
 
 

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA 
AVOCAŢILOR - SESIUNEA NOIEMBRIE 2013 

 
Comisia Naţională de Examen 

 
PROCES VERBAL 

privind afişarea rezultatelor finale la Examenul de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor  

 
În conformitate cu prevederile art. 14 alin (1) din Regulamentul examenului de absolvire a Institutului 
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, 
 

Comisia Naţională de examen, 
 

luând în considerare calificativele obţinute de avocaţii stagiari la probele orale, desfăşurate în cadrul INPPA 
Bucureşti şi a centrelor teritoriale în perioada 25 noiembrie – 13 decembrie 2013,  
 
în urma soluţionării contestaţiilor la punctajele obţinute de avocaţii stagiari care s-au prezentat la proba 
scrisă din data de 9 decembrie 2013, şi a introducerii în sistemul informatic al consultantului a punctajelor 
finale acordate,  

 
CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV, DISPUNE URMĂTOARELE: 

 
1. Potrivit raportului consultantului tehnic al I.N.P.P.A., în urma soluţionării contestaţiilor la punctajele 
obţinute de avocaţii stagiari care s-au prezentat la proba scrisă din data de 9 decembrie 2013, 
 

a. au fost ADMISE contestaţiile formulate de: 
 

- Cuibus V. Oana Maria (Baroul Cluj) – lucrarea este notata cu 31 pct., calificativ SATISFĂCĂTOR; 
- Birsan G. Ciprian, (Baroul Bucureşti) – lucrarea este notată cu 24 pct., calificativul 

NESATISFACATOR. 
 

b. celelalte contestaţii au fost RESPINSE. 
 
2. În consecinţă, lista generală, la nivel naţional, cu rezultatele finale la această probă, listă cuprinsă în anexa 
prezentului Proces-Verbal, poate fi publicată. 
3. Lista cu rezultatele finale se va publica pe pagina web a I.N.P.P.A. – central şi ale centrelor de examen ale 
I.N.P.P.A., însoţită de precizarea că, potrivit art. 13 alin (2) din Regulamentul examenului de absolvire a 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor sunt declaraţi respinşi la examen 
candidaţii care au obţinut calificativul NESATISFĂCĂTOR.  
4. Se înaintează lista la Consiliul de Conducere al INPPA şi la Comisia Permanentă a UNBR, în vederea 
validării rezultatelor finale.  
4. Prezentul proces verbal a fost întocmit astăzi, 14 decembrie 2013 şi se comunică vice-preşedinţilor 
coordonatori ai centrelor de examen ale I.N.P.P.A. precum şi consultantului. 

 
PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE DE EXAMEN 

 
Av. dr. Traian Briciu 


