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Uniformizarea pregatirii profesionale a avocatilor stagiari in cadrul Institutului National pentru
Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor presupune doua faze: cea a realizarii cadrului regulamentar
necesar uniformizarii (care presupune perioada de studiu identica, structura unica a perioadei de
studiu, programe analitice compatibile intre diferitele centre teritoriale, modalitati de examinare) si
cea a realizarii uniformitatii sub aspect calitativ (care presupune

standare egale in ce priveste

indeplinirea obiectivelor de studiu si examinarea finala a cursantilor INPPA si centrelor teritoriale).
Procesul de uniformizare a pregatirii profesionale INCEPUT prin realizarea unificarii prevederilor
regulamentare relative la structura cursurilor si examenului de absolvire a condus pana in prezent
la relizarea unei unitati la nivelul centrelor teritoriale si activitatii centrale in ce priveste perioada de
pregatire, programa analitica, perioada de sustinere a examenului de absolvire.
Prima faza a procesului de uniformizare a fost incheiata.
Faza a doua a procesului de uniformizare presupune aducerea la un standard calitativ comun a
pregatirii si formei de examinare desfasurate de structura centrala a INPPA si centrele teritoriale ale
acestuia.
In urma examenelor desfasurate pana in prezent, conducerea executiva a INPPA a observat ca
structura examenelor de absolvire nu este in deplina concordanta cu ratiunile pentru care a fost
instituita cu caracter legal obligativitatea pregatirii profesionale initiale a avocatilor in sistem
institutionalizat.
Existenta posibilitatii de alegere a disciplinelor de examen de catre candidati in ideea asigurarii unei
specializari a acestora nu si-a atins scopul, alegerile fiind facute cel mai adesea prin raportare la
cele mai usoare tematici puse la dispozitie. Aceste aspecte au rezultat si in urma intalnirii
reprezentantilor unora dintre centrele teritoriale INPPA, ce a avut loc in luna ianuarie 2011 la
Craiova.
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Specializarea excesiva si prematura nu este si nu trebuie sa fie un principiu al pregatirii
profesionale initiale in cadru institutionalizat. Cursantii sunt avocati stagiari. Pregatirea lor
institutionalizata si examenul de absolvire sunt instituite pentru a oferi si garanta competente
nationale si generale iar nu regionale si partiale (specializate in anumite ramuri ale dreptului).
Aceste modificari vizeaza inlaturarea posibilitatii alegerii disciplinelor de examen, acesta urmad a se
desfasura in doua etape:
etapa I, eliminatorie, consta in colocvii la toate disciplinele parcurse in timpul anului de
studiu, notarea fiind prin ADMIS/RESPINS (se elimina sistemul referatelor, adesea superficial atat
sub aspectul redactarii lucrarilor cat al aprecierii acestora, generand neseriozitate);
etapa II, consta in examenul scris, in forma similara cu cele precedente, dar care se va
sustine in mod obligatoriu la disciplinele fundamentale, Organizarea profesiei de avocat, Drept civil,
Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal.
Modificarile cuprind si aspecte de ridicare a gradului de dificultate a examenului. Acest demers este
necesar avand in vedere ca gradul mare de promovabilitate al examenelor de la INPPA (in cazul
centrelor teritoriale, vorbim de unanimitate) fie nu are corespondent in realitate, fie se raporteaza
la un nivel inadmisibil de scazut pentru o profesie cum este cea de avocat.
In cadrul Consiliului de conducere INPPA au fost agreate modificarile la regulamentul de examen.
Director executiv INPPA
Av.dr. Traian Briciu
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Modificarea regulamentului de examen:
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 31 din 16 septembrie 2010 a Consiliului I.N.P.P.A.

REGULAMENT
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire
a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.
Art. 1. (1) La finalizarea perioadei de pregătire profesională iniţială organizate de I.N.P.P.A.
direct sau în cadrul activităţii centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., avocatul stagiar este obligat să
susţină examenul de absolvire.
(2) Pentru motive temeinice şi dovedite, la cererea avocatului stagiar, Consiliul de
Conducere al I.N.P.P.A. poate aproba amânarea susţinerii examenului de absolvire, în proxima
sesiune de examen.
(3) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. se desfăşoară conform principiilor transparenţei,
echilibrului între verificarea aptitudinilor practic-aplicative şi a cunoştinţelor teoretice, identităţii
modalităţilor de examinare şi criteriilor de evaluare la nivel naţional şi la nivelul centrelor
teritoriale, caracterului unitar al gradului de dificultate a subiectelor şi al aprecierii aptitudinilor de
ordin practic-aplicativ, având în vedere în permanenţă competenţele la nivel naţional ce urmează a
fi dobândite prin promovarea examenului.
Art. 2. Examenul de absolvire se susţine, în fiecare an, la data şi locul stabilite de Consiliul
de Conducere al I.N.P.P.A.. Pentru centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., locul de desfăşurare a
examenului va fi stabilit la propunerea consiliilor de conducere din respectivele centre teritoriale.
Proba scrisa se va desfasura la aceeasi data si ora pentru INPPA si centrele teritoriale ale acestuia.
Art. 3. (1) Examenul de absolvire se susţine în faţa unei comisii desemnate de Consiliul de
Conducere al I.N.P.P.A. din care fac parte lectori ai I.N.P.P.A. care au calitatea de avocat cu drept
de a pune concluzii la toate instanţele judecătoreşti sau cadre didactice universitare. În cadrul
centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. comisia de examen se stabileşte pe baza propunerilor consiliilor
de conducere din respectivele centre teritoriale.
(2) Pentru proba orală, în funcţie de numărul candidaţilor, se pot constitui subcomisii de
examen atât pentru analizarea proiectului profesional cât şi pentru susţinerea lui orală (colocviu).
(3) Comisia de examen este prezidată de conducerea executivă a I.N.P.P.A. În cadrul
centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. comisia de examen este prezidată de conducerea executivă a
respectivelor centre teritoriale.
Art. 4. Examenul de absolvire constă în probe orale (colocvii) cu caracter preponderent
practic şi aplicativ, precum şi o probă scrisă (test de verificare a cunoştinţelor), cu caracter teoretic
şi practic.
Art. 5. (1) Examenul de absolvire se va desfăşura pe baza următoarelor reguli:
a) proba orala (colocviu) se va sustine la toate disciplinele urmate in cadrul cursurilor de
pregatirea profesionala initiala;
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b) proba scrisa (test de verificare a cunostintelor) se va sustine la disciplinele Organizarea si
exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual
penal.
Art. 6. (1) Tematica pentru disciplinele care fac obiectul examenului de absolvire este
întocmită pe baza programei analitice parcurse de cursanţi în perioada de pregătire profesională
iniţială.
(2) La studiul tematicii vor fi avute în vedere actele normative în vigoare, doctrina şi
jurisprudenţa publicate în ultimii 5 ani.
(3) Subiectele pentru probele de examen vor fi stabilite numai din tematica parcursă în
perioada de pregătire profesională iniţială respectivă.
Art. 7. (1) Probele orale (colocviile) vor urmări, cu precădere, relevarea capacităţii
candidaţilor de a aplica în practică cunoştinţele teoretice dobândite, puterea de analiză şi sinteză a
acestora.
(2) Dezbaterile în cadrul probei orale vor avea la bază una sau două lucrări profesionale
axate pe analiza unuia sau mai multor cazuri practice din perspectiva exercitiului profesiei de
avocat. Tema lucrării profesionale (cazul sau cazurile practice de analizat) va fi comunicată în timp
util candidaţilor. În cadrul colocviului este permisă utilizarea, ca material documentar, a legislaţiei
şi a altor materiale stabilite de comisia de examen.
(3) Candidaţii sunt obligaţi să soluţioneze în scris cerintele impuse pentru lucrările
profesionale propuse pentru dezbatere în cadrul colocviului şi să le depună la secretariatul
I.N.P.P.A. în termenul fixat de comisia de examen.
(4) Comisia de examen va respinge de la examinare pe cei care nu au depus în termenul
stabilit lucrarea scrisă asupra temei propuse pentru colocviu.
(5) Lucrările profesionale vor fi păstrate de către I.N.P.P.A. si centrele teritoriale ale
acestuia.
Art. 8. (1) La fiecare probă orală, candidaţii vor fi apreciaţi cu calificativele: ADMIS sau
RESPINS.
(2) La stabilirea calificativelor se ţine seama de lucrarea scrisă, de răspunsurile date în
cadrul colocviului, precum şi de evidenţele (fişele de prezenţă) ce atestă participarea candidatului la
prelegerile şi atelierele organizate în cursul anului de pregătire în cadrul I.N.P.P.A.
(3) Calificativul acordat se va înscrie pe borderoul aferent probelor orale pentru fiecare
disciplină sau grup de discipline în parte.
(4) Rezultatele vor fi comunicate în cel mult 24 de ore de la susţinerea fiecărei probe orale.
Art. 9. (1) Nu vor fi admişi la proba scrisă candidaţii care nu au obţinut, la toate probele
orale calificativul ADMIS.
(2) Candidaţii care la cel puţin una din probele orale nu au obţinut calificativul ADMIS, pot
solicita reexaminarea, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.
(3) Reexaminarea candidaţilor care au obţinut calificativul RESPINS se va face înainte de
proba scrisă de către alţi membri ai comisiei de examen decât cei care au acordat respectivul
calificativ.
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Art. 10. (1) Proba scrisă se desfasoara la aceeasi data si ora atat in structura centrala a
INPPA cat si in centrele teritoriale. Proba scrisa constă în rezolvarea unor cazuri practice exprimate
în cadrul unui chestionar format din câte 10 spete pentru fiecare materie de examen, în total 50 de
cazuri practice. Fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe variante de răspuns. din care una sau
doua pot fi corecte, existand posibilitatea ca nicio varianta sa nu fie corecta.
(2) Întrebările pentru proba scrisă unice si vor fi stabilite de o comisie desemnata de
conducerea executiva a INPPA dintre membrii comisiilor de examen potrivit specializarii acestora si
cu asigurarea confidenţialităţii. Comisia de examen se va asigura ca subiectele să releve
cunostintele teoretice si aprofundarea jurisprudentei relevante în materiile ce formează obiectul
examinării. Subiectele vor urmări preponderent promovarea aptitudinilor specifice profesiei de
avocat.
(3) Presedintele comisiei de examen din cadrul INPPA stabileşte dacă şi în ce condiţii la
proba scrisă poate fi consultată legislaţia de către candidaţi. Masura se aplica unitar pentru INPPA si
centrele teritoriale ale acestuia.
Art. 11. (1) Înainte de predarea lucrărilor, candidaţii îşi vor scrie numele şi prenumele pe
colţul foii de răspuns ce urmează a fi lipit, după care se aplică stampila I.N.P.P.A. pentru asigurarea
secretului lucrării.
(2) Orice încercare de fraudă atrage excluderea candidatului din examen.
Art. 12. (1) Calificativele acordate la proba scrisă se comunică prin afişare la avizier, prin
grija secretariatului I.N.P.P.A., în cel mult 24 de ore de la finalizarea examenului.
(2) Calificativele la proba scrisă se vor acorda în funcţie de numărul de răspunsuri corecte,
după cum urmează:
1-30 răspunsuri corecte = nesatisfăcător (NS);
31-37 răspunsuri corecte = satisfăcător (S);
38-44 răspunsuri corecte = bine (B);
45-50 răspunsuri corecte = foarte bine (FB);
(3) Contestaţiile cu privire la proba scrisă se formulează în termen de 24 de ore de la
comunicarea rezultatelor. Contestatiile privind formularea subiectelor și corectitudinea baremului de
notare se solutionează, în termen de maxim 48 de ore de la primirea acestora, de către Comisia
centrală de soluţionare a contestaţiilor a I.N.P.P.A. desemnată de Consiliul de Conducere al
I.N.P.P.A. Afişarea rezultatelor contestaţiilor se va face de îndată pe site-ul I.N.P.P.A. Contestatiile
ce au ca obiect operatiunile de corectare se solutionează de către comisia formată la nivelul
centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A..
Art. 13. (1) Calificativul final al examenului de absolvire il reprezinta calificativul obtinut la
proba scrisa.
(2) Sunt declaraţi respinşi la examen candidaţii care au obţinut calificativul nesatisfăcător.
Art. 14. (1) La terminarea examenului, se va întocmi un proces-verbal care va menţiona
calificativele obţinute de candidaţi la probele orale şi scrisă, calificativul final pe baza căruia au
promovat ori au fost respinşi, numele şi prenumele celor care nu s-au prezentat la examen şi
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motivele neprezentării, modul de soluţionare a cererilor de amânare a susţinerii examenului,
concluziile şi propunerile comisiei.
(2) Procesul-verbal va fi semnat de preşedintele şi secretarul comisiei de examen.
Art. 15. (1) Validarea rezultatelor examenului de absolvire al I.N.P.P.A., inclusiv în cadrul
centrelor teritoriale, se face de către Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A.
(2) După validarea rezultatelor examenului, I.N.P.P.A. va elibera absolvenţilor adeverinţe ce
atestă promovarea examenului de absolvire.
(3) În termen de 1 an de la validarea rezultatelor examenului de absolvire, I.N.P.P.A. va
elibera absolvenţilor certificatele ce atestă formarea profesională iniţială în profesia de avocat.
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