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EXAMEN DE PRIMIRE IN PROFESIA DE AVOCAT – SESIUNEA OCTOMBRIE 2011
Examenul de primire în profesie pentru dobândirea calităţii de avocat
stagiar şi pentru persoanele care au susţinut examenul de definitivat în alte
profesii juridice se va desfăşura in perioada 07 – 19 octombrie 2011 si va fi
sustinut in cadrul INPPA Bucuresti, in Municipiul Bucuresti.
Cererile de inscriere vor fi inregistrate la Baroul Maramures in perioada 08
august - 09 septembrie 2011.
Actele necesare pentru dosarul de inscriere la examenul de primire in
profesia de avocat sesiunea octombrie 2011:
1.
Cerere tip;
2.
Copie xerox carte de identitate;
3.
Copie legalizata de pe certificatul de nastere sau casatorie (daca este
cazul);
4.
Copie legalizata dupa diploma de licenta sau adeverinta provizorie, in
cazul in care diploma nu a fost eliberata la data depunerii cererii;
5.
Copie legalizata dupa foaia matricola eliberata de facultatea absolvita, in
cazul in care diploma de licenta a fost obtinuta dupa anul 1995;
6.
Certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data
depunerii cererii;
7.
Certificat de sanatate fizica de la medicul de familie;
8.
Certificat psihiatric eliberat de Spitalul Judetean Maramures “Dr.
Constantin Opris”.
9.
Certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în
profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele
respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie;
10.
Dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original;
11.
Doua fotografii tip legitimatie;
12.
Doua dosare plic.
Actele se depun in 2 exemplare, al doilea exemplar in copie simpla, cu

mentiunea “conform cu originalul”.
TAXE percepute:
−
Taxa de examen - 800 lei (exclusiv TVA) şi se va achita în contul
I.N.P.P.A. Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea
Bucureşti cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie
ca avocat stagiar, sesiunea octombrie 2011”, respectiv „Taxă examen primire
în profesie ca avocat definitiv, sesiunea octombrie 2011”.
−
Taxa verificare dosar de catre barou – 150 lei si se va achita la
sediul Baroului Maramures odata cu inregistrarea cererii.
Pentru alte detalii privind organizarea si desfasurarea, va rugam sa
consultati Hotararea nr. 4/2011 a Consiliului UNBR – Regulamentul cadru si
Hotararea nr. 58/2011 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de
primire in profesia de avocat sesiunea octombrie 2011, afisate pe site-ul UNBR
si pe site-ul Baroului Maramures.
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