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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL  U.N.B.R. 
 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 239 

04-05 septembrie 2020 

 

privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2021 

și aprobarea bugetului Institutului Național pentru Pregătirea și 

Perfecționarea Avocaților pentru anul 2022 
 

 

În conformitate cu art. 65 lit. f) și u) din Legea nr. 51/1995 și art. 311 alin. (2) din Statutul 

profesiei de avocat, precum și art. 2 alin. (4), 14 lit. n) din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 

236/2022 privind aprobarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și 

Perfecționarea Avocaților (în continuare I.N.P.P.A.),  

 

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 11-12 martie 2022,  

 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1 - Se aprobă execuția bugetară a I.N.P.P.A. pentru anul 2021, conform Anexei nr. 

1 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al I.N.P.P.A. pentru anul 2022, conform 

Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică I.N.P.P.A.. 

 

 

 

 

 

C O N S I L I U L     U. N. B. R. 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 239/„11-12 martie 2022 
 

EXECUȚIA BUGETARĂ 2021 

 

DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi in 

proiectul de buget  

Realizări pe anul 

2021 
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         I.  VENITURI : 

 

 

4.480.000 

 

4.470.153 

1. Venituri din taxe examen de primire 

in profesie    

3.000.000 3.081.094 

2. Venituri din taxe examen de 

absolvire INPPA 

490.000 626.300 

3. Venituri din taxe cursanți – anul I si 

II de stagiu 

685.000 723.309 

4. Venituri din alte taxe – conferințe, 

insolventa, extracurriculare, testare 

100.000 33.550 

5. Venituri din dobânzi bancare  5.000 5.900 

6. Subvenție anuală UNBR  200.000 - 

  

        II.  CHELTUIELI : 

 

 

4.410.000 

 

4.351.287 

1. Cheltuieli cu materiale consumabile 

(curățenie, birotica, furnituri birou): 

30.000 20.916 

2. Cheltuieli cu serviciile şi lucrările 

executate de terți: 

1.230.000 1.168.454 

a) cheltuieli privind reparații – întreținere  45.000 25.288 

b) cheltuieli privind chiriile (pentru sălile 

de examen: examene de primire în profesie 

și examenul de absolvire a INPPA) 

105.000 158.061 

c) cheltuieli cu plata lectorilor si formatorilor 

INPPA   

400.000 384.387 

d) cheltuieli cu plata formatorilor, avocaților 

si colaboratorilor externi  - (participanți la 

examene de primire si absolvire)  

500.000 487.470 

e) cheltuieli cu onorarii avocați – litigii 10.000 0 

f) cheltuieli protocol, reclamă, publicitate 20.000 8.705 

g) cheltuieli cu deplasările (transport, 

cazare, masa) 

20.000 16.974 

h) cheltuieli internet, web site, mail, etc. 75.000 46.199 

i) cheltuieli cu serviciile bancare 15.000 12.662 

j) alte cheltuieli cu prestări de servicii  40.000 28.708 
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3. Cheltuieli cu personalul, din care: 1.240.000 1.321.165 

a) cheltuieli cu salariile personalului 1.000.000 1.081.530 

b) cheltuieli cu indemnizațiile directorilor CT 210.000 205.140 

c) cheltuieli privind asigurările şi protecția 

socială 

30.000 34.495 

4. Alte cheltuieli de exploatare, din 

care: 

1.700.000 1.832.790 

a) contribuții către Barourile din tara (cota 

din taxe examen)   

1.350.000 1.508.500 

b) servicii consultanta examene 350.000 324.290 

5. Cheltuieli cu amortizările : 10.000 7.962 

6. Cheltuieli pentru întreținerea 

sediilor INPPA 

200.000 - 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 239/11-12 martie 2022 
 

B U G E T U L 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 

 
 

DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi  

  

         I.  VENITURI : 

 

 

4.565.000 

1. Venituri din taxe examen de primire in profesie    3.700.000 

2. Venituri din taxe examen de absolvire INPPA 250.000 

3. Venituri din taxe cursanți – anul I si II de stagiu 300.000 

4. Venituri din alte taxe – conferințe, insolventa, 

extracurriculare, testări 

50.000 

5. Venituri din dobânzi bancare  6.000 

6. Subvenție anuala UNBR 250.000 

  

        II.  CHELTUIELI : 

 

 

5.115.000 

1. Cheltuieli cu materiale consumabile (curățenie, 

birotică, furnituri birou): 

25.000 

2. Cheltuieli cu serviciile şi lucrările executate de 

terți: 

1.180.000 

a) cheltuieli privind reparații – întreținere  30.000 

b) cheltuieli privind chiriile (pentru sălile de examen: 

examene de primire în profesie și examenul de absolvire a 

INPPA) 

160.000 

c) cheltuieli cu plata lectorilor si formatorilor INPPA   350.000 

d) cheltuieli cu plata formatorilor, avocaților si 

colaboratorilor externi  - (participanți la examene de primire 

si absolvire)  

500.000 

e) cheltuieli cu onorarii avocati – litigii 5.000 

f) cheltuieli protocol, reclamă, publicitate 10.000 

g) cheltuieli cu deplasările (transport, cazare, masa) 25.000 

h) cheltuieli internet, web site, mail, etc. 50.000 

i) cheltuieli cu serviciile bancare 15.000 
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j) alte cheltuieli cu prestări de servicii  35.000 

3. Cheltuieli cu personalul, din care: 1.450.000 

a) cheltuieli cu salariile personalului 1.200.000 

b) cheltuieli cu indemnizațiile directorilor CT 210.000 

c) cheltuieli privind asigurările şi protecția socială 40.000 

4. Alte cheltuieli de exploatare, din care: 2.200.000 

a) contribuții către Barourile din tara (cota din taxe examen)   1.850.000 

b) servicii consultanta examene 350.000 

5. Cheltuieli cu amortizările : 10.000 

6. Cheltuieli pentru întreținerea sediilor INPPA 250.000 


