Proiect lipsit de formalism (cum altfel?) destinat voua, stagiarilor

Am un proiect si in ceea ce va priveste. Mai putin pe voi, cat pe cei ce va vor
urma, ca sa fim realisti. Sau vreti sa va mint frumos?
Proiectul are trei componente: asigurarea indrumarii initiale, garantarea
realizarii efective a venitului contractat si organizarea unui examen care sa va
verifice competentele instrumentale, constand in redactarea actelor specifice
profesiei.
Baroul va organiza cel putin trimestrial conferinte de stagiu in cursul primului
an. Dar baroul nu va asigura indrumarea initiala, acesta fiind rolul
indrumatorului.
Baroul va va informa si va va responsabiliza. Adica baroul va va comunica
palmaresul indrumatorilor pentru care ati optat (specializarea lor, numarul de
stagiari formati cu succes, esecurile lor, numarul stagiarilor pe care ii au in mod
curent sub contract, eventualele sesizari ale stagiarilor). Deasemenea, Baroul
va publica si lista celor care ofera contracte de colaborare sau de salarizare,
precum si conditiile pe care acestia le ofera sau cerintele pe care le pretind.
Odata ce ati incheiat un contract, atributiile baroului se marginesc la a il
inregistra. Ceea ce propun constituie un pas mic, totusi un progres fata de ce vi
s-a oferit pana acum. Daca vreti sa va promit mai mult decat pot anticipa ca
este realizabil, atunci inscrieti-va la clubul sportiv al baroului!
Realizarea veniturilor nu poate fi garantata atata vreme cat va complaceti in a
asigura indrumatorului proba cu inscrisuri in contra voastra. Nu eliberati
chitante fictive! Contractul de colaborare va stipula ca onorariul retrocedat va
fi achitat in contul stagiarului, garantand astfel plata lui efectiva. Stagiarul care
restituie onorariul indrumatorului va fi suspectat de fraudarea admiterii, cata
vreme mintea ii permite asemenea nastrusnicii.
In privinta examenului, sunt constient ca mint frumos. Eu l-as organiza prin
alegerea aleatorie a unor solutii pronuntate de un organ judiciar si v-as cere sa
le contestati. Alegerea aleatorie nu exclude trierea lor pana la alegerea unei
solutii cu grad mediu de complexitate.

Mai am un proiect pe cale de definitivare – PRIMUL BIROU – destinat tinerilor
care au absolvit examenul de definitvare si pe care ii incurajam.
Baroul nu le va pune la dispozitie birouri - nici mobilier, nici spatiu. Putem
publica insa anunturile celor ce intentioneaza sa isi schimbe sediul sau
mobilierul, astfel incat sa aveti acces la un birou gata amenajat sau la un
mobilier folosit, dar gratuit sau macar ieftin.
Baroul le va asigura o consultanta cu pronuntat caracter economic si indrumare
in solutii verificate. Mai mult, pentru a stimula infiintarea unor noi forme de
exercitare a profesiei, Baroul le va pune la dispozitie soft-uri administrative, de
contabilitate si management, soft cu caracter juridic si o biblioteca virtuala.
Acolo unde baroul nu va putea finanta in intregime un soft, acesta va fi
achizitionat in co-plata, la costuri inferioare celor de piata, determinate de
achizitiile pachetelor colective (biblioteca este ideea colegului vostru, Bogdan
Iftinca, insusita de mine, ca sa nu zic plagiata).
In raport de anvergura investitiilor in care se implica tinerii, baroul le va
permite pentru o perioada determinata, de 6 pana la 18 luni, depasirea
plafonului incasarilor cuvenite pentru asistenta judiciara asigurata in urma
desemnarii de catre serviciul de resort. Mai mult, pentru o perioada similara,
baroul ar putea incuviinta reducerea taxelor profesionale, ori scutirea
provizorie de la plata acestora.
Astept si alte idei pe care sa le plagiez. Cel putin va bag in seama, nu?
Veniti la adunare si votati in secret, asa cum vi se garanteaza,
ca altfel va trec absenti!

Va multumesc

Al dvs, Mihnea Stoica –
(v-am prevenit ca nu o sa mai imi ziceti „dom’ profesor”)

