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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 „Asociația”).  

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 Asociației 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 Asociației să existe o 

subdiviziune a avocaților 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 a fost unul din obiectivele realizate în contextul priorităţilor Strategiei 

Uniunii Avocaţilor 2012-2015.  După câțiva ani de la crearea ATA au urmat inițiativele de 

creare a asociațiilor similare de avocați a femeilor și a veteranilor.  Rolul asociațiilor create 

este reflectat și în Strategia de Comunicare a Uniunii Avocaților  pentru anii 2016-2020 

aprobată de Consiliul Uniunii la 26 februarie 2016
3
.  

Structura organizatorică 

Structura organizatorică a Asociației este formată din următoarele organe: 

1. Adunarea Generală 

2. Consiliul de Administrare 

3. Preşedintele 

4. Secretarul General al Asociației 

5. Subdiviziunea avocaților stagiari 

În cadrul Subdiviziunii avocaţilor stagiari se formează următoarele organe: 

a) Adunarea generală 

b) Consiliul Subdiviziunii 

c) Președintele Subdiviziunii 

d) Secretarul Subdiviziunii 

 

Mai multe informații cu privire la structura organizatorică și componența organelor de 

conducere poate fi găsită pe site-ul Uniunii Avocaților
4
.  

                                                           
1
 Statutul ATA poate fi consultat pe site-ul oficial al Uniunii Avocaților: 

http://uam.md/index.php?pag=news&id=909&rid=758&l=ro  
2
 http://uam.md/index.php?pag=news&id=909&rid=760&l=ro  

3
 http://uam.md/media/files/files/avocatul_1-3_2016__4__7679017.pdf  

4
 http://uam.md/index.php?pag=news&id=909&rid=761&l=ro  

http://uam.md/index.php?pag=news&id=909&rid=758&l=ro
http://uam.md/media/files/files/avocatul_1-3_2016__4__7679017.pdf
http://uam.md/index.php?pag=news&id=909&rid=761&l=ro
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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. Activitățile anilor 

precedenți sunt descrise în rapoartele de activitate pentru anii 2012-2013, 2013-2014 și 2014-

2015.  În continuare sunt descrise cele mai importante activităţi strategice ale Asociaţiei 

desfăşurate în perioada 2015-2016.  

 

1. IMPLICAREA ÎN PROCESUL DE REFORMARE A CADRULUI NORMATIV 

CU PRIVIRE LA AVOCATURĂ ȘI ALTE DOMENII 

 

i. Implicarea în grupul de lucru pentru revizuirea Codului Deontologic al 

Avocatului 

Pe parcursul perioadei martie 2015 – iunie 2016 membrii Asociației (Vladimir Palamarciuc și 

Vadim Vieru) au contribuit, în calitate de membri, la activitatea Grupului de lucru pentru 

revizuirea Codului Deontologic al Avocatului. Revizuirea Codului și formarea Grupului de 

lucru a fost efectuată în contextul Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei de 

Reformare a Sectorului Justiției (pct.3.2.6.). Grupul de lucru a fost format după consultarea 

Președintelui Uniunii Avocaților și a președintelui Comisiei pentru Etică și Disciplină a UA, 

iar ședințele grupului au fost susținute și facilitate de ABA ROLI Moldova.   

 

Reprezentanții din partea Asociației au participat la toate lucrările și întâlnirile dedicate 

acestui proces de revizuire și au contribuit cu informații de cercetare a experienței altor state, 

elaborarea notelor explicative, prezentări și dezbateri publice asupra modificărilor la Codul 

Deontologic. 
5
  

 

Grupul de lucru a beneficiat de consultații și comentarii din partea mai multor experți 

Europeni și din SUA oferiți din partea ABA ROLI Moldova, NORLAM, Baroul Statului New 

Mexico, Consiliul Europei și IRZ.  Reiterăm că pe parcursul lucrărilor grupului de lucru 

Asociația a asigurat contactul cu experții din Baroul Statului New Mexico, care la fel a creat 

un grup de lucru și a oferit comentarii și recomandări asupra Codului Deontologic al 

Avocatului din Moldova prin prisma experienței Baroului New Mexico. Grupul de lucru din 

New Mexico a fost coordonat de Richard Spinelo – Consultantul General al Baroului.  

Colaborarea respectivă a fost posibilă și realizată în contextul acordului de colaborare semnat 

între Uniunea Avocaților din Republica Moldova și Asociația Tinerilor Avocați, pe de o parte, 

și Baroul Statului New Mexico și Diviziunea Tinerilor Avocați, pe de altă parte din 17 iulie / 

12 august 2014. 

 

Codul Deontologic al Avocatului în redacție nouă a fost aprobat la Congresul Avocaților din 1 

iulie 2016
6
.   

                                                           
5
Nota explicativă privind procesul de lucru și explicația revizuirilor proiectului, inclusiv proiectul Codului la acea 

etapă, pot fi găsite pe site-ul Uniunii Avocaților (menționăm că ulterior proiectul a suferit unele modificări) 
http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=885&l=ro  
http://uam.md/media/files/files/cod_deontologic_cu_modificari_versiune_grup_de_lucru_ua_consultari_publi
ce_runda_2_1454827.pdf 
http://uam.md/media/files/files/nota_explicativa_la_revizuirile_codului_deontologic_aprilie_2016_cln_94741
3.pdf .  
6
 Versiunea Codului Deontologic al Avocatului adoptată la Congresul Avocaților din 1 iulie 2016 poate fi 

accesată pe link-ul ce urmează: http://uam.md/media/files/files/cod_nou_deontologic_2483975.pdf 

http://uam.md/index.php?pag=news&id=875&rid=885&l=ro
http://uam.md/media/files/files/cod_deontologic_cu_modificari_versiune_grup_de_lucru_ua_consultari_publice_runda_2_1454827.pdf
http://uam.md/media/files/files/cod_deontologic_cu_modificari_versiune_grup_de_lucru_ua_consultari_publice_runda_2_1454827.pdf
http://uam.md/media/files/files/nota_explicativa_la_revizuirile_codului_deontologic_aprilie_2016_cln_947413.pdf
http://uam.md/media/files/files/nota_explicativa_la_revizuirile_codului_deontologic_aprilie_2016_cln_947413.pdf
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ii. Elaborarea comentariilor și propunerilor în legătură cu identificarea și 

dezvoltarea cadrului general privind viitoarele politici legate de reformarea 

sectorului justiției  

Pe 5 ianuarie 2016 Asociația a recepționat scrisoare/mesaj din partea Ministerului Justiției cu 

solicitarea de a oferi comentarii și propuneri în legătură cu identificarea și dezvoltarea 

cadrului general privind viitoarele politici care urmează să fie realizate după expirarea 

termenului de implementare a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–

2016 și a Planului de Acţiuni.  Membrii Asociației, Vladimir Palamarciuc și Ion Cojocari, au 

elaborat și expediat comentarii și propuneri în legătură cu această solicitare a Ministerului 

Justiției.  

 

În contextul de mai sus, dar și a altor contribuții din anii precedenți
7
, este de menționat că 

Asociația Tinerilor Avocați este inclusă de către Ministerul Justiției în Lista părților interesate 

despre procesul decizional (a se vedea site-ul oficial al Ministerului Justiției
8
). 

 

2. CONTRIBUȚII LA INSTRUIREA INIȚIALĂ A AVOCAȚILOR STAGIARI ȘI 

INSTRUIREA CONTINUĂ A AVOCAȚILOR  

 

i. Implicarea la elaborarea proiectelor Regulamentului Centrului pentru Pregătirea 

și Perfecționarea Avocaților și Regulamentului cu privire la instruirea avocaților 

și avocaților stagiari (Politica de Instruire a Avocaților)  

În perioada anului 2015-2016 membrii Asociației (Victoria Gamurari, Vlada Calmâc, Vadim 

Vieru, Vladimir Palamarciuc, Călin Bobuțac, Dorin Botnarenco, Valentin Ciuric) au fost 

implicați în activitatea grupurilor de lucru, create prin coordonarea conducerii Uniunii 

Avocaților în colaborare  cu ABA ROLI Moldova, pentru elaborarea Politicii de Instruire a 

Avocaților.  În vara anului 2016 două regulamente dedicate instituționalizării procesului de 

instruire au fost transmise spre examinare Consiliului Uniunii Avocaților, și anume proiectele  

Regulamentului Centrului pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților și Regulamentului cu 

privire la instruirea avocaților și avocaților stagiari.   

 

Menționăm că ambele proiecte de regulamente menționate se încadrează în dezvoltarea și 

implementarea Conceptul și Curriculum-ul privind instruirea inițială a avocaților stagiari 

elaborate cu implicarea membrilor Asociației, cu suportul și cooperarea ABA ROLI Moldova, 

și aprobate de către Consiliul Uniunii Avocaților la 30.01.2015
9
. .  

 

ii. Discuție Publică pentru Tineri Avocați și Avocați Stagiari 

La data de 29 martie 2016, cu ocazia aniversării a 4 ani de la fondarea ATA, Asociația în 

cooperarea cu organele de conducere a Uniunii Avocaților și cu suportul ABA ROLI Moldova 

a organizat o discuție publică cu genericul „Completarea formularului de adresare la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului”. În calitate de vorbitori la discuție au fost invitați dl. 

Vadim Vieru, avocat și membru al Consiliului ATA și dl. Marin Gurin, Agent Guvernamental 

                                                           
7
 În perioada anilor 2013-2015 Asociația a contribuit activ la elaborarea Studiului privind criteriile de accedere 

în profesia de avocat destinat să implementeze acțiunea 3.2.4.1 din Planul de acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, precum și la activitatea grupului de lucru 

inter-instituțional pentru realizarea acțiunilor 3.2.4 p.2 și 3.2.8 p.2 din Planul de Acțiuni pentru implementarea 

Strategiei de Reformare a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2016, creat prin ordinul ministrului justiției Nr. 

388 din 16 septembrie 2014.  
8
 http://www.justice.gov.md/taboneview.php?l=ro&idc=416  

9
http://uam.md/media/files/files/concept_si_curriculum_de_instruire_pentru_avocati_stagiari_final_3837848.

pdf  

http://www.justice.gov.md/taboneview.php?l=ro&idc=416
http://uam.md/media/files/files/concept_si_curriculum_de_instruire_pentru_avocati_stagiari_final_3837848.pdf
http://uam.md/media/files/files/concept_si_curriculum_de_instruire_pentru_avocati_stagiari_final_3837848.pdf
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la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Guvernului RM.  La eveniment au 

participat aproximativ 50 de avocați și avocați stagiari.  

 

iii. Seminar în cadrul Clubului Avocaților  

La data de 30 mai 2016 președintele ATA, Vladimir Palamarciuc, în calitate de membru al 

grupului de lucru pentru revizuirea Codului Deontologic, a participat la prezentarea 

seminarului în cadrul Clubului Avocaților cu genericul „Modificările la Codul Deontologic al 

Avocatului”.  Discuția a fost organizată de ABA ROLI Moldova și Amnesty International 

Moldova în cooperare cu Uniunea Avocaților.  

 

iv. Implicarea în dezvoltarea Programului HELP pentru avocați și avocați stagiari 

Pe perioada 2015 – iunie 2016, președintele ATA, Vladimir Palamarciuc, fiind desemnat de 

Consiliul Uniunii Avocaților a îndeplinit sarcinile persoanei de contact pentru Programul 

HELP al Consiliului Europei (Programul European pentru Formarea Juriștilor în Domeniul 

Drepturilor Omului)
10

. Totodată, membrii Consiliului ATA, avocații Vadim Vieru și Vladimir 

Palamarciuc, în toamna anului 2015 au obținut calificarea de traineri certificați a Programului 

HELP, iar în vara anului 2016 au predat cursul on-line HELP „Criterii de Admisibilitate a 

Cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului” la care au participat 35 de 

avocați și avocați stagiari.   

 

v. Implicarea în Programul de instruire „Gândirea Critică și Advocacy – 

fundamentul unei societăți libere” 

În luna iulie 2016 Asociația a fost contactată de către Institutul Leavitt pentru Dezvoltare 

Internațională (Leavitt Institute - http://www.leavittinstitute.org/mo/despre-aim ) cu inițiativa 

de cooperare pentru a oferi tinerilor avocați si avocaților stagiari posibilitatea de a participa la 

Programul de instruire „Gândirea Critică și Advocacy – fundamentul unei societăți libere”.  

Programul este organizat de Leavitt Institute în parteneriat cu Biroul de Afaceri pentru Relații 

privind Narcoticele și Executarea Legii (INL) și este parte a programului susținut de 

Ambasada SUA la Chișinău.  De la inițierea cooperării Asociația ( responsabili fiind Vladimir 

Palamarciuc și Andrei Anișcenco) asigură informarea
11

 avocaților și avocaților stagiari despre 

Programul de instruire și contribuie organizatoric la coordonarea activității cu privire la 

participarea avocaților și avocaților stagiari.  La etapa de pregătire, peste 40 de avocați și 

avocați stagiari și-au manifestat interesul să participe la acest Program de instruire.  

 

3. IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂȚI DE MENTORAT ȘI ORIENTARE 

PROFESIONALĂ A STUDENȚILOR ȘI TINERILOR JURIȘTI  

 

i. Implicarea în proiectul pentru dezvoltarea profesională a tinerilor juriști 

„Acțiunea pentru Justiție” 

În decembrie 2015 Asociația a fost contactată pentru a se implica în calitate de partener pentru 

implementarea proiectului „Acțiunea pentru Justiție”
12

, proiect susținut de către 

Departamentul de Stat al Ambasadei SUA, Secția Justiție Penală și Aplicare a Legii și 

implementat de către Asociația „Invento”. 

 

Scopul Proiectului este formarea profesională și personală a 20 de tineri juriști, cu vîrsta 

cuprinsă între 20 și 30 de ani, pentru a acționa cu integritate și profesionalism în domeniul 

                                                           
10

 http://help.ppa.coe.int/  
11

 Informația a fost preluată și de un portal local de știri juridice: http://www.bizlaw.md/2016/08/08/instruire-
pentru-avocati-gandirea-critica-si-advocacy/  
12

 A se vedea pagina de pe Facebook: https://www.facebook.com/groups/actiunepentrujustitie/  

http://www.leavittinstitute.org/mo/despre-aim
http://help.ppa.coe.int/
http://www.bizlaw.md/2016/08/08/instruire-pentru-avocati-gandirea-critica-si-advocacy/
http://www.bizlaw.md/2016/08/08/instruire-pentru-avocati-gandirea-critica-si-advocacy/
https://www.facebook.com/groups/actiunepentrujustitie/
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profesional ales de aceștia. Inițiativa acestui proiect are ambiția de a crea o comunitate 

puternică a tinerilor juriști, susținuți de exponenți integri ai sistemului justiției, media și alte 

organizații ale societății civile în vederea consolidării și promovării profesionalismului, 

transparenței, integrității și participării civice.  

 

Asociația a fost implicată în Proiectul „Acțiunea pentru Justiție” în special prin următoarele 

contribuții:  

 

- Participarea în comisia de selectare a participanților la Proiect (membrul ATA 

implicat: Vladimir Palamarciuc) 

- Identificarea și contactarea experților pentru discuții și seminare în cadrul Proiectului 

(membrii ATA implicați: Vladimir Palamarciuc și Vadim Vieru) 

-  Prezentarea unor seminare pentru participanți la Proiect (Principiile și Deontologia 

Profesională în Avocatură – Vladimir Palamarciuc, avocat; Drepturile Omului – 

Vadim Vieru, avocat) 

- Activitatea de mentor (pe parcursul a 2 luni) pentru participanți din Proiect (membrii 

ATA implicați: Vladimir Palamarciuc, Vadim Vieru, Victoria Gamurari, Ion Cojocari) 

- Alte activități organizatorice.  

 

ii. Discuții profesionale cu membrii Consiliului de Administrare a ATA  

La data de 29 martie 2016, cu ocazia aniversării a 4 ani de la fondarea ATA, membrii 

Consiliului Asociației (Vladimir Palamarciuc, Vadim Vieru, Dorin Botnarenco, Victoria 

Gamurari, Călin Bobuțac, Vlada Calmâc) au participat la discuții de orientare profesională cu 

studenții, avocații stagiari și alți juriști începători.  În cadrul discuțiilor a fost relatat despre 

inițiativele și activitatea Asociației, precum și despre unele aspecte practice ale activității de 

avocat.  

 

iii. Prezentare cu genericul „Dreptul și Profesia Juridică” pentru studenți de la drept 

și elevii care doresc să meargă la studii în domeniul juridic  

La 2 iunie 2016 președintele Asociației, Vladimir Palamarciuc, a fost invitat să prezinte o 

discuție de orientare profesională și personală pentru tineri juriști și cei care își doresc să facă 

studiile la drept.  Evenimentul a fost organizat şi susţinut de către Ad Astra Group, a cărei 

misiune este de a ajuta tinerii să treacă eficient de la statutul academic la cel profesional, 

construind canale de legătura dintre domeniul educaţional şi cel profesional. 

 

iv. Cooperarea în organizarea instruirii pentru liceeni interesați de a activa în viitor 

în domeniul juridic  

Membrii Consiliului Asociației, Călin Bobuțac și Victoria Gamurari, în anul 2016, au fost 

implicați în organizarea cursurilor de instruire în domeniul juridic, drepturilor omului, debate, 

şi public speaking pentru beneficiarii organizației Law Pupil’s Associations – organizaţie non-

profit de liceeni interesaţi de a activa în viitor în domeniul juridic.  Membrii ATA au 

contribuit și la instruirea participanților prin implicarea în simularea unui proces de judecată.  

Activitățile au fost organizate prin cooperare cu ELSA Chişinău, Jet Initiative/The Leavitt 

Institute, Top Toastmasters Club, Centrul Naţional al Activiştilor în domeniul Drepturilor 

Omului.   

 

4. ALTE INFORMAȚII RELEVANTE DESPRE ACTIVITĂȚILE ASOCIAȚIEI 

 

i. Ziua dedicată aniversării a 4 ani de la fondarea Asociației Tinerilor Avocați 
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La data de 29 martie 2016 ATA a organizat un șir de evenimente profesionale dedicate 

aniversării a 4 ani de la fondarea Asociației. În acest sens, în incinta Bibliotecii Publice de 

Drept au fost organizate consultații juridice primare gratuite pentru cetățeni (responsabili 

Vladimir Palamarciuc, Vlada Calmâc și Dorin Botnarenco), discuții profesionale cu membrii 

Consiliului ATA dedicate studenților și juriștilor începători (descrise mai sus), precum și 

Discuție Publică pentru Tineri Avocați și Avocați Stagiari pe tematica „Completarea 

formularului de adresare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului” (descrisă mai sus).  

 

ii. Elaborarea broșurii Asociației  

Cu ocazia aniversării a 4 ani de la fondare a Asociației, membrii Consiliului (Vladimir 

Palamarciuc și Dorin Botnarenco) au elaborat o broșură despre inițiativele și activitatea 

Asociației.  Imprimarea broșurii a fost posibilă datorită suportului ABA ROLI Moldova. 

Versiunea electronică a broșurii a fost distribuită prin rețele de socializare, iar versiunea 

printată a fost distribuită la diverse evenimente avocaților, avocaților stagiari, studenților și 

publicului larg.   

 

iii. Participarea în la evenimentele dedicate promovării activității juridice pro-bono  

În perioada 23-24 februarie 2016, președintele Asociației, Vladimir Palamarciuc, a participat 

la Conferința cu genericul „Open Talk about Legal Volunteering/Pro Bono” și la discuții cu 

experții din Ungaria și reprezentanții Uniunii Avocaților.  Iar în perioada 16-20 mai 2016 

Asociația a fost reprezentată în cadrul vizitei de schimb de experiență Pro-Bono Know How, 

Budapest, Ungaria, organizată de PILnet Foundation cu suportul Ministerului Afacerilor și 

Comerțului Extern a Ungariei și în prin cooperare cu Ambasada Drepturilor Omului din 

Moldova.  

 

iv. Participarea la Conferința cu genericul „Asociațiile de Avocați Conlucrează 

pentru o Exercitare Independentă, Calificată și Etică a Profesiei de Avocat” 
La invitația Consiliului Europei, Asociația a delegat pe Dorin Botnarenco, membru al 

Consiliului ATA, să participe la Conferința cu genericul „Asociațiile de Avocați Conlucrează 

pentru o Exercitare Independentă, Calificată și Etică a Profesiei de Avocat”, desfășurată la 

Tbilisi, în perioada 20-21 iunie 2016.  După participare la Conferință a fost pregătită și 

expediată o notă informativă către membrii Asociației și a fost expediată o scrisoare de 

mulțumire către reprezentanții Consiliului Europei.   

 

iv. Inițierea comunicării cu asociațiile tinerilor avocați Europene și Internaționale  

În contextul planificării unor evenimente de cooperare regională și internațională, organizate 

cu suportul Consiliului Europei și Uniunii Europene, și anume în cadrul Proiectului de 

Cooperare Programatică “Consolidarea eficienței justiției și acordarea sprijinului profesiei de 

avocat în Republica Moldova”, Componenta II “Sprijin pentru avocatura Republicii 

Moldova”
13

, Asociația a inițiat comunicare cu Asociația Europeană a Tinerilor Avocați 

(European Young Bar Association - EYBA) și cu Asociația Internațională a Tinerilor Avocați 

(International Young Lawyers Association - AIJA).  În contextul acestei cooperări este 

planificată participarea a doi reprezentanți din partea ATA, Vladimir Palamarciuc și Victoria 

Gamurari, la Week-end-ul Internațional din Londra, desfășurat în perioada 22-25 Septembrie 

2016, cu suportul Consiliului Europei în cadrul proiectului menționat.  
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v. Implicarea la inițierea proiectului de cooperare dintre tineri avocați, judecători și 

procurori 

În primăvara anului 2016 membrii Asociației (Vladimir Palamarciuc, Victoria Gamurari, 

Vadim Vieru, Dorin Botnarenco) au cooperat cu ABA ROLI Moldova în vedere dezbaterii 

conceptului și inițierii unui proiect de organizare a activităților de dezvoltare profesională a 

tinerilor din profesiile juridice (judecători, avocați și procurori).  Membrii Asociației au 

participat la mai multe întâlniri organizatorice și au venit cu o prezentare a activităților ATA 

la atelierul de lucru cu genericul „Cum pot schimba tinerii jurişti faţa sistemului de justiţie din 

Republica Moldova”, desfășurat pe 8 iulie 2016 în Chișinău.   

 

vi. Elaborarea scrisorii adresate Ministerului Finanțelor și Inspectoratului Fiscal în 

legătură cu regimul fiscal aplicabil avocaților stagiari 

Consiliul Asociației a elaborat o scrisoare adresată Ministerului Finanțelor și Inspectoratului 

Fiscal Principal de Stat cu privire la modul de declarare şi achitare a impozitului pe onorariile 

avocaţilor-stagiari în procesul desfăşurării activităţii profesionale, datată din 7 aprilie 2016.  

Scrisoarea menționată a fost depusă în contextul opiniei cu o nouă abordare practică cu privire 

la modul de declarare şi achitare a impozitului pe onorariile avocaţilor-stagiari expusă întro 
decizie a Consiliul Consultativ al IFPS în decembrie 2015.  Răspunsul primit de la autoritățile publice 

a fost transmis cu titlu de informare organelor de conducere a Uniunii Avocaților și prin rețele de 

socializare profesionale.   

 

vii. Contribuţia la grupul de lucru pentru elaborarea noii pagini-web a Uniunii 

Avocaţilor 
În perioada septembrie – decembrie 2015 membrii Asociaţiei, Călin Bobuțac și Vitalie 

Enachi, au fost implicaţi în grupul de lucru pentru elaborarea noii pagini-web a Uniunii 

Avocaţilor. Grupul grupului de lucru a elaborat designul şi conținutul noii pagini-web (Despre 

Noi, Barourile, Actele UA, Accedere în profesie, Noutăţi, Instruirea Avocaţilor, Etica şi 

Disciplina, Cauţi un Avocat?, Utile, Contacte). Elaborarea noii pagini-web este menită de a 

facilita accesul utilizatorilor la toate informaţiile din secţiunile publice ale acesteia, de a fi 

comprehensivă şi nu în ultimul rând de a asigura încărcarea rapidă a tuturor informaţiilor ce 

privesc activitatea Uniunii Avocaților. 

 

viii. Contribuirea la alte activități de interes pentru profesia de avocat  

Pe parcursul anului 2015-2016 membrii Asociației au fost implicați și în alte activități de 

interes pentru profesia de avocat, cum ar fi implicarea în discuțiile pentru elaborarea noii 

Strategii de dezvoltare a Uniunii Avocaților, la elaborarea Politicii de comunicare a Uniunii 

Avocaților, participarea la evenimente și întâlniri organizate de partenerii de dezvoltare a 

Uniunii Avocaților și alte activități.  
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III. ACTIVITĂŢI ÎN CURS DE REALIZARE ŞI PROPUSE A FI REALIZATE   
 

Asociaţia Tinerilor Avocaţi în calitate de structură 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 capacităților sale 

instituționale, precum şi pentru atingerea scopurilor sale statutare.  În vederea asigurării 

continuităţii şi implementării scopurilor statutare ne propunem să desfăşurăm în continuare 

următoarele activităţi:   

 

1. Contribuirea în continuare la dezvoltarea standardelor deontologice în cadrul profesiei 

de avocat și îmbunătățirea cadrului normativ a profesiei de avocat.  t.  

 

2. Dezvoltarea în continuare a proiectului Discuțiile Publice pentru Avocații Stagiari și 

Tinerii Avocați și implicarea în alte activități de instruire pentru avocați și avocați 

stagiari.   

 

3. Dezvoltarea relațiilor de cooperarea internațională cu tineri avocați din Europa și 

SUA.  Continuarea cooperării cu Baroul Statului New Mexico în implementarea de 

proiecte de interes profesional comune.  

 

4. Implicarea în activități de orientare profesională și dezvoltare personală a tinerii 

generații de juriști.   

 

5. Fortificarea capacităților instituționale ale Asociației prin stabilirea contactelor în 

barourile regionale și atragerea de noi membri activi, precum și desfășurarea de 

activități de promovarea a imaginei Asociației.   

 

6. Dezvoltarea și consolidarea relațiilor Asociației cu instituțiile publice și organizațiile 

neguvernamentale naționale și internaționale.  Stabilirea parteneriatelor de colaborare 

și organizarea în comun a activităților pentru atingerea scopurilor Asociației.   

 

7. Alte activităţi conform Statutului Asociaţiei.  
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IV MULŢUMIRI 

 

Asociaţia Tinerilor Avocaţi aduce sincere mulţumiri tuturor organizațiilor și persoanelor care 

au cooperat și contribuit la desfășurarea activităților Asociației și au acordat încredere în 

realizarea scopurilor propuse.   

 

În mod special apreciem și aducem mulțumiri organelor de conducere ale Uniunii Avocaților 

din Republica Moldova, Baroul Statului New Mexico (Richard Spinello – Consultantul 

General al Baroului), Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, 

Asociaţiei Barourilor Americane Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA ROLI Moldova) 

(Mihaela Vidaicu – Vice-director, Olimpia Gribincea – consultant juridic superior), 

Bibliotecii Publice de Drept "B.P. Haşdeu" (director - Silvia Antufiev), Consiliului Europei 

(Oxana Guțu și Ruslan Grebencea), Uniunii Europene, Misiunii Norvegiene de Experţi pentru 

Promovarea Supremaţiei Legii în Moldova (NORLAM) (Tron Gundersen - șeful Misiunii, 

Ksenia Nilson – expert în cadrul Misiunii, Dumitrița Bologan – consultant juridic), Agentului 

Guvernamental (dl. Marin Gurin), IRZ (Aliona Bleah, director), PILnet Foundation (Tamas 

Barabas), Ambasadei Drepturilor Omului din Moldova (Lela Metreveli – director), Asociației 

Invento (Ana Mîrza – Vicepreședinte și Ana Indoitu – Manager de Proiect), Institutului 

Leavitt pentru Dezvoltare Internațională, Law Pupil’s Associations, Ad Astra Grup, portalului 

avocaturii de afaceri din Moldova www.BizLaw.md, tuturor avocaților, stagiarilor, juriștilor și 

persoanelor care s-au implicat și au cooperat la organizarea altor evenimente cu implicarea 

ATA.   

 

 

 

 

Cu respect, 

Asociaţia Tinerilor Avocaţi  

din cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova 

http://www.bizlaw.md/
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Contacte 

Adresa: Str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 53 A, Chişinău MD-2012, Republica 

Moldova 

Adresa electronică: ata.avocat@gmail.com  

 

Persoane de contact:  

 

Vladimir Palamarciuc, Președintele Asociației Tinerilor Avocați   

E-mail: palamarciuc.vladimir@gmail.com  

Tel: 069049566 

 

Vadim Vieru, membru al Consiliului Asociației Tinerilor Avocați 

E-mail: vadim.wieru@gmail.com  

Tel: 068017507 

 

Victoria Gamurari, membru al Consiliului Asociației Tinerilor Avocați 

E-mail: victoriagamurari@gmail.com  

Tel: 069004011 

 

Vlada Calmîc, membru al Consiliului Asociației Tinerilor Avocați 

E-mail: vlada.co@mail.ru  

 

Dorin Botnarenco, membru al Consiliului Asociației Tinerilor Avocați 

E-mail: botnarencodorin@gmail.com  

Tel: 069586275 

 

Călin Bobuțac, membru al Consiliului Asociației Tinerilor Avocați 

E-mail: bobutaccalin@gmail.com 

Tel: 079301022 

 

Vitalie Enachi, membru al Consiliului Asociației Tinerilor Avocați 

E-mail: enachi.vitalie@gmail.com  
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