UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 57
08 iulie 2011

Având în vedere Hotărârea nr. 01 a Congresului avocaţilor 10 iunie 2011
privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între
Congresul avocaţilor 2010 şi Congresul avocaţilor 2011),
Demersurile iniţiate de Congresul avocaţilor din 20 – 21 iunie 2008,
Costineşti, privind instalarea unui sistem informatizat care să permită
desfăşurarea şedinţelor Comisiei Permanente şi ale Consiliului U.N.B.R. în
sistem de videoconferinţă, în scopul reducerii cheltuielilor cu desfăşurarea
şedinţelor şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul organelor profesiei şi între
U.N.B.R., barouri, C.A.A., filialele acesteia, INPPA şi centrele teritoriale,
Rezultatul demersurilor iniţiate în anul 2008 şi validarea propunerii făcute
de Comisia Permanentă a U.N.B.R. în şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 7 - 8
martie 2008, care a avut loc la Poiana Braşov,
Rapoartele Consiliului U.N.B.R. la Congresele avocaţilor din perioada
2008 - 2011 cu privire la stadiul realizării Hotărârii Consiliului U.N.B.R. din 07
martie 2008 privind achiziţia şi implementarea sistemului informatizat audio video, pentru entităţile organizate în cadrul U.N.B.R.
Rezultatul licitaţiei organizate în şedinţa din 28 ianuarie 2011 a Comisiei
Permanente a U.N.B.R. (pct. 8 în tabelul suplimentar al ordinii de zi a şedinţei)
prin care două firme concurente şi-au prezentat în faţa Comisiei Permanente a
U.N.B.R. ofertele privind realizarea unei reţele intranet pentru toate cele 41 de
barouri, cu suport de videoconferinţă, partajare şi transfer de fişiere, mesagerie
instant în timp real, rulare unor aplicaţii tip evidenţă / contabilitate pentru toate
barourile / filialele C.A.A. precum şi a altor aplicaţii,
Aprobarea implementării ofertei prezentate de S.C. CRESCENDO
INTERNAŢIONAL SRL şi finalizarea negocierilor privind încheierea
contractului,
Încheierea contractului de vânzare bunuri şi prestări servicii nr. 861 din 21
aprilie 2011, care a fost aprobat de Comisia Permanentă a U.N.B.R. în şedinţa
din 29 - 30 aprilie de la Sibiu,
Informarea realizată prin Raportul Consiliului U.N.B.R., Raport aprobat de
Congresul avocaţilor din 10 - 11 iunie 2011 de la Bucureşti (a se vedea Anexa
nr. 13 din broşura Congresului, distribuită membrilor acestuia) şi care a fost, în
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prealabil, avizat favorabil de Comisia Permanentă a U.N.B.R. în şedinţa din 08
iunie 2011 şi aprobat de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 09 iunie 2011,
Comunicările transmise de majoritatea barourilor care au implementat
soluţia tehnică preconizată,
CONSILIUL U.N.B.R.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Cu începere de la data de 01 septembrie 2011, platforma pentru
comunicarea video / audio în timp real între entităţile organizate în cadrul
U.N.B.R. ori sub autoritatea U.N.B.R. va deveni funcţională, prin conectarea la
acest sistem a tuturor barourilor, a Casei de Asigurări a Avocaţilor şi a
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.
Art. 2. – Cu începere de la data de 01 septembrie 2011 sistemul audio /
video va fi aplicat pentru organizarea conferinţelor Comisiei Permanente a
U.N.B.R., ale Consiliului U.N.B.R., ale Consiliului C.A.A. împreună cu Comisia
Permanentă a U.N.B.R., ale Consiliului de Conducere al INPPA cu conducerile
centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. În acest sens, sistemul va fi utilizat în vederea
iniţierii videoconferinţelor, invitării participanţilor la acestea, gestionării
desfăşurării acestora dintr-un centru al conferinţei, exprimării votului
participanţilor, transmisiei în timp real a şedinţelor, înregistrării acestora, creării
posibilităţii pentru toţi participanţii de a participa activ la conferinţe şi de a le
viziona.
Art. 3. Organizarea în sistem audio / video a şedinţelor ori iniţierea unor
acţiuni de formare a formatorilor în sistemul I.N.P.P.A. prin folosirea sistemului
audio / video instalat la sediul U.N.B.R. se decide de Comisia Permanentă a
U.N.B.R., care poate acorda Preşedintelui U.N.B.R. un mandat expres în
vederea iniţierii acţiunilor în care va fi utilizat acest sistem.
Art. 4. - Barourile, conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor şi
conducerea executivă a I.N.P.P.A. au obligaţia să ia toate măsurile
organizatorice şi tehnice pentru funcţionarea la întreaga capacitate, cu începere
de la data menţionată mai sus, a sistemului audio / video.
Art. 5. - Prezenta Hotărâre se comunică prin email tuturor barourilor,
Casei de Asigurări a Avocaţilor, Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor şi se publică pe pagina de web a U.N.B.R.
(www.unbr.ro)

P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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