
Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 
CONSILIUL DE CONDUCERE 

 
HOTĂRÂREA NR. 6  

privind aprobarea profilului formatorului în cadrul I.N.P.P.A.  
 

06 decembrie 2018 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 311 alin. (4) din Statutul profesiei de 
avocat,  în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin.(1) şi 13 alin. (d) din Statutul 
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi art. 10 alin. 
(1) lit. (c) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,  

 
În baza Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România 

(UNBR) nr. 245 din 17 iunie 2017, prin care s-a hotărât că atribuțiile Consiliului 
de Conducere al INPPA sunt exercitate de Comisia Permanentă a UNBR până la 
desemnarea Consiliului de conducere al INPPA,  

 
Luând act de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei Comisiei 

Permanente a UNBR din 06 decembrie 2018, 
 
 Consiliului de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și 

Perfecționarea Avocaților 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. – În vederea începerii anului I de pregătire profesională inițială 
(pentru avocații stagiari admiși la examenul de primire în sesiunea de examen 
2017) INPPA și centrele teritoriale ale acestuia vor proceda la actualizarea CV-
urilor formatorilor aflați în bazele de date ale INPPA, până cel mai târziu la data 
de 20 decembrie 2018.  

 
Art. 2. – (1) Situațiile centralizate vor fi comunicate de către centre INPPA 

București până cel mai târziu 28 decembrie 2018, INPPA București va comunica 
CV-urile tuturor formatorilor către membrii Consiliului Științific al INPPA care 
vor proceda la analiza și avizarea acestora.  

(2) La avizarea corpului formatorilor, Consiliul Științific va avea în vedere și 
dispozițiile Hotărârii Consiliului Științific nr. 60 din 12 decembrie 2014.  

 

http://www.unbr.ro/publicam-hotararea-nr-60-12-12-2014-a-consiliului-inppa-privind-aprobarea-profilului-formatorului-in-cadrul-inppa/


Art. 3. Consiliul Științific al INPPA va comunica rezultatul avizărilor către 
Consiliul de Conducere al INPPA până cel mai târziu la 15 ianuarie 2019.  

 
Art. 4. După prezentarea rezultatelor avizării și după decizia Consiliului de 

Conducere al INPPA privind constituirea corpului formatorilor care vor susține 
activități de pregătire profesională inițială în cadrul INPPA, anul I de pregătire 
profesionala inițială va debuta la 28 ianuarie 2019.  

 
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică centrelor teritoriale ale INPPA, 

membrilor Consiliului UNBR şi se publică pe site-ul INPPA.  
 

 
 

Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. 
 


