
EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR 
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013 
Comisia Naţională de Examen 

 
PROCES VERBAL 

privind deschiderea lucrărilor şi afişarea rezultatelor la proba teoretică şi cu caracter 
aplicativ a examenului de admitere în profesie ca avocat stagiar şi pentru persoanele 

care au susţinut examenul de definitivat în alte profesii juridice, care a avut loc în 
perioada 25 - 27 septembrie 2013 

 
 În conformitate cu prevederile art. 9 din "Regulamentul – Cadru privind organizarea 
examenului de primire în profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA (în vederea dobândirii titlului profesional de 
avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul 
de definitivat în alte profesii juridice" adoptat prin Hotărârea nr. 04/2011 din 08 iulie 2011 a 
Consiliului U.N.B.R., republicată, 
 Comisia Naţională de examen,  
 În urma corectării şi deschiderii lucrărilor de la proba teoretică şi cu caracter aplicativ, 
care s-a desfăşurat în intervalul 25 – 27 septembrie 2013, şi a introducerii în sistemul 
informatic al consultantului a notelor acordate pentru aceste lucrări,  
 

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE: 
 

1. Potrivit raportului consultantului tehnic al I.N.P.P.A., rezultatele la proba teoretică 
şi cu caracter aplicativ a examenului de admitere în profesia de avocat, care s-a 
desfăşurat în intervalul 25 – 27 septembrie 2013, sunt complete şi au fost 
introduse în sistemul informatic de către consultant, pentru toate centrele de 
examen.  

2. În consecinţă, lista generală, la nivel naţional, cu notele obţinute de candidaţi la 
această probă, cuprinsă în anexa prezentului Proces-Verbal, poate fi publicată joi, 
10 octombrie 2013, cu începere de la ora 20.00.  

3. Lista cu notele obţinute de candidaţi se va afişa, prin grija Vice-Preşedinţilor 
Comisiei Naţionale de examen, la uşa clădirilor de examen şi se va posta pe 
paginile web ale I.N.P.P.A. – central şi centrelor de examen ale I.N.P.P.A., 
împreună cu precizarea datei şi orei afişării (10 octombrie 2013, ora 20.00) şi cu 
anunţul prin care candidaţii sunt informaţi că: 

a. potrivit Art. 33 din Regulamentul - Cadru de examen, pentru primirea în 
profesia de avocat candidatul trebuie să obţină cel puţin media 7 (şapte), 
cu condiţia ca la fiecare disciplină la proba teoretică şi cu caracter aplicativ 
nota obţinută să fie cel puţin 5 (cinci), şi 

b. termenul pentru formularea contestaţiilor la notele acordate este de 48 de 
ore de la data şi ora afişării (până la data de 12 octombrie 2013, ora 
20.00).  

4. Prezentul proces verbal se comunică Vice-Preşedinţilor coordonatori ai centrelor 
de examen ale I.N.P.P.A. precum şi consultantului.  

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Av. dr. Dan OANCEA 
 



 
ANEXĂ 

 
REZULTATELE 

 LA PROBA TEORETICĂ ŞI CU CARACTER APLICATIV A EXAMENULUI DE ADMITERE 
ÎN PROFESIA DE AVOCAT, CARE S-A DESFĂŞURAT ÎN INTERVALUL 25 – 27 

SEPTEMBRIE 2013 


