
Nume / Prenume:  Igor Clima  
Data naşterii:   23.08.1979 

Adresă e-mail:   clima.corect@gmail.com  

Date de contact:  079449083, mun.Chișinău, str. M.Kogalniceanu, 24/2 

Studii    Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Drept,  

    Specialitatea jurist 

Magistru în drept. 

 

Funcția ocupată:   Avocat, titular al licenței de avocat nr.0687 din 02.10.2002 

Forma de organizare:  Biroul Asociat de Avocați ”Corect” 

 Începînd cu 01.09.2018 asistent universitar - Universitatea Libera 

Internationala din Moldova, disciplina drept procesual civil 

Domenii de expertiză:   Drept civil, drept comercial, drept corporativ, drept bancar şi financiar, drept 

fiscal, proprietate intelectuală, insolvabilitate 

Activități principale:  Activități de consultanță și de asistență juridică, reprezentare juridică în 

instanțele de judecată/arbitraj sau la faza de executare,redactare de acte etc.  

Experiența profesională:  20 ani de activitate continuă și practică în domeniul juridic. 

    Participat la conferințe, dezbateri, grupuri de lucru și forumuri cu diversă 

tematică, inclusiv: 

1-CIS Local Counsel Forum 2008 - Sankt Petersburg, Rusia cu tematici în 

drept corporativ, drepturi reale, drept fiscal, drept financiar, litigii, executarea 

hotărîrilor arbitrare străine; 

2-CIS Local Counsel Forum 2009 - Kiev, Ucraina cu tematici în drept 

financiar, drept fiscal,restructurare corporativ[, soluționarea litigiilor; 

3-Seminar de instruire a avocaților în domeniul proprietății intelectuale 

(Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională) cu tema  

”Protecția drepturilor de proprietate intelectuală” (Chișinău 2009);  

4-Participant în mai multe grupuri de lucru pe diverse proiecte, inclusiv, 

instruirea profesională a avocaților sub egida Comisiei Europene și Consiliul 

Europei (Chișinău, 2009), modificarea și completarea Legii cu privire la 

avocatură (2010);  

5-CIS Local Counsel Forum 2010 - Minsk, Belarus cu tematici în 

managementul societăților, restructurare corporativ[, drept financiar, 

soluționarea litigiilor comerciale; 

6-Seminar de specialitate (Fundația Germană pentru Cooperare Juridică 

Internațională) cu tema ”Protecția dreptului proprietății industriale” (2011, 

Munchen, Germania); 

7-Participant la proiectul Centrului de drept al avocaților ”Modele de acte 

depuse de avocați în instanțe”, coautor (2011); 

8-CIS Local Counsel Forum 2012 - Armenia, Erevan cu tematici în drept 

corporativ, drept fiscal, soluționarea litigiilor; 

9-Conferință științifică internațională (organizată de Reprezentanța Băncii 

Mondiale în Republica Moldova) în domeniul insolvabilității (Chișinău, 2014); 

10-Participant la Comitetul de coordonare a insolvabilității și drepturilor 

creditorilor (Programul Băncii Mondiale și Fondului Monetar International de 

evaluare a sectorului financiar al Republicii Modlova) finalizat cu elaborarea  

raportului privind respectarea standardelor şi codurilor - Regimul juridic al 

insolvabilității și drepturilor creditorilor/ debitorilor (Chisinau, 2014); 

11-Participant al Grupului de lucru-Proiectul MD-19 ”Îmbunătățirea cadrului 

de soluționare a cauzelor civile” cu suportul Guvernului Marii Britanii, pentru 

modificarea Codului de Procedură Civilă. A fost adoptată Legea nr.17 din 

05.04.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative”,în 

vigoare din 01 iunie 2018 (2016-2018); 
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12-Coautor al Ghidului ”Comentarii la Legea cu privire la modificarea și 

completarea unor acte legislative-modificarea codului de procedură civilă” 

(2018); 

13-Formator în cadrul cursului de instruire a judecătorilor-Îmbunătățirea 

cadrului de soluționare a cauzelor civile, organizat în cadrul proiectului MD-

19 ”Îmbunătățirea cadrului de soluționare a cauzelor civile” (Chișinău, 29 mai- 

05 iunie 2018); 

14-Formator în cadrul Centrului de Perfectionare a Avocaților- ”Îmbunătățirea 

cadrului de soluționare a cauzelor civile” (Chișinău, 20.09. 2018-21.09.2018); 

15-Formator la Institutul Național al Justiției, cu tema ”Îmbunătățirea cadrului 

de soluționare a cauzelor civile” cu participarea colaboratorilor Serviciului 

Fiscal de Stat (Chișinău, 26.09.2018-27.09.2018). 

16-Formator la Institutul Național al Justiției cu tema ”Îmbunătățirea cadrului 

de soluționare a cauzelor civile” cu participarea avocaților care acordă 

asistență juridică garantată de stat (Chișinău, 26.09.2018-27.09.2018). 

17-Formator în cadrul Centrului de Perfectionare a Avocaților cu tema 

”Aspecte de noutate în legislație”, Capitolul „Aspecte de noutate în Codul de 

Procedura Civila” (Chișinău, 06.03.2019); 

18-Prezentator in cadrul Conferintei de procedura civilă ”Antivurus împotriva 

abuzului de drept”, cu tema ”Excepția de tardivitate” (Chisinau, 28.03.2019) 

19-Formator la Institutul Național al Justiției în cadrul Seminarului 

”Modificările aduse Codului de Procedură Civilă” cu participarea avocaților 

(Chișinău, 22.05.2019); 

20-Formator la Institutul Național al Justiției în cadrul Seminarului 

”Modificările aduse Codului de Procedură Civilă” cu participarea avocaților 

care acordă asistență juridică garantată de stat (Chișinău, 26.11.2019);  

21-Formator la Institutul Național al Justiției în cadrul Seminarului ”Novațiile 

aduse prin modificările Codului de Procedură Civilă” cu participarea 

judecătorilor (Chișinău, 03.03.2020);  

22-Formator la Institutul Național al Justiției în cadrul Seminarului ”Novațiile 

aduse prin modificările Codului de Procedură Civilă” cu participarea 

judecătorilor (Chișinău, 22.09.2020);  

23-Formator în cadrul Centrului de Perfectionare a Avocaților în cadrul 

seminarului de instruire privind excepția de tardivitate, pregatirea cauzei 

pentru dezbateri judiciare, cererile cu valoare redusă, contestarea actelor 

executorului judecătoresc (Chisinau, 25.01.2022); 

24-Formator la Institutul Național al Justiției în cadrul Seminarului ”Rolul 

instanței de judecată în raporurile de executare, contestarea actelor 

executorului judecătoresc (Chișinău, 24.02.2022);  

25-Formator la Institutul Național al Justiției în cadrul Seminarului ”Excepția 

prescripției dreptului material la acțiune. Procedura examinării excepției de 

tardivitate” (Chișinău, 27.05.2022);  

26-Formator în cadrul Centrului de Perfectionare a Avocaților în cadrul 

seminarului de instruire privind raporurile de executare, contestarea actelor 

executorului judecătoresc (Chisinau, 08.07.2022); 

 

 

Mențiuni profesionale: 

      -Chambers Europe 2008 -Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2009-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2010-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2011-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2012-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2013-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2014-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2015-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2016-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2017-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  



    -Chambers Europe 2018-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals);  

    -Chambers Europe 2019-Dispute Resolution (Band 1-Leading Individuals); 

-Chambers Europe 2020-Dispute Resolution; 

-Chambers Europe 2021-Dispute Resolution; 

-Best Lawyers 2008 (Litigation, Corporate); 

-Best Lawyers 2010 (Litigation); 

-Best Lawyers 2011-2012 (Corporate and M&A Law); 

-Best Lawyers 2013- 2014 (Litigation, Corporate and M&A Law); 

-Best Lawers 2017-2018 (Litigation, Lawyer of the Year) 

Igor Clima 


