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AACCTTEE  NNEECCEESSAARREE  

PPeennttrruu  iinnssccrriieerreeaa  llaa  eexxaammeennuull  ddee  pprriimmiirree  iinn  pprrooffeessiiaa  ddee  aavvooccaatt  ((iinn  vveeddeerreeaa  ddoobbaannddiirriiii  ttiittlluulluuii  

pprrooffeessiioonnaall  ddee  aavvooccaatt  ssttaaggiiaarr))  ccaarree  ssee  vvaa  ddeessffaassuurraa  iinn  ddaattaa  ddee  1122  SSeepptteemmbbrriiee  22001166  

  

            

            DDoossaarruull  ddee  iinnssccrriieerree  vvaa  ccuupprriinnddee  uurrmmaattooaarreellee  aaccttee::  

11..  CCeerreerreeaa  ttiippiizzaattaa..  

22..  DDeeccllaarraattiiee  ddiinn  ccaarree  ssaa  rreezzuullttee  ccaa  iinn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  vvaa  ffii  ddeeccllaarraatt  aaddmmiiss,,  ccaannddiiddaattuull  

iinntteelleeggee  ccaa  nnuu  ppooaattee  ssaa  ssee  iinnssccrriiee  iinn  aalltt  BBaarroouu  ddeeccaatt  cceell  llaa  ccaarree  aa  ddeeppuuss  cceerreerreeaa  ddee  

iinnssccrriieerree  ssii  ccaa  ddoorreessttee  ssaa  uurrmmeezzee  ccuurrssuurriillee  ddee  pprreeggaattiirree  iinniittiiaallaa  iinn  ccaaddrruull  IINNPPPPAA  BBuuccuurreessttii  

ssaauu  iinnttrr--uunn  cceennttrruu  tteerriittoorriiaall  aall  IINNPPPPAA  ––uunnddee  aa  ffoosstt  ssuussttiinnuutt  eexxaammeennuull..  

33..DDiipplloommaa  ddee  lliicceennttaa  iinn  ccooppiiee  lleeggaalliizzaattaa  ssii  ffooaaiiaa  mmaattrriiccoollaa  lleeggaalliizzaattaa  iinn  ccaazzuull  iinn  ccaarree  

ddiipplloommaa  ddee  lliicceennttaa  ss--aa  oobbttiinnuutt  dduuppaa  aannuull  11999955..SSee  aaddmmiitt  aaddeevveerriinnttee  ppeennttrruu  ddiipplloommeellee  ddee  

lliicceennttaa  oobbttiinnuuttee  iinn  aannuull  uunniivveerrssiittaarr  22001166,,  iinn  oorriiggiinnaall..  

44..  DDoovvaaddaa  ddee  ppllaattaa  aa  ttaaxxeeii  ddee  iinnssccrriieerree  llaa  eexxaammeenn,,  iinn  oorriiggiinnaall..  

55..  CCeerrttiiffiiccaattuull  ddee  nnaasstteerree  ,,  iinn  ccooppiiee  cceerrttiiffiiccaattaa  ppeennttrruu  ccoonnffoorrmmiittaattee..  

66..  AAccttuull  ddee  iiddeennttiittaattee,,  iinn  ccooppiiee..  

77..  CCeerrttiiffiiccaattuull  ddee  ccaazziieerr  jjuuddiicciiaarr,,  eelliibbeerraatt  ccuu  cceell  mmuulltt  1155  zziillee  iinnaaiinnttee  ddee  ddaattaa  ddeeppuunneerriiii  

cceerreerriiii..  

88..  CCeerrttiiffiiccaatt  pprriivviinndd  ssttaarreeaa  ddee  ssaannaattaattee  aa  ccaannddiiddaattuulluuii,,  iinncclluuzzaanndd  ssii  oo  eevvaalluuaarree  ppssiihhiiaattrriiccaa..  

99..  CCeerrttiiffiiccaatt  eelliibbeerraatt  ddee  BBaarroouull  ccoommppeetteenntt  iinn  ccaarree  ssoolliicciittaannttuull  aa  mmaaii  ffoosstt  iinnssccrriiss  iinn  

pprrooffeessiiee,,  ccaarree  ssaa  aatteessttee  ccaauuzzeellee  iinncceettaarriiii  ccaalliittaattiiii  ddee  aavvooccaatt  oorrii,,  ddaaccaa  eessttee  ccaazzuull,,  mmoottiivveellee  

rreessppiinnggeerriiii  uunneeii  cceerreerrii  aanntteerriiooaarree  ddee  pprriimmiirree  iinn  pprrooffeessiiee..  

  

            DDoossaarruull  ddee  iinnssccrriieerree  ssee  ddeeppuunnee  iinn  22  eexxeemmppllaarree,,  uunn  eexxeemmppllaarr  vvaa  ccuupprriinnddee  aaccttee  oorriiggiinnaallee  ssii  

ccooppiiii  cceerrttiiffiiccaattee,,  cceellaallaalltt  eexxeemmppllaarr  vvaa  ccuupprriinnddee  aaccttee  ddeeppuussee  iinn  ccooppiiii  cceettiiffiiccaattee  ppeennttrruu  

ccoonnffoorrmmiittaattee  ..  

  

            DDoossaarreellee  iinnccoommpplleettee  nnuu  ssee  pprriimmeesscc..  

  

          TTaaxxaa  ddee  iinnssccrriieerree  llaa  eexxaammeenn  eessttee  ddee  11..000000  lleeii  ssii  ssee  vvaa  aacchhiittaa  iinn  ccoonnttuull  IInnssttiittuuttuulluuii  NNaattiioonnaall  

ppeennttrruu  PPrreeggaattiirreeaa  ssii  PPeerrffeeccttiioonnaarreeaa  AAvvooccaattiilloorr  ––  IINNPPPPAA  BBuuccuurreessttii  nnrr..  

RROO5566RRNNCCBB00008822004444117722448800000011  ddeesscchhiiss  llaa  BB..CC..RR..  ––  SSuuccuurrssaallaa  UUnniirreeaa--  BBuuccuurreessttii  ccuu  mmeennttiiuunneeaa  

„„TTaaxxaa  eexxaammeenn  pprriimmiirree  iinn  pprrooffeessiiee  ccaa  aavvooccaatt  ssttaaggiiaarr,,  sseessiiuunneeaa  sseepptteemmbbrriiee  22001166””  

  

  


