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APROBAT 

Hotărârea Consiliul Uniunii Avocaților  

din 26 februarie 2016 

Strategia  

Uniunii Avocaţilor din Moldova 

2016-2020 

 

 

Introducere 

 

MISIUNE 

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova promovează interesele tuturor 

avocaţilor din Republica Moldova pentru a asigura libertatea şi eficienţa exercitării 

profesiei de avocat, supremaţia legii, respectarea drepturilor omului şi 

independenţa justiţiei. Misiunea noastră este să promovăm cele mai înalte 

standarde profesionale în rândul avocaţilor.   

 

VIZIUNE 

În anul 2020, Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova  va fi o organizaţie 

bine organizată, eficientă, transparentă şi respectată de către avocaţi şi societate, 

pregătirea profesională a avocaţilor este îmbunătăţită, comunitatea avocaţilor este 

consolidată, drepturile avocaţilor sunt bine respectate, iar avocaţii respectă etica 

profesională. 
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Strategia Uniunii Avocaţilor pentru perioada 2016-2020 

 

Cu referire la calitatea asistenţei juridice calificate acordate de avocat: 

 managementul CA şi BAA este de multe ori neprofesionist, fapt care poate 

genera probleme organizatorice, de evidenţa fiscală etc.; 

 avocaţii nu au posibilitate de specializare  pe domenii de drept;  

 este dificil pentru avocaţi să acumuleze orele de formare profesională 

continuă; 

 nu există un mecanism de identificare a subiectelor pentru seminare, 

conferinţe, mese rotunde de profil, inclusiv internaţionale; 

 avocaţii nu cunosc şi nu aplică procedeele noi şi inovatoare în munca lor cu 

clienţii; 

 avocaţii au acces limitat la tehnologii şi resurse informaţionale noi. 

 

Cu referire la mediul pentru practicarea profesiei de avocat: 

 Interesele instituţiei avocaturii (organizatorice, fiscale şi de altă natură) nu 

sunt promovate prin  dialog activ în relaţiile cu puterea executivă, astfel 

încât asupra activităţii avocaţilor există riscul permanent de a fi introduse 

restricţii şi obligaţii suplimentare.  

 Cooperarea cu Barourile din străinătate nu este sistemică şi axată pe priorităţi 

de cooperare şi instruire, aceasta fiind practic inexistentă. 

 Comunicarea în interiorul Uniunii Avocaţilor este dificilă, nu există o reţea 

internă viabilă de comunicare, inclusiv electronică. 

 Onorariile avocaţilor sunt deseori plafonate neexistând o practică uniformă 

aplicată de instanţă.   
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Având în vedere faptul că, în prezent, asistenţa acordată de avocaţi necesită o 

îmbunătăţire calitativă, Consiliul Uniunii Avocaţilor a decis să elaboreze o strategie 

de dezvoltare a instituţiei avocaturii pentru următorii 4 ani.   

 

Priorităţile Strategiei Uniunii Avocaţilor: 

 Creşterea calităţii asistenţei acordate de avocat. 

 Îmbunătăţirea mediului pentru practicarea profesiei de avocat şi consolidarea 

reputaţiei instituţiei avocaturii în societate. 

 Consolidarea comunităţii avocaţilor. 

 Respectarea eticii profesionale în activitatea de avocat. 

 

Pentru atingerea acestor priorităţi, Strategia propune un şir de acţiuni, care vor face 

posibilă realizarea obiectivelor propuse.   

 

I. Creşterea calităţii asistenţei CAJC acordate de avocat 

 

Obiective: 

1.  Organizarea procesului de formare profesională iniţială şi continuă. 

2. Îmbunătăţirea instruirii iniţiale şi continue. 

3. Promovarea specializării în rândurile avocaţilor. 

1. Formarea iniţială şi continuă 

 

Acţiuni prioritare: 

1. Crearea unui centru de instruire a avocaţilor. 
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2. Identificarea şi implementarea unui mecanism de specializare a avocaţilor, 

precum şi crearea unor metode de suscitare a interesului avocaţilor pentru 

specializarea pe domenii. 

3. Identificarea posibilităţilor de remunerare a lectorilor pentru predarea în 

cadrul orelor de formare profesională continuă, inclusiv prin obţinerea 

granturilor de la finanţatori, precum şi sporirea  interesului avocaţilor pentru 

predarea orelor respective. 

4. Crearea unui mecanism de acreditare şi de înscriere la orele de pregătire 

profesională continuă, diversele  seminare, conferinţe, mese rotunde de profil, 

inclusiv cele internaţionale. 

5. Încurajarea CA şi BAA  pentru a stimula investirea în procedee noi şi 

inovatoare de activitate  cu clienţii, prin susţinerea informaţională şi prin 

organizarea seminarelor de profil. 

6. Încurajarea CA şi BAA pentru a  apela şi a face uz de noile tehnologii 

informaţionale în cadrul activităţii, inclusiv prin susţinerea informaţională şi 

prin organizarea seminarelor de profil. 

7. Conlucrarea eficientă cu Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată 

de Stat. 

8. Conlucrarea cu instituţiile de învăţământ superior din republică, Academia 

de Ştiinţe şi diversele instituţii internaţionale în vederea desfăşurării 

seminarelor, meselor rotunde, conferinţelor. 

9. Crearea Consiliului Ştiinţific – organ ce ar veghea îmbunătăţirea cadrului 

legislativ.  

10. Încurajarea specializării avocaţilor pe diferite domenii. 

11. Implementarea unui mecanism de evidenţă a orelor de pregătire profesională. 

12. Selectarea şi pregătirea formatorilor pentru asigurarea instruirii profesionale. 

13. Stabilirea criteriilor de evaluare privind admiterea în profesia de avocat. 
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14. Conţinutul curricular şi evaluarea. 

 

Avantaje: 

 Administrarea eficientă a CA şi a BAA. 

 Apariţia unor experţi din rândul  avocaţilor – specializaţi în diverse domenii. 

 Crearea posibilităţilor reale pentru ca toţi avocaţii să poată acumula orele de 

pregătire profesională continuă. 

 Acumularea cunoştinţelor de către avocaţi prin ascultarea orelor de pregătire 

profesională. 

 Apariţia formatorilor pregătiţi pentru predarea cursurilor în cadrul orelor de 

pregătire profesională continuă. 

 Creşterea eficienţei calităţii asistenţei prin implementarea procedurilor noi şi 

inovatorii în activitatea avocaţilor cu clienţii lor, precum şi a tehnologiilor 

noi. 

 Îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţii. 

 Creşterea onorariilor avocaţilor ca urmare a îmbunătăţirii calităţii asistenţei 

acordate de avocat. 

 

II. Îmbunătăţirea mediului pentru practicarea profesiei de avocat 

 

Obiective: 

1. Eficientizarea activităţii organelor de autoadministrare în privinţa formării 

bugetului, folosirii resurselor financiare şi umane. 

2. Creşterea transparenţei activităţii organelor de autoadministrare. 

3. Elaborarea şi aprobarea Strategiei şi politicii de comunicare în cadrul Uniunii 

Avocaţilor. 
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4. Asigurarea activităţii de promovare a intereselor avocaţilor în diverse 

proiecte legislative, precum şi promovarea iniţiativei acestora la elaborarea 

unor proiecte legislative. 

5. Îmbunătăţirea cooperării internaţionale cu Barourile din alte ţări. 

6. Monitorizarea chestiunilor legate de onorariile avocaţilor şi eficientizarea 

acestora. 

7. Schimbarea atitudinii instanţelor de judecată în cauzele privind compensarea 

adecvată a cheltuielilor de asistenţă juridică. 

8. Încheierea protocoalelor de colaborare cu autorităţile din ţară. 

9. Promovarea modificării cadrului legislativ privind organizarea avocaturii şi 

garanţiile sociale ale avocaţilor. 

 

Acţiuni prioritare: 

1. Specializarea membrilor Consiliului Uniunii Avocaţilor, astfel încât fiecare 

consilier să fie responsabil de atingerea anumitor obiective ale Strategiei 

Uniunii Avocaţilor, cu formarea Comitetelor pe domeniile respective, 

coordonate de 1-2 membri ai Consiliului. 

2. Antrenarea de către Decani a avocaţilor din circumscripţii în activitatea 

nemijlocită a Barourilor prin constituirea anumitor grupuri de lucru. 

3. Antrenarea avocaţilor tineri în activităţile Uniunii Avocaţilor şi ale Barourilor, 

în activitatea de cooperare internaţională a Uniunii Avocaţilor. 

4. Menţinerea unui buget unic al Uniunii Avocaţilor, cu delimitarea liniilor 

bugetare respective pentru cheltuielile fiecărui Barou şi ale Centrului de 

instruire. 

5. Diversificarea surselor de venit ale Uniunii Avocaţilor, inclusiv prin atragerea 

surselor din exterior. 
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6. Îmbunătăţirea schimbului de informaţii dintre Consiliul Uniunii Avocaţilor şi 

membrii avocaturii, în ambele direcţii, inclusiv prin îmbunătăţirea calitativă 

şi cantitativă a informaţiei plasate pe site-ul http://www.avocatul.md, 

precum şi prin crearea unei reţele funcţionale de comunicare internă 

(intranet), accesibile 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. 

7. Sporirea nivelului de colaborare cu donatorii străini pentru îmbunătăţirea 

activităţii avocaturii şi cooperarea în procesul de instruire. 

8. Lărgirea schimbului de experienţă profesională şi cooperarea cu Barourile de 

avocaţi din străinătate. 

9. Mediatizarea informaţiei cu privire la serviciile prestate de avocaţi, în scopul 

îmbunătăţirii calităţii asistenţei acordate şi majorării onorariilor. 

10. Promovarea unui sistem unic cu privire la practica instanţelor judecătoreşti în 

raport cu compensarea cheltuielilor de judecată pentru serviciile avocaţilor. 

11. Elaborarea materialului informaţional tematic privind  administrarea unui 

CA/BAA (care să conţină recomandări referitoare la administrare, evidenţa 

contabilă, raportarea fiscală, formarea şi aplicarea onorariilor, evidenţa 

activităţii avocatului etc.), ghidului bunelor practici de acordare a asistenţei 

clienţilor şi ghidului bunelor practici de comunicare cu clienţii (care să 

conţină recomandări cu privire la modul de raportare a muncii efectuate, 

aplicarea tehnologiilor moderne de comunicare etc.). 

12. Instituirea unui comitet de urgenţă în vederea asigurării asistenţei avocaţilor 

în situaţii dificile ce rezultă din exercitarea profesiei de avocat. 

13. Crearea fondului de solidaritate. 

 

Avantaje: 

http://www.avocatul.md/
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 Eficientizarea activităţii Uniunii Avocaţilor. 

 Promovarea intereselor instituţiei avocaturii prin îmbunătăţirea comunicării 

cu puterea executivă, prin activitatea de promovare a intereselor 

avocaţilor. 

 Îmbunătăţirea comunicării cu Barourile din străinătate, ceea ce va crea 

posibilităţi de schimb de informaţie şi experienţă pentru avocaţi. 

 Îmbunătăţirea comunicării între organele de autoadministrare şi avocaţi. 

 Reducerea riscurilor de necompensare a onorariilor avocaţilor. 

 Sporirea onorariilor avocaţilor. 

 

III.  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. Îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de comunicare, de colaborare şi de 

odihnă a avocaţilor. 

 

Acţiuni prioritare: 

1. Crearea unui grup permanent de muncă pro bono şi elaborarea  mecanismului 

de funcţionare a acestuia. 

2. Instituirea unui mecanism de monitorizare, înregistrare şi analiză statistică a 

orelor lucrate pro bono de avocaţi. 

3. Mediatizarea intensă a informaţiei obţinute cu privire la activitatea pro bono a 

avocaţilor. 
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4. Încadrarea avocaţilor stagiari în activităţi de prestare a serviciilor pro bono şi 

impunerea unui număr minim de ore lucrate pro bono acestora. 

5. Crearea unor programe de prestare a serviciilor pro bono de către avocaţi, cu 

ajutorul finanţării externe. 

6. Diseminarea şi mediatizarea informaţiei referitoare la CA şi BAA, privind 

tipul şi condiţiile serviciilor prestate de avocaţi, drepturile şi obligaţiile 

persoanei. 

7. Marcarea Zilei Avocatului, crearea unei proceduri solemne de accedere în 

profesie, marcarea Zilei Juristului, organizarea zilelor uşilor deschise, a 

seminarelor şi conferinţelor tematice.   

 

Avantaje: 

 Sporirea numărului de ore a activităţii pro bono, care va conduce la 

îmbunătăţirea reputaţiei avocaţilor. 

 Creşterea încrederii societăţii în instituţia avocaturii. 

 Acumularea de experienţă pentru avocaţii stagiari. 

 Îmbunătăţirea reputaţiei instituţiei avocaturii prin schimbarea atitudinii faţă 

de aceasta în societate. 

 Creşterea onorariilor avocaţilor. 

 

IV. O mai bună respectare a eticii profesionale a activităţii de avocat 

 

Obiective: 

1. Reglementarea mai detaliată a procedurii de examinare a cauzelor 

disciplinare. 

2. Uniformizarea practicii în cauzele disciplinare. 
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3. Ridicarea nivelului de cunoaştere a avocaţilor cu privire la aspectele de etică 

profesională. 

 

Acţiuni prioritare: 

1. Elaborarea Codului deontologic nou şi a comentariului acestuia. 

2. Adoptarea regulamentului Comisiei pentru etică şi disciplină. 

3. Securizarea dosarelor. 

4. Evidenţa cauzelor examinate de Comisia pentru etică şi disciplină. 

5. Uniformizarea practicii Comisiei pentru etică şi disciplină. 

6. Îndrumarea în cauze concrete a avocaţilor cu privire la etica profesională. 

7. Instruirea avocaţilor în domeniul eticii profesionale. 

 

 

 


