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Reforma privind examenul de admitere  
la centrele de pregătire profesională a avocaţilor din Franţa (CRFPA)  

publicată în Jurnalul Oficial 
 
 

Condițiile pentru examenul de admitere la centrele regionale de formare profesională a 
avocaților sunt publicate în această zi în Jurnalul Oficial prin intermediul a două texte: 
 

un decret care stabileşte probe scrise unice eliminatorii pe întreg teritoriul şi 
"recomandări" pentru corectarea acestora 
 

De la momentul publicării decretului, pentru fiecare dintre probele scrise, candidații vor 
susține o singură probă de examen unică, elaborată de o comisie compusă în mod egal din 
4 cadre universitare şi 4 avocați numiți prin hotărâre pentru o perioadă de 3 ani (mandat 
ce poate fi reînnoit o dată). Această comisie este însărcinată cu misiunea de a armoniza 
criteriile de corectare a testelor și în acest scop stabilește recomandări care pot lua forma 
unor grile de notare destinate comisiei de corectare. 
 

un decret care detaliază programul acestor probe: 
 

Înscrierea la examenul de admitere într-un centru de pregătire profesională a avocaților în 
Franța (CRFPA) se face  înainte de 31 decembrie a anului anterior examenului. Cu toate 
acestea, candidatul nu se poate prezenta la examen decât dacă obține în cursul anului 
universitar, în ipoteza în care nu le-a obținut anterior, primele 60 de credite la un program 
de master în drept sau dacă nu a obținut unul din titlurile sau diplomele prevăzute de 
articolul 11 din Legea din 31 decembrie 1971. 
 
Examenul se desfășoară în continuare în universități. Probele eliminatorii vor începe 
întotdeauna la 1 septembrie a fiecărui an sau în prima zi lucrătoare care urmează acestei 
date, în timp ce probele de admitere vor începe pe 2 noiembrie a fiecărui an, sau în prima 
zi lucrătoare următoare acestei zile.  
 
Printre altele, este de asemenea prevăzut că examinatorii şi membrii comisiei de examen 
nu pot concomitent să desfășoare activitate de predare în cadrul entităților publice și 
private care pregătesc examenul de primire la centrele de pregătire profesională a 
avocaţilor din Franţa (CRFPA) în cursul anului universitar în care se desfășoară 
examenul precum şi în anul universitar precedent  
 
Probele eliminatorii cuprind: 
 
1. Un rezumat (durata 5 ore, coeficient: 3) 
 
2. Un test în dreptul obligațiilor (durata 3 ore, coeficient 2) 
 



3. O probă destinată să verifice aptitudinea de a rezolva unul sau mai multe cazuri 
practice, la alegerea candidatului, alegere exprimată în momentul depunerii dosarului de 
înscriere, la una dintre următoarele materii (durata 3 ore, coeficient 2): 
- Dreptul civil; 
- Dreptul afacerilor; 
- Drept social; 
- Dreptul penal; 
- Drept administrativ; 
- Dreptul internațional și european. 
 
4. O probă de procedură (durata 2 ore, coeficient 2), la una din următoarele materii: 
- Procedură civilă şi soluționarea alternativă a litigiilor; 
- Procedură penală; 
- Procedură administrativ-contencioasă. 
 
Proba de procedură este susținută de candidați, după cum urmează, în funcție de proba 
scrisă aleasă dintre cele prevăzute la punctul 3 de mai sus: 
 
 
Proba scrisă de procedură  Candidații interesați în funcție de 

alegerea probei menționată la punctul 3 
Procedură civilă şi soluționarea alternativă 
a litigiilor 

Candidații care au ales domeniile drept 
civil, dreptul afacerilor sau dreptul social 
 

Procedură penală 
 

Candidații care au ales domeniul drept 
penal 
 

Proceduri administrativ-contencioasă  
 

Candidații care au ales domeniul drept 
administrativ 
 

Procedură civilă şi soluționarea alternativă 
a litigiilor sau procedura administrativ-
contencioasă 

Candidații care au ales domeniul drept 
internațional şi european 
 

 
Rezultatele probelor eliminatorii sunt publicate în aceeaşi zi de către toate centrele de 
examinare, cu zece zile înainte de începerea probelor orale de admitere. 
 
PROBELE DE ADMITERE: 
 
1. O prezentare pe un subiect privind protecția libertăților şi a drepturilor fundamentale 
care să permită aprecierea nivelului de cunoștințe ale candidatului, cultura juridica, 
aptitudinea sa de argumentare și exprimarea orală (pregătire 1 oră, susținere 15 minute, 
apoi interviu cu comisia de examen, durata 30 minute; coeficient 4). 
 
2. O probă orală de limbă engleză (coeficient 1). Cu toate acestea, cu titlu tranzitoriu şi 
numai până la sesiunea 2020 inclusiv, proba orală în limba engleză poate fi înlocuită, la 



alegerea candidaților cu un examen oral, într-o altă limbă străină dintre următoarele 
limbi: germană, arabă clasică, chineză, spaniolă, ebraică, italiană, japoneză, portugheză, 
rusă. 
 
 
ANEXA - Tematică: 
 
Dreptul obligațiilor 
I. - Contracte. 
II. - Răspundere civilă. 
III. – Regimul general a obligațiilor. 
IV. - Dovezi. 
 
Drept civil 
I. - Bunuri. 
II. - Familie. 
III. - Regimurile matrimoniale. 
IV. - contracte speciale. 
V. - Garanţii 
 
Dreptul afacerilor 
I. – Comercianţi şi societăţi comerciale. 
II. - Acte de comerţ. 
III. – Fondul de comerţ. 
IV. – Operaţiuni bancare și financiare. 
V. - Dreptul procedurilor colective. 
 
Drept social 
I. – Dreptul muncii. 
II. - Dreptul protecției sociale 
III. - Drept social internațional și european. 
 
Drept penal 
I. - Drept penal general. 
II. - Drept penal special. 
III. - Reguli speciale ale delincvenței juvenile. 
IV. - Drept penal al afacerilor. 
V. - Drept penal al muncii. 
VI. - Dreptul penal internațional și european. 
 
Drept administrativ 
I. - Drept administrativ general. 
II. - Drept administrativ special. 
 
Drept internațional și european 
I. - Dreptul internațional privat. 



II. - Dreptul internațional public 
III. – Drept comercial internaţional 
IV. – Drept european 
 
Procedură civilă și soluționarea alternativă a litigiilor 
I. - Procedura civilă. 
II. - Soluționarea alternativă a litigiilor. 
III. - Procedurile civile de executare. 
 
Procedură penală 
I. - Procedură penală. 
II. - Dreptul de executare a pedepselor. 
 
Procedură administrativ-contencioasă  
I. - Competența. 
II. - Recurs. 
III. – Reguli de procedură. 
 
Drepturi și libertăți fundamentale 
I. - Cultura juridică generală. 
II. - Originea și izvoarele drepturilor şi libertăților fundamentale. 
III. – Regimul juridic al drepturilor și libertăților fundamentale. 
IV. – Principalele libertățile drepturi fundamentale. 
 
 
 
 


