
Pagina 1111 din 2222 

STAGIARI  - ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT 

BAREM DE CORECTARE 

 

1. Indicaţi activităţile prin care se realizează profesia de avocat. - 5 puncte 

 

Activitatea avocatului se realizează prin: 

- consultaţii şi cereri cu caracter juridic - 0,6 puncte 

- asistenţa şi reprezentarea juridică în faţa: 

� instanţelor judecătoreşti – 0,4 puncte 

� organelor de urmărire penală – 0,3 puncte 

� autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale – 0,1 puncte 

� notarilor publici – 0,1 puncte 

� executorilor judecătoreşti – 0,1 puncte 

� organelor administraţiei publice şi a instituţiilor – 0,1 puncte 

� altor persoane juridice – 0,1 puncte 

- redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor - 0,5 puncte 

- asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice în faţa altor autorităţi publice (0,6 puncte) cu 

posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate (0,2 puncte) – total 

0,8 puncte 

- apărarea şi reprezentarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în 

raporturile acestora cu autorităţile publice, cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină - 0,4 

puncte 

- activităţi de mediere - 0,4 puncte 

- activităţi fiduciare desfăşurate în condiţiile Codului civil - 0,4 puncte 

- stabilirea temporară a sediului pentru societăţi comerciale la sediul profesional al avocatului - 0,5 

puncte 

- orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii - 0,2 puncte 

 

2. Cazurile de nedemnitate. Compatibilităţi şi incompatibilităţi legale ale profesiei de avocat - 5 

puncte 

 

Nedemnitate. 

Cazuri de nedemnitate: 

a) cel condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea 

unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei – 0,6 puncte 

b) cel care a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 

stabilite prin hotărâre judecătorească, sau a săvârşit abateri disciplinare grave, sancţionate cu măsura 

excluderii din profesie, ca sancţiune disciplinară – 0,6 puncte 

c) cel căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre 

judecătorească sau disciplinară – 0,6 puncte 

d) falitul fraudulos, chiar reabilitat – 0,2 puncte 

 

Compatibilități și incompatibilități ale profesiei de avocat. 

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu: 

a) calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau judeţene - 0,5 puncte 

b) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul juridic superior - 0,3 puncte 

c) activitatea literară şi publicistică - 0,2 puncte 

d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate 

intelectuală, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în 

cadrul procedurilor de reorganizare şi lichidare judiciară, în condiţiile legii - 0,5 puncte (dacă se indică 

cel puțin trei calități) 
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Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu: 

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat - 0,5 puncte 

b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei de avocat sau bunele moravuri - 0,5 

puncte 

c) exercitarea nemijlocită de fapte materiale de comerţ - 0,5 puncte (se acordă și dacă se indică cel 

puțin două cazuri prevăzute la art. 29 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat)  


