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Aprobat 

Hotărârea Consiliul Uniunii Avocaților  

din 26 februarie 2016 

Politica de comunicare a 

Uniunii Avocaților din Moldova 

 

1. Introducere 

Politica de comunicare a Uniunii Avocaților din Moldova stabilește un 

cadru clar de inițiere și desfășurare a procesului de comunicare atât în interiorul 

organizației, cât și în exterior. Prezentul document vine cu o definire clară a 

principiilor de comunicare, stabilirea responsabilităților și tehnicilor de realizare 

a comunicării.  

Politica de comunicare a Uniunii Avocaților vizează organele de conducere 

ale instituției, barourile, comisiile și aparatul instituției, asociațiile create în 

cadrul Uniunii, avocații membri. Comunicarea Uniunii încurajează libertatea 

gândirii și libertatea de expresie în condițiile respectului reciproc.  

Toate inițiativele sau divergențele ce țin de procesul de comunicare vor fi 

discutate, agreate și soluționate în mod colegial, în interiorul instituției. 

În procesul de comunicare Uniunea aplică o abordare activă, care 

presupune inițierea procesului de comunicare și nu doar  satisfacerea solicitărilor 
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de informație care parvin în adresa Uniunii, asigurând că  activitatea și opinia 

Uniunii este cunoscută, înțeleasă și susținută. 

2. Noțiuni 

Prezentul document utilizează, pentru a defini organizarea procesului de 

comunicare internă și externă, următoarele noțiuni: 

Comunicarea internă – este procesul care reprezintă transmiterea și 

recepționarea informației între organele de conducere ale uniunii, între organele 

de conducere și comisiile uniunii, între organele de conducere și membrii 

uniunii, între comisii și membrii uniunii, precum și între membrii uniunii cu 

scopul de informare, consultare, schimb de informație și experiență. 

 Comunicarea internă se realizează prin mijloace și instrumente variate 

accesibile tuturor părților implicate în proces (telefon, e-mail, corespondență 

oficială). Comunicarea internă are scopul de a consolida încrederea membrilor, 

asigurarea transparenței activității instituției și facilitarea schimbului de 

experiență și cunoștințe între membrii uniunii. 

Comunicare externă – reprezintă procesul de transmitere și de recepționare 

a informației între Uniune (indiferent de organele implicate) și terțele-părți din 

Republica Moldova sau de peste hotare. Comunicarea externă  se realizează de 

către persoanele și structurile desemnate de Uniune prin utilizarea mijloacelor 

disponibile și a instrumentelor accesibile și optime pentru a obține atingerea 

scopurilor propuse. Comunicarea externă este inițiată și se desfășoară pentru a 

asigura transparența și vizibilitatea instituției, crearea și menținerea 

parteneriatelor cu terțele-părți și sporirea imaginii și încrederii publicului larg în 

avocați.  
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Factori interesați –sunt toate categoriile de persoane și de instituții 

implicate în procesul de comunicare. 

Informație cu accesibilitate limitată – constituie informațiile elaborate sau 

recepționate în scopul organizării și desfășurării activității interne, cele care se 

referă la datele personale ale membrilor Uniunii, informațiile care vizează 

procesul de consultare internă desfășurat cu scopul luării unor  decizii. 

Informație publică – este informația destinată mediatizării și publicării. 

Informația publică se referă la activitatea generală a Uniunii, a organelor de 

conducere și a structurilor Uniunii.  

De asemenea, sunt considerate informații publice deciziile adoptate de 

organele de conducere și  de structurile Uniunii, declarațiile și documentele de 

opinie ale Uniunii, comunicatele de presă. 

 Informația publică este elaborată într-un limbaj accesibil pentru auditoriul 

căruia este destinată. Ea este destinată comunicării interne, cât și celei externe. 

Purtător de mesaje – este persona împuternicită să prezente public deciziile, 

opiniile, atitudinile sau declarațiile Uniunii. Principalul purtător de mesaj al 

Uniunii Avocaților este președintele instituției sau alte persoane desemnate de 

către organele de conducere ale Uniunii. Purtătorii de mesaj pot fi persoane 

diferite, în funcție de situație sau de subiectele care implică ieșirea publică. 

Identitatea corporativă vizuală  –  sunt elementele vizuale care identifică 

Uniunea Avocaților din Moldova, reprezentate de sigla (logo) instituției, 

sloganul,  alte însemne caracteristice ale Uniunii.   

Comunicarea de criză – este procesul planificat de intervenție a Uniunii în 

situații de criză, definite ca situații spontane care pot surveni din interior sau 
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exterior și pot să perturbe temporar activitatea uniunii și/sau afecta imaginea 

acesteia.   

3. Principii 

În procesul de realizare a comunicării Uniunea Avocaților se conduce de 

următoarele principii: 

Principiul transparenței – este principiul de care se ghidează uniunea atât în 

comunicarea internă, cât și în comunicarea externă. Respectarea principiului 

transparenței este realizată prin publicarea constantă a informațiilor ce se referă 

la organizarea instituției, activitatea acesteia și deciziile aprobate. De asemenea, 

principiul transparenței stă la baza luării deciziilor în cadrul Uniunii prin 

consultarea opiniei membrilor, conform procedurilor.  

Principiul eticii – este unul de bază în realizarea comunicării și se exprimă 

prin respectul reciproc pe care îl manifestă participanții în procesul de 

comunicare, excluderea ofenselor, acuzațiilor, discriminării și a criticii unei 

persoane.  

Principiul accesibilității  informației  - presupune că toate părțile implicate 

în comunicare au acces într-un mod egal la informație. Informația se distribuie în 

timp util. Acest principiu presupune că Uniunea va întreprinde eforturile 

necesare pentru a disemina informația, asigurând accesibilitatea acesteia.   

 

4. Proceduri 

Comunicarea Uniunii Avocaților reprezintă un proces organizat și 

planificat. Comunicarea se desfășoară în conformitate cu obiectivele de 
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comunicare stabilite și cu planul de activități de comunicare aprobat. Totodată, 

comunicarea Uniunii poate devia de la activitățile planificate în situații de criză, 

când va aplica comunicarea pentru situații de criză, și în funcție de alte 

evenimente sau evoluții din societate care influențează activitatea Uniunii. 

4.1. Responsabilități 

Coordonarea comunicării Uniunii este realizată de un membru al 

Consiliului desemnat, care are și funcția de purtător de cuvânt al instituției. 

Purtătorul de cuvânt solicită convocarea organelor de conducere în cazul în care 

este necesară luarea unor decizii sau aprobarea unor opinii în raport cu anumite 

situații ce vizează domeniul, face declarații din numele uniunii, după 

coordonarea acestora cu președintele UA, reprezintă Uniunea în anumite 

evenimente publice, după caz. Purtătorul de cuvânt este responsabil de 

monitorizarea implementării politicii de comunicare, strategiile și planurile de 

comunicare și prezintă note informative Consiliului de administrare despre 

implementarea planurilor de comunicare sau problemele de comunicare sesizate. 

Consiliul aprobă politica de comunicare, strategiile și planurile de 

comunicare ale Uniunii. Consiliul de administrare solicită și pune în discuție 

realizarea strategiilor și planurilor de comunicare, alte studii sau informații 

privind imaginea instituției, deficiențele de comunicare sesizate de membrii 

Uniunii. Consiliul de Administrare aprobă declarațiile sau luările de atitudine ale 

Uniunii în raport cu anumite evenimente care se produc în societate.  

Președintele Uniunii reprezintă Uniunea în raport cu mass-media, societatea 

civilă, cu autoritățile publice, organizațiile internaționale etc. Președintele 

participă la emisiuni Radio/TV, acordă interviuri, participă la evenimente 

publice sau deleagă alt membru al Consiliului să reprezinte instituția. 
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Președintele convoacă, la propunerea purtătorului de cuvânt, celula de criză în 

cazul unor situații de criză survenite. Președintele determină cine va fi purtător 

de mesaje în anumite situații. 

Membrii Uniunii delegați să reprezinte instituția în cadrul unor activități 

sau evenimente publice organizate de terțe părți vor  comunica exclusiv opinia 

Uniunii, coordonată în prealabil, și vor evita exprimarea opiniei proprii pentru a 

nu fi asociată cu opinia instituției pe care o reprezintă. 

Barourile de Avocați sunt în drept să inițieze și să dezvolte comunicarea 

individuală cu instituțiile și autoritățile de nivel local și regional, să 

interacționeze cu presa locală și cea regională, precum și cu organizațiile 

societății civile locale. Barourile își pot desemna o persoană responsabilă de 

activitățile de comunicare care va relaționa cu responsabilii din cadrul Uniunii 

Avocaților din Moldova. Barourile vor informa Uniunea despre evenimentele și 

activitățile desfășurate în  contextul comunicării publice și vor furniza informații 

relevante despre aceste eforturi pentru informarea membrilor Uniunii, a 

partenerilor și a publicului larg prin furnizarea informației pe pagina web în alte 

izvoare cu caracter informativ ale Uniunii.  

4.2. Comunicarea internă 

Comunicarea internă se realizează pentru: 

 Informarea membrilor despre derularea activităților curente ale 

Uniunii și realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a instituției 

precum și a altor documente de planificare internă.  

 Consultarea membrilor pentru a lua anumite decizii strategice și 

conceptuale care vizează activitatea avocaților, rolul avocaților în 

domeniul justiției, rolul UA. 
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 Facilitarea schimbului de experiență și de bune practici între membrii 

Uniunii. 

În contextul comunicării interne Uniunea instituie un mecanism de 

informare a membrilor despre activitatea Uniunii și evenimentele în care este 

implicată Uniunea, vizitele de studiu și schimbul de experiență, procesul 

decizional. Pentru informarea membrilor Uniunea utilizează: 

 grupurile de adrese electronice ale membrilor organelor de 

conducere, cele ale barourilor de avocați, ale asociațiilor create în 

cadrul Uniunii; 

 platforma închisă de informare și consultare a deciziilor care vizează 

reglementarea activității avocaților, alte aspecte relevante; 

 comunicarea directă;  

 cluburi de discuție tematice; 

 dezbateri;  

 schimbul de experiență.  

Informațiile care țin de interesul general al membrilor UA reprezintă: 

 Deciziile aprobate de către organele de conducere. 

 Proiectele de decizii sau documentele consultate public. 

 Rapoartele de activitate, inclusiv rapoartele financiare. 

 Invitații la evenimentele cu caracter public. 

 Rapoartele despre vizitele de studiu și schimbul de experiență pe care 

le efectuează membrii UA în cadrul activităților UA (cu prezentarea 

succintă a agendei vizitei, bunele practici studiate, lecțiile învățate și 

recomandările pentru replicarea bunelor practici în activitatea UA). 
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 Informațiile despre instruiri, conferințe, mese rotunde, dezbateri 

publici organizate de către terțele-părți. 

În comunicarea internă se utilizează informațiile cu accesibilitate limitată și 

informațiile publice. Informația va fi diseminată în timp util prin  plasare pe 

rețeaua internă a UA și prin expediere în mod prioritar organelor de conducere, 

barourilor de avocați, asociațiilor create în cadrul UA. Avocații membri ai UA 

pot solicita recepționarea tuturor informațiilor care țin de activitatea UA prin 

intermediul adresei electronice, prin intermediul unei solicitări expediate în 

adresa secretariatului și indicarea adresei de E-mail.  

În procesul de consultare, Uniunea va sistematiza propunerile parvenite din 

partea membrilor și va indica propunerile acceptate, ulterior informând membrii 

Uniunii despre propunerile acceptate prin intermediul mecanismelor de 

comunicare internă. 

Cu scopul îmbunătățirii continue a comunicării interne, Uniunea va evalua 

anual gradul de satisfacție a membrilor privind abordările, mecanismele și 

instrumentele de comunicare internă utilizate, prin elaborarea unui chestionar 

expediat pentru completare anonimă. 

4.3. Comunicarea externă 

Comunicarea externă se realizează cu terțele-părți pentru a asigura 

realizarea obiectivelor statutare ale instituției. Președintele UA este responsabilul 

nemijlocit de comunicarea externă a instituției și poate, cu acordul Consiliului de 

administrare, să delege responsabilități de reprezentare a Uniunii pentru 

comunicarea cu terțele-părți altor persoane din cadrul organelor de conducere 

ale instituțiilor, structurilor instituției  sau asociațiilor create.  
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În scopul facilitării comunicării cu terțele-părți, UA poate semna acorduri 

de colaborare care vor prevedea interesele comune, posibilitățile de colaborare 

reciproc avantajoasă. 

În cazul comunicării publice externe, membrii Uniunii vor trata cu respect 

opiniile sau declarațiile expuse din numele instituției, dar sunt în drept să-și 

exprime opinia personală în cazul în care aceasta diferă de cea oficială a 

instituției. 

Uniunea consideră prioritară comunicarea cu următorii factori interesați: 

 Autoritățile publice centrale (Guvern, Parlament) 

 Autoritățile din domeniul justiției (CSJM, Curtea Constituțională) 

 Structuri din domeniul protecției drepturilor omului (Centrul 

pentru drepturile omului, Consiliul de nediscriminare) 

 ONG-uri  

 Mass-media 

 Organizații internaționale care sprijină reformarea domeniului 

justiției (consiliul Europei, Comisia Europeană, UNDP, Guvernul SUA 

(Ambasada SUA în RM)) 

 Organizații internaționale profesionale 

 Publicul larg.  

 

4.4. Comunicarea publică în contextul comunicării Uniunii Avocaților 

 Comunicarea avocatului se va desfășura în corespundere cu 

prevederile Codului de etică al avocatului aprobat și cu bunele practici din 

experiența internațională. 
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  În comunicarea sa individuală, avocatul își va prezenta exclusiv 

opinia personală și va exclude orice asociere a sa cu Uniunea Avocaților, 

cu excepția cazurilor în care Uniunea a delegat avocatul să reprezinte 

instituția în comunicarea cu factorii interesați.  

 

5. Comunicarea în situații de criză 

Comunicarea în situații de criză  survine în situații de criză imprevizibile și 

neplanificate. Situații de criză pot fi considerate: publicarea unor materiale de 

presă critice, lansarea unor acuzații denigratoare la adresa Uniunii, a organelor 

de conducere sau a structurilor din cadrul Uniunii, situații cu caracter tragic cu 

implicarea membrilor Uniunii Avocaților, conflicte exteriorizate dintre membrii 

uniunii, decizii ale autorităților publice care vizează negativ activitatea și 

imaginea Uniunii. 

Comunicarea într-o situație de criză este gestionată de o celulă de criză, care 

este convocată de către președintele UA la semnalarea potențialei situații de criză 

de către purtătorul de cuvânt. 

Celula de criză este formată din: 

 Președintele UA,  

 purtătorul de cuvânt,  

 responsabilul de comunicarea cu autoritățile publice, în funcție de 

situație,  

 reprezentantul comisiilor, asociațiilor, altor structuri, în funcție de 

situație.  
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Celula de criză va decide asupra mesajelor care vor fi comunicate public, 

cine va comunica și interacționa cu presa, cu autoritățile publice, instituțiile 

internaționale și va elabora planul de comunicare în situația de criză. 

 

6. Identitatea corporativă vizuală 

Uniunea va plasa logo-ul, denumirea instituției, sloganul și alte însemne 

caracteristice pe pagina web, conturile de pe rețelele de socializare, materiale 

informative, educative sau logistice ale Uniunii.  

Logo-ul instituției va fi înregistrat ca marcă comercială la Agenția de Stat 

pentru Proprietate Intelectuală, iar descrierea logo-ului, a altor elemente vizuale 

și modalitățile de utilizare a acestora  vor fi expuse în manualul de vizibilitate, 

aprobat de Consiliul de Administrare. 

În contextul vizibilității corporative, Uniunea va pregăti un dosar de 

prezentare a instituției utilizat preponderent în comunicarea externă, care va 

include o broșură de prezentare a instituției, va produce obiecte promoționale și 

alte tipuri de materiale informative și de prezentare a instituției și a activității 

acesteia.   

 


