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INTRODUCERE 

Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova (în continuare-Centrul sau CIA) a elaborat Planul de instruire 
continuă a avocaților și instruire inițială a avocaților stagiari pentru un ciclu de 4 ani - perioada 2019-2022 (în continuare-Plan), în conformitate cu 
prevederile art. 15 alin. (6) lit. b), 39 lit. d), art. 54 alin. 1) lit. i) din Legea cu privire la avocatură 1260/2002; art. 26, 42, 43/1, 52/1 din Statutul 
profesiei de avocat, cu modificările şi completările din 06 octombrie 2017, aprobate prin Hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din Republica 
Moldova; în baza Regulamentului Centrului de Instruire a Avocaților, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Avocaților nr. UA/C/18/15 din 16 
februarie 2018.  

Scopuri și oviective. 

La elaborarea Planului s-au luat în considerare rezultatele activităţii Centrului desfăşurată în perioada precedentă, rezultatele evaluării 
necesităților de instruire desfășurate în luna august 2019, problemele și doleanțele indicate de avocați și avocați stagiari în cadrul evaluării 
cursurilor pe parcursul anului, recomandările Comisiei de Licențiere, exigențele Legii 1260/2002, Statutulul profesiei de avocat, Regulamentului 
CIA.  

Avocatul și avocatul stagiar, având datoria de a-și dezvolta pregătirea profesională, de a corespunde normelelor deontologice ale profesiei, 
trebuie să-şi completeze pregătirea profesională, să-și actualizeze cunoştinţele în domeniile în care îşi exercită profesia, să urmeze o pregătire 
continuă. Formarea inițială şi formarea continuă a avocatului stagiar și avocatului se fundamentează pe utilizarea cunoştinţelor dobândite în 
timpul facultăţii şi în practicarea dreptului, în exercitarea apărării în faţa instanţelor judecătoreşti, în domeniile de consultanță și reprezentare.  

Formele de pregătire profesională sunt: inițială și continuă.  

Formarea inițială reprezintă instruirea avocaților stagiari care, în condițiile Legii cu privire la avocatură, urmează cursuri de formare iniţială nu mai 
puțin de 80 de ore în decursul stagiului profesional (18 luni).  

Beneficiari ai instruirii inițiale sunt avocații stagiari (candidații care au promovat examenul de admitere la stagiul profesional și au înregistrat 
contractele privind efectuarea stagiului profesional, fiind aprobate de către Consiliul Uniunii Avocaților).  

Obiective generale la formarea inițială. Aprofundarea cunoștințelor în unele domenii de specialitate, recunoscute în profesia de avocat; 
cunoaşterea deontologiei și administrării profesiei; însușirea metodologiei scrierii actelor juridice şi judiciare și formarea abilităților practice 



 

 

pentru întocmirea documentelor procesuale; învățarea argumentării judiciare, a disciplinelor care aduc informaţii utile și dezvoltă abilităţi 
necesare profesiei.  

Obiective speciale la formarea inițială. În cadrul Programului de instruire instituționalizată cu durata de 40 de ore avocatul stagiar va fi 
familiarizat cu aspectele de etică, organizare și administrare profesională, totodată, va dobândi cunoştinţe și aptitudini necesare în exerciţiul 
profesiei şi care nu fac obiectul programelor universitare, cum sunt tehnicile de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată, 
tehnici de argumentare judiciară, metodologia scrierii actelor juridice şi judiciare, întocmirea documentelor procesuale.  

Avocații stagiari vor beneficia, suplimentar Programului de instruire instituționalizată, de cursuri, atât separate, cât și mixte, în grupuri cu avocații, 
la care, vor cunoaște discipline materiale și procesuale, vor dobândi aptitudini în domeniul examinării cauzelor civile, administrative, 
contravenționale, penale, respectiv, în cadrul formelor de instruire mixte avocaţii cu experienţă vor împărtăşi cunoștințe și tehnici cu avocații 
stagiari.  

Cursurile de care vor benefica avocații stagiari vor asigura aprofundarea cunoștințelor prin însușire, dezbatere a temei pe baza unor cazuri practice 
din exercitarea profesiei de avocat, prin discuţii libere, ateliere și forme de lucru practic-aplicativ. Întrebările ridicate de avocații stagiari vor putea 
primi răspuns calificat din partea formatorilor în cadrul formării inițiale, corespunzător interesului dezvoltării profesionale. La formarea inițială va 
fi pus accent și pe cunoașterea documentelor europene şi internaţionale la care Republica Moldova este parte, jurisprudenţei naționale și a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. 

Formarea continuă reprezintă instruirea și formarea profesională a avocaților care, în condițiile Legii cu privire la avocatură, urmează cursuri de 
formare continuă în cuantum de cel puțin 40 de ore.  

Obiective generale la formarea continuă. Formarea profesională continuă a avocaților se realizează în baza necesitatilor avocaților, cu accent pe 
aprofundarea cunoștințelor miltidisciplinare, dezvoltarea competenţelor profesionale, dobândirea tehnicilor şi abilităţilor practice, pe formarea 
deprinderilor de utilizare a noilor tehnologii informaţionale în domeniul profesional.  
 
Obiective speciale la formarea continuă. În cadrul cursurilor de formare continuă avocații își vor dezvolta aptitudinile profesionale necesare 
pentru exercitarea profesiei prin fundamentarea cunoștințelor despre interpretarea normelor de drept material şi procesual, prin îmbunătățirea  
calității scrierii actelor juridice și judiciare, documentelor procesuale, prin cunoașterea și dobândirea abilitățior practice și tehnicilor de pregătire a 
strategiei de caz și de argumentare judiciară, a tehnicilor de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată. Formarea continuă a 
avocaţilor este indispensabilă în contextul modificărilor legislative, dezvoltării științei dreptului, schimbării practici jurisprudenţiale naționale și a 



 

 

Curții Europene a Drepturilor Omului. La formarea continuă va fi pus accent și pe cunoașterea documentelor europene şi internaţionale la care 
Republica Moldova este parte, jurisprudenţei naționale și a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Profilul formatorului antrenat în procesul de instruire. Aptitudinile formatorilor vor corespunde diversității de aspecte care au importanță la 
proiectarea, elaborarea și prezentarea unui curs și cunoașterii particularităților educației adulților. Formatorii își vor dezvolta constant propriul 
nivel de cunoștințe teoretice și practice, de cunoaștere a modificărilor legislative și jurisprudențiale, vor participa la cursuri de formare a 
formatorilor. Formatorii vor asigura procesul calitativ de formare inițială și continuă. În cadrul cursurilor, formatorii vor evita prelegeri și vor 
încuraja dezbateri și discuţii libere, ateliere și forme de lucru practic-aplicativ. 

Modalități de realizare a formării inițiale și continue. Avocații și avocații stagiari se vor perfecționa prin organizarea cursurilor, dezbaterilor, 
discuțiilor libere, lecțiunilor, conferințelor. În cadrul conferinţelor şi al dezbaterilor tematice avocații și avocații stagiari își vor aprofunda 
cunoştinţele teoretice şi practice cu referire la noutățile în legislație și instituţiile modificate în legislație, aplicarea acestora în raport cu 
jurisprudenţa instanțelor judecătorești naționale, a Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Cursurile vor fi desfăşurate în grupuri de maxim 25 de participanți. Participarea la instruirea inițială și continuă va fi înregistrată în mod electronic 
în Programul de înregistrare a orelor obligatorii, care va genera rapoarte pentru a fi prezentate Comisiei de Licențiere și Consiliului Uniunii 
Avocaților.    

      
Notă: Planul de instruire continuă a avocaților și instruire inițială a avocaților stagiari pentru anii 2019-2022 poate fi actualizat semestrial și/sau anual în baza evaluărilor periodice a necesităților de instruire, a modificărilor legislative, schimbării practicii judiciare și proiectelor de colaborare. 



 

 

Nr. 
d/o DENUMIRE DOMENIU/ACTIVITATE CATEGORIA DE 

PARTICIPANȚI 
                  ANII 2019-2022 

2019 2020 2021 2022   Domeniul I. CODUL CIVIL 

 1.1 Instituții modificate în Codul civil  Avocați/avocați stagiari 13/4 22/4 22/4  22/4  
1.2  Examinarea cauzelor civile în baza instituțiilor Codului civil  Avocați/avocați stagiari 4/4 22/4 22/4  22/4  

  Domeniul II. PROCESUL CIVIL 

 2.1 Intentarea acțiunii civile și incidente de procedură  Avocați/avocați stagiari 4/4 6/4 6/4  6/4  
2.2  Pregătirea cauzei pentru dezbaterile judiciare Avocați/avocați stagiari 4/4  10/4 10/4  10/4  
 2.3 Probatoriul în procesul civil Avocați/avocați stagiari 4/4  10/4 10/4  10/4  
 2.4 Expertizele judiciare în procesul civil Avocați/avocați stagiari 6/4  4/4 4/4  4/4  
 2.5 Medierea  Avocați/avocați stagiari 3/8  2/4 2/4  2/4  



 

 

Nr. 
d/o DENUMIRE DOMENIU/ACTIVITATE CATEGORIA DE 

PARTICIPANȚI 2019 2020 2021 2022 

  Domeniul III. CODUL ADMINISTRATIV 

 3.1 Codul administrativ. Principii generale  Avocați/avocați stagiari  7/2 10/2 10/2  10/2  
3.2  Codul administrativ. Cartea III Avocați/avocați stagiari 6/2  10/2  10/2  10/2  

 Domeniul IV. CODUL PENAL 4.1 Probleme de clasificare a infracțiunilor Avocați  2/4 6/4 6/4 6/4  4.2 Individualizarea pedepsei în procesul penal. Aplicarea pedepsei penale  Avocați  2/4 6/4  6/4 6/4    Domeniul V. PROCESUL PENAL 

 5.1  Apărarea în faza urmăririi penale  Avocați 6/4 10/4  10/4  10/4  
5.2 Măsurile preventive în procesul penal Avocații 3/4 3/4 3/4 3/4  5.3 Rolul avocatului la terminarea urmăririi penale Avocați  2/4 4/4 4/4  4/4   5.4 Ședința preliminară în procesul penal Avocați  2/4 6/4  6/4 6/4   5.5 Probatoriul în procesul penal  Avocați  2/4 6/4 6/4  6/4   5.6 Nulitățile în procesul penal  Avocați  4/4  6/4  6/4 6/4  5.7 Expertizele în procesul penal  Avocați  1/4 2/4 2/4 2/4 



 

 

Nr. 
d/o DENUMIRE DOMENIU/ACTIVITATE CATEGORIA DE 

PARTICIPANȚI 2019 2020 2021 2022   Domeniul VI. EXAMINAREA CAUZELOR PE TIPURI ȘI DOMENII 6.1 Procedura de insolvabilitate  Avocați/avocați stagiari 10/4 12/4 12/4 12/4 
6.2 Cauzele privind drepturile consumatorilor Avocați/avocați stagiari 4/4 4/4 4/4 4/4 
6.3 Cauzele judiciare privind raporturile de muncă Avocați/avocați stagiari 2/4 4/4 4/4 4/4 
 6.4 Infracțiuni motivate de prejudecată și ură Avocați  2/16 2/16  2/16 2 /16 
 6.5 Examinarea cauzelor privind violența în familie, violența sexuală Avocați 3/8 2/8  2/8  2/8 
 6.6 Examinarea unor tipuri de cauze penale Avocați 4/4  8/4  8/4 8/4 
6.7 Examinarea unor tipuri de cauze civile Avocați/avocați stagiari 4/4 8/4 8/4 8/4 

  Domeniul VII. CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI 

 7.1 Cererea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și admisibilitatea Avocați/avocați stagiari 3/4 6/4  6/4  6/4 
 7.2 Dreptul la un proces echitabil în sensul art. 6 din CEDO Avocați/avocați stagiari 2/4 4/4 4/4   4/4 



 

 

Nr. 
d/o DENUMIRE DOMENIU/ACTIVITATE CATEGORIA DE 

PARTICIPANȚI 2019 2020 2021 2022 

 7.3 Satisfacții echitabile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului Avocați/avocați stagiari 2/4  2/4  2/4  2/4 
  Domeniul VIII. PREGĂTIREA ȘI PREZENTAREA CAUZEI ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂ  

 8.1 Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată  Avocați 3/16 4/16 4/16 4/16  
8.2 Argumentarea judiciară   Avocați/avocați stagiari 2/4 4/4 4/4 4/4 
8.3 Strategia de caz a avocatului. Modul 1 Avocați/avocați stagiari 2/4 4/4 4/4 4/4 
8.4 Strategia de caz a avocatului. Modul 2 Avocați/avocați stagiari 2/4 4/4 4/4 4/4 

  Domeniul IX. DOCUMENTE PROCESUALE ȘI EXCEPȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE 

 9.1 Întocmirea documentelor procesuale civile Avocați/avocați stagiari  12/4 33/4 33/4  33/4  
 9.2 Întocmirea documentelor procesuale penale  Avocați   12/4 33/4 33/4  33/4  
 9.3 Excepția de neconstituționalitate Avocați/avocați stagiari 2/4   4/4  4/4  4/4 



 

 

Nr. 
d/o DENUMIRE DOMENIU/ACTIVITATE CATEGORIA DE 

PARTICIPANȚI 2019 2020 2021 2022 

 9.4 Tehnici lingvistice la întocmirea documentelor procesuale Avocați/avocați stagiari 4/4  4/4  4/4  4/4  
  Domeniul X. PROGRAM OBLIGATORIU PENTRU AVOCAȚI STAGIARI   10.1 Administrarea profesiei de avocat Avocați stagiari  7/8 2/8  2/8 2/8 10.2  Deontologia avocatului Avocați stagiari  7/8 2/8  2/8 2/8  10.3 Scrierea documentelor procesuale Avocați stagiari  7/8 2/8 2/8 2/8 

10.4 Tehnici de pregătire și prezentare a unei cauze în fața instanței de judecată  Avocați stagiari 7/16 2/16 2/16 2/16 
  Domeniul XI. CONFERINȚE  11.1 Conferințe tematice Avocați/avocați stagiari  4/4 4/4 4/4 4/4   Domeniul XII. FORMAREA FORMATORILOR 

 12.1 Cursuri de formare a formatorilor Formatori 2/8 4/8  4/8 4/8 
XIII. COMUNICARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ  13.1  Evenimente de discuții interprofesionale  Avocați/avocați stagiari 4/2  4/2 4/2  4/2  



 

 

Nr. 
d/o DENUMIRE DOMENIU/ACTIVITATE CATEGORIA DE 

PARTICIPANȚI 2019 2020 2021 2022  13.2 Psihologie și comunicare  Avocați/avocați stagiari  6/4  6/4 6/4   6/4 
13.3 Tehnologii Informaționale Avocați/avocați stagiari 4/4 4/4 4/4 4/4 
 13.4 Standarde de calitate a profesiei de avocat Avocați/avocați stagiari 1/4 3/4 3/4  3/4   


