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Nr. 7365/2016 

 

SISTEME NAȚIONALE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 

(Sursa : material transmis de CCBE și cel postat pe site-ul www.ccbe.eu. rubrica "documents") 

 

1. AUSTRIA 

Pregătirea profesională continuă este obligatorie pentru toți avocații din Austria.   

Conform articolului 10, alin.(6) din Legea profesiei de avocat, "avocatul are obligația de 

a își asigura pregătirea profesională continuă. Aceasta privește în special domeniile 

dreptului studiate pe parcursul cursurilor universitare și cele în care s-au susținut 

examenele în cadrul barourilor".  

Cu toate acestea nu există un sistem reglementat al pregătirii profesionale continue. 

Legea permite fiecărui avocat să aleagă modalitatea în care înțelege să își asigure 

pregătirea profesională, cum ar fi participarea la seminarii în diverse domenii ale 

dreptului organizate de diferite instituții, cum este Academia Avocaților " (AWAK), 

publicarea unor articole de specialitate, participarea la cursuri în calitate de lectori, etc.  

Se poartă discuții la nivelul organelor de conducere ale profesiei asupra modului în care 

pregătirea profesională continuă să fie reglementată. Sugestiile vizează instituirea unui 

regim reglementat de pregătire profesională, așa cum acesta există deja în alte țări, 

care să prevadă numărul de ore de pregătire profesională obligatorie și modul în care 

acestea sunt contabilizate. De asemenea există preocupări în sensul stabilirii unui 

regim de specializare, similar celui din Germania, care să permită avocaților să adauge 

titlului lor profesional, domeniul de specializare.   

 

2. BELGIA – Ordinul Barourilor Francofone (Avocats.be)  

1. Temei legal - Codul deontologic, articolele 3.26 - 3.35. 2.   

2. Pregătirea profesională 

2.1. Durata - 20 de puncte anual, pentru o perioadă de trei ani. 2/3 din puncte acordate 

pentru pregătire profesională propriu-zisă. 1/3 - pentru alte activități utile exercitării 

profesiei. Nu este posibilă reportarea surplusului de puncte. Excepții pentru situații 

motivate, acordate de consiliul Baroului.   
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2.2. Activități și metode. Cursuri  - 1 oră = 1 punct.  Maxim 6 puncte zilnice. Activități 

didactice - 1 oră = 2 puncte. Maxim 12 puncte zilnice. Activități publicistice  - 1 articol  = 

1-4 puncte. Activități de formare profesională în străinătate. Altele - doctorat, activități în 

cadrul organelor profesiei pot fi luate în calcul sub titlul de pregătire profesională. (la 

discreția barourilor.) - E-learning și E-Teaching  

2.3. Furnizori de cursuri - Organul profesional național - Barourile - Universități - 

Commission Université-Palais - Barouri din Statele membre U.E. - Organizații 

internaționale . (CCBE, UIA, IBA, UAE, ș.a). Autoritatea de acreditare : Ordinul 

Barourilor Francofone, sau Consiliul Baroului - Procedura: furnizorul înaintează o cerere 

de recunoaștere a programului. Autoritatea de acreditare decide asupra atribuirii de 

puncte. Nu există criterii prestabilite.   

3. Supervizare  

3.1. Controale regulate - 10-15% avocați anual. Președintele Ordinului poate examina și 

cazuri individuale dacă există motive.    

3.2. Sancțiuni. Nedisciplinare - În caz de neîndeplinire a obligației, avocatul este 

convocat în fața Consiliului și este obligat să expună motivele pentru care a neglijat 

pregătirea profesională. Consiliul poate acorda o amânare de 1 - 3 ani. Disciplinare - 

Mustrare, Avertisment, Suspendare din profesie pentru o perioadă de maxim 1 an. 

Radiere din tabloul avocaților.  

(Notă : există și reguli, în mare parte similare, ale Ordinului Barourilor Flamande)  

 

3. BULGARIA 

1.Temei legal 

 - Decizia nr. 49 din 20.12.2005 a Consiliului Suprem al Baroului Bulgar 

2. Pregătire profesională 

2.1. Informații generale  

 
Durată   Min. 4 ore de curs anual   

Excepții ---- 

2.2. Activități și metode 

Activități Cursuri ✓  

Cursuri limbi străine - 
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Activități didactice - 
 

Publicistică - 
 

Pregătire în 
străinătate  

- 
 

Altele - 
 

Metode  - 
 

2.3. Furnizori de cursuri 

 
Barou  ✓ Centrul de Pregătire al Avocaților, înființat de Consiliul 

Suprem al Baroului (Curicula de pregătire este stabilită 
de Consiliul Suprem al Baroului) (training curricula is 
subject to approval by the Supreme Bar Council);  
Attorneys Training Center activities shall be conducted 
by the regional offices. 

Furnizor acreditat - 
 

Alți furnizori  - 
 

3. Recunoașterea activităților de pregătire  

 
N/A 

4.Supervizare  

4.1.Proceduri 

 
Control regulat  Există 27 de barouri locale, care trebuie să verifice 

îndeplinirea obligației  de formare profesională, prin 
verificarea listelor de participare la cursuri.   

Altele forme de control - 

4.2.Sancțiuni  

 
Non disciplinare 

NNon-disciplinare 

- 

Disciplinare 
avertisment 
amendă  
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4. DANEMARCA  

1. Temei legal - Legea privind administrarea Justiției - Ordinul Ministerului Justiției nr. 

1474 privind pregătirea profesională obligatorie a avocaților și a stagiarilor - Intrat în 

vigoare la 01.01.2008   

2. Pregătire profesională   

2.1. Durată - Min. 54 de puncte /3 ani - Transmiterea surplusului posibilă (max. 54 de 

puncte); aplicabil și în cazul unor activități didactice ori publicistice; Excepții - Motive 

întemeiate : - suspendare legală din exercitarea profesiei (e.g. concediu de maternitate, 

concediu medical, etc.. .) - circumstanțe personale (probleme de sănătate) - Scutirile 

sunt acordate de Comisia pentru Pregătire Profesională a Consiliului General al 

Baroului Danez.  

2.2. Activități și metode: Cursuri ✓ - 45 de minute = 1 punct. - Cursuri de limbi străine  

✓ - 45 minute = 1 punct. Activități didactice ✓ - 45 minute = 1 punct - Max. 27 puncte/3 

ani. Activități publicistice ✓ - 2340 caracter (excluding spaces) = 1 punct - Max. 18 

puncte /3 ani. Pregătire profesională în străinătate ✓ Altele ✓ - ajutor public judiciar 

(doar pentru avocații stagiari): max. 18 cursuri Metode ✓ - E-learning: 45 minute = 1 

punct.  Furnizori de cursuri : Barouri/Organizația profesională a avocaților de 

consultantă ✓ - alți furnizori. Se estimează că aproximativ 5-10 furnizori naționali au ca 

principal obiect de activitate asigurarea pregătirii profesionale. Activități de pregătire 

profesională în țările membre C.C.B.E.  

3. Evaluarea activităților - Autoevaluare a avocaților care trebuie să țină seama de 

următoarele criterii : - Relevanță generală. Importanța pentru exercitarea profesiei - 

Relevanță specifică Importanța specifică pentru randamentul profesional.  

4. Supervizarea   

4.1. Control regulat - Avocatul transmite o declarație în format digital baroului, la 

sfârșitul fiecărui ciclu de 3 ani - Comisia pentru pregătire profesională a Consiliului 

General evaluează declarațiile  - În cazul în care nu se transmite declarația ori aceasta 

nu cuprinde 54 de puncte de pregătire profesională, avocatul devine subiect al unor 

controale sau al unor sancțiuni disciplinare. Control aleatoriu - Min.10% dintre avocați, 

anual - Se efectuează prin deplasări la birouri avocațiale ori în alte locuri în care 

activează avocați  

4.2. Sancțiuni. Non-disciplinare - Consiliul General are dreptul de a impune avocatului 

activități de pregătire profesională complementare (pentru o anumită perioadă de timp) 

Disciplinare - Consiliul General poate sesiza Comisia Disciplinară.  
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5. ESTONIA   

1. Temei legal - Hotărâre privind principiile și procedura pregătirii profesionale continue 

a Uniunii Barourilor din Estonia - Intrare în vigoare la 01/01/2006  

2. Pregătire profesională   

2.1. Informații : Durată - Min. 10 credite anuale - 80 credite/5 ani - Transmiterea 

surplusului posibilă (max. 24 credite); Excepții - Motive întemeiate  (e.g. suspendare din 

exercitarea profesiei din motive medicale, incompatibilitate urmare a ocupării unei funcții 

publice, ori a încheierii unui contract de muncă, alegerea în calitate de membru al 

Parlamentului, ori al Parlamentului European; Scutiri acordate de Consiliu - Pe perioada 

de parcurgere a cursurilor și de susținere a examenului de masterat.  

2.2. Activități și metode: Cursuri ✓ - 1 curs de o oră = 1 credit - Max. de credite : 

nelimitat; Activități didactice ✓ - 1 curs de o oră lectură = 2 credite - Max. de credite: 

nelimitat; Activități publicistice ✓ - 1 articol = 8 credite - Max. credite : nelimitat; 

Formare profesională în străinătate ✓ - Altele : Susținerea unei prezentări la conferințe 

sau seminarii de specialitate ; o oră de curs = 2 credite; max. credite: nelimitat - Studii 

de masterat în științe juridice : 1 curs de o oră = 1 credit; max. credite: nelimitat - 

susținerea tezei de masterat ; 60 credite - Studii de doctorat în științe juridice ; o oră de 

curs = 1 credit; max. credite: nelimitat - Susținerea tezei de doctorat ; 80 credite - 

Activitate de îndrumare la doctorat : 8 credite - Activitate în cadrul organelor profesiei de 

avocat, cu excepția Adunărilor Generale : 1 an de activitate = 8 credite Metode 

disponibile ✓ - E-learning și E-teaching  

2.3. Furnizori de cursuri : Barouri - Furnizori acreditați (nu și furnizori de pe piața liberă).   

3. Evaluare a activităților - Toate cursurile sunt acreditate -   

4. Supervizare  

4.1 Procedura de confirmare. Control - Avocatul transmite un raport Comisiei pentru 

Pregătire Profesională cu 15 zile înainte de expirarea perioadei de 5 ani de pregătire 

profesională - În cazul în care Comisia se află în posesia datelor necesare, avocatul 

poate fi scutit de transmiterea raportului  (dacă pregătirea profesională s-a efectuat de 

către barouri sau de către Centrul de Drept Estonian). Comisia poate solicita 

documente doveditoare. 

4.2. Sancțiuni: Nedisciplinare - Interviu de evaluare organizat de Comisie. Disciplinare - 

Excludere din profesie în situația în care avocatul nu participă la activitățile de formare 

profesională timp de 7 ani.  
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6. FINLANDA   

1. Temei legal - Linii Directoare privind Pregătirea Profesională Continuă a Avocaților  - 

Adoptate de Asociația Barourilor Finlandeze, intrate în vigoare la 10.06.2005.  

2. Pregătire profesională  

2.1. Informații: Durata - Min.18 ore/anual - Nu este posibilă transmiterea surplusului  - 

Scutiri pentru motive întemeiate (circumstanțe personale, e.g. starea de sănătate, 

concediu maternal) - Scutirile se acordă de către inspectorii barourilor și sunt validate 

de Comisia de Disciplină a Asociației Barourilor Finlandeze.  

2.2. Activități și metode. Activități: Cursuri. Cursuri de limbi străine, activități didactice, 

activități publicistice, pregătire profesională în străinătate,  cercetare științifică, 

redactarea de opinii legale și a unor documente de poziție privind proiecte legislative - 

Măsurate în ore - Max. de ore : nelimitat. Metode: ✓ - E-learning  

2.3. Furnizori de cursuri - Barouri ✓ Baroul Național - Barouri locale. Furnizori acreditați 

✓ alți furnizori. Activitățile de pregătire profesională sunt planificate, pregătite, 

dezvoltate și organizate de Comisia pentru Pregătire profesională,  în conformitate cu 

programul de pregătire profesională elaborat anual de Comisie. Pregătirea profesională 

a avocaților pe plan local se planifică și se organizează de departamentele de 

specialitate ale barourilor, cu avizul Comisiei. Furnizori de pregătire profesională de pe 

piața liberă - Nu se procedează la acreditarea prealabilă a activităților. Se evaluează 

ulterior în temeiul unor criterii, cum ar fi legătura cu și beneficiul adus exercitării 

profesiei, conținut, competență profesională a formatorilor, etc...  

4. Supervizarea 4.1. Procedura de conformare. Control - Aproximativ 40-50 de birouri 

avocațiale anual - Controlul este efectuat de inspectori (Membri ai consiliilor de barou 

ori alți avocați cu experiență desemnați în acest scop).  

4.2. Sancțiuni. Non-disciplinare - Îndeplinirea obligației în termen de un an.  Disciplinare 

- Declanșarea acțiunii disciplinare. Sancțiuni: - Avertisment - Amendă - Excludere din 

Profesie. 

 

7. FRANȚA    

1. Temei legal : Articolul 14-2 din Legea n° 71-1130 din 31 decembrie 1971. Articolele 

85 și 85-1 din Decretul n° 91-1197 din 27 noiembrie 1991. Decizia cu caracter normativ 

n° 2011-004 privind modalitățile de aplicare a pregătirii profesionale continue a 
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avocaților, adoptată de Adunarea generală a Consiliului național al barourilor în 18 

noiembrie 2011 

2. Pregătire profesională.  

2.1. Informații. Durată - 20 ore anual - 40 ore/2 ani. - Pe parcursul primilor doi ani de 

activitate, avocații trebuie să urmeze minim 10 ore de cursuri în materia eticii 

profesionale. Avocații menționați în articolele 93 (6°) și 98 din Decretul din 27 noiembrie 

1991 (cei ce provin din alte profesii) trebuie să parcurgă, în primii doi ani de activitate, 

forme de pregătire profesională  dedicate eticii și statutului profesional. - Avocații care 

dețin un certificat de specializare trebui să parcurgă 1/2 din activitățile de pregătire 

profesională în domeniile lor de specializare. - Transmiterea surplusului este posibilă 

(într-o perioadă de 2 ani, numai orele adiționale din cel de al doilea  an sunt luate în 

considerare). Scutiri: motive ce țin de sănătate, maternitate, etc. Pot beneficia de un 

număr redus de ore de pregătire apreciate pro rata.   

2.2. Activități și metode. Activități:  Cursuri ✓ Cursuri de limbi străine în legătură cu 

profesia de avocat. Activități didactice ✓ - 1 oră de curs = 4 puncte, max.12 anual.  

Activități publicistice ✓ - 10 000 caractere = 3 puncte. Alte activități ✓ Simpozioane și 

conferințe de specialitate. Metode : e-learning, e-teaching ✓ Maxim 1/2 din totalul 

pregătirii profesionale.  

2.3. Furnizori de cursuri : Barouri ✓ Furnizori acreditați ✓ - Cele 16 centre regionale de 

pregătire profesională a avocaților, universități, entități omologate, la cerere, de 

Consiliul Național al Barourilor - Entități omologate de Consiliul Național al Barourilor 

des Barreaux. Formare profesională continuă în țările membre C.C.B.E.   

3. Evaluare : Cursuri ale unor furnizori acreditați/Cursuri acreditate ale altor furnizori/. 

alte activități de pregătire profesională. După fiecare sesiune de formare profesională, 

participanții completează o fișă de evaluare cu privire la : - condițiile de desfășurare - 

formatori - conținut - interesul sesiunii. Activități care nu sunt organizate de centrele de 

formare profesională, universități sau forme de exercitare a profesiei pot fi omologate de 

Consiliul Național al Barourilor. Această procedură este opțională. Solicitările de 

omologare trebuie să cuprindă : dovada că furnizorul și-a declarat activitatea în 

conformitate cu prevederile Codului Muncii - bilanțuri contabile, declarații de venit,  

aferente ultimilor doi ani de activitate - tematici - programe detaliate - numele și 

referințele profesionale ale formatorilor - număr estimativ al participanților și modul de 

evaluare al acestora.  

4. Supervizarea 4.1. Procedura de conformitate. Control regulat  - Avocatul transmite o 

declarație către Consiliul Baroului anual, până cel mai târziu la data de 31 ianuarie a 

fiecărui an, însoțită de documente doveditoare. Consiliul baroului verifică îndeplinirea 
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efectivă a pregătirii profesionale obligatorii prin evaluarea criteriilor privind legătura 

dintre pregătirea și activitatea profesională a avocatului. 4.2. Control aleatoriu - avocatul 

responsabil cu formarea profesională prezintă certificatele de participare și alte 

documente la cererea decanului baroului în vederea evaluării.  

4.2. Sancțiuni non-disciplinare : O propunere privind adoptarea unor măsuri alternative 

de natură administrativă este analizată la ora actuală la Ministerul Justiției. Sancțiuni 

disciplinare : - Avertisment, mustrare, interdicție temporară de exercitare a profesiei pe 

o perioadă de maxim 3 ani, excludere din profesie.  

 

8. GERMANIA  

1. Temei legal - Legea Federală a Profesiei de avocat. Statutul profesiei de avocat - 

Legea privind specializarea avocaților  

2. Pregătirea profesională (obligatorie doar pentru avocații specializați) 

2.1. Informații generale. Durata - 15 ore/an  - Transmiterea surplusului nu este posibilă. 

Scutiri/amânări - Motive întemeiate (e.g.  boală) - Scutirile/amânările se acordă de 

barouri.  

2.2. Activități și metode. Activități: Cursuri ✓ - Cursuri de limbi străine NU; Activități 

didactice ✓ Activități publicistice ✓- Obligație de a publica anual sau de a urma 

programe de pregătire profesională în domeniul de specializare Art.15 alin. (1) din 

Legea privind specializarea avocaților. ✓ Pregătire profesională în străinătate; Altele ✓ 

Studiu individual. Metode. e-learning ✓ disponibilitatea depinde de barouri. Activități de 

e-learning cu posibilități de interacțiune și participare continuă sunt acceptate Art. 15 

alin. (2) din  Legea privind specializarea avocaților 

2.3. Furnizori de cursuri. Barouri ✓ Institutele de pregătire profesională ale Camerei 

federale a avocaților și ale Asociației avocaților. Furnizori acreditați NU. Alți furnizori (din 

piața liberă) Cerere prealabilă de acreditare NU.   

3. Recunoaștere  (vezi punctul 4.1.) (e.g. pentru activitățile de pregătire profesională din 

străinătate există o procedură de recunoaștere).   

4. Supervizare  

4.1. Procedura de conformare Control periodic Avocații trebuie să prezinte anual 

barourilor certificate sau orice alt documente, fără a fi necesară o cerere prealabilă.  

Control aleatoriu NU  
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4.2. Sancțiuni Non-disciplinare - Notificare în vederea prezentării dovezilor privind 

efectuarea pregătirii profesionale în fața comisiilor de disciplină ale barourilor 

Disciplinare - retragerea acreditării ca avocat specializat. 

 

9. ITALIA  

1. Temei - Reguli privind formarea profesională continuă (2007, completate începând cu 

1 ianuarie 2015) 

2. Formarea profesională continuă.  

2.1. Informații generale / Durata - 60 credite/3 ani; - Min. 15 credite anual; - Min. 9 

credite/3 ani în materie de protecție socială și deontologie. - Transmiterea surplusului 

este posibilă pe parcursul perioadei de 3 ani pentru un maxim de 5 credite/an cu 

excepția creditelor pentru pregătire în materie de deontologie. Excepții - Avocați 

suspendați din exercitarea profesiei; Avocați cu vechime de peste 25 de ani în profesie; 

Avocați având vârsta de peste 60 de ani); - Membri ai Parlamentului și ai Parlamentului 

European; - Academicieni, cadre didactice universitare și cercetători în domeniul 

dreptului. Scutiri la cerere : - maternitate, obligații parentale față de copilul minor; - Stare 

de sănătate; - Întreruperea activității profesionale mai mare de 6  luni, stabilirea în altă 

țară; - Forță majoră; - Alte situații stabilite de Consiliul Național al Avocaților (CNF).  

2.2. Activități și metode. Activități Cursuri ✓ - Actualizarea și consolidarea 

competențelor dobândite : (i) activități cu o durata de o jumătate de zi : între 1 și 3 

credite; (ii) activități cu durata de 1 sau mai multe zile : între 2 și 12 credite. - 

Dobândirea de noi competențe: 4 (i) activități cu o durata de o jumătate de zi  : între 2 și  

4 credite; (ii) activități cu durata de 1 sau mai multe zile : între 6 și 20 de credite . 

Cursuri de limbi străine ✓ Activități didactice ✓ - 1 activitate = 1 credit; - Max. 12 

credite anual; Activități publicistice ✓ - 1 activitate = 1 credit; - Între 1 și 3 credite pentru 

articole/studii în reviste de specialitate de relevanță națională; - Între 1 și 5 credite 

pentru cărți ori monografii; - Max. 12 credite anual. Pregătire profesională în străinătate  

✓ conform regulilor generale. Alte activități ✓ - Participarea la comisiile examenului de 

abilitare: max 10 credite anual; - Comisii de studii, grupuri de lucru, etc.. : max. 10 

credite anual; - Alte activități de pregătire profesională individuală, autorizate în prealabil 

de CNF sau de barourile locale : max. 10 credite anual. Methode ✓ - E-learning.   

2.3. Furnizori de cursuri Barouri ✓ - CNF și fundațiile acestuia ; - Barourile și asociațiile 

ori fundațiile acestora. CNF și barourile sunt competente să acrediteze activități de 

pregătire profesională, la nivel național ori local. În afara acestora,  Casa Națională de 

Pensii și Asistență Socială (“Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”) 
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este competentă să organizeze sau să acrediteze activități specifice de formare 

profesională. Creditele pentru activități în sistem e-learning sunt acordate conform 

regulilor generale, dar nu pot depăși 40% din totalul creditelor acumulate într-o perioadă 

de 3 ani. Furnizori acreditați ✓ - Orice altă structură publică sau privată cu experiență în 

domeniul dreptului sau în domenii legate de profesia de avocat. - Procedură de 

acreditare ex ante: solicitări adresate CNF sau barourilor. Alți furnizori din piața liberă ✓   

3. Evaluare. Cursuri ale unor furnizori acreditați sau ale altor furnizori de pe piața liberă. 

Procedura de acreditare - Solicitare prealabilă adresată CNF sau barourilor locale - 

solicitarea va cuprinde programul activităților ce urmează a fi validate precum și orice 

alte documente relevante, inclusiv cu privire la experiența specifică și competențele 

formatorilor; - Decizie motivată emisă în termen de 45 de zile de la data înregistrării 

solicitării. Acreditarea se va face  conform criteriilor de evaluare existente (e.g. 

(metodologie, mecanism de control, calitatea echipamentului digital, numărul 

participanților, relevanța materiilor, etc.  - Activități organizate în Italia sau în străinătate 

pot fi validate, și în absența unei acreditări ex ante, printr-o cerere ad hoc, transmisă în 

90 de zile.  

4. Supervizare  

4.1. Conformare. Control periodic  

4.2. Sancțiuni. Non-disciplinare NU. Disciplinare - Îndeplinirea obligațiilor de formare 

profesională reprezintă o condiție a menținerii înregistrării ca membru al baroului. - 

Neîndeplinirea acestor obligații, lipsa certificării ori certificarea eronată a unui program 

de formare profesională constituie abatere disciplinară. Sancțiunile sunt proporționale 

cu gravitatea abaterii.  

 

10. SUEDIA (Introdus in 2004)  

1. Temei legal - Codul de conduită al avocaților - Statutul profesiei de avocat - Linii 

directoare privind formarea profesională a avocaților suedezi - Adoptate de Prezidiul 

Asociației Barourilor Suedeze  în 6-7/11/2003 - Intrare în vigoare : 01/01/2004  

2. Formare profesională  

2.1. Informații generale. Durată - Min. 18 ore anual (3 zile a câte 6 ore de pregătire - 

Reportarea surplusului posibilă (max. 12 ore). Scutiri - Motive întemeiate (e.g. 

întreruperea activității de minim 3 luni, datorită stării de boală, concediului de 

maternitate, etc. - Scutirile sunt acordate în primă instanță de inspectorii baroului și, în 

final, de către Prezidiul Asociației Barourilor Suedeze  
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2.2. Activități și metode Cursuri ✓ - Cursuri de limbi străine ✓ - Activități didactice ✓ - 

Activități publicistice ✓ - În general, nu sunt recunoscute - ✓Pregătire profesională în 

străinătate  ✓ - E-learning (disponibil în materia combaterii spălării banilor și alte 

domenii speciale de reglementare)  

2.3. Furnizori de cursuri Barouri ✓ - Furnizor acreditat : Asociația Barourilor Suedeze ✓ 

- Furnizori privați și din piața liberă Private ✓ - Numărul furnizorilor aproximativ 10 - 

Solicitări prealabile de acreditare : NU  

3. Evaluare - Criterii - legătura cu și beneficiul adus exercitării profesiei - materiile - 

competența profesională a formatorilor - Autoevaluare a avocaților. Trebuie avute în 

vedere următoarele criterii - Importanța pentru activitatea profesională sau pentru 

anumite domenii de activitate - program, scop - competența profesională a formatorilor  

- documentarea participării, e.g. certificate -  

4. Supervizare  

4.1. Procedura de conformare : Control periodic - Avocatul are obligația de a furniza 

Asociației Barourilor Suedeze informațiile asupra îndeplinirii obligației de formare 

profesională continuă pentru fiecare an - Avocatul va declara, pe proprie răspundere că 

această obligație a fost îndeplinită; Control aleatoriu - Efectuat de secretariat/secretar 

general, prin delegare din partea Prezidiului Asociației Barourilor Suedeze  

4.2. Sancțiuni : Non-disciplinare - Prezidiul poate dispune asupra corectării unor erori 

sau a completării unor omisiuni. Disciplinare - În cazul unei deficiențe substanțiale sau 

ale unor deficiențe repetate, Prezidiul poate declanșa acțiuni disciplinare - Sancțiuni : -   

Mustrare  - Avertisment - Avertisment combinat cu amendă - Excludere din profesie.  

 

11. Elveția   

1. Temei legal basis : -  

2. Formare profesională 

2.1. Informații generale. Durata: 120 ore anual. Scutiri: -  

2.2. Activități și metode Cursuri : ✓ Activități didactice ✓ Activități publicistice ✓ 

Formare profesională în străinătate ✓ (disponibilă la cerere și după susținerea unui 

examen) E-metode ✓ (disponibile numai pentru formare profesională inițială)  

2.3. Furnizori de cursuri : Barouri ✓ Furnizori acreditați ✓ Alți furnizori din piața liberă 

✓  
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3. Evaluare :    

4. Supervizare : 

4.1 Procedura de conformare. Control Periodic✓ 4.2. Sancțiuni : Disciplinare ✓ (până 

la retragerea titlului profesional) 

 

12. MAREA BRITANIE – ANGLIA ȘI ȚARA GALILOR  

1. Temei legal Standarde ale baroului (Partea 4, secțiunea C, Reguli de formare 

profesională continuă). (în vigoare din 1997) 

2. Formare profesională   

2.1. Informații generale. Durata : avocați pledanți definitivi (3 ani de practică 

profesională) : 12 ore, din care 4 trebuie acreditate de Consiliul Baroului . Avocații 

trebuie să parcurgă o oră de formare profesională continuă pentru fiecare lună în care 

nu au practicat profesia pe parcursul unui an.   

2.2. Activități și metode : Cursuri✓ Activități didactice ✓ Activități publicistice ✓ 

Activități în sistem  e-metode ✓  

3. Furnizori de cursuri : Barou ✓ Furnizori acreditați ✓ Alți furnizori (din piața liberă) ✓  

4. Supervizare  

4.1. Procedura de conformare : Control aleatoriu ✓  

4.2. Sancțiuni : Non-disciplinare ✓  

Notă : Toți avocații cu drept de exercitare a profesiei sunt obligați să parcurgă programe  de 

pregătire profesională. În primii trei ani de practică, avocații pledanți trebuie să parcurgă un 

program special de pregătire profesională care constă din 45 de ore de formare profesională 

continuă, din care 9 ore sunt dedicate dezvoltării capacității profesionale iar alte trei ore 

problemelor de etică profesională. Restul de 33 de ore de pregătire profesională constau din 

cursuri acreditate, la alegerea lor. Totodată există obligația de a parcurge un curs de 

contabilitate până la împlinirea primilor 3 ani de practică profesională.  

După trei ani de practică, avocații sunt înscriși automat în Programul de pregătire dedicat 

avocaților definitivi și trebuie să parcurgă 12 ore de pregătire profesională, anual.   

 

 


