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I. DESCRIERE GENERALĂ 
 
Fondarea  
La 30 martie 2012, Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova a aprobat Statutul 
Asociaţiei Tinerilor Avocaţi („ATA” sau „Asociaţia”).  
ATA este o formă de asociere profesională, apolitică, nonprofit, constituită prin libera 
manifestare a voinţei a avocaţilor în vârstă de până la 40 ani, precum şi a avocaţilor stagiari. 
Scopul Asociaţiei este promovarea şi protejarea intereselor comune ale profesiei de avocat şi 
reprezintă o structură autonomă, fără personalitate juridică, formată pe lângă Uniunea 
Avocaţilor.1 
Asociaţia Tinerilor Avocaţi a fost creată la iniţiativa unui grup al avocaţilor stagiari.2 Scopul 
iniţial al grupului a fost crearea "Asociaţiei Avocaţilor Stagiari". La prezentarea iniţiativei în 
faţa Consiliului Uniunii Avocaţilor şi în urma discuţiilor cu privire la viitorul constructiv al 
Asociaţiei s-a convenit ca denumirea acesteia să fie "Asociaţia Tinerilor Avocaţi", care să 
includă atât avocaţii tineri cât şi avocaţii stagiari, iar în cadrul Asociaţiei să existe o 
subdiviziune a avocaţilor stagiari. 
Asociaţia Tinerilor Avocaţi este prima formă de asociere creată pe lângă Uniunea Avocaţilor, 
care în calitate de membri include avocaţii în vârstă de până la 40 ani şi avocaţi stagiari.  
Crearea Asociaţiei este un obiectiv realizat în contextul priorităţilor Strategiei Uniunii 
Avocaţilor aprobată prin decizia Consiliului Uniunii Avocaţilor nr. 2 din 30.03.2012.3   
 
Structura organizatorică 
Structura organizatorică a Asociaţiei este formată din următoarele organe: 
1. Adunarea Generală 
2. Consiliul de Administrare 
3. Preşedintele 
4. Secretarul General al Asociaţiei 
5. Subdiviziunea avocaţilor stagiari 
În cadrul Subdiviziunii avocaţilor stagiari se formează următoarele organe: 
a) Adunarea generală 
b) Consiliul Subdiviziunii 
c) Președintele Subdiviziunii 
d) Secretarul Subdiviziunii 
 
Mai multe informaţii cu privire la structura organizatorică și componenţa organelor de 
conducere poate fi găsită pe site-ul Uniunii Avocaţilor4.  

                                                             
1
 Statutul ATA poate fi consultat pe site-ul oficial al Uniunii Avocaţilor: http://avocatul.md/actele-ata.  

2 http://avocatul.md/grup-de-initiativa 
3
 http://www.avocatul.md/files/documents/Strategia%20UA%202012-2015.pdf  

4 http://avocatul.md/structura  

http://avocatul.md/actele-ata
http://avocatul.md/grup-de-initiativa
http://www.avocatul.md/files/documents/Strategia%20UA%202012-2015.pdf
http://avocatul.md/structura
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II. ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI  
 
De la fondare Asociaţia s-a implicat în mai multe activităţi destinate să contribuie la 
promovarea şi protejarea intereselor comune ale profesiei de avocat, precum şi consolidarea 
instituţională a avocaturii şi promovarea imaginei instituţiei în societate.  În continuare sunt 
descrise cele mai importante activităţi strategice ale Asociaţiei desfăşurate în perioada 2013-
2014.  
 
Implicarea în cadrul Programul „Professional Fellows Program”  
În perioada 2013-2014, ATA a fost implicată activ în activitatea programului „Professional 
Fellows Program” finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii și 
administrat de organizaţia American Councils.  Președintele ATA, Vladimir Palamarciuc, a 
fost selectat, pe bază de concurs, pentru efectuarea unui un stagiu profesional în cadrul 
Baroului Statului New Mexico („SBNM”) în perioada 4 octombrie – 5 Noiembrie 2013.5  Ca 
urmare a efectuării stagiului a fost posibilă organizarea și implementarea proiectului în 
Republica Moldova cu denumirea „Implementarea modelelor de bune practice ale Asociaţiei 
Barourilor Americane (ABA) și Diviziunii Tinerilor Avocaţi (YLD) în consolidarea capacităţilor 
administrative din cadrul Uniunii Avocaţilor din Moldova (UAM) și Asociaţiei Tinerilor Avocaţi 
din Moldova (ATA)”6. În calitate de invitat special din SUA a fost Richard Spinello, 
Consultantul General al Baroului Statului New Mexico.  
 
Semnarea acordului de colaborare dintre Uniunea Avocaților din Moldova și Baroul 
Statului New Mexico 
În urma vizitei de lucru al Consultantului General al Baroului Statului New Mexico, SUA, 
Richard Spinello, a fost semnat acordul de colaborare între Uniunea Avocaţilor din Republica 
Moldova și Asociaţia Tinerilor Avocaţi, pe de o parte, și Baroul Statului New Mexico și 
Diviziunea Tinerilor Avocaţi, pe de altă parte.  Prin acordul semnat Părţile au recunoscut 
existenţa unui statut special de cooperare și asistenţă între organizaţii și fiecare parte s-a 
angajat să identifice resursele administrative interne și să numească reprezentanţii săi să 
continue discuţiile și implementeze domeniile corespunzătoare de cooperare și asistenţă 
profesională.  
 
Colaborarea cu Ministerul Justiției în elaborarea Studiului privind criteriile de accedere în 
profesia de avocat 
În perioada 2013-2014 Asociaţia a fost activ implicată în procesul de elaborare a Studiului 
privind criteriile de accedere în profesia de avocat destinat să implementeze acţiunea 
3.2.4.1. din Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de Reformare a Sectorului 
Justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 
6 din 16 februarie 2012.7  În acest context, urmează a fi evidenţiat că, o contribuţie esenţială 
la elaborarea Studiului a constituit Ghidul Avocatului Stagiar8 elaborat de Asociaţia Tinerilor 
Avocaţi cu suportul ABA ROLI Moldova.   
 

                                                             
5
 http://americancouncils.md/lfp/news/891  

6 http://avocatul.md/news/bunelor-practici-i-modele-de-administrare-ale-asociaiei-barourilor-americane   
7 http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2171  

http://avocatul.md/news/studiul-privind-criteriile-de-accedere-in-profesia-de-avocat-in-republica-moldova 
8 http://avocatul.md/publications/ghidul-avocatului-stagiar  

http://americancouncils.md/lfp/news/891
http://avocatul.md/news/bunelor-practici-i-modele-de-administrare-ale-asociaiei-barourilor-americane
http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=4&id=2171
http://avocatul.md/news/studiul-privind-criteriile-de-accedere-in-profesia-de-avocat-in-republica-moldova
http://avocatul.md/publications/ghidul-avocatului-stagiar
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Discuții Publice pentru Avocații Stagiari și Tinerii Avocați 
În toamna anului 2012 Asociaţia Tinerilor Avocaţi cu susţinerea ABA ROLI Moldova și 
Biblioteca Publică de Drept a lansat proiectul de organizare a „Discuţiilor Publice pentru 
Avocaţii Stagiari şi Tinerii Avocaţi”.  Formatul discuţiilor constă în prezentarea unui raport de 
către un avocat stagiar împreună cu un jurist calificat, urmat de dezbaterea subiectului 
respectiv de către participanţii la discuţiile publice.  Aceste discuţii au drept scop 
contribuirea la pregătirea iniţială a avocaţilor stagiari, inclusiv pentru susţinerea examenului 
de admitere în profesia de avocat, şi ridicarea calificării profesionale a tinerilor avocaţi.  
Discuţiile Publice organizate au implicat participarea a peste 60 de avocaţi și avocaţi stagiari 
la fiecare eveniment.  
 
Din momentul lansării proiectului au fost organizate mai multe discuţii publice, iar pentru 
perioada de raportare a anului 2013-2014 pot fi evidenţiate următoarele:  
 
Perspectivele noii legi a insolvabilităţii si protejarea intereselor creditorilor în cadrul 
procesului de insolvabilitate desfăşurată la 10 iulie 2013. În calitate de vorbitori au fost 
invitaţi: Dl Gheorghe Macovei, magistru în drept, lector universitar USM, avocat; şi Dl 
Vladimir Palamarciuc, magistru în drept, preşedinte Asociaţia Tinerilor Avocaţi. 
 
Infracţiunile de sustragere în proporţii mari și deosebit de mari desfășurată la 11 februarie 
2014. În calitate de vorbitori au fost invitaţi: Dl Ștefan Niţă, judecător; şi Dl Ruslan Ciocoi, 
membru al consiliului de administrare al Asociaţiei Tinerilor Avocaţi. 
 
Aspecte teoretice și practice privind extrădarea desfășurată la 06 mai 2014. În calitate de 
vorbitori au fost invitaţi: Dna Mihaela Vidaicu, doctor în drept, conferenţiar universitar; şi Dl 
Botnarenco Dorin, membru al consiliului de administrare al Asociaţiei Tinerilor Avocaţi, 
avocat. 
 
Curriculum pentru avocați stagiari  
Pe parcursul anilor 2013-2014 ABA ROLI Moldova în colaborare cu Asociaţia Tinerilor Avocaţi 
au iniţiat elaborarea curriculum-ului pentru instruirea iniţială a avocaţilor stagiari.  În acest 
scop au fost organizate mai multe întâlniri și lucru în grup, precum și discuţii cu specialiști de 
peste hotare.  Activitatea este în curs de realizare.  
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III. ACTIVITĂȚI ÎN CURS DE REALIZARE ŞI PROPUSE A FI REALIZATE   
 
Asociaţia Tinerilor Avocaţi în calitate de structură nouă în cadrul Uniunii Avocaţilor s-a 
implicat în mai multe activităţi de importanţă strategică pentru dezvoltarea avocaturii şi 
promovarea imaginei acesteia.  Totodată, Asociaţia se confruntă cu diverse provocări şi 
urmează să continue implementarea activităţilor care să contribuie la consolidarea 
capacităţilor sale instituţionale, precum şi pentru atingerea scopurilor sale statutare.  În 
vederea asigurării continuităţii şi implementării scopurilor statutare ne propunem să 
desfăşurăm în continuare următoarele activităţi:   
 
1. Continuarea proiectului Discuţiile Publice pentru Avocaţii Stagiari și Tinerii Avocaţi.  
 
2. Dezvoltarea colaborării cu Baroul Statului New Mexico și implementarea de proiecte 

comune. Din cele discutate și planificate pentru viitor pot fi menţionate câteva: 
transmisia on-line a lecţiilor juridice furnizate de către Baroul Statului New Mexico; 
furnizarea de informaţii de către Baroul Statului New Mexico și distribuirea acesteia 
în cadrul activităţilor administrative și profesionale în Republica Moldova; 
implementarea practicilor și modelelor internaţionale în cadrul sistemului profesiei 
de avocat din Republica Moldova etc.  

 
3. Cooperarea cu ABA ROLI Moldova și organele Uniunii Avocaţilor pentru elaborarea şi 

aprobarea programului de formare iniţială a avocaţilor stagiari în Republica Moldova.   
 
4. Implicarea ATA în reprezentarea intereselor și promovarea imaginei avocaturii în 

cadrul și în colaborare cu organele de conducere a Uniunii Avocaţilor.   
 
5. Fortificarea capacităţilor instituţionale a Asociaţiei prin constituirea de filiale 

regionale și atragerea de noi membri activi, precum și desfășurarea de activităţi de 
promovarea a imaginei Asociaţiei.   

 
7. Instituirea și dezvoltarea relaţiilor Asociaţiei cu instituţiile publice și organizaţiile 

neguvernamentale naţionale și internaţionale.  Stabilirea parteneriatelor de 
colaborare și organizarea în comun a activităţilor pentru atingerea scopurilor 
Asociaţiei.   

 
8. Implicarea în promovarea de propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a legislaţiei în 

domeniul avocaturii în contextul reformei existente.   
 
9. Alte activităţi conform Statutului Asociaţiei.  
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IV MULȚUMIRI 
 
Asociaţia Tinerilor Avocaţi aduce sincere mulţumiri tuturor organizaţiilor și persoanelor care 
au cooperat și contribuit la desfășurarea activităţilor Asociaţiei și au acordat încredere în 
realizarea scopurilor propuse.    
În mod special apreciem și aducem mulţumiri Departamentului de Stat al Statelor Unite ale 
Americii, organizaţiei American Councils, Baroul Statului New Mexico (în special lui Richard 
Spinello – Consultantul General al Baroului), organelor de conducere a Uniunii Avocaţilor din 
Moldova (Gheorghe Amihalachioaie – Președintele Uniunii; Alexandru Țurcan – membru al 
Consiliului Uniunii; Eduard Revenco – decanul Baroului Bălţi), Asociaţiei Barourilor 
Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI Moldova) (Ronald Wolfson – 
Director, Olimpia Gribincea – consultant juridic, Mihaela Vidaicu – consultant juridic),  
Bibliotecii Publice de Drept - filială a Bibliotecii Municipale "B.P. Haşdeu", Misiunii 
Norvegiene de Experţi pentru Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM) (Harald 
Ciarlo - Șeful Misiunii, Dumitriţa Bologan – consultant juridic), Asociaţiei Promo-Lex, 
avocaţilor și juriștilor care s-au implicat în prezentare și au cooperat la organizarea Discuţiilor 
Publice, întâlnirilor și altor evenimente.   
 
 
Cu respect, 
Asociația Tinerilor Avocați  
din cadrul Uniunii Avocaților din Republica Moldova 
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Contacte 
Adresa: Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 53 A, Chişinău MD-2012, Republica Moldova 
Adresa electronică: ata.avocat@gmail.com 
Persoana de contact: Vladimir Palamarciuc.  Tel: 069049566.  


