Principala

Bine aţi venit pe site-ul oficial al cabinetului

avocatului Alexandru Bernaz

Activitatea cabinetului avocatului se bazează pe următoarele principii:
- Profesionalism
- Operativitate
- Confidenţialitate

Avocat Alexandru Bernaz,
este un jurist profesional cu peste 10 ani de activitate în organele Procuraturii a RM.
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Activitatea de muncă:

a.a. 1995-2000 – student la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova;
a.a. 2000-2011 – activitatea în organele Procuraturii a Republicii Moldova, dintre care mai mult
de 7 ani în funcţia de procuror al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a
Procuraturii Generale a Republicii Moldova;

din 2011 – avocat, membru al Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova.

Publicaţii:
- Buletinul informativ al Procuraturii Republicii Moldova № 8, din anul 2005 - publicarea
discursului ţinut la şedinţa lărgită a Colegiului Procuraturii Republicii Moldova, din
27.10.2
005
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Participarea la seminare şi conferinţe internaţionale:

În perioada de activitate în organele Procuraturii Alexandru Bernaz, reprezentând Procuratura
Generală a Republicii Moldova, a participat la diverse seminare şi conferinţe internaţionale:
- la 22 martie 2007 a participat şi a luat cuvînt cu un raport la seminarul OSCE privind
consolidarea cooperării judiciare în materie penală, în vederea combaterii terorismului.
Seminarul a fost organizat de către OSCE în or.Viena, Austria;
- la 01 aprilie 2008 a participat la conferinţa internaţională "Octopus" cu privire la
cooperarea împotriva criminalităţii cibernetice, organizată de Consiliul Europei în or.Strasbourg,
Franţa;
- la 10 martie 2009 repetat a participat la conferinţa internaţională ordinară "Octopus" cu
privire la cooperarea împotriva criminalităţii cibernetice, organizată de Consiliul Europei în
or.Strasbourg, Franţa;
- la 02 noiembrie 2010 a participat la conferinţa Est-Europeană asupra mecanismelor
naţionale de prevenire, combatere şi investigare a relelor tratamente, organizată în or.Odesa,
Ucraina.

Măsuri de promovare:

la 29.01.2008 Alexandru Bernaz a fost decernat de Procurorul General al Republicii Moldova cu
o diplomă de onoare de categoria II - pentru executarea exemplară a atribuţiilor de serviciu în
funcţia de procuror al secţiei exercitare a urmăririi penale pe cauze excepţionale a Procuraturii
Generale a Republicii Moldova.
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