
ANEXA nr. I la REGULAMENTUL-CADRU

MODELUL CERENI DE INSCNERE LA EXAMEN

Nr. lnregistrare
Baroul ILFOV

CERERE
de inscriere pentru patliciphrea la examenul de primire ln profesia de avocat qi de admitere in cadrul Institutului Nalional pentru

Pregdtirea gi Perfeclionarea Avocafilor -- I.N.P.P.A,
(exclusiv pentru dobdndirea calitdlii de avoealstaeiar)

Sesiunea SEPTEMBRIE/ anul 2014 in vederea inscrierii ulterioare in Baroul ILFOV

l. Subsemnatul (nume1e,

cod numeric personal... ... ... r.. ... legitimat prin CIIBI, ... eliberat de ... ...

telefon/fax: ..............i....... e-mail: ......

solicit inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat pentru dobdndirea titlului profesional de avocat stagiar - sesiunea
SEPTEMBRIE 20I4

2. MenJionez cd sunt lice{rJiat in drept conform diplomei de licen{[ nr. ...... din data ...,,... eliberatd de

(adeverin{a provizorie nr. ....1............. din data... .., eliberatii de Universitatea......

Facultatea .........,,..).

3. Declar pe propria rdspundere, sub sanc{iunea prevdzutd de lege pentru declaraJii false, c6 nu md aflu in nici unul dintre cazurile de
nedemnitate prevdzute la z'rI. 14 din Legea nr. 5717995 penhu organizarea gi exercitarea profesiei de avocat.

4. Declar pe propria r[spundere, sub sancliunea pre-tdzutd de lege pentru declaraJii false, cd nu md aflu in nici unul dintre cazurile de
incompatibilitate pre
vdzr;ie la aft. I 5 din Legea nr. 5111995 pentru organizarea gi exercitarea profesiei de avocat/declar cd md angajez sA renunt la orice stare
de incompatibilitate, in cel mult doud luni de la data afig6rii rezultatului definitiv al examenului, sub sanc{iunea prevdzutf, la art. 25 alin
(2) din Legea nr. 5 I / I 995 pentru organizarea gi exercitarea profesiei de avocat.

5. Declar cA nu sunt gi nu am fost inscris intr-un alt barou din Romdnia (declar cd am fost inscris in Baroul

in ncrincdq gi cd m-am retras / a incetat calitatea mea de avocat pentru

.............,......).

6, Declar cd am luat cunogtin{A de prevederile aft. 32 din Regulamentul de examen in sensul cd in cazul promovdrii examenului,
neumat de inscrierea in Barou, in termen de cel mult 2 ani de la data afigdrii rezultatelor examenului, voi fi decdzut din dreptul de a mai
solicita inscrierea in Barou

7, Anexez aldturat, in doud exemplare, urmdtoarele acte: a) certificatul de nagtere, in copie certificata; d) actul de identitate, in copie;
e) diptoma de licenJd in copie legalizald. In cazul in care diploma de licenJd s-a ob{inut dupd anul 1995, se va depune gi copia \egalizatd a

foii matricole eliberatd de facultatea absolvitd; I dovada de platd a taxel de inscriere la examen, in original; g) certificatul de cazier
judiciar, eliberatcucelmultl5zileinaintededatadepuneriicererii;h)certificatprivindstareadesdn[tateacandidatului,incluzdndgio
evaluare psihiatricd, eliberat de instituJia sanitard stabilitd de Barou gi menlionatd in anunful fbcut de Barou; i) certificat eliberat de baroul
competent in care solicitantul a mai fost inscris in profesie, care sd ateste cauzele incet6rii calitAfli de avocat ori, dacd este cazul,
motivele respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.

8. Declar c6, in.cazul promovirii examenului, inleleg ca nu ma pot inscrie in alt barou decAt cel la care depun prezenta cerere de
inscriere la examen'J.

9. Doresc s[ fiu inscris la I.N.P.P.A.:
- structura centrald (sediul in Bucuregti);
- centlul teritorial I.N.P.P,A.
10, Depun prezenta cerere in dou[ exemplare.

Data .., Sernndtura...

Nold: Menliunile de la pct. 4 Si 5 se completeazd corespunzdtor situalieifiecdrui candidat.
Nr. de inregistt^are al cererii Si denumirea baroului se completeazd de cdtre secretariatul baroului la care se depune cererea.

'/ Conform art. I alin. (3) din Hotdr6reanr.'113129.06.2013 a Consiliului U.N.B.R.. privind organizarea examenului de primire in profesie,
sesiunea septembrie 2013.

" Candidaqii care opteazd pentru inscrierea in barouri ce sunt cuprinsein raza teritoriala a unui centru teritorial INPPA se inscriu la acest
centnr sau pot opta pentru pregAtirea inifiald in cadrul structurii centrale a INPPA (in Bucuregti). CandidaJii care opteazd pentru inscrierea in
barouri ce nu sunt cuprinse in raza teritoriala a unui centru INPPA, se vor inscrie in vederea pregdtirii iniliale in cadrul structurii centrale a
INPPA (in BucureEti) sau la centrul teritorial INPPA ce1 mai apropiat de raza teritoriald a baroului unde vor fi inscrigi.


