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TABEL CENTRALIZATOR 
al estimărilor necesarului de avocați stagiari și al numărului avocaților definitivi 

disponibili să îndrume avocați stagiari, comunicate de barourile membre ale UNBR 

  
 

Nr. 
crt. 

BAROUL Numărul 
estimat al  
avocaților 

stagiari 

Numărul estimat 
al avocaților 

definitivi 
disponibili pentru 

îndrumarea 
avocaților stagiari 

Observații 

1.  ALBA 5 - 6 5 - 6  - 
2.  ARAD 15 5 15 avocați stagiari estimați de Consiliul Baroului Arad; cei 5 avocați 

definitivi au confirmat disponibilitatea de a asigura îndrumarea 
3.  ARGEŞ 5 4 comunică numele avocaților definitivi dare doresc să asigure îndrumare 
4.  BACĂU 10 neprecizat raportat la numărul avocaților definitivi cu intenții de a asigura îndrumarea 

ar fi necesar 10 avocați definitivi 
5.  BIHOR 15-16 15-16 dinamica fluxului de avocați în ultimii 5 ani este apreciata ca una naturală 

și sănătoasă, putând-se constata existența mediei de 15-16 avocați/an 
care creează un echilibru natural al funcționarii Baroului Bihor 

6.  BISTRIŢA-
NĂSĂUD 

10 25 nu s-a comunicat 

7.  BOTOŞANI 2  neprecizat cei 2 avocați stagiari pot fi îndrumați de avocații definitivi din Baroul 
Botoșani 

8.  BRAŞOV neprecizat neprecizat comunică informații statistice privind numărul avocaților stagiari care au 
promovat examenul de primire în profesie ca avocat stagiar pentru anii 
2011-2016 și se apreciază că numărul avocaților definitivi care și-au 
exprimat disponibilitatea de îndrumare este acoperitor 

9.  BRĂILA -  -  nu s-a comunicat 
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10.  BUCUREŞTI neprecizat neprecizat comunică informații statistice privind numărul avocaților stagiari înscriși în 
Baroul București și numărul avocaților care au absolvit examenul de 
primire în profesie pentru anii 2012-2016  

11.  BUZĂU neprecizat neprecizat pentru avocații stagiari nu pot avea o evidență dar s-a stabilit că este 
necesar să fie primiți mai mulți avocați stagiari 

12.  CARAŞ-
SEVERIN 

neprecizat 0 niciun avocat din Baroul Caraș-Severin nu dorește îndrumarea stagiarilor 
deoarece sunt puține cauze pe raza Baroului Caraș-Severin și activează 
un număr mare de avocați din Baroul Mehedinți 

13.  CĂLĂRAŞI 5 5 - 
14.  CLUJ neprecizat neprecizat neavând date, comunică informații statistice privind numărul avocaților 

stagiari care au promovare examenul de primire și numărul de candidați 
înscriși pe tabloul avocaților stagiari pentru anii 2014-2016  

15.  CONSTANŢA neprecizat neprecizat nu au criterii pentru estimarea numărului potențialilor avocați stagiari și 
până în prezent nu au un rezultat privind numărul avocaților definitivi 
disponibili pentru îndrumare 

16.  COVASNA neprecizat neprecizat după consultarea avocaților definitivi, nici un avocat nu și-a exprimat 
disponibilitatea de a asigura îndrumarea stagiarilor  

17.  DÂMBOVIŢA -  -  nu s-a comunicat 
18.  DOLJ neprecizat 4 - 
19.  GALAŢI 50 50 Sunt necesari 50 de avocați stagiari pentru asigurarea sumelor necesare 

plații pensiilor, existând și numărul necesar de avocați definitivi pentru 
îndrumare 

20.  GIURGIU 30 30 - 
21.  GORJ 10 sau 15 20 sau 25 - 
22.  HARGHITA 2 2 - 
23.  HUNEDOARA neprecizat 10 10 avocați definitivi și-au manifestat disponibilitatea de a asigura 

îndrumarea avocaților stagiari 
24.  IALOMIŢA 5 neprecizat numărul avocaților stagiari estimat la necesitați plăti pensie 
25.  IAŞI 20 - 30 20 - 30 - 
26.  ILFOV 3 2 - 
27.  MARAMUREŞ 2 neprecizat - 
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28.  MEHEDINŢI 20 neprecizat - 
29.  MUREŞ 10 10 estimare a Consiliului Baroului Mureș 
30.  NEAMŢ 5 1 estimare Consiliu Baroului Neamț 
31.  OLT 7 7 numărul avocaților definitivi care au transmis pe e-mail că doresc să 

asigure îndrumarea stagiarilor 
32.  PRAHOVA neprecizat 45 - 
33.  SATU–MARE 10 neprecizat comunică situația evoluției contribuției la fondul de pensii pe ultimii 4 ani și 

a situației avocaților activi pentru anii 2012 – 2016 
34.  SĂLAJ 7 5 - 
35.  SIBIU 10 10 - 
36.  SUCEAVA 4 sau 5 4 sau 5 4 - 5 avocați stagiari noi care ar beneficia și de îndrumarea profesională 

corespunzătoare 
37.  TELEORMAN 10 40 - 
38.  TIMIŞ 6 6 comunică și o situație statistică pentru perioada 2011 - 2016 
39.  TULCEA 10 neprecizat toți avocații definitivi sunt dispuși să realizeze îndrumarea profesională a 

avocaților stagiari 
40.  VÂLCEA 10 10 justifică numărul necesar de avocați stagiari prin numărul opțiunilor de 

îndrumare și situația veniturilor filialei CAA și comunică situația intrărilor în 
profesie pentru perioada 2012 – 2017 

41.  VASLUI 20 60 - 
42.  VRANCEA 3 10 - 

 


