
Obiective Principale

· Promovarea și apărarea intereselor tinerilor 

avocați, avocaților stagiari și ale profesiei de 

avocat

· Contribuirea la formarea iniţială a avocaților 

stagiari și perfecționarea continuă a avo-

caților tineri

· Contribuirea la orientarea profesională a 

tinerii generații de juriști și promovarea imagi-

nii avocaturii în societatea juridică

· Consolidarea relațiilor colegiale și profesionale 

dintre avocați și avocați stagiari, inclusiv în ca-

drul relațiilor internaționale

Membri actuali ai Consiliului ATA 

Vladimir Palamarciuc (Președinte), Vadim 

Vieru, Victoria Gamurari, Vlada Capustina, 

Dorin Botnarenco, Vitalie Enachi, Călin Bobuțac

Dacă ești avocat tânăr sau avocat stagiar și 

dorești să devii parte a unei echipe responsabi-

le și active bazată pe principii de voluntariat, 

contactează-ne! 

Ce este ATA și cum a fost creată

Asociația Tinerilor Avocați a fost constituită la 

30 martie 2012 prin aprobarea Statutului de 

către Consiliul Uniunii Avocaţilor. Asociaţia 

reprezintă o formă de asociere a avocaţilor în 

vârstă de până la 40 ani și a avocaţilor stagi-

ari. Scopul principal al ATA este promovarea și 

protejarea intereselor comune ale profesiei de 

avocat. Asociația este o structură cu organizare 

autonomă din cadrul Uniunii Avocaților, fără 

personalitate juridică. Iniţiativa de formare a 

ATA a venit din partea unui grup de avocaţilor 

stagiari inițiat în noiembrie 2011 (Vladimir  

Palamarciuc, Vadim Vieru, Olga Rabei, Capus-

tina Vlada, Nadejda Garceva, Dorin Botna- 

renco, Casapu Diana, Victoria Gamurari,  

Maxim Ciugureanu). La etapa actuală în lista 

membrilor ATA se regăsesc aproximativ 45-50 

de avocați tineri și avocați stagiari. 

ASOCIA|IA TINERILOR AVOCA|I

4 ani de la fondare

„Prin implicare și cooperare putem face 
mai mult pentru profesia de avocat”

UNIUNEA AVOCAŢILOR
DIN REPUBLICA MOLDOVA



Ne mândrim cu succesele echipei: 

Elaborarea Ghidului Avocatului Stagiar 
(susținut de ABA ROLI Moldova) (2013)

Dezvoltarea relațiilor internaționale și sem-
narea acordului de colaborare dintre Uniunea 
Avocaților din Moldova și Baroul Statului New 
Mexico și organizațiile de tineret ale acestora 
(2014-2016)

Elaborarea Conceptului și a Curriculum-ului 
pentru instruirea inițială a avocaților stagiari 
(susținut de ABA ROLI Moldova) (2014-2015) 

Aspirăm spre: 

Consolidarea și lărgirea echipei în spirit de res-
ponsabilitate profesională activă față de profe-
sia de avocat
Contribuirea la dezvoltarea imaginei avocatu-
rii,  ridicarea calificării profesionale și promo-
varea standardelor deontologice ale profesiei 
de avocat 

Contribuim la: 

Instruirea avocaților și avocaților stagiari prin 
organizarea și participarea în calitate de forma-
tori la discuții publice și seminare profesionale 
(2012-2016).  

Orientarea profesională a tinerii generații de 
juriști prin organizarea de stagii de practică pen-
tru studenți și implicare în proiecte de dezvoltare 
profesională a tinerilor juriști (2014-2016)

Procesul de reformare a cadrului normativ 
de interes pentru profesia de avocat (e.g. ela-
borarea Studiul privind criteriile de accedere în 
profesia de avocat (2013-2014), participarea în 
grupuri de lucru de modificare a Legii cu privire 
la avocatură (2014-2015) și revizuirea Codului 
Deontologic al Avocatului (2015-2016))

Exprimarea opiniilor adresate din partea ti-
nerilor avocați și avocaților stagiari în cadrul 
organelor de conducere ale Uniunii Avocaților 

Contactați-ne
ata.avocat@gmail.com 

Vizitați-ne pe web:
www.avocatul.md/asociatia-tinerilor 
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