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Aprobat 

Hotărârea Consiliul Uniunii Avocaților  

din 26 februarie 2016 

Strategia de comunicare a 

Uniunii Avocaţilor din Moldova 

2016-2020 

 

Introducere 

 

Strategia de comunicare a Uniunii Avocaţilor  – instituţie de drept 

independentă  a societăţii civile care asigură pe baze profesionale  asistenţă 

juridică calificată persoanelor – reprezintă un document intern de sistematizare a 

eforturilor comunicative şi de stabilire a tacticilor şi activităţilor de comunicare 

ale Uniunii Avocaţilor; 

Prezenta strategie stabileşte priorităţile de comunicare ale Uniunii 

Avocaţilor din Republica Moldova, factorii interesaţi, mesajele şi instrumentele 

de comunicare utilizate în perioada respectivă; 

Strategia conţine un set de activităţi care urmează a fi realizate în perioada 

de implementare. 

 

Obiective 

 

Activitatea Uniunii Avocaţilor în anii 2016-2020 se va baza pe următoarele 

obiective: 
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1. Sporirea imaginii Uniunii Avocaţilor ca instituţie de apărare a drepturilor 

şi libertăţilor cetăţenilor. 

2. Sporirea nivelului de comunicare al Uniunii Avocaţilor pe plan intern  şi 

cel extern. 

3. Sporirea accesului la informaţiile despre activităţile Uniunii, lărgind actul 

de transparenţă în   activitatea şi procesul de luare a deciziilor la Uniune. 

4. Lansarea de platforme de discuţie cu autorităţile publice, societatea civilă şi 

mass-media pentru a avansa în intenţia sa de reformare şi  de creştere a capacităţilor 

interne pentru a contribui la dezvoltarea unui mediu care favorizează activitatea 

avocaţilor şi a edifica  rolului avocaturii ca instituţie de bază în promovarea 

drepturilor omului şi reformarea justiţiei.  

 

Priorităţi de comunicare 

 

Pornind de la condiţiile actuale, Uniunea Avocaţilor din Moldova îşi 

stabileşte următoarele priorităţi de comunicare: 

 

Prioritatea 1: Dezvoltarea imaginii Uniunii Avocaţilor ca instituţie 

reprezentativă, profesională, cu reputaţie notorie, care poate contribui la 

reformarea sectorului justiţiei din Republica Moldova. 

 

Prioritatea 2: Creşterea vizibilităţii Uniunii Avocaţilor în societate şi 

îmbunătăţirea nivelului de autoritate al membrilor avocaturii 

 

Prioritatea  3: Instituirea unor mecanisme eficiente de comunicare internă şi 

externă. 

 

Realizarea acestor priorităţi va contribui la: 
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 asigurarea transparenţei activităţii Uniunii atât în raport cu mediul 

intern, cât şi cu mediul extern; 

 dezvoltarea unor parteneriate eficiente; 

 crearea unui model de avocatură modernă bazată pe bunele practici 

externe; 

 stabilirea unor criterii şi standarde bazate pe bunele practici externe; 

 sporirea încrederii membrilor Uniunii în organele sale de 

autoadministrare; 

 promovarea valorilor de comportament colegial şi loial, atât în 

relaţiile dintre avocaţi, cât şi între membrii organelor de autoadministrare 

ale Uniunii bazate pe încredere şi responsabilitate; 

 sporirea prezenţei Avocaturii în registrul mass-mediei din republică 

şi din afara ei. 

 

Pe parcursul implementării strategiei de comunicare Uniunea va monitoriza 

continuu pentru a determina evoluţiile sau deficienţele de comunicare, astfel 

încât să fie întreprinse operativ acţiuni de ajustare a eforturilor de comunicare la 

noile condiţii şi la schimbările produse în societate. 

 

Valenţele comunicării instituţionale în spaţiul naţional 

 

Acţiunile propuse se vor baza pe lege, fiindcă justiţia se înfăptuieşte în 

numele legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi participanţii la actul de 

justiţie. 

 Elaborarea unor scrisori de intenţie şi organizarea unor şedinţe 

comune cu diriguitorii instituţiilor de drept de stat din RM pentru a încheia 

protocoale (acorduri) de colaborare între Uniunea Avocaţilor şi aceste instituţii. 
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 Încheierea unor protocoale (acorduri) de colaborare între Uniunea 

Avocaţilor şi instituţiile de drept de stat. Toate prevederile din protocoale 

(exclud actul de imixtiune şi se axează pe ideea de îndeplinire a unor obiective 

comune în vederea respectării principiilor de integritate şi de etică proprii 

profesiei de judecător, procuror, avocat. rotocoalele de colaborare se  bazează  pe  

lege şi pe criteriile de competenţă şi etică a ambelor părţi. 

 

 Uniunea Avocaţilor – Curtea Constituţională 

 Uniunea Avocaţilor – Curtea Supremă de Justiţie 

 Uniunea Avocaţilor – instanţele de judecată 

 Uniunea Avocaţilor – Procuratura Generală 

 Uniunea Avocaţilor – Ministerul Justiţiei 

 Uniunea Avocaţilor – Consiliul Superior al Magistraturii 

 Uniunea Avocaţilor – Ministerul Afacerilor Interne 

 Uniunea Avocaţilor – ONG-urile 

 

 Realizarea prevederilor protocoalelor (acordurilor) semnate de 

Uniunea Avocaţilor şi instituţiile de drept de stat din RM. 

 Menţinerea unei bune şi eficiente colaborări în vederea informării 

reciproce asupra implementării Prevederilor din acorduri 

(protocoale).  

 Publicarea revistei de specialitate a avocaţilor în variantă electronică 

şi pe suport de hârtie. 

 Publicarea unor comentarii ale codurilor de legi din Republica 

Moldova. 

 Publicarea de broşuri, pliante, calendare, sinteze tematice etc. 

 Publicarea practicii judiciare. 

 Publicarea hotărârilor CEDO etc. 
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 Mijloacele de comunicare: conferinţe de presă, declaraţii de presă, 

comunicate de presă, organizarea de conferinţe, reactualizare site şi 

broşuri on-line, sponsorizarea de evenimente culturale, media, 

organizarea de evenimente de impact, acţiuni de responsabilitate 

socială, realizarea unui parteneriat media etc. 

 

Valenţele comunicării instituţionale în spaţiul european  

 

Prin comunicare instituţională se va înţelege orice formă de comunicare ce 

se referă la instituţiile europene şi la aspectele lor specifice prin intermediul 

căreia devenim martori la evenimente din diferite locuri, participăm la discursuri 

politice de importanţă globală, regională şi chiar locală. Acestea vor fi organizaţii 

internaţionale care oferă asistenţă în domeniile conexe şi organizaţii 

internaţionale din domeniu. 

Toate acţiunile propuse în Strategie vor fi realizate prin interlocuţiune, 

dialog ca instanţă a discursului care realizează ansamblul de condiţii necesare 

pentru a constitui o semnificaţie, comunicate: 

1.  Organizarea de întâlniri cu conducătorii organizaţiilor internaţionale de 

drept şi ale CE, UE. 

2.  Organizarea unor activităţi tematice (seminare, conferinţe, mese rotunde, 

congrese, şcoli de vară etc.) cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor 

internaţionale europene şi mondiale. 

 

Valenţele comunicării instituţionale cu societatea civilă 

 

Comunicarea cu societatea civilă şi alte autorităţi din domeniul drepturilor 

omului presupune realizarea actului comunicativ cu diversele ONG-uri şi 
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organizaţii ale societăţii civile din domeniul drepturilor omului, asistenţei 

juridice etc.;  cu mass-media; mediul academic etc. 

 

Valenţele comunicării instituţionale cu presa 

 

Mass-media este unul din factorii relevanţi pentru Uniunea Avocaţilor. 

Comunicarea cu mass-media implică eforturi organizate din partea instituţiei: 

distribuite comunicate de presă, realizate articole şi interviuri,  press-kit (dosare 

pentru presă), vizite în teren, cluburi de presă, instruiri, şedinţe off record, 

conferinţe de presă. 

Avocaţii, care vor reprezenta UA din RM, vor stabili şi vor întreţine actul 

comunicativ cu reprezentanţii presei, indiferent de culoarea ei, pornind de la teza 

că avocatura are şi va avea întotdeauna un punct de vedere al său – cel al legii –

despre orice eveniment din societatea naţională şi internaţională. 

 

Abordări şi tactici 

 

Toate activităţile întreprinse de avocatură vor avea caracter transparent, 

clar, obiectiv. Mesajele transmise de conducerea avocaturii şi reprezentanţii 

acestei instituţii vor  urmări să capteze atenţia mass-mediei naţionale şi 

internaţionale. 

Acoperirea mediatică a problemelor avocaturii şi schimbul de comunicare 

între sferele publice naţionale şi instituţiile europene vor contribui la ridicarea 

rolului avocaturii în acest areal. Fiindcă opiniile dominante din orice societate au 

drept obiectiv de interes efectele mijloacelor de informare în masă asupra 

mentalităţilor şi comportamentelor. Comunicarea  internă şi externă implică 

furnizarea informaţiei, diversificarea canalelor şi mijloacelor de comunicare, 
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monitorizarea şi evaluarea continuă a procesului de comunicare, ajustarea 

eforturilor de comunicare în funcţie de reacţiile auditoriului/factorilor interesaţi, 

gradul de satisfacţie şi evoluţia relaţiilor instituţiei cu terţele părţi. 

Pentru a obţine eficienţă în procesul de comunicare al instituţiei cu terţele 

părţi, Uniunea Avocaţilor va depune efort pentru construirea unor relaţii de 

parteneriat şi de colaborare, investind în menţinerea şi dezvoltarea acestor relaţii. 

Pentru dezvoltarea capacităţilor interne şi adoptarea unor principii şi valori 

europene pentru profesia de avocat, Uniunea va lansa un dialog pentru formarea 

unor parteneriate bazate pe schimbul de experienţă şi replicarea bunelor practici 

cu instituţii omoloage din ţările cu democraţii mature şi tradiţii în domeniu, şi 

organizaţii europene. Aceste parteneriate vor contribui la accelerarea reformei, 

creşterea capacităţilor interne pe diferite dimensiuni şi profesionalizare a 

membrilor.  

În contextul comunicării, Uniunea va utiliza mai multe instrumente care vor 

contribui la atingerea obiectivelor propuse: 

 

I. Mijloace electronice şi audiovizuale: 

 

Conturi pe reţelele de socializare. Pentru comunicarea publică Uniunea va 

crea conturi pe reţele de socializare utilizate de un grup larg de factori interesaţi. 

Pentru comunicarea pe reţelele de socializare se vor plasa informaţii succinte 

privind activitatea instituţiei, decizii aprobate etc. Informaţiile vor fi plasate cu 

regularitate pentru a menţine interesul auditoriului. 

Pagina web. Este unul din instrumentele de bază în comunicarea Uniunii, 

atât comunicarea internă, cât şi cea externă. Pagina este destinată, în primul rând, 

publicului larg, iar informaţiile trebuie să fie scrise într-un limbaj accesibil, corect 

şi fluid.  
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Platforme şi reţele de comunicare. Uniunea va institui o reţea  pentru 

comunicare internă, în special pentru a asigura schimbul de informaţie, schimbul 

de experienţă, consultarea membrilor. Totodată, pot fi instituite platforme 

extinse, cu participarea partenerilor de discuţii ce vizează activitatea avocaţilor, 

politicile publice în domeniu etc. 

Spoturi video şi audio. Sporturile video şi audio sunt relevante pentru 

campanii de informare lansate de Uniune cu scopul de a-i spori publicului larg  

gradul de conştientizare a rolului avocaţilor în procesul justiţiei, promovarea 

unor valori în activitatea avocaţilor etc. 

 

II. Mijloace tipărite 

 

Publicaţii de carte şi reviste. Uniunea va continua editarea pe suport de 

hârtie şi electronic a revistei de specialitate Avocatul poporului  – unic mod de 

păstrare a informaţiei scrise şi a relatărilor despre activitatea Uniunii. În limita 

posibilităţilor financiare, Uniunea va edita  culegeri de pledoarii ale avocaţilor în 

instanţele de judecată, culegeri de acte normative şi bunele practici ale avocaţilor 

din sistem, rapoarte de activitate anuale, cincinale etc. 

Uniunea va elabora un set de materiale informative (broşuri, pliante) în 

limbile romană şi engleză, care vor prezenta instituţia, misiunea, activităţile 

acesteia, precum şi comisiile şi asociaţiile create.  

Raport anual de activitate. Este o modalitate de a prezenta membrilor şi 

partenerilor activităţile desfăşurate de instituţie, provocările şi perspectivele.  

Bilboard-uri. Bilboard-urile vor fi utilizate preponderent în zonele publice 

în cadrul campaniilor de informare sau conştientizare. Bilboard-urile vor 

promova mesaje, compuse din imagini şi text. 
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Obiecte promoţionale personalizate – astfel de obiecte (bannere portative,  

calendare, agende etc.) vor servi la sporirea vizibilităţii Uniunii. Aceste obiecte 

vor fi oferite partenerilor, mass-mediei, membrilor etc. 

 

III. Evenimente publice 

Mese rotunde. Astfel de evenimente sunt binevenite pe parcursul activităţii 

instituţiei. La aceste evenimente pot fi invitaţi în funcţie de subiectele abordate  

partenerii instituţiei. 

Conferinţe. Uniunea va organiza conferinţe cu ocazia zilelor profesionale 

naţionale sau europene. Totodată, vor fi organizate conferinţe tematice naţionale 

sau internaţionale pentru a pune în discuţii probleme ce vizează dezvoltarea 

domeniului avocaturii. 

Grupuri de lucru. Sunt organizate pentru identificarea unor soluţii pentru 

problemele identificate în domeniu. 

Discuţii publice. Este o modalitate de a prezenta şi de a discuta despre un 

domeniu. Astfel de evenimente pot fi organizate cu participarea societăţii civile, 

studenţilor, liceenilor etc. 

 

 

IV. Mesaje 

 

În procesul de comunicare Uniunea va utiliza în funcţie de factorii interesaţi 

mesajul: Uniunea Avocaţilor apără drepturile avocaţilor, promovează  şi 

stimulează profesionalismul, integritatea şi reputaţia avocaţilor.  

 

V.     Monitorizare şi evaluare 

Uniunea va monitoriza implementarea prezentei strategii pentru  a 

determina în ce măsură sunt atinse obiectivele propuse. De asemenea, 
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monitorizarea va permite identificarea deficienţelor de implementare şi 

adoptarea unor decizii de ajustare a strategiei. Pentru monitorizarea strategiei 

vor fi utilizaţi următorii indicatori: 

 

Prioritate Indicatori Surse de informaţie 

Dezvoltarea imaginii 

Uniunii Avocaţilor ca 

instituţie reprezentativă, 

profesională, cu reputaţie 

notorie, care poate 

contribui la reformarea 

sectorului justiţiei din 

Republica Moldova 

Acorduri de colaborare 

semnate cu autorităţile 

publice 

Numărul de poziţii 

(avize) formulate privind 

proiectele de acte 

normative şi legislative 

consultate 

Percepţia publicului 

despre profesia de avocat 

 

Acorduri semnate 

Poziţii formulate şi 

expediate autorităţilor 

publice 

 

Instituirea unor 

mecanisme eficiente de 

comunicare internă 

Platformă internă 

instituită şi funcţională 

Opinia membrilor despre 

transparenţa şi 

accesibilitatea informaţiei 

privind Uniunea 

Avocaţilor 

Şedinţe consultative cu 

membrii Uniunii 

organizate în cadrul 

Barourilor 

Platforma funcţională 

Chestionare de evaluare 

a opiniei membrilor 

Memorii elaborate în 

baza şedinţelor 

desfăşurate 
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