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ANUNT
EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIA DE AVOCAT
SESIUNEA APRILIE 2022
Baroul Galati anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru
dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor
care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea APRILIE 2022, examen
organizat la nivel național, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea
Avocaților (I.N.P.P.A.)
Data desfășurării examenului este 03.04.2022 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura
la București, in sistem fizic(fata in fata), la Complexul Expozitional ROMEXPO.
*Notă: În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației,
organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura.
Tematica de examen este anexata prezentei Hotarari.
Regulamentul de examen aplicabil este Regulmentul- Cadru privind organizarea examenului
de primire in profesiade avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si
Perfectionarea Avocatilor (in vederea dobandirii titului profesional de avocat stagiar) si de primire in
profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice
adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 57/27.03.2020 si modificat prin Hotararea Consiliului
UNBR nr.210/10.11.12.2021.
Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se încarcă de către
candidați, în portalul IFEP, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în intervalul 14
FEBRUARIE 2022 (ora 08.00) – 11 MARTIE 2022 (ora 16.00). Cererile vor fi însoțite de actele
prevăzute în Regulamentul de examen.
Contestațiile formulate de candidații cărora li s-a respins înscrierea la examen se vor soluționa
în conformitate cu prevederile Regulamentului de examen.
În perioada 11 martie 2022 – 18 martie 2022 ,barourile vor verifica dosarele de înscriere la
examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.
Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr.
RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă
examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea aprile 2022”, respectiv „Taxă examen primire
în profesie ca avocat definitiv, sesiunea aprilie 2022”.
Relatii suplimentare la telefon nr. 0236/413071
ACTE NECESARE INSCRIERE EXAMEN DE ADMITERE IN PROFESIA DE AVOCAT,
sesiunea aprilie 2022:
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I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează
următoarele acte:
•
•
•

•
•
•
•

•

certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
actul de identitate ;
diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a
obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată
de facultatea absolvită;
dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii
cererii;
certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare
psihiatrica*;
certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în
profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul,
motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar
celor care nu au promovat sesiunile anterioare).
(81) Candidații care au absolvit studii juridice la instituții de învățământ superior din
străinătate vor depune actele de studii, în copie legalizată, însoțite de atestatul de
echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educației și Cercetării – Centrul Național
de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Actele de studii vor atesta absolvirea de
către candidat a studiilor juridice cu durata de 4 ani (corespunzând unui număr de 240
ECTS) și cunoașterea de către acesta a dreptului român, potrivit prevederilor Anexei
4 pct. 3 a Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România.

* Baroul Galati nu a optat pentru desemnarea unor unitati medicale. Certificatul privind starea
de sănătate a candidatului, poate fi emis de catre orice medic generalist. Evaluarea psihiatrica poate fi
emisa de orice medic specialist psihiatru. Ambele evaluari medicale pot fi cuprinse intr-un singur act
(certificat sau adeverinta), cu conditia existentei celor doua parafe/stampile ale medicilor specialisti
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi Statutul
profesiei se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în profesie.

Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul baroului cel
mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului.
Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la
afişarea listei la sediile barourilor.
Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de examen.
Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen.
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Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică barourilor, care vor proceda la
afişarea acestora.
II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează
următoarele acte:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate;
actul de identitate ;
diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a
obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată
de facultatea absolvită;
dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii
cererii;
certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare
psihiatrica*;
dovada promovarii, in conditiile Regulamentului de examen, a examenului de
definitivare in functia juridica indeplinita anterior;
certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în
profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul,
motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu este necesar
celor care nu au promovat sesiunile anterioare).
Candidații care au absolvit studii juridice la instituții de învățământ superior din
străinătate vor depune actele de studii, în copie legalizată, însoțite de atestatul de
echivalare a studiilor eliberat de Ministerul Educației și Cercetării – Centrul Național
de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor. Actele de studii vor atesta absolvirea de
către candidat a studiilor juridice cu durata de 4 ani (corespunzând unui număr de 240
ECTS) și cunoașterea de către acesta a dreptului român, potrivit prevederilor Anexei
4 pct. 3 a Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor
profesionale pentru profesiile reglementate din România.

* Baroul Galati nu a optat pentru desemnarea unor unitati medicale. Certificatul privind starea
de sănătate a candidatului, poate fi emis de catre orice medic generalist. Evaluarea psihiatrica poate fi
emisa de orice medic specialist psihiatru. Ambele evaluari medicale pot fi cuprinse intr-un singur act
(certificat sau adeverinta), cu conditia existentei celor doua parafe/stampile ale medicilor specialisti.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor de primire în profesia de avocat, prevăzute de Lege şi
Statutul profesiei se realizează de consiliul baroului la care se înregistrează cererea de primire în
profesie.
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Rezultatele verificării se validează de consiliul baroului şi se afişează la sediul baroului cel
mai târziu cu 20 zile înainte de data examenului.
Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la
afişarea listei la sediile barourilor.
Contestaţiile se depun la sediile barourilor şi se înaintează, de îndată, Comisiei de examen.
Contestaţiile se soluţionează, prin hotărâre definitivă, de către Comisia de examen.
Rezultatele soluţionării contestaţiilor sunt definitive şi se comunică barourilor, care vor proceda la
afişarea acestora.
IMPORTANT
In conformitate cu dispozitiile art. 2 din Regulamentul –Cadru de examen, toti candidatii trebuie sa
indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 51/1995.
La examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de
definitivat în alte profesii juridice se pot înscrie persoanele care îndeplinesc, suplimentar, condiţiile
prevăzute la art. 20 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 51/1995 :
Cel care a promovat examenul de primire în profesia de avocat şi care până la data susţinerii
examenului de primire în profesia de avocat a îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public,
consilier juridic sau jurisconsult timp de 5 ani dobândeşte calitatea de avocat definitiv, fără susţinerea
examenului de definitivare prevăzut/a alin. (1), cu condiţia promovării examenului de definitivat în
profesia din care provine.
Dispoziţiile alin. (5) se aplică şi persoanelor care au promovat examenul de intrare în profesia
de avocat şi care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei
Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi
Consiliului Legislativ timp de 5 ani neîntrerupţi.
Dovedirea vechimii in functia juridica indeplinita anterior se face prin anexarea la dosarul de
examen a inscrisurilor specifice, in copie certificata pentru conformitate (carte de munca/ adeverinta
angajator, etc.)

DECAN,
Avocat Cristian Sararu

