
Proiect 

 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

HOTĂRÎRE 

 

nr. ________ din _________ 

 

cu privire la modificarea și completarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 28 februarie 2013 cu privire la aprobarea formularului şi 

modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar 

 

 

         Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

          Hotărîrea Guvernului nr. 158 din 28 februarie 2013 cu privire la aprobarea formularului şi 

modului de utilizare a mandatului avocatului şi al avocatului stagiar (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2013, nr. 48, art. 207), se modifică și completează după cum urmează: 

1. La punctul 2 cuvintele „în instanţa de judecată” se exclud. 

2. Punctul 3 va avea următorul cuprins: 

”3. Formularul mandatului avocatului şi al avocatului stagiar se imprimă pe hîrtie de 

formatul A4, împărţită în două părţi identice, în partea din stînga a cărora este lăsat un spațiu 

liber de 2 cm. O parte se decupează şi se prezintă organelor de urmărire penală, instanţei de 

judecată sau altor autorităţi în raport cu care îşi exercită împuternicirile avocatul sau avocatul 

stagiar, iar cealaltă parte este păstrată de către avocat sau, după caz, de către avocatul stagiar.”  

3. La punctul 6, subpunctul (2): 

se completează cu litera a
1
) cu următorul cuprins:  

” a
1
) numele și prenumele clientului;” 

litera b) se completează cu cuvintele: ”, sau după caz, a avocatului”. 

4. La punctul 7, subpunctul (2): 

se completează cu litera a
1
) cu următorul cuprins:  

” a
1
) numele și prenumele clientului;” 

litera b) se completează cu cuvintele: ”, sau după caz, a avocatului stagiar”. 

  

  5. Punctul 8 va avea următorul cuprins: 

”8. Împuternicirile avocatului şi ale avocatului stagiar în procesul civil, stabilite conform  

art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, urmează a fi consemnate pe versoul 

mandatului sau, după caz, în procura întocmită la cererea clientului în modul stabilit de lege. 

Dacă se întocmește o procură, avocatul sau avocatul stagiar va nota pe versoul mandatului 

textul ”Conform procurii anexate” și va semna versoul mandatului în locul clientului. 

Împuternicirile avocatului sau avocatului stagiar, stabilite în procură sînt valabile doar dacă 

aceasta se prezintă împreună cu mandatul. ”  

4. Anexele nr.1 și nr.2 vor avea următorul cuprins: 



”Anexa nr.1 

la Hotărîrea Guvernului nr. 158 

din  28 februarie  2013 

  
Formularul mandatului avocatului 

 Recto 

 

Seria MA                                                                                         nr. _____________                                                                          

 

Biroul asociat de avocaţi_______________________________________________________ 

Cabinetul avocatului__________________________________________________________ 

 

Sediul_______________________________________________________________________ 

Telefonul _____________________________________________________________________ 

Adresa electronică______________________________________________________________ 

MANDAT 

din_______________________20______ 

 

Avocatul________________________________________, nr. licenţei________________ 

 din_______________________________, în conformitate cu: 

1. Contractul de asistenţă juridică nr.___________ din_________________________________ 

2. Decizia coordonatorului Oficiului Teritorial________________________________________ 

al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr. __________ 

din____________________,  

Se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza___________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Semnătura avocatului 

 

Ştampila 

 

 

Seria MA                                                                                                      nr. _______________                                                                             

 

Biroul asociat de avocaţi________________________________________________________ 

Cabinetul avocatului___________________________________________________________ 

Sediul________________________________________________________________________ 

Telefonul _____________________________________________________________________ 

Adresa electronică______________________________________________________________ 

MANDAT 

din_______________________20______ 

 

Avocatul______________________________________, nr. licenţei__________________ 

 din_______________________________, în conformitate cu: 

1. Contractul de asistenţă juridică nr.___________ din_________________________________ 

2. Decizia coordonatorului Oficiului Teritorial________________________________________ 

al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr. __________ 

din____________________,  

Se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza___________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Semnătura avocatului 

 

Ştampila 

 



 

Verso 

 

În conformitate cu art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, împuternicirile 

avocatului sînt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Numele și prenumele clientului 

 

Semnătura clientului* 

* Dacă se întocmește o procură, avocatul va nota pe versoul mandatului textul ”Conform 

procurii anexate” și va semna versoul mandatului în locul clientului. 

 

 

În conformitate cu art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, împuternicirile 

avocatului sînt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

Numele și prenumele clientului 

 

Semnătura clientului* 

* Dacă se întocmește o procură, avocatul va nota pe versoul mandatului textul ”Conform 

procurii anexate” și va semna versoul mandatului în locul clientului. 

 

 



Anexa nr.2 

la Hotărîrea Guvernului nr. 158 

din  28 februarie  2013 

Formularul mandatului avocatului stagiar 

Recto 

 

Seria MAS                                                                                                  nr. _______________                                                                             

 

Biroul asociat de avocaţi________________________________________________________ 

Cabinetul avocatului___________________________________________________________ 

 

Sediul________________________________________________________________________ 

Telefonul _____________________________________________________________________ 

Adresa electronică______________________________________________________________ 

MANDAT 

din_______________________20______ 

 

Avocatul stagiar______________________________________, nr.  contractului de 

efectuare a stagiului profesional_______________ din_________________, în conformitate cu: 

1. Contractul de asistenţă juridică nr.___________ din_________________________________ 

2. Decizia coordonatorului Oficiului Teritorial________________________________________ 

al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr.__________ 

din______________________,  

Se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza___________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Semnătura avocatului stagiar 

 

Semnătura avocatului îndrumător şi ştampila 

 

 

Seria MAS                                                                                                  nr. _______________                                                                             

 

Biroul asociat de avocaţi________________________________________________________ 

Cabinetul avocatului___________________________________________________________ 

 

Sediul________________________________________________________________________ 

Telefonul _____________________________________________________________________ 

Adresa electronică______________________________________________________________ 

MANDAT 

din_______________________20______ 

 

Avocatul stagiar_____________________________________, nr.  contractului de 

efectuare a stagiului profesional_______________din_________________, în conformitate cu: 

1. Contractul de asistenţă juridică nr.___________ din_________________________________ 

2. Decizia coordonatorului Oficiului Teritorial________________________________________ 

al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr.__________ 

din______________________,  

Se împuterniceşte să acorde asistenţă juridică în cauza___________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Semnătura avocatului stagiar 

 

Semnătura avocatului îndrumător şi ştampila 



Verso 

 

În conformitate cu art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 

împuternicirile avocatului stagiar sînt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Numele și prenumele clientului 

 

Semnătura clientului* 

* Dacă se întocmește o procură, avocatul-stagiar va nota pe versoul mandatului textul 

”Conform procurii anexate” și va semna versoul mandatului în locul clientului. 

 

 

În conformitate cu art. 81 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, 

împuternicirile avocatului stagiar sînt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Numele și prenumele clientului 

 

Semnătura clientului* 

* Dacă se întocmește o procură, avocatul-stagiar va nota pe versoul mandatului textul 

”Conform procurii anexate” și va semna versoul mandatului în locul clientului. 

 

 



 

5. Formularele mandatelor avocaţilor şi avocaţilor stagiari, tipărite de Î.S. Editura de 

Imprimate „Statistica” pînă la intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, rămîn valabile pînă la 

epuizarea stocurilor.  

 

 

 

PRIM-MINISTRU                                                       

 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul Justiţiei      

               


