CHESTIONAR

APROBAT DE CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU

Pentru acordarea asistenţei juridice caliﬁcate garantate de stat

ASISTENȚĂ JURIDICĂ GARANTATĂ DE STAT
Hotărîrea nr. 13 din 12.07.2018

Ora solicitării:

1. Data solicitării:
2. Numele / Prenumele solicitantului:
3. Funcţia solicitantului:
4. Date de contact ale solicitantului:

e-mail

tel.

* 5. Numele / Prenumele beneﬁciarului:
* 6. Data naşterii a beneﬁciarului:

IDNP /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/

* 7. Date de contact ale beneﬁciarului:
8. Cetățenia:

Apatrid

9. Etnia

10. Statut (cetățeni străini / cauze de azil):
Beneﬁciar de protecţie temporară
Beneﬁciar de protecţie umanitară

Bulgar

Evreu

Gagauz

Moldovean

Rom

Român

Rus

Ucrainean

11. Dizabilitate

Refugiat

Fizică

Psiho-Socială

Solicitant de azil

Intelectuală

Sensorială

* 12. Tipul dosarului:

penal

_______________________

contravențional

Nu are

nr. /____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/
art._________________ alin. _________________ lit. _________________

* 13. Temeiuri obligatorii de desemnare:
Bănuitul, învinuitul, inculpatul întîmpină diﬁcultăţi pentru a se
apăra el însuşi, ﬁind mut, surd, orb sau avînd alte dereglări
esenţiale ale vorbirii, auzului, vederii, precum şi defecte ﬁzice
sau mintale
Bănuitul, învinuitul, inculpatul nu posedă sau posedă în
măsură insuﬁcientă limba în care se desfăşoară procesul penal

În cauza respectivă participă apărătorul părţii vătămate sau al
părţii civile
Interesele justiţiei cer participarea avocatului/-ei lui în şedinţa de
judecată în primă instanţă, în apel şi în recurs, precum şi la
judecarea cauzei pe cale extraordinară de atac

Bănuitul, învinuitul, inculpatul este militar în termen

Procesul penal se desfăşoară în privinţa unei persoane
iresponsabile, căreia i se incriminează săvîrşirea unor fapte
prejudiciabile sau în privinţa unei persoane care s-a îmbolnăvit
mintal după săvîrşirea unor asemenea fapte

Bănuitului, învinuitului, inculpatului i se incriminează o
infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă

Procesul penal se desfăşoară în privinţa reabilitării unei
persoane decedate la momentul examinării cauzei

Bănuitul, învinuitul, inculpatul este ţinut în stare de arest ca
măsură preventivă sau este trimis la expertiza judiciară
psihiatrică în condiţii de staţionar

Copiii victime ale infracţiunilor

Interesele bănuiţilor, învinuiţilor, inculpaţilor sînt contradictorii
şi cel puţin unul din ei este asistat de apărător

Victima infracțiunii de tortură, a tratamentului inuman și
degradant

Bănuitul, învinuitul, inculpatul este minor

Victima violenței în familie

14. A participat anterior un alt apărător:
15. Temeiul înlocuirii apărătorului precedent:
16. Timpul, locul şi acţiunea procesuală preconizată:

EXECUTOR: ________________________________

SEMNĂTURA BENEFICIARULUI: ________________________________

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.
Prezentarea acestui chestionar către OT al CNAJGS conﬁrmă consimțământul beneﬁciarului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu
Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, în scopul veriﬁcării veniturilor mele de către Coordonatorul Oﬁciului teritorial al
CNAJGS. Beneﬁciarul își asumă obligaţia de restituire a cheltuielilor pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat în cazurile prevăzute la art. 22 şi art.
23 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 198-XVI din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat.

