
Anexa nr. 2 la Decizia nr. BC/19/2020 din 20.08.2020 a  

Decanului Baroului Chișinău privind desfășurarea Adunării  

Generale Ordinare a Baroului avocaților din circumscripția  

Curții de Apel Chișinău din a. 2020 în condițiile, stării de  

urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10  

din 15 mai 2020 a CNESP, prelungită prin Hotărârile CNESP  

și respectarea măsurilor de control și combatere a infecției  

SARS- COV-2-COVID-19 

 

       Calendarul desfășurării Adunării Generale ordinare deschise a Baroului avocaților din   

                        circumscripția Curții de Apel Chișinău (Baroul Chișinău) a. 2020 

  

1. Perioada de depunere a cererilor de înscriere în calitate de Secretar al Adunării Generale și în 

calitate de membru al Comisiei de numărare a voturilor este: din data publicării Deciziei privind 

desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Baroului Chișinău a. 2020 și până la data de 04 

septembrie 2020, ora 17.00. la adresa de e-mail a Baroului Chișinău - 

baroulchisinau1@gmail.com.  

2. Secretariatul Baroului va publica listele persoanelor care solicită înscrierea în buletinul de vot pentru 

membru în Comisia de numărare a voturilor și pentru Secretar al Adunării Generale a Baroului 

Chișinău, la data de 04 septembrie 2020, după ora 17.00. 

3. Exprimarea votului pentru membrii Comisiei de numărare a voturilor și pentru Secretarul Adunării 

Generale se efectuează la adresa de e-mail a Baroului Chișinău - baroulchisinau1@gmail.com, în 

perioada 07 – 10 septembrie 2020, ora 17.00.  

4. Secretariatul Baroului va publica rezultatele alegerii Secretarului Adunării Generale a Baroului și 

a membrilor Comisiei de numărare a voturilor, în data de 10 septembrie 2020, după ora 17.00.   

Comisia de numărare a voturilor se va întruni, prin grija secretariatului Baroului, în data de 11 

septembrie 2020, începând cu orele 08:30.  

5. Data limită pentru depunerea cererilor de a candida pentru funcția de: Decan al Baroului Chișinău, 

pentru funcția de Prodecan al Baroului Chișinău și pentru funcția de membru în componența 

Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, delegați de Baroul Chișinău, este -                         

10 septembrie 2020, ora 17.00.  

6. Publicarea de către Comisia de numărare a voturilor a Listelor candidaților la funcțiile de: Decan, 

Prodecan al Baroului Chișinău și pentru funcția de membru în componența Consiliului Uniunii 

Avocaților din Republica Moldova, delegați de Baroul Chișinău, se va efectua la data de 14 

septembrie 2020.    

7.  Data limită pentru depunerea cererilor de delegat al Baroului Chișinău la Congresul Avocaților, 

este - 10 septembrie 2020.  

8. Perioada de promovare a avocaților candidați la funcțiile de Decan al Baroului Chișinău, Prodecan 

al Baroului Chișinău și pentru funcția de membru în componența Consiliului Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova, 15-19 septembrie 2020.  

9. Alegerile la funcțiile de Decan al Baroului Chișinău, Prodecan al Baroului Chișinău, pentru funcția 

de membru în componența Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova și a   delegaților 

Baroului Chișinău la Congresul Avocaților și exprimarea votului se vor desfășura în perioada: 21 – 

25 septembrie 2020, orele 08:00 – 17:00, la sediul Baroului Chișinău.  

10. Numărarea voturilor și publicarea rezultatelor alegerilor se va efectua în data de 25 septembrie, 

după anunțarea opririi votului și sigilarea urnelor, adică după orele 17:00, până la finisarea 

procedurii de numărare a voturilor și întocmirea procesului-verbal de numărare a voturilor. 

11. În cazul în care numărul legal de avocați nu este întrunit, se convoacă o nouă Adunare Generală, 

care se va desfășura în perioada 05 - 09 octombrie a. 2020.  

12. Numărarea voturilor și publicarea rezultatelor alegerilor se va efectua în data de 09 octombrie, după 

anunțarea opririi votului și sigilarea urnelor, adică după orele 17:00, până la finisarea procedurii de 

numărare a voturilor și întocmirea procesului-verbal de numărare a voturilor.  
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13.   Nota: cererile de înscriere în Comisia de numărare a voturilor, pentru Secretar al Adunării Generale, 

precum și candidaturile la funcția de Decan /Prodecan al Baroului Chișinău, membru al Consiliului 

Uniunii Avocaților și delegat la Congresul Avocaților din an. 2020, se depun la Secretariatul 

Baroului, situate pe str. București, 46, mun. Chișinău, sau se transmit la adresa de email a Baroului: 

baroulchisinau1@gmail.com. 
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