
A N U N T ! 

 

 BAROUL VRANCEA aduce la cunostinta, celor interesati, ca Examenul 

de primire in profesia de avocat, ca avocat stagiar si ca avocat definitiv, 

sesiunea septembrie 2017 va incepe la data de  01 septembrie 2017. 

 Pentru toti candidatii examenul se va desfasura la Bucuresti. 

 Inscrierea candidatilor la examen va avea loc in intervalul 03 iulie 2017 – 

31 iulie 2017 la secretariatul BAROULUI VRANCEA cu sediul in Focsani, 

Str.Cuza Voda, nr.6, ap.1-2. 
 Examenul constă în verificarea cunoştinţelor juridice prin susţinerea 
unei probe tip grilă. 

 La inscriere, candidatii vor depune urmatoarele acte in dublu 

exemplar: 
 certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate; 

- actul de identitate, în copie; 
- diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de 

licenţă a fost obţinută după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a 
foii matricole eliberată de facultatea absolvită;  

- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; 
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de 

data depunerii cererii;  
- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o 

evaluare psihiatrică;  

− 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. 

− Taxa de examen de 1000 lei, se achitată în contul Institutului 
Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A. 
din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. - 
Sucursala Unirea - București cu mențiunea „Taxă examen primire 
în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, 
respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, 
sesiunea septembrie 2017”. 

− Pentru mai multe informatii sunati la secretariatul Baroului Vrancea la 
telefon : 0337 401 830, sau accesati site-ul Baroului Vrancea. 

 
 

D E C A N , 


