ANUNȚ
în atenția cursanților - avocaţi stagiari aflaţi în anul II de
pregătire profesională iniţială în cadrul structurii centrale a
I.N.P.P.A./centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., precum şi a
avocaţilor stagiari care nu au promovat examenul de absolvire
a I.N.P.P.A.
1. Examenul de absolvire pentru avocaţii stagiari aflaţi în anul II de
pregătire profesională iniţială în cadrul structurii centrale a I.N.P.P.A. /centrelor
teritoriale ale I.N.P.P.A., precum şi pentru avocaţii stagiari care nu au promovat
examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va avea loc la data de
15 noiembrie 2020 şi este organizat de structura centrală a I.N.P.P.A. şi de
Centrele teritoriale ale acestuia, cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub
coordonarea Consiliului U.N.B.R..
2. Examenul de va desfăşura conform prevederilor Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional
pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 80/1718.07.2020 a Consiliului U.N.B.R.
3. Taxa pentru participarea la examenul de absolvire este de 700 de lei
şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai
târziu până la data de 10 noiembrie 2020.
4. În considerarea faptului că la începerea studiilor de către cursanții din
actualul an II de studii nu au fost oferite acestora pachete de discipline
opționale, în conformitate cu planul de formare și cu prevederile Regulamentului
de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., examinarea candidaţilor în sesiunea de
examen 15 noiembrie 2020 va consta într-o singură probă scrisă, la disciplinele
Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil,
Drept penal, Drept procesual penal. Proba scrisă constă în rezolvarea unui
număr de 50 de cazuri practice; fiecărei întrebări îi vor corespunde mai multe
variante de răspuns din care una sau două pot fi corecte, existând posibilitatea
ca toate variantele de răspuns să nu fie corecte.
5. Subiectele pentru proba scrisă vor fi unice iar examenul se va susţine
în cadrul întregului sistem al I.N.P.P.A. (structura centrală și centrele teritoriale)
la data prevăzută la art. 1, în același interval orar. Conducerea structurii
centrale a I.N.P.P.A. și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afişa în timp util
locul desfăşurării probei scrise.
6. Tematica de examen, din care urmează a fi formulate subiectele de
examen, poate fi consultată AICI.
7. Prevederile de mai sus se completează cu dispoziţiile Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, menționat la pct. 2, și
cu dispozițiile relevante ale Regulamentului de organizare și funcționare a
I.N.P.P.A..
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8. Se reamintește avocaților – cursanți aflaţi în anul II de pregătire
profesională iniţială în cadrul structurii centrale a I.N.P.P.A./centrelor teritoriale
ale I.N.P.P.A., care nu au achitat până în prezent, în tot sau în parte, taxa
aferentă anului II de pregătire profesională inițială, că data limită pentru plata
integrală a acesteia este 15 septembrie 2020, sub sancțiunea aplicării
dispozițiilor Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. și a
neînscrierii la examenul de absolvire din data de 15.11.2020.
DIRECTORUL I.N.P.P.A.
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