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Servicii juridice pro bono pentru organizațiile neguvernamentale din România
1. Cine poate solicita servicii juridice pro bono?
Pentru a solicita serviciile juridice pro bono prin intermediul FDSC, organizațiile interesate trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiții1:
a) Sunt persoane juridice fără scop patrimonial (asociație, fundație, federație), constituite în
conformitate cu legislația românească cu privire la asociații și fundații
Este acceptată și solicitarea unei organizații în curs de constituire, dacă solicitarea vizează sprijinul în
derularea procedurilor de înființare a organizației.
b) Au un scop de interes general sau al unor colectivități
c) Nu dețin mijloacele necesare pentru a angaja servicii juridice
d) Se află, conform statutului, în cel puțin una din următoarele situații: inițiază acțiuni de advocacy
și/sau activează în domeniul social
e) Sunt organizații “neexclusiviste” (adică nu își condiţionează sprijinul şi acţiunile de apartenenţa
la anumite ideologii, doctrine sau religii)
2. Probleme juridice pentru care se pot solicita servicii juridice pro bono
Spețele ce pot face obiectul unei solicitări de servicii juridice pro bono trebuie să se încadreze în una din
următoarele categorii:
• Aspecte de organizare internă a ONG
• Aspecte legate de organizarea/susținerea unui demers de advocacy (propuneri de modificare de
acte normative, analiza cadrului legislativ național și/sau alte state, pregătirea de opinii juridice).
În cazuri de reprezentare în instanță, este recomandabil ca solicitarea să fie precedată de cel puțin o
solicitare de asistență juridică preluată de către una dintre firmele de avocatură partenere.
Nu sunt eligibile spețele legate de implementarea unui proiect finanțat din fonduri publice/private, dacă
onorariile avocaților sunt considerate cheltuieli eligibile.
3. Cum puteți solicita servicii juridice pro bono?
Pasul 1: Completați formularul de nevoi juridice (formularul poate fi descarcat aici)
Pasul 2: Trimiteți formularul la adresa probono@fdsc.ro
Pasul 3: FDSC va confirma primirea formularului
1

În funcție de informațiile incluse în formularul de nevoi juridice, FDSC poate solicita documente suport pentru a verifica
îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a solicitantului (ex.: statut, bilanț etc.)
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Pasul 4: FDSC va analiza informațiile incluse în formular, pornind de la criteriile de eligibilitate
enumerate mai sus privind organizația și problema pentru care se solicită asistență juridică pro bono.
Solicitările primite vor fi analizate în cel mai scurt timp posibil, ținând cont de numărul lor și de resursele
de care dispunem.
Acceptarea cererii de servicii juridice pro bono nu presupune preluarea automată a acesteia de către o
firmă de avocatură parteneră.
Pasul 5: Dacă organizația și speța sunt eligibile, cererea va fi transmisă firmelor de avocatură partenere.
În cazul în care una dintre firmele de avocatură partenere dorește să preia solicitarea de servicii juridice
pro bono, organizația va fi anunțată cu privire la acest lucru, iar FDSC va facilita o primă întâlnire între
cele două părți.
În situația în care, ulterior anunțului de preluare a cererii de către o firmă de avocatură parteneră,
organizația care a formulat cererea de servicii juridice solicită fără nici o justificare retragerea acesteia,
FDSC poate decide să nu intermedieze alte cereri de servicii juridice pro bono transmise de acea
organizație.

