NOTĂ PENTRU PRESĂ
Suport pentru profesia de avocat în Republica Moldova

Cine va beneficia?

Obiectivele proiectului

► Cetățenii vor beneficia de o apărare mai
bună a drepturilor omului și a libertăților
individuale;
► Uniunea Avocaților din Republica
Moldova prin consolidarea
autoadministrării;
► Avocații prin libertatea protejată de a-și
exercita profesia;
► Administrarea justiției prin asigurarea
supremației legii.

► A consolida instituțiile de autoadministrare a
avocaților inclusiv în privința rolului lor în
admiterea în profesie, instruirea și procedurile
disciplinare;
► A consolida instituțiile de instruire a avocaților.

Activitățile proiectului

Cum va lucra proiectul?
► Prin oferirea de expertize juridice și
exemplelor de cele mai bune practici din
statele membre ale Consiliului Europei;
► Sporirea capacității prin activități adaptate
în baza evaluării necesităților profesiei de
avocat;
► Sporirea participării și asumării autorității
prin instituționalizarea schimbărilor
promovate.

How much will it cost?

► Evaluări și recomandări ale experților a cadrului
legal și instituțional ale profesiei de avocat;
► Ateliere de lucru, instruiri și vizite de studii la
Asociații ale Avocaților din țările membre ale
Consiliului Europei pentru familiarizarea cu
tehnicile de management moderne aplicabile
profesiei de avocat și funcțiilor de instruire a
Asociațiilor Avocaților;
► Integrarea unor aspecte transversale, inclusiv
promovarea egalității de gen și a drepturilor
minorităților cu recomandări pentru
implementare.

Length of project

► Bugetul total al proiectului este de
€500 000.

► Proiectul va dura din 1 ianuarie 2015 până în 31
decembrie 2016
► Lansarea oficială a avut loc la 1 iunie 2015

http://eap-pcf-eu.coe.int
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Who is responsible for the project?

For more information

Proiectul este implementat de către Consiliul
Europei, Departamentul Justiție și Cooperare
Juridică, Diviziunea Independență și Eficiență
a Justiției, care activează, de asemenea, și în
calitate de Secretariat al CEPEJ.

► Oxana Gutu, Coordonator de Proiect,
oxana.gutu@coe.int

Oficiul Consiliului Europei în Republica
Moldova este activ implicat și susține
procesul de implementare.

În aprilie 2014, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au convenit să implementeze activități-țintă de
cooperare cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus – țările
Parteneriatului Estic ale UE – în conformitate cu un ”Cadru de Cooperare Programatic” (PCF).
Aceste activități de cooperare vor consolida capacitatea țărilor Parteneriatului Estic, care sunt țări
membre ale Consiliului Europei, cu excepția Belarus, de a implementa reformele naționale în scopul de
a se apropia standardelor europene în domeniul drepturilor omului, democrației și supremației legii.
Bugetul total al PCF pentru 2015-2017 este de €33.8 million.

http://eap-pcf-eu.coe.int

