ACTE NECESARE
Pentru inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat (in vederea dobandirii titlului
profesional de avocat definitiv) care se va desfasura in data de 01 Septembrie 2017

Dosarul de inscriere va cuprinde urmatoarele acte:
1. Cererea tipizata.
2. Declaratie din care sa rezulte ca in cazul in care va fi declarat admis, candidatul
intelege ca nu poate sa se inscrie in alt Barou decat cel la care a depus cererea de
inscriere la examen.
3.Diploma de licenta in copie legalizata si foaia matricola legalizata in cazul in care
diploma de licenta s-a obtinut dupa anul 1995.
4. Dovada de plata a taxei de inscriere la examen, in original.
5. Certificatul de nastere , in copie certificata pentru conformitate.
6. Actul de identitate, in copie.
7. Certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile inainte de data depunerii
cererii.
8. Certificat privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica.
9. Certificat eliberat de Baroul competent in care solicitantul a mai fost inscris in
profesie, care sa ateste cauzele incetarii calitatii de avocat ori, daca este cazul, motivele
respingerii unei cereri anterioare de primire in profesie.
10 .Dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin prezentul Regulament, a
examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;
11. Certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în
profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele
respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
Dosarul de inscriere se depune in 2 exemplare, un exemplar va cuprinde acte originale si
copii certificate, celalalt exemplar va cuprinde acte depuse in copii cetificate pentru
conformitate .
Dosarele incomplete nu se primesc.
Taxa de inscriere la examen este de 1.000 lei si se va achita in contul Institutului National
pentru
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