
ANEXA nr. 16 

Raport de activitate al departamentului de pregătire profesională iniţială din cadrul INPPA   

 

1. Anul II de pregătire profesională iniţială, finalizat. 

 

 La data de 9 martie 2015, în temeiul Hotărârii nr.63 din 06.03.2015, au început activităţile 

tutoriale aferente anului II de pregătire profesională iniţială, cu modulul „Drept civil şi procesual  

civil” și anume disciplina drept procesual civil (09.03.2015-26.03.2015). 

În perioada 27.03.2015-20.04.2015 s-a desfășurat disciplina drept civil . 

Modulul „ Drept penal și drept procesual penal” a debutat cu disciplina drept penal în 

perioada 23.04.2015-14.05.2015. 

Disciplina drept procesual penal  s-a desfăşurat în perioada 18.05.2015- 05.06.2015. 

Modulul de drept european, cu cele trei discipline componente s-a desfăşurat, după cum 

urmează: dreptul European al Drepturilor omului (08.06.2015 – 20.06.2015), dreptul Uniunii 

Europene (22.06.2015-04.07.2015) și dreptul european al muncii ( 05.09.2015- 19.09.2015). 

Modulul recapitulativ, ce constituie o ultimă întâlnire a cursanților cu formatorii, înaintea 

examenului de absolvire, a avut loc în perioada 21 septembrie 2015- 27 octombrie  2015. 

Caietele de lucrări profesionale au fost depuse la secretariatul INPPA Bucureşti și la 

secretariatele centrelor teritoriale ale INPPA până la data de 06.11.2015. 

Legat de problema caietelor de lucrări profesionale au fost incidente dispoziţiile Hotărârii 

nr.65 din 06 martie 2015 a Consiliului de Conducere al INPPA, privind adoptarea modelului de 

caiet de lucrări profesionale, pentru anul II de pregătire iniţială, ce a avut în vedere un număr de 6 

lucrări profesionale pentru disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, drept civil, 

drept procesual civil, drept penal și drept procesual penal și câte 3 lucrări profesionale pentru 

disciplinele ce compun modulul de drept european. 

În același timp, potrivit Hotărârii nr. 64 din 03 martie 2015, s-a dispus ca și în anii 

precedenţi, recunoaşterea calificativelor obținute de către avocații stagiari care au promovat proba 

orală în anii anteriori și care urmau sa sustina numai proba scrisă în cadrul examenului de absolvire 

sesiunea noiembrie 2015. 

Activitățile tutoriale aferente pregătirii iniţiale s-au desfășurat în cadrul I.N.P.P.A și al 

centrelor teritoriale ale INPPA, în temeiul Hotărârii nr. 1061 din 7 martie 2015 a Consiliului 

U.N.B.R, ce a aprobat Planul de Învățământ al I.N.P.P.A, pentru anul 2015, tematicile aferente 

disciplinelor din cuprinsul Planului de Învățământ fiind revizuite și actualizate. 

Obiectivele propuse spre a fi realizate în cursul  anului de pregătire profesională iniţială au 

avut în vedere asigurarea caracterului practic al pregătirii cât și a celui unitar, formatorii propunând 
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teme de pregătire comune, corespunzătoare activitaţilor tutoriale aferente fiecarei discipline. 

Arondarea barourilor la centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., este efectuată în conformitate cu 

Hotărârea nr. 392 din 31 martie 2012 , a Consiliului U.N.B.R..  

Prin Hotărârea nr. 6 din 31 august 2012 a Consiliului de Conducere a I.N.P.P.A.,s-au stabilit 

reguli privind transferul avocaţilor între centrele teritoriale ale I.N.P.P.A.. Astfel, este interzis 

transferul cursanţilor între centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., în preajma şi pentru susţinerea 

examenului de absolvire. În cazuri excepţionale, justificate, aprobate de Consiliul baroului în care 

este înscris avocatul stagiar, şi cu avizul conform al centrului teritorial de la care se solicită 

transferul este posibil să se urmeze cursuri în alt centru teritorial decât cel la care avocatul stagiar 

este obligat să participe prin arondare. 

 Excepţie face vocaţia naţională a I.N.P.P.A. Bucureşti.  

În aceiași ordine de idei, Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A., a adoptat Hotărârea nr. 21 din 

25 ianuarie 2013 privind avizul conform pentru transferul dintr-un centru teritorial I.N.P.P.A, în 

altul. 

 

1.2.Cu referire la examenul de absolvire sesiunea noiembrie – decembrie 2015. 

 

Potrivit Hotărârii nr.1033 din 13 decembrie 2014 a Consiliului UNBR și a Hotărârii nr.63 

din 06 martie 2015 a Consiliului de Conducere al INPPA , s-a decis ca examenul de absolvire în 

cadrul INPPA Bucuresti și în cadrul centrelor teritoriale ale INPPA, să se desfăşoare cu începere din 

data de 23 noiembrie 2015. 

Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR, pentru aprobarea 

Regulamentului examenului de absolvire a INPPA , statuează ca examenul de absolvire este 

organizat în două etape și anume: o probă orală (colocviu), ce se susţine la toate disciplinele urmate 

în cadrul pregătirii profesionale iniţiale și o probă scrisă (tip grilă), ce se susţine la disciplinele : 

organizarea și exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal și drept 

procesual penal. 

Așa fiind, probele orale (colocviile), în cadrul sesiunii de examen noiembrie-decembrie 

2015 s-au desfăşurat în perioada 23 noiembrie 2015 - 4 decembrie 2015. 

În vederea susţinerii examenului de absolvire sesiunea noiembrie - decembrie 2015 și anume 

a primei etape respectiv proba orală, au fost prezenţi la INPPA Bucureşti , un numar de 451  avocați 

stagiari, potrivit evidenţelor existente la INPPA Bucureşti. 

Numărul de avocați stagiari, prezenţi în cadrul centrelor teritoriale ale INPPA, în vederea 

susţinerii examenului de absolvire sesiunea noiembrie-decembrie 2015-proba orală, potrivit 

evidenţelor comunicate de către centrele teritoriale ale INPPA, a fost după cum urmează: 
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-în cadrul CT al INPPA Brașov, în vederea susţinerii examenului de absolvire, proba orală  

s-au prezentat  25 de avocați stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial; 

-în cadrul CT al INPPA Craiova, în vederea susţinerii examenului de absolvire, proba orală 

s-au prezentat 23 avocați stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial; 

-în cadrul CT al INPPA Cluj, în vederea susţinerii examenului de absolvire, proba orală s-au 

prezentat 95 avocați stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial; 

-în cadrul CT al INPPA Galaţi, în vederea susţinerii examenului de absolvire, proba orală 

s-au prezentat 4 avocați stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial; 

-în cadrul CT al INPPA Timişoara , în vederea susţinerii examenului de absolvire, proba 

orală s-au prezentat 54 avocați stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial; 

-în cadrul CT al INPPA Iaşi, în vederea susţinerii examenului de absolvire , proba orală s-au 

prezentat 84 avocați stagiari, potrivit datelor comunicate de centrul teritorial . 

Referitor la cea de-a doua etapă a examenului de absolvire și anume proba scrisă, respectiv 

testul de verificare a cunoştintelor, ce s-a desfăşurat în data de 7 decembrie 2015, în cadrul INPPA 

Bucureşti și în cadrul centrelor teritoriale ale INPPA, urmează a fi avute în vedere datele statistice 

rezultate din tabelul de mai jos, (întocmit de consultantul Intraconnect), privind numărul 

candidaţilor înscrişi, prezenţi, precum și al celor ce au promovat, în sesiunea noiembrie-decembrie  

2015 : 

  

 
Rândul 

1 
Proba – test grilă  

Randul 
2 

Centru 
examinare 

Anul 
Bucureşti Cluj Timişoara Iaşi Braşov Galaţi Craiova TOTAL 

Rândul 
3 Candidaţi 

înscrişi 

2012 454 119 67 78 87 42 124 971 
2013 368 76 64 28 31 14 20 601 
2014 335 73 57 43 22 9 19 558 
2015 481 97 54 84 25 4 23 768 

Rândul 
4 Candidaţi 

prezenţi 

2012 454 119 67 78 87 42 124 971 
2013 363 76 64 28 31 14 20 596 
2014 325 73 57 43 22 9 19 548 
2015 468 97 54 84 25 4 23 755 

Rândul 
5 

Candidaţi 
promovaţi 

2012 433 119 67 78 84 42 124 947 
2013 325 76 62 28 26 14 20 551 
2014 298 71 57 43 21 9 19 518 
2015 423 95 53 83 23 4 23 702 

 
 

 
Cu referire la rezultatele sintetice/analitice privind procentul de candidați admiși, calificativele 

obţinute, precum și cel al candidaţilor respinşi, atât în cadrul INPPA Bucureşti cât și al centrelor 
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teritoriale, urmează a  fi observat  tabelul de mai jos, întocmit de consultantul Intraconnect:  

 

Absolvire 2015 

Rezultate sintetice 
TOTAL ADMIŞI 702 92,98% 

TOTAL RESPINŞI 53 7,02% 
TOTAL GENERAL 755 100,00% 

Rezultate analitice/centru 
CENTRU 
INPPA Calificativ NrGrile % din total 

BRAŞOV Bine (B) 7 28,00% 
BRAŞOV Nesatisfăcător (NS) 2 8,00% 
BRAŞOV Satisfăcător (S) 16 64,00% 

TOTAL 25 100,00% 
BUCUREŞTI Bine (B) 151 32,26% 
BUCUREŞTI Foarte bine (FB) 3 0,64% 
BUCUREŞTI Nesatisfăcător (NS) 45 9,62% 
BUCUREŞTI Satisfăcător (S) 269 57,48% 

TOTAL 468 100,00% 
CLUJ Bine (B) 50 51,55% 
CLUJ Nesatisfăcător (NS) 2 2,06% 
CLUJ Satisfăcător (S) 45 46,39% 

TOTAL 97 100,00% 
CRAIOVA Bine (B) 11 47,83% 
CRAIOVA Satisfăcător (S) 12 52,17% 

TOTAL 23 100,00% 
GALAŢI Bine (B) 4 100,00% 

TOTAL 4 100,00% 
IAŞI Bine (B) 47 55,95% 
IAŞI Nesatisfăcător (NS) 1 1,19% 
IAŞI Satisfăcător (S) 36 42,86% 

TOTAL 84 100,00% 
 

 

 

2. Anul I de pregătire profesională iniţială finalizat. 

Potrivit prevederilor Hotărârii nr. 66 din 06 martie 2015, anul I de pregătire profesională 

iniţială urma să debuteze la 25 mai 2015, însă anul I a început în mod efectiv la data de 8 iunie 

2015, în cadrul I.N.P.P.A Bucureşti şi în cadrul centrelor teritoriale ale acestuia. 

 Activităţile tutoriale aferente anului I de pregătire profesională iniţială, au respectat Planul 



de Învăţământ , adoptat prin Hotărârea nr. 1061 din 7 martie 2015 a Consiliului U.N.B.R., privind 

aprobarea Planului de Învățământ al INPPA.  

 

Ca și în cadrul anului II de pregătire iniţială, obiectivele propuse spre a fi realizate în cursul  

anului I au avut în vedere asigurarea caracterului practic al pregătirii cât și a celui unitar, formatorii 

propunând teme de pregătire comune, corespunzatoare activitaţilor tutoriale aferente fiecărui modul. 

Activitățile tutoriale destinate avocaților stagiari din anul I de pregătire inițială s-au 

desfășurat în cadrul a 4 module și anume: modulul A „Însușirea cunoștințelor despre etica și 

organizarea profesiei de avocat”, ( 08.06.2015-04.07.2015); modulul B „ Aspecte practice privind 

organizarea și activitatea instanțelor judecătorești și a parchetelor, a birourilor notariale și a  

executorilor judecătorești”, (01.02.2016-18.02.2016); modulul C „Tehnici de argumentare 

judiciară. Pregătirea și elaborarea consultanței juridice scrise” ( 06.07.2015-18.07.2015) și 

modulul D ”Metodologia actului juridic și judiciar”(11.01.2016-26.01.2016). 

 La activităţile tutoriale aferente anului I de pregătire profesională iniţială, pentru al patrulea 

an consecutiv, au participat în calitate de formatori, invitaţi pentru modulul B „Aspecte practice 

privind organizarea şi activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, a birourilor notariale şi 

a executorilor judecătoreşti”, judecători, procurori (formatori ai Instiutului Național al 

Magistraturii),  notari publici (formatori ai Institutului Notarial Român) şi  executori judecătoreşti. 

Activităţile tutoriale aferente anului I de pregătire profesională iniţială s-au finalizat la data 

de 18 februarie 2016. 

 

3. Anul II de pregătire iniţială . 

 

La data de 28 martie 2016,  va incepe anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul 

INPPA Bucureşti și în cadrul centrelor teritoriale ale INPPA, cu modulul de pregătire drept civil și 

drept procesual civil. 

Numărul de cursanţi ce vor desfășura activități tutoriale destinate anului II de pregătire 

profesionala iniţială, potrivit evidenţelor existente la INPPA Bucureşti și celor comunicate de către 

centrele teritoriale ale INPPA , este după cum urmează : 

-  245  în cadrul INPPA Bucureşti; 

-  19   în cadrul CT al INPPA Brașov ; 

-  10  în cadrul CT al INPPA Craiova ; 

-  57  în cadrul CT al INPPA Cluj ; 

-   6  în cadrul CT al INPPA Galaţi ; 

-  40  în cadrul CT al INPPA Timişoara; 
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-  32  în cadrul CT al INPPA Iaşi. 

 

3.1.Colaborări cu alte instituţii. 

 

Așa cum am arătat la pct.2 și anume la anul I de pregătire iniţială finalizat, la activitățile 

tutoriale de pregătire iniţială aferente modulului B „ Aspecte practice privind organizarea şi 

activitatea instanţelor judecătoreşti și a parchetelor, a birourilor notariale și a executorilor 

judecătoreşti”, tema de pregătire ce s-a desfăşurat în cadrul anului I, în perioada 01.02.2016-

18.02.2016, au participat ca invitați, formatori din cadrul Institutului Național al Magistraturii ,(doi 

judecători si doi procurori), ai Institutului Notarial Roman (doi notari publici) și doi executori 

judecătoreşti.  

 

 

 

 

*NS Datele statistice sunt prezentate astfel cum au fost indicate de către Serviciul Secretariat al 

INPPA Bucureşti precum și de către Centrele Teritoriale ale INPPA, iar cele doua tabele privind 

examenul de absolvire sesiunea noiembrie-decembrie 2014, așa cum au fost transmise INPPA de 

către consultantul Intraconnect.  

 

av. Mihaela Catea 

Șef departament 

Departamentul de Pregătire Iniţială 

INPPA 
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