MODELUL CERERII DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL PENTRU
ABSOLVIREA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ INIŢIALĂ
ORGANIZAT DE CENTRUL TERITORIAL CRAIOVA AL I.N.P.P.A. PENTRU AVOCAŢII STAGIARI DE ANUL II

Nr. înregistrare ……….. data ………………....
Centrul teritorial Craiova al INPPA ………...

CERERE
de înscriere pentru susţinerea examenului de absolvire a programului de pregătire profesională iniţială
organizat de centrul teritorial craiova al I.N.P.P.A. pentru avocaţii stagiari de anul II
Sesiunea noiembrie-decembrie / anul 2011
1. Subsemnatul (numele, iniţiala tatălui, prenumele)………………......................…………………...............
............................................................................................................., fiul/fiica lui .......................................şi
al ..........…….…………, domiciliat în (str. nr. bl. sc. et. ap. jud. sect. localitate) ............................................
........................................................... , cod numeric personal........................................ , legitimat prin CI/BI,
...…………… eliberat de ..……………….. telefon/fax: …………………., e-mail: ………………. Şi prin
legitimaţia de avocat (card) seria ………….. nr. …………………………….- solicit înscrierea la examenul
de absolvire a programului de pregătire profesională iniţială organizat de centrul teritorial craiova al
I.N.P.P.A. pentru avocaţii stagiari de anul II – sesiunea noiembrie-decembrie 2011.
2. Menţionez că sunt avocat stagiar înscris în Baroul …………………………… în baza Deciziei nr.
…………… din data ………….. şi am efectuat stagiul în baza Contractului de formare profesională iniţială
încheiat cu (forma de exercitare a profesiei) ……………………….....…………………………………...….
cu sediul profesional în ………………………………………............…………….........................................
………………………………………………………………………………………………………………....
fiind îndrumat efectiv de domnul (doamna) av. ………………………………………………………………
3. Declar pe propria răspundere sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false că nu mă aflu în
nici unul dintre cazurile de nedemnitate şi de incompatibilitate prevăzute la art. 13 şi art. 14 din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17
alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi am efectuat stagiul
efectiv începând cu data înscrierii în barou (.............……………) şi în prezent.
4. Declar că am mai susţinut / nu am mai susţinut examenul pentru dobândirea titlului profesional de avocat
definitiv în sesiunea (sesiunile) ................................................................................................................. .
5. Anexez în copie documentul de plată a taxei de înscriere la examen1.

Data …………………...……..

1

Semnătura………………..................

Taxa de înscriere la examen în cuantum de 700 lei se poate achita la casieria Centrului Teritorial Craiova al INPPA sau
prin virament în contul RO12 RNCB 0134 0416 5590 0008 deschis la B.C.R. Craiova de Baroul Dolj - Centrul Teritorial
Craiova al INPPA, CIF 4553658

