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Strategia UniUnii avocaţilor

Introducere
Strategia Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova pentru 

perioada 2012-2015 este elaborată în vederea consolidării insti-
tuţiei avocaturii în Republica Moldova, pentru a ridica reputaţia 
avocaţilor în societate, pentru a asigura administrarea eficientă 
a instituţiei avocaturii şi implicarea mai activă a Uniunii Avoca-
ţilor în soluţionarea problemelor cu care se confruntă avocaţii, 
inclusiv, autorităţile de stat. 

Având în vedere faptul că, în prezent, calitatea asistenţei 
juridice calificate („CAJC”) acordate de avocat nu este de cel 
mai înalt nivel, mediul nu este întotdeauna favorabil practicării 
profesiei, iar reputaţia instituţiei avocaturii are de suferit, Consiliul 
Uniunii Avocaţilor a decis să elaboreze o strategie de dezvoltare 
a instituţiei avocaturii pentru următorii 4 ani. 

Priorităţile Strategiei Uniunii Avocaţilor:

• Creşterea nivelului CAJC acordate de avocat.
• Îmbunătăţirea mediului pentru practicarea profesiei de 

avocat.
• Îmbunătăţirea şi consolidarea reputaţiei instituţiei avoca-

turii în societate.

Pentru implementarea acestor priorităţi, Strategia propune 
un şir de acţiuni, care vor face posibilă realizarea obiectivelor 
enunţate. 

I. Creşterea CAJC acordate de avocat
Obiective:

• Crearea, în interiorul profesiei, a mecanismelor de asigu-
rare a CAJC oferite de avocaţi.

• Promovarea specializării avocaţilor.
• Crearea mecanismului de instruire iniţială a stagiarilor.
• Asigurarea unui sistem funcţional de accedere în profesie 

a celor mai competenţi candidaţi.
• Organizarea şi coordonarea procesului de formare profe-

sională continuă.

Acţiuni prioritare:
1. Schimbarea modului de administrare a Cabinetului avo-

catului („CA”) şi a Biroului asociat de avocaţi („BAA”) prin 
elaborarea ghidului bunelor practici de administrare a 
unui CA/BAA (care să conţină recomandări referitoare 
la administrarea CA/BAA, evidenţa contabilă, raportarea 
fiscală, formarea şi aplicarea onorariilor, evidenţa lucrului 
avocatului etc.), ghidului bunelor practici de acordare a 
asistenţei clienţilor şi ghidului bunelor practici de comu-
nicare cu clienţii (care să conţină recomandări cu privire 
la modul de raportare a muncii efectuate, aplicarea teh-
nologiilor moderne de comunicare etc.).

2. Organizarea seminarelor, a discuţiilor publice cu privire la 
CAJC acordate de avocat.

pentrU perioada 2012-2015

La 28 aprilie 2012, orele 09.00, va avea loc
Congresul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova

Agenda Congresului include:

1. Raportul anual privind activitatea Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.
2. Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru Etică şi Disciplină.
3. Raportul anual privind activitatea Comisiei de Licenţiere.
4. Raportul anual al Comisiei de Cenzori.
5. Diverse.

Pentru informaţii suplimentare – telefonul: 22-52-61.

Preşedintele Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, 
Gheorghe AMIHALACHIOAIE

APROBAT
Consiliul Uniunii Avocaţilor 

din Republica Moldova 
Decizia nr. 2 din 30.03.2012
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3. Examinarea practicii internaţionale cu privire la mecanis-
mele interne de asigurare a CAJC (spre exemplu, revizuirea 
dosarelor finisate, observarea avocatului în procesul acor-
dării asistenţei juridice, crearea sistemelor de încurajări şi 
distincţii, evaluarea colegială a avocaţilor etc.) şi selectarea 
practicilor relevante pentru Republica Moldova.

4. Identificarea şi implementarea unui mecanism de spe-
cializare a avocaţilor, precum şi crearea unor metode de 
interesare a avocaţilor în specializarea pe domenii.

5. Elaborarea cursurilor de formare iniţială a stagiarilor în 
vederea pregătirii acestora pentru acordarea asistenţei ju-
ridice pe parcursul stagiului profesional, precum şi pentru 
susţinerea examenelor de admitere în profesie.

6. Revizuirea modalităţii de organizare a examenelor de 
admitere în profesie din perspectiva asigurării unui proces 
echitabil şi transparent, pentru a selecta candidaţii cei mai 
competenţi şi a exclude evaluarea arbitrară şi subiectivă 
a lucrărilor.

7. Identificarea posibilităţilor de remunerare a formatorilor 
pentru predarea în cadrul orelor de formare profesională 
continuă, inclusiv prin obţinerea granturilor de la finan-
ţatori, precum şi prin orientarea interesului avocaţilor 
spre predarea orelor respective prin echivalarea unei ore 
predate cu două ore ascultate.

8. Crearea unui mecanism de acreditare şi de înscriere la orele 
de pregătire profesională continuă din cadrul diverselor 
seminare, conferinţe, mese rotunde de profil, inclusiv 
internaţionale.

9. Încurajarea CA şi BAA pentru a investi în procedee noi şi 
inovatoare de lucru cu clienţii, prin susţinerea informaţio-
nală şi prin organizarea seminarelor de profil.

10. Încurajarea CA şi BAA pentru a apela la noile tehnologii 
informaţionale în cadrul activităţii, inclusiv prin susţinerea 
informaţională şi prin organizarea seminarelor de profil.

11. Conlucrarea eficientă cu Consiliul Naţional de Asistenţă 
Juridică Garantată de Stat.

Avantaje:
• administrarea eficientă a CA şi a BAA;
• înţelegerea problemelor legate de CAJC acordate şi munca 

individuală a fiecărui avocat asupra rezolvării lor;
• specializarea avocaţilor în diverse domenii;
• crearea, pentru toţi avocaţii, a oportunităţilor de a acumula 

noi cunoştinţe şi abilităţi prin participarea la orele de pre-
gătire profesională continuă;

• învăţarea prin predare pentru avocaţii care vor preda 
cursuri în cadrul orelor de pregătire profesională continuă;

• creşterea eficienţei muncii avocaţilor prin implementarea 
procedurilor noi şi inovatorii şi a tehnologiilor noi;

• îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii şi sporirea gradului de 
satisfacţie a clienţilor faţă de asistenţa acordată de avocat;

• creşterea onorariilor avocaţilor ca urmare a îmbunătăţirii 
calităţii asistenţei acordate de avocat.

II. Îmbunătăţirea mediului pentru practicarea
 profesiei de avocat

Obiective:
1. Eficientizarea activităţii Consiliului Uniunii Avocaţilor.
2. Eficientizarea activităţii Uniunii Avocaţilor în privinţa for-

mării bugetului şi a folosirii eficiente a resurselor financiare 
şi umane.

3. Instruirea sistematică a conducerii şi a personalului Uniunii 
Avocaţilor cu privire la practicile eficiente de administrare.

4. Creşterea transparenţei activităţii Uniunii Avocaţilor.
5. Asigurarea activităţii de lobby a intereselor avocaţilor prin 

diverse proiecte legislative şi prin promovarea iniţiativei 
acestora la elaborarea unor proiecte legislative.

6. Elaborarea unor măsuri pentru a încuraja stagiarii/avocaţii să 
lucreze în raioane, unde sunt foarte puţini avocaţi.

7. Obţinerea finanţării externe prin granturi oferite pentru 
consolidarea instituţiei avocaturii.

8. Îmbunătăţirea cooperării internaţionale cu alte barouri, 
asociaţii şi uniuni de avocaţi din alte ţări.

9. Monitorizarea chestiunilor legate de onorariile avocaţilor 
şi eficientizarea acestora.

10. Schimbarea atitudinii instanţelor de judecată în cauzele 
privind compensarea adecvată a cheltuielilor de asistenţă 
juridică.

Acţiuni prioritare:
1. Specializarea membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor, 

astfel încât fiecare membru al Consiliului să fie responsabil 
de realizarea anumitor obiective ale Strategiei Uniunii Avo-
caţilor, cu formarea Comitetelor pe domeniile respective, 
coordonate de 1-2 membri ai Consiliului, precum:

• Comitetul Relaţii cu instituţiile de stat va  îndeplini acţiunile 
de iniţiativă legislativă şi de lobby pe proiecte legislative ce 
ţin de interesul profesiei de avocat (numirea unor membri 
ai Consiliului UA pentru a coordona activitatea Uniunii 
Avocaţilor în procesul de elaborare a proiectelor actelor 
legislative de către Ministerul Justiţiei al RM).

• Comitetul Consultare care va menţine legătura perma-
nentă cu avocaţii şi va înregistra/procesa propunerile, 
contribuţiile şi părerile acestora cu referire la iniţiativele 
legislative ale Guvernului sau ale Uniunii Avocaţilor, la 
organizarea lobby-ului.

• Comitetul Relaţii cu finanţatorii externi, care ar elabora 
propuneri de proiecte şi le-ar prezenta în vederea obţinerii 
finanţării de la donatorii externi, precum: PNUD, NORLAM, 
ABA/ROLI, Fundaţia Soros Moldova, Fundaţia Germană 
pentru Colaborarea Juridică Internaţională (IRZ) ş.a.

• Comitetul Cooperare internaţională, care ar asigura 
contactul permanent şi schimbul constant de informaţii 
dintre Uniunea Avocaţilor şi asociaţiile profesionale inter-
naţionale ale avocaţilor şi uniunile avocaţilor din alte ţări.

• Comitetul Îmbunătăţirea CAJC acordate de avocaţi. 
• Comitetul Îmbunătăţirea reputaţiei instituţiei avocaturii 

în societate.
• Comitetul Organizare a profesiei de avocat.
• Comitetul Pregătire profesională şi accedere în profesie.
• Comitetul Asistenţă juridică garantată de stat.
• Comitetul Colaborare cu Asociaţia Judecătorilor.
• Comitetul Evaluare a prestaţiei judecătorilor.
• Comitetul Colaborare cu procuratura. 
• Pe lângă membrii Consiliului Uniunii Avocaţilor, comitetele 

vor atrage şi vor fi completate cu avocaţi cu iniţiativă, inte-
resaţi să contribuie cu munca, experienţa şi aptitudinile lor 
la dezvoltarea profesiei, inclusiv avocaţi tineri.

2. Selectarea şi numirea Secretarului General al Uniunii 
Avocaţilor.

3. Antrenarea de către Decani a avocaţilor din circumscripţii 
în activitatea nemijlocită a Barourilor prin constituirea 
consiliilor, a diferitor grupuri de lucru etc.

4. Susţinerea Asociaţiei Avocaţilor Tineri care ar asigura evi-
denţierea problemelor cu care se confruntă avocaţii tineri, 
utilizarea potenţialului acestora, antrenarea avocaţilor tineri 
în activităţile Uniunii Avocaţilor şi ale Barourilor, în activitatea 
de cooperare internaţională a Uniunii Avocaţilor etc.

5. Menţinerea unui buget unic al Uniunii Avocaţilor, cu 
delimitarea ramurilor bugetare respective pentru cheltu-
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III. Îndreptarea şi consolidarea reputaţiei  
instituţiei avocaturii în societate

Obiective:
1. Crearea şi mediatizarea unei practici bogate a activităţii 

pro bono.
2. Diseminarea şi mediatizarea informaţiei referitoare la 

avocatură.
3. Crearea unui mecanism eficient de responsabilizare a 

avocaţilor prin revizuirea normelor deontologice ale avo-
caţilor, instruirea în domeniul deontologiei şi publicarea 
hotărârilor Comisiei de Etică şi Disciplină pe pagina de 
internet a Uniunii Avocaţilor.

4. Îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de comunicare, de 
colaborare şi de odihnă a avocaţilor.

Acţiuni prioritare:
1. Crearea unui mecanism de monitorizare şi înregistrare a 

orelor lucrate de avocaţi pro bono.
2. Mediatizarea intensă a informaţiei obţinute cu privire la 

activitatea pro bono a avocaţilor.
3. Încadrarea avocaţilor stagiari în activităţi de acordare a 

asistenţei pro bono şi impunerea unui număr minim de 
ore lucrate pro bono.

4. Crearea unor programe de acordare a asistenţei pro bono 
de către avocaţi, cu ajutorul finanţării externe.

5. Diseminarea şi mediatizarea informaţiei referitoare la CA 
şi BAA, la tipul şi condiţiile asistenţei acordate de avocat, 
la drepturile şi obligaţiile persoanei şi adresarea la avocat 
în momentul încălcării acestora.

6. Instituirea şi celebrarea Zilelor Uniunii Avocaţilor şi ale 
Barourilor, crearea unei proceduri solemne de accedere 
în profesie, celebrarea Zilei Juristului, organizarea zilelor 
uşilor deschise, organizarea seminarelor şi conferinţelor 
tematice, precum şi transformarea Adunărilor Generale ale 
Barourilor şi a Congreselor Uniunii Avocaţilor în platforme 
de comunicare şi dezbateri constructive. 

Avantaje:
• Sporirea numărului de ore a activităţii pro bono, ceea ce va 

conduce la îmbunătăţirea reputaţiei avocaţilor şi creşterea 
numărului de clienţi.

• Creşterea încrederii societăţii în instituţia avocaturii.
• Acumularea de experienţă pentru avocaţii stagiari.
• Îmbunătăţirea reputaţiei instituţiei avocaturii prin schim-

barea atitudinii faţă de aceasta în societate.
• Creşterea onorariilor avocaţilor.

IV. Modificarea Strategiei

• Pe măsura parvenirii unor propuneri constructive de la co-
munitatea avocaţilor, Consiliul UA le va studia şi va examina 
oportunitatea modificării şi completării prezentei strategii.

Alte aspecte
În decurs de două luni de la numire, Secretarul General al 

Uniunii Avocaţilor va elabora un Plan de acţiuni şi de meca-
nisme de evaluare/indicatori de implementare. De asemenea, 
Secretarul General şi membrii Consiliului UA vor prezenta la 
Adunările Generale ale Barourilor şi la Congresele Uniunii 
Avocaţilor rapoarte detaliate cu privire la implementarea 
Strategiei şi a Planului de acţiuni. 

ielile fiecărui Barou, precum includerea în bugetul Uniunii 
Avocaţilor a cheltuielilor necesare pentru funcţionarea şi 
exercitarea funcţiilor Barourilor.

6. Diversificarea surselor de venit ale Uniunii Avocaţilor prin 
atragerea surselor din bugetul de stat cu scopul instruirii avo-
caţilor, inclusiv prin coordonarea de către Uniunea Avocaţilor 
a programelor de instruire oferite de către donatorii externi, 
precum şi încheierea unui acord de colaborare cu Institutul 
Naţional al Justiţiei care să le permită avocaţilor, în anumite 
condiţii, să participe la instruirea oferită de către Institut.

7. Îmbunătăţirea schimbului de informaţii dintre Consiliul 
Uniunii Avocaţilor şi membrii acestuia, în ambele direcţii, 
inclusiv prin îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă a infor-
maţiei plasate pe site-ul http://www.avocatul.md, precum 
şi prin crearea unei reţele funcţionale de comunicare inter-
nă (intranet), accesibilă doar pentru avocaţi, care ar facilita 
pregătirea profesională continuă a avocaţilor, ar permite 
difuzarea electronică a publicaţiilor Uniunii Avocaţilor, 
plasarea seminarelor în varianta video ş.a.

8. Reorganizarea relaţiilor cu donatorii străini, precum: PNUD, 
ABA/ROLI, NORLAM, Fundaţia Soros Moldova, Fundaţia 
Germană pentru Colaborarea Juridică Internaţională 
(IRZ) ş.a.

9. Stabilirea schimbului profesional de informaţie şi de ex-
perienţă dintre barourile, asociaţiile şi uniunile de avocaţi 
din alte ţări în vederea îmbunătăţirii activităţii Uniunii 
Avocaţilor.

10. Organizarea de mese rotunde, seminare, conferinţe inter-
naţionale în probleme actuale în domeniul avocaturii cu 
scopul identificării metodelor de soluţionare a acestora.

11. Asigurarea creşterii onorariilor avocaţilor prin sistema-
tizarea şi mediatizarea informaţiei cu privire la asistenţa 
acordată de aceştia.

12. Implementarea unui mecanism de colectare a informaţiei 
cu privire la atitudinea şi practica instanţelor judecătoreşti 
în raport cu compensarea cheltuielilor de judecată pentru 
asistenţa juridică acordată de avocaţi.

13. Identificarea şi implementarea unui mecanism eficient 
de comunicare cu Curtea Supremă de Justiţie în vederea 
modificării practicii judiciare de diminuare nejustificată 
a onorariilor avocaţilor; contribuirea la elaborarea şi pro-
movarea unui cadru normativ clar legat de compensarea 
echitabilă de către instanţele judecătoreşti a cheltuielilor 
de judecată pentru asistenţa juridică acordată de avocaţi, 
suportate de clienţii-parte în proces.

Avantaje:
• Eficientizarea activităţii Uniunii Avocaţilor.
• Promovarea intereselor instituţiei avocaturii prin îmbună-

tăţirea comunicării cu instituţiile de stat, prin activitatea de 
lobby şi prin promovarea iniţiativelor legislative.

• Obţinerea finanţării externe, care ar permite investiţii 
substanţiale în dezvoltarea instituţiei avocaturii.

• Îmbunătăţirea comunicării cu barourile, asociaţiile şi uni-
unile de avocaţi din străinătate, ceea ce va crea posibilităţi 
de schimb de informaţie şi experienţă.

• Îmbunătăţirea comunicării între Uniunea Avocaţilor şi 
avocaţi.

• Reducerea riscurilor de neplată a onorariilor avocaţilor.
• Creşterea onorariilor avocaţilor.
• Schimbarea practicii judiciare cu referire la compensarea 

onorariilor avocaţilor.


