
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIA 
Asociației Tinerilor Avocați 

2017-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Proiect elaborat și definitivat de Consiliul de Administrare al Asociației Tinerilor Avocați  

și propus spre aprobare pentru Adunarea Generală a Membrilor Asociației în anul 2017) 

 

 



 

 

 

MISIUNE 

Misiunea Asociației Tinerilor Avocați constituie promovarea, apărarea şi 

consolidarea societății tinerilor avocați și avocaților stagiari, orientarea profesională a 

tinerilor juriști și a juriștilor în devenire, promovarea supremației legii și eficienței 

exercitării profesiei de avocat în Republica Moldova. 

 

VIZIUNE 

În anul 2021 Asociația Tinerilor Avocați va fi o echipă de tineri avocați și avocați 

stagiari consolidată, eficientă, transparentă, capabilă să reprezinte interesele societății 

tinerilor avocați și avocaților stagiari în cadrul organelor Uniunii Avocaților și în 

societate. 

 

VALORI  

Respectarea și promovarea normelor deontologiei profesionale, consolidarea statului 

de drept și protecția drepturilor omului.   

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

1. Contribuirea la ridicarea profesionalismului tinerilor avocați și avocaților 

stagiari și la orientarea profesională a tinerilor juriști.  

2. Consolidarea rolului administrativ al Asociației Tinerilor Avocaţi în cadrul 

Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

3. Dezvoltarea relațiilor de cooperare profesională pe plan național și 

internațional. 

4. Îmbunătățirea management-ului intern și consolidarea relațiilor dintre 

membrii Asociației.  

 

ACTIVITĂȚI PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR 

 

Obiectivul 1 Contribuirea la ridicarea profesionalismului tinerilor avocați și 

avocaților stagiari și la orientarea profesională a tinerilor juriști 

 

- Dezvoltarea proiectelor de promovare şi sporire a profesionalismului tinerilor 

avocați şi avocaților stagiari. 

- Dezvoltarea proiectelor de training-uri comune pe diverse tematici juridice între 

tinerii avocați, avocaţi stagiari şi alţi reprezentanți ai profesiilor juridice 

(judecători, procurori, notari, mediatori etc.), inclusiv la nivel internaţional. 

- Organizarea întâlnirilor de mentorat şi orientare profesională cu tinerii avocaţi, 

avocaţi stagiari, tineri juriști şi studenţi. 

- Implicarea Asociației în organizarea diverselor proiecte și evenimente destinate 

orientării profesionale și instruirii tinerilor avocați, avocați stagiari şi studenţi. 

- Elaborarea de îndrumare și recomandări destinate tinerilor avocaţi şi avocaţi 

stagiari. 



 

- Organizarea evenimentelor de comunicare și networking profesionale.   

 

Obiectivul 2 Consolidarea rolului administrativ al Asociației Tinerilor Avocaţi 

în cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova 

 

- Participarea activă a Asociaţiei la şedinţele Consiliului Uniunii Avocaților.  

- Contribuirea în procesul de elaborare a actelor interne de organizare a Uniunii 

Avocaților.  

- Contribuirea la activitatea structurilor reprezentative ale Uniunii Avocaților;  

- Implicarea în procesul de adoptare și modificare a actelor normative naționale, în 

special cele de interes pentru profesia de avocat.  

- Întreprinderea acţiunilor în vederea stabilirii comunicării instituționalizate cu 

organele de conducere ale  Uniunii Avocaților. 

- Promovarea imaginii Asociației în comunitatea profesională și în societate. 

 

Obiectivul 3 Dezvoltarea relațiilor de cooperare profesională pe plan național 

și internațional 

 

- Stabilirea de parteneriate cu organizații similare și îmbunătățirea procesului de 

comunicare externă.  

- Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizațiile studențești.  

- Stabilirea și dezvoltarea de parteneriate cu tinerii avocați în spațiul european şi 

internațional.  

- Participarea Asociaţiei în cadrul evenimentelor organizate de instituții și asociații 

europene și internaționale.  

- Obținerea calității de membru în cadrul organizațiilor europene și internaționale a 

tinerilor avocați și juriști.  

 

Obiectivul 4 Îmbunătățirea management-ului intern și consolidarea relațiilor 

dintre membrii Asociației  

 

- Delimitarea clară a domeniilor de responsabilitate între membrii Consiliului 

Asociației.  

- Îmbunătățirea procesului de comunicare între organele de conducere și membrii 

Asociației.  

- Sporirea participării membrilor Asociației în realizarea obiectivelor strategice ale 

Asociației.   

- Ridicarea nivelului de management al membrilor Asociației. 

 

 

 


