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ACORD CADRU DE COLABORARE ÎNTRE INSTITUTUL NAŢIONAL AL 
MAGISTRATURII ŞI INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI 
PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR  
 
 
 
Preambul:  
Luând în considerare:  
 
Evoluţiile deosebit de dinamice ale legislaţiei naţionale şi punerea de acord a 
acesteia cu cerinţele şi principiile dreptului Uniunii Europene, cât şi necesitatea 
însuşirii, promovării şi aplicării practicii judiciare naţionale ce imprimă coerenţă şi 
interpretarea unitară a legislaţiei şi raportării permanente a acesteia la practica 
instituţiilor Uniunii Europene,  
Nevoia ca magistraţii şi avocaţii să dobândească, prin acţiuni şi programe de 
formare profesională, cunoştinţe care să le permită să fie la curent cu ultimele 
tendinţe în domeniu, astfel încât evoluţia sistemului judiciar să fie asigurată 
inclusiv prin aportul efectiv al expertizei profesionale avocaţiale,  
 
Atribuţiile şi responsabilităţile Institutului Naţional al Magistraturii şi ale 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, ca instituţii 
publice însărcinate cu formarea iniţială şi formarea profesională continuă a 
magistraţilor şi avocaţilor,  
 
Institutul Naţional al Magistraturii (în continuare, INM)  
şi  
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în 
continuare INPPA),  
 
au procedat la semnarea prezentului Acord-cadru de colaborare.  
 
Pentru aplicarea efectivă şi realizarea scopurilor menţionate în Preambulul 
Acordului, INM şi INPPA (în continuare Părţile) decid următoarele:  
 
Articolul 1: Dispoziţii generale  
(1). Prezentul acord conţine prevederi generale referitoare la cooperarea între 
cele două instituţii, cooperare care se axează pe implicarea lor în formarea 
profesională prin susţinerea unor module comune de formare profesională 
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iniţială şi prin conlucrare efectiva în conceperea şi punerea în aplicare a unor 
programe de formare profesională continuă, compatibile cu cerinţele dezvoltării 
sistemului judiciar şi cele ale asigurării unor condiţii bazate pe competenţe 
profesionale dobândite în mod organizat, care sa permită soluţionarea 
preventivă şi pe cale amiabilă a diferendelor dintre actorii mediului economic şi 
social prin soluţii alternative justiţiei statale. 
(2). Părţile convin să iniţieze acţiuni concrete pentru extinderea colaborării cu 
instituţii cu profil similar privind formarea profesională iniţială şi formarea 
profesională continuă în alte profesiuni juridice conexe sistemului judiciar şi în 
alte profesii cu care magistraţii şi avocaţii conlucrează în realizarea sarcinilor lor 
profesionale. 
(3). Conlucrarea părţilor se va realiza inclusiv în acţiuni şi proiecte cu caracter 
transnaţional, în condiţiile hotărâte de organismele decidente ale profesiilor în 
cadrul cărora cele două instituţii funcţionează.  
 
Articolul 2: Cooperarea în domeniul formării iniţiale  
(1). Părţile se vor consulta cu privire la modulele de formare profesională 
organizate în comun în cadrul formării iniţiale, astfel încât să se asigure 
cunoaşterea aprofundată a legislaţiei fiecărei profesii de către toţi cursanţii INM 
şi INPPA. 
(2). Părţile vor coopera cu privire la metodologii de recrutare şi examinare a 
cunoştinţelor de natură practică şi aplicativă. Formatorii (lectorii) ce alcătuiesc 
personalul cu atribuţii didactice din cadrul celor doua instituţii vor conlucra şi 
pentru realizarea controlului ştiinţific şi didactic al metodologiilor de examene 
organizate în profesiile în cadrul cărora funcţionează părţile, în condiţiile 
prevăzute de dispoziţiile normative incidente precum şi la organizarea şi 
desfăşurarea unor procese simulate ale căror rezultate să constituie material 
didactic.  
 
Articolul 3: Participarea la alte acţiuni comune de formare  
(1). INM şi INPPA vor coopera în programe de formare continuă, centralizată şi 
descentralizată a magistraţilor şi avocaţilor precum şi în programe finanţate de 
Comisia Europeană şi Consiliul Europei, sau alte instituţii sau fundaţii naţionale 
sau internaţionale, în scopul de a asigura participarea cursanţilor la acţiuni de 
formare a magistraţilor şi avocaţilor din diferite state ale Uniunii Europene.  
(2). Prevederile prezentului acord cadru nu exclud posibilitatea stabilirii unei 
colaborări bilaterale şi în alte sectoare care vor fi identificate şi care corespund 
obiectivului şi scopurilor prezentului acord.  
 
Articolul 4: Publicaţii 
Părţile vor proceda la schimburi de publicaţii, de documentaţie ştiinţifică, precum 
şi de rezultate ale unor programe specifice de cercetare, punându-şi-le reciproc 
la dispoziţie în mod gratuit. 
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Articolul 5: Implementare 
(1). Prezentul acord va fi reevaluat anual de către părţile semnatare, cu ocazia 
stabilirii programului anual de cooperare.  
(2). În implementarea prezentului acord, organele de conducere ale părţilor pot 
organiza întâlniri periodice cu caracter lucrativ. 
 
Articolul 6 : Intrarea în vigoare 
(1). Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea lui de către ambele părţi.  
(2). Ambele părţi semnatare decid că prezentul acord cadru de colaborare se va 
aplica nelimitat în timp.  
(3). În cazul denunţării prezentului acord, orice program de schimburi, înţelegere 
sau proiect convenit în baza sa şi care nu a fost finalizat îşi păstrează 
valabilitatea în toata perioada pentru care a fost convenit.  
 
Semnat la Bucureşti, azi 1 februarie 2011, în două exemplare originale, 

 
 
Director INM  
 

Judecător dr. Constantin BRÂNZAN 

 Preşedintele Consiliului de  
Conducere al INPPA 

 
Avocat dr. Gheorghe FLOREA 
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