UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 274
26 august 2017

În baza dispozițiilor art. 66 lit. b) și s) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea
și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Hotărârea Congresului Avocaților nr. 9/23-25.03.2017 prin
care s-au aprobat Prioritățile profesiei de avocat în 2017, așa cum au fost adoptate de
Comisia Permanentă în ședința din 20.01.2017 și Consiliul UNBR din 18.02.2017 (art.
1 lit. x), în ce privește reforma administrării U.N.B.R., a Barourilor, a I.N.P.P.A. și a
C.A.A., în conformitate cu principiile eficiență, responsabilitate, credibilitate,
transparență și deschidere către avocați, prin dezvoltarea infrastructurii cloud specifice
IT comună tuturor organizațiilor din sistemul U.N.B.R. și crearea de platforme sociale
on-line și centre de date, permanent în curs de dezvoltare, a unui portal web unic, cu
acces la toate datele și expuse pe site-urile instituțiilor de interes public din sistemul
profesiei de avocat;
Luând în considerare experiența pozitivă a implementării Proiectului pilot
realizat cu Baroul Brașov, ceea ce a condus la un flux crescut de informații
către/dinspre ambele părți, care a fost pus la dispoziția avocaților și organelor profesiei;
Ținând cont de avizarea de către Comisia Permanentă, în ședința din
25.08.2017, a componentei UNBR-barouri din cadrul Proiectului privind finalizarea
Platformei de comunicare on-line între entitățile din sistemul Uniunii Naționale a
Barourilor din România - UNBR, barouri, Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), filialele
CAA, care va conduce la:
- conținut: baroul își distribuie automat informațiile din rubrica „Știri Baroul ….” către
UNBR și către celelalte barouri și primește în schimb conținut activ de la UNBR, prin
preluarea de pe site-ul UNBR a rubricii „Ultimele știri” precum și de la celelalte barouri,
prin preluare de pe site-ul UNBR a rubricii ”…din activitatea Barourilor”;
- actualizare automată a fluxului de știri între UNBR și barouri, la intervale de timp
prestabilite (2 ore, 12 ore, 24 ore) prin verificarea continuă a știrilor postate de barouri
și UNBR;
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Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 26
august 2017,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă Proiectul privind finalizarea Platformei de comunicare online între entitățile din sistemul Uniunii Naționale a Barourilor din România - UNBR,
barouri, Casa de Asigurări a Avocaților (CAA), filialele CAA, prin realizarea
componentei UNBR-barouri.
Art. 2 – Se aprobă un buget de 4.200 euro echivalent lei plus TVA din fondurile
UNBR pentru implementarea componentei Proiectului prevăzut la art. 1 (100 euro
echivalent lei plus TVA/barou).
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică barourilor, membrilor Consiliului UNBR
și se publică pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro).

C O N S I L I U L U. N. B. R.
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