
Examenul de primire in profesia de avocat – Sesiunea 

septembrie 2015 
Ultima actualizare: 18 iunie 2015 

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania anunta organizarea examenului de primire in profesie pentru 

dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru primirea in profesie a persoanelor care au absolvit examenul de 

definitivat in alte profesii juridice . 

In ceea ce priveste procedura inscrierii si desfasurarea examenului, se aplica Regulamentul cadru al examenului 

aprobat prin Hotararea nr.1117/05.06.2015 a Consiliului U.N.B.R. 

Tematica si bibliografia sunt cele prevazute de anexa la Hotararea nr.1117/2015 publicata pe site – 

ulwww.unbr.ro si www.baroulolt.ro . 

Candidatii care doresc sa-si exercite profesia in Baroul Olt vor depune cererea de inscriere impreuna cu dosarul in 

perioada 31.07.2015  – 17.08.2015 intre orele 10 – 12 . 

La cererea de inscriere la examen se vor anexa actele prevazute de art.7 si 27 din Regulamentul de examen aprobat 

prin Hotararea nr. 1117/2015, un exemplar cu actele in original si unul cu copii intr-un dosar cu sina, precum si 

originalul chitantei privind plata taxei de examen. 

Certificatul privind starea de sanatate a candidatului, incluzand si o evaluare psihiatrica va fi eliberat de unitatile 

sanitare abilitate de pe raza Judetului Olt. 

– HOTĂRÂREA Nr. 1115/05.06.2015 privind completarea Regulamentului – cadru privind organizarea 

examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 

Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de 

avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice 

1115-2015 Hotarare  Consiliu  UNBR  completare-regulament  (click aici pentru deschidere) 

– HOTĂRÂREA Nr. 1116/05.06.2015 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea 

septembrie 2015 

1116-2015  Hotarare  Consiliu  organizare  Examen-2015 (click aici pentru deschidere) 

– HOTĂRÂREA NR. 1117 / 05.06.2015 pentru republicarea în formă consolidată a Regulamentului – cadru 

privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru 

Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire 

în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii Juridice 

1117-2015  Hotarare  Regulament  examen  2015-republicare (click aici pentru deschidere) 

– HOTĂRÂREA nr. 1118/05.06.2015 privind repartizarea sumelor încasate cu titlu de „taxă de examen” 

1118-2015  Hotarare  Consiliu  repartizare  taxa  examen (click aici pentru deschidere) 
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