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Aprobat prin Decizia Consiliului Uniunii Avocaților
din Republica Moldova Nr. ____ din _________ 2016
REGULAMENTUL
Centrului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
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I.
DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Centrul pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților din cadrul Uniunii Avocaților
din Republica Moldova (în continuare ”Centrul”) este o structură creată în cadrul
Uniunii Avocaților.
1.2. În procesul de activitate, Centrul se ghidează de prevederile Legii cu privire la
Avocatură și Statutul Profesiei de Avocat, și este subordonat Consiliului Uniunii
Avocaților.
1.3. Sediul Centrului se află pe adresa Uniunii Avocaților.
1.4. Adresa web a Centrului este adresa web a Uniunii Avocaților. Centrul poate avea
adresă electronică distinctă.
II.
SCOPUL ȘI PRINCIPIILE DE ACTIVITATE
2.1. În scop de comunicare Centrul poate avea adresă electronică distinctă.
2.2. Scopul Centrului este implementarea obiectivelor strategice ale Uniunii Avocaților
privind asigurarea instruirii inițiale și continue pentru avocați și avocați stagiari.
2.3. Principiile de activitate ale Centrului sunt:
a. dezvoltarea și asigurarea instruirii calificate în corespundere cu necesitățile de
instruire a avocaților şi avocaților stagiari;
b. transparența şi comunicare;
c. cooperare în cadrul profesiei de avocat;
d. promovarea și implementarea instruirii în corespundere cu standardele și practicile
internaționale.
2.4. Centrul desfășoară următoarele activități:
a. evaluează necesităţile de instruire a avocaţilor şi avocaţilor stagiari;
b. elaborează, aprobă, revizuieşte şi actualizează curriculum-urile de instruire iniţială
şi continuă a avocaţilor stagiari şi a avocaţilor;
c. elaborează și organizează cursuri de instruire inițială și continuă pentru avocați
stagiari și avocați;
d. stabileşte orarul trimestrial/semestrial şi anual al instruirii iniţiale şi continue;
e. colaborează cu decanii barourilor pentru organizarea instruirii inițiale și continue;
f. acreditează cursurile de instruire;
g. identifică și ține lista formatorilor pentru instruire și determină termenii de
referință pentru aceștia;
h. identifică locația de desfășurare a seminarelor de instruire inițială și continuă și
negociază condițiile cu privire la desfășurarea cursurilor cu instituțiile respective;
i. identifică sursele de finanțare interne și externe pentru instruirea inițială și
continuă;
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elaborează proiectul bugetului (semestrial / anual) pentru asigurarea instruirii
inițiale și continue și îl prezintă pentru aprobare Consiliului Uniunii;
k. identifică și oferă oportunităţi alternative de instruire a avocaţilor stagiari şi
avocaţilor, inclusiv instruirea on-line;
l. desfășoară întâlniri, asigură comunicarea cu organizaţiile donatoare și alte
organizații privind instruirea oferită de acestea şi coordonează procesul de
instruire;
m. desfăşoară alte activităţi privind asigurarea instruirii inițiale și continue a
avocaților și avocaților stagiari.
2.5. În cadrul activităţii sale, Centrul colaborează cu toate organele Uniunii Avocaților.
j.

III.CONSILIUL CENTRULUI ȘI PROCEDURA DE ADOPTARE A DECIZIILOR
3.1. Organul deliberativ al Centrul este Consiliul Centrului format din 5 membri numiți sau
aleși, după cum urmează:
a. 1 (un) membru numit din cadrul Consiliul Uniunii pe perioada mandatului său în
Consiliul Uniunii. În caz de încetare a mandatului în Consiliul Uniunii va fi
desemnat un nou membru al Consiliului Centrului;
b. 1 (un) membru numit din cadrul Comisiei de Licențiere pe o perioada de 2 ani. În
caz de încetare a mandatului în Comisia de Licențiere va fi desemnat un nou
membru al Consiliului Centrului;
c. 3 (trei) membri avocați cu experiență în domeniul instruirii aleși pe o perioadă de 2
ani de către Consiliul Uniunii în bază de concurs.
3.2. Mandatul membrilor încetează în caz de demisie, expirarea termenului, deces,
substituirea cu un alt membru sau în alte cazuri ce rezultă din reglementările privind
profesia de avocat.
3.3. Președintele Consiliului Centrului este ales de către membrii Consiliului Centrului din
rândul acestora pentru un mandat de 2 ani. Președintele asigură activitatea Centrului și
îi reprezintă interesele în raport cu terții.
3.4. Ședințele Consiliului Centrului sunt deliberative dacă la ședință sunt prezenți
majoritatea membrilor. Deciziile Consiliului Centrului se adoptă cu votul majorității
membrilor.
3.5. Coordonatorul Centrului este un salariat din cadrul Uniunii Avocaților care asigură
activitatea executivă a Centrului.
3.6. Coordonatorul Centrului are următoarele responsabilități:
a. îndeplinește lucrările de secretariat ale Centrului;
b. asistă membrii Consiliului Centrului la îndeplinirea atribuțiilor sale;
c. pregătește rapoarte privind evaluarea necesităţilor de instruire a avocaţilor şi
avocaţilor stagiari;
d. propune spre aprobare curriculum-urile de instruire iniţială şi continuă a
avocaţilor stagiari şi a avocaţilor, revizuirile și actualizările la acestea;
e. îndeplinește activitatea logistică de organizare a cursurilor de instruire inițială și
continuă pentru avocați stagiari și avocați;
f. elaborează proiectul orarului trimestrial/semestrial şi anual al instruirii iniţiale şi
continue;
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coordonează informațiile și activitățile cu decanii barourilor pentru organizarea
instruirii inițiale și continue;
h. recepționează și pregătește materiale privind acreditarea cursurilor de instruire;
i. propune locația de desfășurare a seminarelor de instruire inițială și continuă;
j. întocmește proiectul bugetului (semestrial / anual) pentru asigurarea instruirii
inițiale și continue și îl prezintă pentru examinare Consiliului Centrului;
k. participă la întâlniri cu organizaţiile donatoare și alte organizații privind instruirea
oferită de acestea şi asistă Consiliul Centrului în coordonarea procesului de
instruire;
l. desfăşoară alte activităţi privind asigurarea instruirii inițiale și continue a
avocaților și avocaților stagiari.
3.7. La fiecare ședință a Consiliului Centrului se întocmește proces-verbal semnat de
Președinte sau un alt membru al Consiliului Centrului care prezidează ședința și
secretarul ședinței.
3.8. Consiliul Centrul se convoacă în ședințe de către Președinte nu mai rar decât o dată în
lună. În caz de necesitate Consiliul Centrul poate fi convocat în ședință și la inițiativa
unui singur membru.
3.9. La ședințele Consiliului Centrului pot asista avocați, avocați stagiari, reprezentanții
organizațiilor donatoare sau altor organizații implicate în instruirea avocaților și
avocaților stagiari.
3.10. Activitatea membrilor Consiliului Centrului este gratuită.
g.

IV.
DISPOZIȚII FINALE
4.1.Prezentul Regulament și modificările ulterioare la acesta se aprobă de către Consiliul
Uniunii Avocaților.
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