cât 
mai eficientă între planurile pe termen scurt și cele pe termen mediu și lung. 
Pentru a ţine sub control nivelul de realizare a sarcinilor planificate, parajuris-
tul ar putea utiliza modelul de evidenţă a tuturor activităţilor și a stadiului în 
care se află acestea, care are ca bază de plecare descompunerea sarcinilor.

Situaţia activităţilor

Activitate Prioritate Activitate 
începută

Activitate în curs 
de desfăde desfăde desf șurare

Activitate termi-
nată

În funcţie de prioritate, anumite activităţi vor fi trecute apoi în calendarul 
zilnic.

Este bine ca parajuristul să încerce să utilizeze aceste modele: el va vedea 
cum timpul parcă se dilată, iar el va fi capabil să realizeze mai mult și mai bine, 
re-ducându-se considerabil și stresul resimţit.

9.6.3. Rechizite și echipamente necesare

Desfășurarea unei activităţi eficiente a parajuristului înseamnă, în primul 
rând posesia unui spaţiu oricât de mic. Aceasta presupune ca în acel spaţiu să 
încapă cel puţin un birou și câteva rafturi, pe care parajuristul își va putea 
aranja toate dosarele, mapele/ cartoteca. Ideal ar fi ca acest spaţiu să fie în-
chis, adică doar anumite persoane să aibă acces în el. În cazul când posibilită-
ţile primăriei nu permit aceasta, parajuristul va solicita o încăpere în care să 
lucreze mai puţine persoane. De asemenea, va avea nevoie de un registru de 
evidență. În acest registru, parajuristul va putea înscrie numele persoanelor 
care au venit în vizită, cauza vizitei lor, adresa de contact, natura problemei și 
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data când a fost soluţionată aceasta. Lucrul corect și zilnic cu agenda îl va ajuta 
pe parajurist să întocmească rapoartele trimestriale și anuale.

În afară de agendă, va mai avea nevoie de un alt registru, în care trebuie 
înregistrate toate scrisorile cu caracter oficial primite și expediate.

Ce sunt dosarele?
În dosare/ cartotecă se stochează toată informaţia de care are nevoie para-

juristul (scri sori, adrese etc.) Informaţia o va colecta și o va aranja astfel încât 
să-i fie ușor să o găsească atunci când va avea nevoie de ea.

Cartoteca/ dosarele îl vor ajuta pe parajurist să decidă:
– unde să stocheze informaţia;
– în care fișiere să plaseze scrisorile, actele, hârtiile;
– din care fișiere să extragă hârtiile/informaţia necesară;
– unde să găsească adresele necesare. Cartoteca/dosarele sunt impor-

tante pentru că:
– ajută să nu se piardă informaţia;
– menţin documentele curate și ordonate;
– ajută la găsirea rapidă a documentelor;
– stimulează eficienţa.
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10.  COLABORAREA CU MEMBRII COMUNITĂŢ10.  COLABORAREA CU MEMBRII COMUNITĂŢ10.  COLABORAREA CU MEMBRII COMUNIT II 
ȘI ALŢI PARTENERI NHI ALŢI PARTENERI NHI AL

Statutul parajuristului în comunitate este unul foarte complex. De aceea, cola-
borarea cu administraţia publică locală, cu mass-media, cu ONG-urile și alţi par-
teneri locali este indispensabilă pentru realizarea eficientă a atribuţiilor sale. Ca-
pacităţile organizatorice ale APL, ONG-urilor și altor membri ai comunităţii sunt 
deja dovedite de practică ca fiind decisive în dezvoltarea comunităţii. Implicarea 
acestora în dezvoltarea comunitară este importantă din următoarele motive:

• oferă dezvoltării locale un spectru larg de resurse și cunoștinţe umane;
• participă la proiectele de dezvoltare comunitară și, în felul acesta, in-

diferent de forţele politice care pot veni la putere, proiectele de dez-
voltare socială vor beneficia de un suport serios și de lungă durată din 
partea comunităţii.

Cum trebuie să fie această colaborare ca să dea roade? Care sunt pașii în 
stabilirea unei colaborărăr ri eficiente? La aceste întrebări, parajuristul va putea 
găgăg si răsi răsi r spuns în acest capitol.

10.1. Membrii comunităţii și liderii de opinie din comunitate
Instituţia parajuristului este considerată un element al comunităţii în in-

teracţiune cu celelalte componente ale acesteia dacă:
– are o politică socială care vizează formarea/ accentuarea atitudinilor 

necesare participării la viaţa comunităţii;
– are o politică de parteneriat comunitar prin care se prevăd activităţi cu 

extindere în comunitate;
– comunitatea (cetăţenii de rând, agenţii economici, liderii din comu-

nitate, ONG-urile etc.) este interesată să creeze punţi de legătură cu 
instituţia parajuristului.

Relaţia parajurist – comunitate poate fi redată astfel 

Instituţia 
parajuristului Parteneri socialiAutorități

Pentru realizarea unui parteneriat autentic, este necesară împărtășirea 
acelorași valori, atitudini, principii, norme, comportamente, la nivelul:

– factorilor sociali cu putere de decizie;
– resurselor umane;
– instituţiilor comunitare;
– cetăţenilor.
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Programele comunitare, proiectele realizate în parteneriat, cu grupurile 
comunităţii, sunt importante pentru întărirea relaţiilor parajurist-comunitate.

Direcţiile de colaborare cu factorii implicaţi:
– asigurarea egalităţii;
– revigorarea spiritului civic și a mentalităţilor comunitare;
– dialogul deschis;
– iniţiativa și participarea;
– dezvoltarea;
– cooperarea și colaborarea.

Luând în considerație aceste direcţii, parajuristul trebuie să își asume rolul 
de promotor, colaborator și facilitator, care trebuie să orienteze întregul său 
demers asupra comunităţii, fapt care va duce gradual la creșterea prestigiului 
său în comunitate.

Identificarea liderilor locali se poate face folosind diverse mecanisme. În 
primul rând, trebuie luate în considerație persoanele care au demonstrat un 
anumit potenţial de leadership. În acest sens, pot fi atrase persoane din catego-
ria:

• intelectualilor rurali (profesori, medici etc.);
• cetăţenilor care au candidat ca independenţi la funcţii din admini-

straţia publică locală etc.

În afară de identificarea liderilor locali din comunităţi, este necesară folo-
sirea tehnicilor tradiţionale de motivare a participării cetăţenilor la activită-
ţile de interes public. Pentru aceasta parajuristul, în colaborare cu alți membri 
activi ai comunității, trebuie:

• să publice buletine informative care ar informa populația despre suc-
cesele obţinute în diferite comunităţi pentru a convinge cât mai mulţi 
cetăţeni că multe lucruri pot fi soluţionate cu eforturi minime dacă 
există cele mai simple forme de organizare;

• să scoată în evidenţă beneficiile pe care le-ar obţine comunitatea în 
urma cooperării cetăţenilor la soluţionarea problemelor concrete ale 
comunităţii (construirea apeductelor, curăţarea terenurilor polua te, 
amenajarea locurilor publice, atragerea minorilor în secţii sportive, 
culturale, de artizanat etc.);

• să publice interviuri și să realizeze emisiuni TV și radio cu liderii lo cali. 
Acest lucru satisface necesităţile firești ale oamenilor de a împărtăși 
publicului larg propriile succese demne de urmat;

• să găsească posibilitatea de a convinge slujitorii cultelor religioase de a 
influenţa participarea enoriașilor la proiectele de dezvoltare locală etc.
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Deși multe lucruri importante pot fi realizate cu eforturile proprii ale 
membrilor comunităţii, poate fi totuși nevoie de atragerea unor resurse finan-
ciare din diverse surse. În acest sens, parajuristul ar avea misiunea de a scrie 
propuneri de proiecte și de a le înainta pentru finanțare agenților economici 
din localitate, unor finanțatori externi.

10.2. ONG-urile și alte grupuri
Societatea civilă are un rol important în rezolvarea problemelor comunită-

ţilor locale și în reprezentarea intereselor acestora. Rolul de excepţie constă în 
deţinerea de către ONG-uri a unui șir de avantaje în faţa altor structuri private 
sau statale. Faptul că ONG-urile nu pot avea interese economice și politice 
proprii ar trebui să le facă din start credibile atât în ochii cetăţenilor, cât și în 
cei ai autorităţilor publice.

De la bun început, parajuristul trebuie să cunoască ce ONG-uri activea-
ză în comunitate. Această informație o poate afla de la administrația publică 
locală (APL) (în localitățile rurale, ONG-urile mici și grupurile de inițiativă 
sunt înregistrate la APL). Analizând activitatea acestora, parajuristul trebuie 
să determine punctele/ interesele comune de activitate și să-i invite la un par-
teneriat real.

Pentru a obţine un parteneriat real și eficient cu organizaţiile neguverna-
mentale și cu alte grupuri din comunitate, este importantă asigurarea unor 
relaţii de încredere și respect reciproc, făr a admite deloc un dictat asupra so-
cietăţii civile nou formate. Acest lucru se poate obţine prin consultare și in-
formare permanentă, participare largă la procesul de întocmire a planurilor, 
luare de decizii și realizarea lor.

Apărute după 1990, organizaţiile neguvernamentale au fost și sunt în per-
manenţă factori activi în reţelele sociale, contribuind cu programele lor la:

– susţinerea drepturilor copiilor, tinerilor, adolescenţilor;
– promovarea egalităţii;
– atragerea de fonduri financiare și materiale;
– formarea de formatori, mediatori, cadre didactice;
– facilitarea unor parteneriate interne și externe;
– dezvoltarea unor reţele comunitare;
– analizarea unor nevoi comunitare.

În general, relaţii sănătoase, de colaborare și parteneriat, se pot construi 
cu siguranţă dacă există atenţie și amabilitate. Este descurajatoare statis tica 
celor care cer, dar uită să mulţumească. Dacă cineva a solicitat ceva, el trebuie 
să mulţumească, fie în scris, fie verbal.
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10.3. Autorităţile publice
Parteneriatul cu autorităţile publice trebuie să fie unul benevol și deschis. 

De foarte multe ori, autorităţile publice, din cauza suprasolicitării funcţiilor, 
devin birocratice și greu accesibile. Dar, oricât de greu ar fi, parajuristul tre-
buie să se străduiască să încheie un acord de colaborare cu ele. Acest acord va 
fa cilita mult desfășurarea activităţilor comunitate. Mai mult ca atât, acordul de 
colaborare va obliga, într-un fel, autorităţile locale să contribuie, uneori chiar 
financiar, la unele dintre activităţile comunitare. Astfel, parteneriatul dintre in-
stituţia parajuristului și autorităţile locale ar putea avea următoarele direcţii:

– asigurarea unor resurse materiale și financiare pentru parajurist;
– asigurarea condiţiilor optime pentru desfășurarea activităţilor într-un 

spaţiu sigur și confortabil;
– colaborarea la organizarea de activităţi în folosul comunităţii;
– acţiuni menite să conducă la îmbunătăţirea condiţiilor de trai în co-

munitate etc.

10.4. Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată 
 de Stat și oficiile teritoriale ale CNAJGS

Principalul organ de administrare a sistemului de acordare a asistenţei ju-
ridice garantate de stat este Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Ga-
rantată de Stat și oficiile lui teritoriale, la care se alătură Ministerul Justiţiei și 
Baroul Avocaţilor.

Consiliul Naţional activează în baza legislaţiei Republicii Moldova, în 
special în baza Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, a Regu-
lamentului aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 18 din 24.01.2008, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 21-24/ 49 din 01.02.2008.

Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat este format 
din 7 membri. Din componenţa Consiliului Naţional fac parte: 2 membri des-
emnaţi de Ministerul Justiţiei, 2 membri desemnaţi de Baroul Avocaţilor, un 
membru desemnat de Ministerul Finanţelor, un membru desemnat de Consi-
liul Superior al Magistraturii, un membru din partea asociaţiilor obștești sau a 
mediului academic. Președintele Consiliului Naţional este ales prin vot secret, 
dintre membrii acestuia. Asistenţa tehnico-materială și activitatea de secreta-
riat a Consiliului Naţional sunt asigurate de Ministerul Justiţiei de la bugetul 
de stat și din alte surse neinterzise de lege.

În domeniul asistenţei juridice garantate de stat, Consiliul Naţional exerci-
tă următoarele funcţii principale:

– conduce procesul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
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– evaluează costurile, planifică cheltuielile de acordare a asistenţei juri-
dice și prezintă Ministerului Justiţiei propuneri pentru a fi incluse în 
bugetul de stat;

– administrează mijloacele bugetare alocate pentru acordarea de asis-
tenţă juridică garantată de stat;

– stabilește modul de desfășurare a concursurilor de selectare a coordo-
natorilor oficiilor teritoriale și organizează astfel de concursuri;

– elaborează metodologia de calcul al venitului, determină nivelul veni-
tului permite acordarea asistenţei juridice calificate și le propune Gu-
vernului spre aprobare;

– aprobă formele actelor de obţinere și de acordare a asistenţei juridice 
garantate de stat, stabilite de prezenta lege;

– elaborează și aprobă criteriile de selectare a avocaţilor pentru acorda-
rea asistenţei juridice calificate, în colaborare cu Baroul Avocaţilor;

– stabilește modul de desfășurare a concursurilor de selectare a avoca-
ţilor care să acorde asistenţă juridică calificată și organizează astfel de 
concursuri;

– stabilește modul și condiţiile de remunerare a persoanelor care acordă 
asistenţă juridică garantată de stat, asigură remunerarea lor;

– stabilește și revizuiește periodic standardele de activitate și de per-
fecţionare profesională a avocaţilor, parajuriștilor, ale altor categorii 
de persoane care acordă asistenţă juridică garantată de stat;

– stabilește, în în acord cu Baroul Avocaţilor, criteriile de evaluare a ca-
lităţii asistenţei juridice garantate de stat;

– monitorizează procesul de acordare a asistenţei juridice calificate, or-
ganizează procesul de evaluare a calităţii asistenţei juridice garantate 
de stat, acordate de persoanele autorizate;

– colectează și analizează informaţii despre asistenţa juridică acordată, 
în scopul îmbunătăţirii sistemului de acordare a asistenţei juridice ga-
rantate de stat;

– alte funcţii în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul asis-
tenţei juridice garantate de stat.

Întru realizarea funcţiilor sale, Consiliul Naţional are următoarele sarcini:
– realizarea politicii în domeniul asistenţei juridice garantate de stat;
– asigurarea instruirii iniţiale și continue, inclusiv prin intermediul In-

stitutului Naţional al Justiţiei, a persoanelor antrenate în sistemul de 
acordare a asistenţei juridice garantate de stat;
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– generalizarea practicii de implementare și elaborarea de recomandări
în vederea aplicării uniforme a legii;

– ţinerea registrului naţional al persoanelor care acordă asistenţă juridi-
că garantată de stat;

– asigurarea funcţionării oficiilor sale teritoriale;
– întocmirea raportului anual de activitate în sistemul de acordare a 

asistenţei juridice garantate de stat și prezentarea lui Ministerului Jus-
tiţiei, Guvernului și Parlamentului;

– prezentarea către Ministerul Justiţiei a raportului trimestrial privind 
utilizarea mijloacelor financiare alocate pentru acordarea de asistenţă 
juridică garantată de stat;

– colaborarea cu organizaţii străine, cu organizaţii internaţionale și cu 
asociaţii obștești care activează în domeniul asistenţei juridice garan-
tate de stat;

– asigurarea implementării modelelor-pilot de acordare a asistenţei juri-
dice garantate de stat.

Consiliul Naţional își desfăi desfăi desf șoară activitatea în ședinţe, întâlniri și vizite de 
monitorizare a oficiilor teritoriale și subiectelor ce acordă servicii de asistenţă 
juridică garantată de stat, precum și alte forme de activitate neinterzise de lege. 
Ședinţele Consiliului Naţional sunt ordinare și extraordinare. Ședinţele ordi-
nare au loc o dată în trimestru.

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional adoptă hotărâri, 
care sunt obligatorii pentru toate oficiile lui teritoriale, pentru avocaţii care 
acordă asistenţă juridică garantată de stat, pentru parajuriști și alţi subiecţi 
autorizaţi să acorde asistenţă juridică garantată de stat.

Astfel, în privinţa parajuriștilor, Consiliul Naţional coordonează procesul 
de acordare a asistenţei juridice primare, ţine registrul persoanelor autorizate 
să acorde asistenţă juridică primară și organizează controlul asupra calităţii 
serviciilor. Consilul Naţional stabilește și revizuiește periodic standardele de 
activitate și de perfecţionare profesională a parajuriștilor.

Consiliul Naţional colectează și analizează informaţii despre asistenţa ju-
ridică primară acordată, generalizează practica de activitate a parajuriștilor, 
elaborează recomandări și adoptă hotărâri în vederea îmbunătăţirii acesteia, 
colaborează cu organizaţii străine, cu organizaţii internaţionale și cu asociaţii 
obștești în vederea acordării de asistenţă reţelei de parajuriști.

Datele de contact:
Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat: MD – 2068, 

mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. „A1”, bir. 34, tel. (022) 20-14-07, 
www.cnajgs.md
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Acordarea asistenţei juridice garantate de stat în teritoriu este asigurată de 
către oficiile teritoriale ale Consiliul Naţional. Oficiile Teritoriale ale Consili-
ului Naţional (denumite în continuare oficii teritoriale) funcţionează în orașele 
(municipiile) de reședinţă ale curţilor de apel (Chișinău, Bălţi, Cahul, Comrat, 
Bender (Căușeni)), asigurând acordarea asistenţei juridice garantate de stat în 
raza de activitate a curţii de apel, prin exercitarea următoarelor funcţii:

– organizarea acordării de asistenţă juridică garantată de stat; încheierea 
de contracte cu avocaţii din listele celor care acordă asistenţă juridică 
garantată de stat; 

–  examinarea cererilor și documentelor prezentate de solicitanţii de asis-
tenţă juridică garantată de stat, decizi privind acordarea unei astfel de 
asistenţe; 

– numirea avocaţilor care să acorde asistenţă juridică calificată, inclusiv 
asistenţă juridică de urgenţă; încheierea de contracte de colaborare cu 
parajuriștii și cu asociaţiile obștești care acordă asistenţă juridică ga-
rantată de stat; 

– colectarea de date statistice referitoare la necesităţile de asistenţă juri-
dică garantată de stat și la nivelul lor de acoperire în teritoriu; 

– îndeplinirea altor funcţii, în conformitate cu legea. 

Așadar, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional încheie contracte de co-
laborare cu parajuriștii în vederea acordării de asistenţă juridică primară. Re-
munerarea parajuriștilor se efectuează de la bugetul de stat, din alte surse nein-
terzise de lege, în baza contractului de colaborare încheiat cu oficiul teritorial. 
Parajuristul este obligat să menţină o legătură permanentă cu oficiul terito rial 
respectiv al Consiliului Naţional și cu avocaţii, în vederea asigurării celor mai 
înalte performanţe profesionale.

Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, prin inter-
mediul oficiilor teritoriale și al birourilor de avocați publici, va acorda supor-
tul juridic necesar activității curente a parajuristului. Aceasta presupune stabi-
lirea legăturii dintre parajuriștii din jurisdicția oficiului teritorial cu unul sau 
doi consultanți juridici ai acestuia și/ sau avocați publici, care pot fi contactați 
de către parajurist în cazul în care acesta are dubii cu privire la soluția ce tre-
buie propusă beneficiarului. De asemenea, parajuristul poate să se consulte cu 
consultantul sau avocații desemnați referitor la direcționarea corectă a benefi-
ciarului, inclusiv cu privire la necesitatea de a direcționa sau nu beneficiarul 
spre avocat, eligi bilitatea acestuia pentru a beneficia de asistență juridică ga-
rantată de stat etc.
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Date de contact:
Oficiul Teritorial Chișinău:
MD – 2068, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, nr. 1, bl. ”A1”, bir. 301, 302, tel./

fax: (022) 49-69-53, 49-63-39, e-mail: ot_chisinau@cnajgs.md;
Oficiul Teritorial Bălţi:
mun. Bălţi, str. Mihail Sadoveanu, nr. 2 , tel./fax (0231) 61-316; e-mail: ot_

balti@cnajgs.md;
Oficiul Teritorial Cahul:
or. Cahul, Str. Independenţei, nr. 6, tel./fax (0299) 204-13; e-mail: ot_

cahul@cnajgs.md
Oficiul Teritorial Comrat:
or. Comrat, str. Tretiakov, nr. 42, tel./fax (0298) 28-853, e-mail: ot_

comrat@cnajgs.md;
Oficiul Teritorial Bender (Căușeni):
or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, nr. 6, în incinta Judecătoriei raionului 

Căușeni, tel./fax (0243) 24-159, e-mail: ot_bender@cnajgs.md.

10.5. Avocaţii 
În cazul în care, în procesul de acordare a asistenţei juridice primare, se 

constată necesitatea acordării de asistenţă juridică calificată, parajuristul in-
formează solicitantul despre condiţiile beneficierii de o astfel de asistenţă și, la 
solicitare, îl asistă la întocmirea cererii de asistenţă juridică calificată.
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11.  ETICA PARAJURISTULUI 

Pornind de la statutul parajuristului, de la ceea ce este parajuristul în co-
munitate, și anume cel care oferăi anume cel care oferăi anume cel care ofer  consultanţă, informaţie și instruire tuturor 
membrilor comunităţii interesaţi, putem afirma că parajuristul nu este numai 
un profesionist. El este un modelator uman, etic și cetăţenesc al comportamen-
tului tu turor categoriilor de persoane din comunitate. Munca de parajurist im-
plică, în mod obiectiv, o reputaţie ireproșabilă, calităţi morale, un profil moral 
demn, o conștiinţă și o conduită morală demne, civilizate. Parajuristul trebuie să 
cu noască principiile și regulile morale ale societăţii civile libere și să formeze de-
prinderi de comportare în concordanţă cu morala societăţii/ comunităţii în care 
trăiește. El este o sursă și o forţă de influenţare etico-cetăţenească a oamenilor 
din comunitate. De aceea, autocontrolul atitudinilor și modului de com portare i modului de com portare i modului de com 
în orice situaţie – în familie, pe stradă, la serviciu, trebuie să însoţească în per-
manenţă viaţa parajuristului. Atitudinile și deprinderile morale, etice și legale pe 
care le are parajuristul vor spori competenţa și eficienţa comunicării interperso-
nale și vor determina creșterea prestigiului său în comunitate și în afara ei.

11.1.  Valori profesionale: corectitudine, echitate, imparţiali-
 tate, integritate și independen ţa, respectul drepturilor 
 fundamentale ale omului, toleranţă, recunoașterea 
 dilemelor etice

Într-o societate bazată pe respectul faţă de justiţie și respectarea dreptu rilor 
omului, parajuristul are un rol foarte important. Misiunea sa nu se limi tează 
la executarea fidelă a unui mandat în cadrul comunităţii. Parajuristul trebuie 
să vegheze la respectarea legilor statului de drept și a intereselor persoanelor 
cărora le apără drepturile și libertăţile. Este de datoria parajuristului nu nu mai 
să contribuie la soluţionarea problemelor beneficiarilor săi, ci să influențeze, 
prin activitatea comunitatea în general.

Parajuristul nu va putea să-și exercite responsabilităţile la un nivel ma xim 
dacă nu va fi o persoană cu valori morale și profesionale.

Corectitudine
Aceasta înseamnă că parajuristul este corect la locul său de muncă și știe 

exact ce trebuie să facă, cunoaște legislaţia în vigoare și respectă termenele 
legale. În comunicarea cu beneficiarii, parajuristul trebuie să fie foarte atent la 
corectitudinea informaţiei pe care o oferă. O greșeală făcută poate știrbi ima-
ginea parajuristului. Orice răspuns ar da parajuristul, singurul lucru de care 
trebuie să tină seama este corectitudinea acestuia.
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Dreptatea și echitatea
Realizarea valorilor de dreptate și echitate în mediul parajuristului presu-

pune respectarea drepturilor beneficiarilor săi. Încălcarea drepturilor persoa-
nei pe baza rasei, genului, dizabilităţilor, etniei, religiei, categoriei sociale, stă-
rii materiale sau a mediului de provenienţă reprezintă acte de discriminare.

Imparţialitate
Această valoare trebuie pusă în aplicare de către parajurist mai ales atunci 

când va utiliza diverse metode de soluţionare a conflictelor (mediere, consi-
liere). Parajuristul nu trebuie să ocupe o poziţie părtinitoare chiar dacă este 
evident că o parte are dreptate, iar cealaltă – nu. Dacă parajuristul consideră 
că capacitatea sa de a rămâne imparţial poate fi afectată (de ex., una dintre 
părţi este cel mai bun prieten sau o rudă apropiată), el trebuie să renunţe și să 
transmită cauza/ cazul altei instituţii abilitate.

Respectul drepturilor fundamentale ale omului
De fapt, orice persoană care activează în domeniul educaţiei, al promovă-

rii, apărării drepturilor omului trebuie să posede această valoare. Respectarea/ 
apărarea drepturilor omului este o condiţie fundamentală în activitatea para-
juristului, deoarece acesta are misiunea de a asigura progresul tuturor indivi-
zilor, indiferent de trecut, gen sau vârstă. Respectarea drepturilor și libertăților 
fundamentale constituie fundamentul pentru prosperitate și progres.

Integritate și independenţă
Fiecare parajurist este obligat sa întreprindă măsuri corespunzătoare pen-

tru a asigura independenţa și libertatea de exercitare a obligaţiilor sale. Mul-
titudinea de îndatoriri care îi revin parajuristului impune din partea acestuia o 
independenţă absolută, liberă de orice influenţă, chiar și de influenţa deriva tă 
din propriile sale interese sau din partea altor persoane (prieteni, rude, cumetri 
etc). Relaţiile dintre avocat și client sunt bazate pe onestitate, echitate, corecti-
tudine, sinceritate și confidenţialitate. Responsabi litatea parajuristului include 
comportamentul acestuia atât în exercita rea profesiei, cât și în afara ei.

Recunoașterea dilemelor etice
Dilemele etice pot fi definite ca situaţii neclare, probleme care pot pune în 

încurcătură parajuristul, împiedicându-l să ia decizii corecte. O dilemă etică 
se naște când toate alternativele posibile cercetate au o consecinţă negativă în 
plan social. Nu este ușor să fie găsite soluţiile pentru dilemele etice. Paraju-
ristul trebuie să investi gheze cu multă atenţie toate aspectele problemei și să 
adopte o decizie corectă. Dilemele etice apar atunci când există o neconcor-
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danţă între principiile etice și situaţia practică, între ceea ce se dorește și ceea 
ce este de fapt, între sistemele proprii de valori și modul de satisfacere practică 
a nevoilor.

11.2. Principii de etică: confidenţialitatea relaţiilor parajurist/
 client, respectul pentru demnitatea umană, prestarea 
 serviciilor de calitate, evitarea conflictelor de interese

Confidenţialitatea relaţiilor parajurist/client. 
Natura misiunii parajuristului prezumă că el ar fi depozitarul secretelor 

beneficiarilor săi și al comunicărilor confidenţiale. Obligaţia de a păstra se-
cretul pro fesional este absolută și nelimitată în timp. Parajuristul nu trebuie 
să divulge chestiunile cu care o persoană s-a adresat pentru asistență juri dică 
primară, esenţa consultaţiilor oferite de parajurist, datele privind persoana 
care s-a adresat după asistenţă și alte împrejurări care rezultă din activitatea 
profesionala a parajuristului.

Respectul pentru demnitatea umană
Demnitatea este valoarea supremă a omului. Demnitatea umană este o 

măsură de apreciere între oameni. Fiecare om își dorește demnitate. Ea vine de 
la sine și, desigur, de la alți oameni. Este un proces de apreciere a individului ca 
om. Ea vine de la om și se reflectă în om. Schiller scria, adresându-se oameni-
lor, că „Demnitatea umană e în mâinile voastre, păstrați-o! Ea coboară cu voi! 
Cu voi se va înălța! Demnitatea umană trebuie să fie una pentru toți. Omul 
pentru Om trebuie sa fie cu demnitate”. Și însuși omul trebuie să fie demn 
pentru că e om. Demnitatea nu trebuie să depindă de culoare, sex, vârstă, na-
ţionalitate, post, stare de sănătate, diagnostic etc.

Evitarea conflictelor de interese
Parajuristul poate să consulte mai mult de un beneficiar în una și aceeași 

cauză chiar dacă interesele acestora sunt conflictuale sau dacă există realmen-
te riscul de a apărea un astfel de conflict de interese. Dar și într-un asemenea 
caz, el trebuie să dea dovadă de imparțialitate. Parajuristul trebuie să se abţină 
să se ocupe de problemele beneficiarilor implicaţi atunci când intervine un 
conflict de interese ale acestora, când secretul profesional riscă să fie violat sau 
când independenţa sa riscă să fie pusă la îndoială.

Prestarea serviciilor de calitate
Chiar dacă parajuristul va presta pentru beneficiarii săi servicii gratis, 

acestea trebuie să fie de o calitate înaltă. Prestarea serviciilor de calitate proas-
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tă poate avea diverse consecinţe: nerecunoașterea instituţiei parajuristului în 
comunitate ar fi fatală. În cazul în care parajuristul nu este competent într-o 
oarecare problemă, el trebuie să recunoască acest fapt și să sugereze beneficia-
rului său să se adreseze altor instituţii abilitate.

11.3. Consecinţele încălcării eticii profesionale
Consecinţele unui comportament neetic pentru instituţia parajuristului:
– pierderea încrederii beneficiarilor din comunitate;
– scăderea numărului de apelări la serviciile parajuristului;
– pierderea reputaţiei în general a instituţiei parajuristului etc.

Un comportament al parajuristului contrar eticii dăunează grav și socie-
tăţii în ansamblu, ducând la apariţia unor flageluri create de viaţa modernă 
(crimă, abuzuri, discriminări, trafic de droguri, trafic de influenţă, corupţie 
etc.), la agresiuni împotriva organismului (suferinţe, boli etc), la prejudicierea 
condiţiei umane (mizerie materială și sufletească) etc.

11.4. Evaluarea și dezvoltarea profesională continuă

11.4.1. Autoevaluarea și autoinstruirea

Dacă parajuristul ţine la imaginea sa și ia seama la ce mai zice lumea 
despre el, atunci autoevaluarea va fi un proces prezent și continuu în viaţa și 
activita tea lui. După fiecare activitate desfășurată, acesta se va întreba: „Oare 
am făcut tot ce trebuia? Ce trebuia să mai fac? Cum trebuia să mai fac?”. După 
fiecare întâl nire cu beneficiarii, el ar încerca să răspundă la întrebările: „Oare 
am fost destul de explicit? Ce nu trebuia să fac/ să spun?”. Acesta este procesul 
de autoeva luare. Literatura de specialitate ne oferă teste de autoevaluare în-
cercate și care dau un rezultat corect. Procesul de autoevaluare continuă ne 
arată lacunele și necesităţile noastre de instruire. Dar fiind faptul că instituţia 
parajuristului este nouă pentru Republica Moldova, locul de lucru al parajuis-
tului este unul propice pentru autoinstruire. Ca să răspundă la cerinţele comu-
nităţii, parajuristul trebuie să investescă timp și efort pentru a se autoinstrui. 
Spe deosebire de instruirea continuă, nu există programe de training pentru 
autoinstruire. Acest proces decurge din scopul și necesităţile de instruire ale 
fiecăruia.

11.4.2. Instruirea continuă

Dezvoltarea personală trebuie sa fie un obiectiv constant în cariera fie-
căruia. Educaţia continuă, permanentă nu mai este de mult doar un concept 
pedagogic, materializându-se astăzi în locuri de muncă mai bune și în salarii 
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mai mari. Dincolo de beneficiul economic direct, parcurgerea unor cursuri 
de specializare înseamnă menținerea activă în circuitul informaţional propriu 
domeniului de activitate și de ultimă noutate. În consecinţă, instruirea con-
tinuă înseamnă menținerea în topul profesioniștilor, căci cuvântul-cheie este 
profesionalismul. Un angajator va prefera întotdeauna o persoană care îi aduce 
cele mai mari beneficii în cel mai scurt timp.

Spre deosebire de formele de învățământ obligatorii ori de lungă durată, 
care pun în principal accentul pe formarea generală și teoretică, un curs de 
scur tă durată (specializare ori training, stagiu de pregătire) are sau ar trebui 
să aibă un preponderent caracter practic și formativ, ar trebui să implice și să 
solicite pe fiecare participant la curs și să ofere tematici de ultimă oră. Exact 
acestea ar trebui să fie și criteriile de evaluare a eficienţei unui curs, atunci 
când se decide urmarea unuia. Chiar dacă, deocamdată, nu sunt planifi cate 
cursuri de perfecţionare pentru parajuristi, creșterea profesională trebuie să 
fie un obiectiv de lungă durată. Parajuristul trebuie să fie receptiv la orice tip 
de instruire care, după părerea lui, ar contribui la creșterea sa profesională.

Există traininguri specializate și traininguri generale (de inițiere ori dez-
voltare într-un domeniu oarecare). Trainingul specializat se definitivează, 
de obicei, prin examen certificat la nivel oficial, oferind recunoașterea unor 
com petenţe și capacităţi profesionale noi. Acestea pot fi, de asemenea, cursu-
ri de formare (de exemplu, cursurile oferite de Agențiile de Forță de Muncă, 
în do meniul diferitor meserii, precum bucătar, cofetar, ospătar, agent comer-
cial, operator calculator etc.) cu acces liber (oricine dorește le poate urma) ori 
cursuri de perfecționare, cu acces limitat la cei dintr-un anumit domeniu (de 
exemplu, numai parajuriști, numai ingineri, juriști etc.).

Locul de muncă reprezintă o sursă majoră de învăţare pentru parajurist. 
De aceea, participarea la cursurile/ activităţile de formare/ instruire organiza-
te la locul de muncă, în cadrul primăriilor, poate fi un factor motivant efectiv 
chiar dacă înscrierea este supervizată.

Parajuristul, ca persoană adultă, este interesat de asimilarea unor informa-
ţii utile și relevante și de exersarea unor deprinderi recunoscute ca fiind ne-
cesare. Aceasta înseamnă că el trebuie să râvnească permanent spre instrui-
re și autoinstruire continuă. Altfel, există temerea că acesta nu va răspunde 
așteptărilor comunităţii.
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