Baroul Argeş ▪ Baroul Dolj ▪ Baroul Gorj ▪ Baroul Mehedinţi ▪ Baroul Olt ▪ Baroul Vâlcea

HOTĂRÂRE
Întîlnire regională din data de 8 iulie 2008

Având în vedere:
- Rezoluţia CCBE din Noiembrie 2000 asupra pregătirii profesionale a avocaţilor din UE
- Decizia nr. 266 din data de 22 septembrie 2007, Decizia nr. 299 din data de 15 decembrie
2007, Decizia nr. 332 din data de 8 martie 2008 şi Decizia nr. 333 din data de 8 martie
2008 ale Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu privire la programul
de formare profesională continuă;
- Propunerile formulate de I.N.P.P.A. pentru reorganizarea activităţii I.N.P.P.A. prin
înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.;
- Hotărârea care a fost adoptată în cadrul întâlnirii regionale a reprezentanţilor barourilor
din judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea desfăşurate în perioada 4-6
aprilie 2008 la Calimaneşti-Căciulata, jud.Vâlcea, în legătură cu organizarea programului
de formare profesională continuă în cadrul Centrului teritorial I.N.P.P.A. Craiova;
- Hotărârea nr.10/2008 a Consiliului I.N.P.P.A. care priveşte înfiinţarea Centrului teritorial
Craiova al I.N.P.P.A.
- Hotărârea nr.14 din 21 iunie 2008 a Congresului UNBR de la Costineşti privind formarea
profesională continuă.
Decanii Barourilor Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea
HOTĂRĂSC:
ART.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului teritorial
Craiova al I.N.P.P.A. prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare după aprobarea de către Consiliul I.N.P.P.A. a
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului teritorial Craiova al I.N.P.P.A..
ART.3. Se deleagă Decanul Baroului Dolj să îndeplinească formalităţile în vederea
obţinerii aprobării prevăzute la Art.2.

Baroul Dolj

Baroul Argeş
Baroul Dolj
Baroul Gorj
Baroul Mehedinţi
Baroul Olt
Baroul Vâlcea

– Decan Av.Ion Turculeanu

………….……………….................………………..
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ANEXA
REGULAMENT de organizare şi funţionare a Centrului teritorial Craiova al Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Capitolul I
Dispoziţii Generale
Art.1
(1) În temeiul art.4 din Statutul I.N.P.P.A. şi art.1 din Hotărârea nr.10/2008 a Consiliului
I.N.P.P.A., s-a aprobat înfiinţarea Centrului teritorial Craiova al INPPA de către reprezentanţii barourilor
Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea în cadrul întâlnirii regionale desfăşurate în perioada 4-6
aprilie 2008 la Călimăneşti-Căciulata, jud.Vâlcea;
(2) Centrul teritorial Craiova al I.N.P.P.A. nu face parte din sistemul naţional de învăţământ şi nu
este supus procedurilor de autorizare şi acreditare prevăzute de lege.
Art.2
(1) Centrul teritorial Craiova al I.N.P.P.A., denumit în continuare Centrul teritorial, este filiala
INPPA fără personalitate juridică.
(2) Centrul teritorial este organizat în relaţie cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţioanrea Avocaţilor şi funcţionează pe lângă Baroul Dolj, având arondate barourile cuprinse în
Anexa 2 la prezentul regulament.
(3) Sediul Centrului teritorial este în municipiul Craiova, Calea Bucureşti, Bl.17D mezanin, cod
poştal 200678, jud.Dolj;
(4) Durata de funcţionare a Centrului teritorial este nelimitată.
Art.3

(1) Centrul teritorial are ca scop pregătirea, formarea şi perfecţionarea, iniţială şi continuă a
avocaţilor, în vederea asigurării exercitării calificate a dreptului de apărare şi a competenţei profesionale a
avocaţilor.
(2) Pentru realizarea acestui scop Centrul teritorial urmăreşte îndeplinirea următoarelor
obiective:
a) asigurarea cadrului organizatoric necesar pregătirii avocaţilor stagiari, pregătirii continue a
tuturor avocaţilor, îmbunătăţirii nivelului profesional al avocaţilor şi respectării deontologiei şi disciplinei
profesionale;
b) stabilirea formelor de pregătire la standarde de competenţă profesionale într-un sistem
nedisciminatoriu de oportunităţi egale şi uniforme la nivel naţional;
c) realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea
profesiei de avocat în plan intern şi internaţional, propuneri de îmbunătăţiri a legislaţiei pentru întărirea
sistemului juridic românesc şi armonizarea acestuia cu legislaţia Uniunii Europene;
d) stabilirea unor relaţii de cooperare permanentă, pe plan intern şi internaţional, cu instituţiile şi
organizaţiile cu atribuţii în realizarea pregătirii şi perfecţionării pregătirii profesionale în sistemul
profesiilor care necesită pregătire juridică.
Art.7
(1) În vederea realizării scopului şi îndeplinirii obiectivelor pentru care a fost înfiinţat, Centrul
teritorial desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
a) organizează pregătirea şi formarea profesională iniţială şi continuă a avocaţilor la standarde de
competenţă profesională stabilite de organele profesiei;
b) elaborează programele de studiu ale avocaţilor şi formulează propuneri Consiliului I.N.P.P.A.
pentru programa anuale de studiu;
c) elaborează în conlucrare cu barourile arondate propuneri pentru proiectul programului anual de
realizare a pregătirii continue şi le transmite Consiliului I.N.P.P.A.;
d) formulează propuneri cu privire la cifrele de şcolarizare pentru anul de studiu imediat următor;
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e) asigură cursanţilor stagiile de practică în cadrul formelor de exercitare a profesiei ;
f) organizează examenul de absolvire, în conformitate cu regulamentul de organizare şi
desfăşurare aprobat de Consiliul U.N.B.R.;
g) formulează puncte de vedere la solicitarea organismelor şi instituţiilor interesate în obţinerea
unei opinii autorizate în domeniul juridic;
h) realizează studii, proiecte şi editează periodic publicaţii ce reflectă activitatea acestuia;
i) colaborează cu intituţii de învăţământ superior sau cu alte organizaţii autorizate pentru
organizarea de cursuri;
j) orice alte activităţi compatibile cu scopul, obiectivele, Statutul I.N.P.P.A. şi prezentul
regulament.
(2) Cursurile organizate de Centrul teritorial se desfăşoară sub formă de prelegeri şi ateliere
încadrate în module de pregătire, în urma cărora cursanţii obţin calificative.
(3) Dispoziţiile referitoare la formarea profesională iniţială sunt aplicabile şi formelor de
exercitare a profesiei care asigură stagiile de practică ale cursanţilor.
Art.8
(1) La finalizarea cursurilor şi a stagiului de practică organizate de Centrul teritorial, avocatul
stagiar este obligat să susţină examenul de absolvire.
(2) Certificatul eliberat absolvenţilor care au promovat examenul de absolvire atestă formarea
profesională iniţială în profesia de avocat şi are regimul prevăzut de lege în materia formării profesionale
iniţiale şi în materia recunoaşterii calificărilor profesionale reciproce a profesiilor legal reglementate.
(3) Atestarea absolvirii cursurilor Centrului teritorial şi a cursurilor de formare continuă şi
perfecţionarea pregătirii profesionale se face prin eliberarea de certificate.
Capitolul II
Organizarea şi conducerea Centrului teritorial Craiova al I.N.P.P.A.
Art.9
Organele de conducere ale Centrului teritorial sunt:
a) Consiliul de Conducere al Centrului teritorial, denumit în continuare Consiliu;
b) Preşedintele Consiliului;
c) Directorul Executiv.
Art.10
(1) Centrul teritorial Craiova al INPPA este condus de Consiliu;
(2) Consiliul reprezintă organul colectiv de conducere al Centrului teritorial;
(3) Consiliul este format din decanii barourilor arondate Centrului teritorial Craiova al I.N.P.P.A.
(4) Membrii Consiliului nu pot participa la şedinţele acestuia prin reprezentare.
Art.11
(1) Membrii Consiliului au următoarele drepturi şi îndatoriri:
a) să participe la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului;
b) să participe la elaborarea unor materiale care se supun dezbaterii în cadrul şedinţelor
Consiliului.
(2) Pentru activitatea depusă, membrii Consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum
stabilit prin bugetul de venituri şi cheltuieli adoptat prin hotărâre a Consiliului.
Art.12
Atribuţiile principale ale Consiliului sunt următoarele:
a) promovează activităţile Centrului teritorial şi adoptă strategii în acest sens;
b) veghează la asigurarea condiţiilor corespunzătoare de desfăşurare a activităţilor Centrului
teritorial;
c) face propuneri pentru strategiea de formare profesională la începutul profesiei şi de formare
continuă, precum şi a strategiei de formare continuă la nivel de barouri, pe care le înaintează Consiliului
de Conducere al I.N.P.P.A pentru a fi supuse spre aprobare organelor profesiei;
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d) constată îndeplinirea sau neîndeplinirea obligaţiilor de formare iniţială şi continuă de către
avocaţii din barourile arondate Centrului teritorial şi face propuneri corespunzătoare către barourile
arondate;
e) elaborează programele pentru cursurile de formare iniţială şi de perfecţionare profesională a
avocaţilor şi evaluează cursurile de formare desfăşurate în cadrul Centrului teritorial conform cu
metodologia şi instrucţiunile elaborate de U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.;
f) face propuneri pentru membrii corpului de formatori (lectori) ai I.N.P.P.A. în vederea
organizării şi desfăşurării activităţilor de formare profesională iniţială şi continuă în cadrul Centrului
teritorial;
g) elaborează planul anual de desfăşurare a modulelor de pregătire (prelegeri, ateliere, stagii de
practică), programele de studiu precum şi celelalte forme de pregătire profesională organizate de toate
organele profesiei în cadrul Centrului teritorial şi adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli;
h) aprobă cifrele de şcolarizare şi regulamentul cursurilor organizate de Centrul teritorial;
i) organizează colaborarea cu consilierii coordonatori ai pregătirii profesionale din consiliile
barourilor;
j) organizează şi derulează cursurile de formare continuă din cadrul Centrului teritorial;
k) stabileşte criteriile de selecţie şi programează cursanţii
l) elaborează standarde proprii de formare, pe baza celor mai bune practici internaţionale în
materie;
m) evaluează periodic şi actualizează standardele de formare şi modulele de pregătire;
n) monitorizează permanent corpul de lectori şi colaboratorii externi;
o) organizează modul de evaluare şi notare a cursanţilor pe parcursul desfăşurării pregătirii,
precum şi la finalul acesteia în vederea obţinerii diplomei de absolvire;
p) asigură realizarea de studii şi programe de politici profesionale pe domenii, care vor sta la baza
elaborării şi fundamentării actelor organelor profesiei privind organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat;
q) organizează şi asigură condiţiile de efectuare de către cursanţi a stagiilor practice de formare;
r) aprobă politica editorială, precum şi promovarea imaginii Centrului teritorial;
s) realizează studii privind cerinţele de formare profesională iniţială şi a standardelor de pregătire
şi perfecţionare a avocaţilor, inclusiv de pregătire specializată în profesia de avocat;
t) conlucrează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru apărarea drepturilor
omului şi a libertăţilor fundamentale;
u) aprobă convenţiile de colaborare şi cooperare cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi
străinătate, precum şi programele cu finanţare externă, în condiţiile stabilite de organele profesiei;
v) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului teritorial şi îl
supune spre aprobare Consiliului de conducere al I.N.P.P.A.;
w) ia măsuri pentru punerea în practică a dispoziţiilor prevăzute de lege, Statutul I.N.P.P.A.,
Regulamentul I.N.P.P.A. şi prezentul Regulament privitoare la calitatea activităţii de formare;
x) face propuneri pentru completarea, modificarea sau, după caz, corelarea legislaţiei privind
formarea iniţială şi continuă a avocaţilor;
y) stabileşte natura şi regimul documentelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Centrului
teritorial.
(2) Consiliul Institutului îndeplineşte şi orice alte atribuţii prevăzute de lege, Statutul şi
Regulamentul I.N.P.P.A. şi de prezentul regulament.
(3) Cursurile de lungă durată şi cele de specializare se pot desfăşura pe o perioadă de minim trei
luni dar nu mai mult de un an, iar cele de scurtă durată se pot desfăşura pe o perioadă care nu poate depăşi
trei luni.
(4) Selectarea şi programarea cursanţilor se fac pe baza propunerilor barourilor arondate şi la
solicitările avocaţilor beneficiari.
Art.13
Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare, trimestrial şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori
este necesar.
Art.14
(1) Convocarea în şedinţe a Consiliului se face de către Preşedintele Consiliului, prin intermediul
Directorului Executiv al Centrului teritorial.
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(2) Iniţiativa convocării aparţine Preşedintelui Consiliului sau cel puţin unei treimi dintre membrii
Consiliului.
(3) Preşedintele Consiliului stabileşte ordinea de zi şi propune Consiliului agenda de lucru a
acestuia.
(4) În funcţie de ordinea de zi a fiecărei şedinţe ordinare sau extraordinare, la şedinţele
Consiliului pot fi invitate şi alte persoane din cadrul I.N.P.P.A., U.N.B.R., autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, barouri, instituţii de învăţământ, organizaţii non-guvernamentale etc.
Art. 15
(1) Pentru a fi legal constituite, la şedinţele Consiliului trebuie să participe cel puţin jumătate plus
unu din numărul total al membrilor acestuia.
(2) Preşedintele Consiliului conduce şedinţele Consiliului. În lipsa Preşedintelui Consiliului,
şedinţele vor fi conduse de un membru desemnat de preşedinte, iar în caz de nedesemnare, de cel
desemnat de membrii prezenţi.
(3) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate prin grija Directorului executiv într-un proces-verbal.
Art. 16
(1) În îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, Consiliul adoptă hotărâri.
(2) Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţă. În caz de
egalitate de voturi, este decisiv votul Preşedintelui Consiliului.
(3) Hotărârile Consiliului se adoptă prin vot deschis şi se semnează de Preşedintele Consiliului,
iar în lipsă, de preşedintele de şedinţă.
(4) Consiliul poate hotărî, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, ca unele hotărâri să fie
adoptate prin vot secret.
Art. 17
Hotărârile Consiliului devin executorii de la data comunicării sau, după caz, de la data aducerii
lor la cunoştinţa publică.
Art.18
În scopul bunei desfăşurări a activităţii Consiliului şi a asigurării ducerii la îndeplinire a
hotărârilor adoptate de acesta, Directorul executiv trebuie, prin secretariatul Centrului teritorial, să asigure
îndeplinirea următoarelor măsuri:
a) pregătirea materialelor care urmează să fie supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului;
b) convocarea membrilor Consiliului şi a acelor persoane a căror prezenţă este necesară;
c) asigurarea transmiterii, cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei, către membrii Consiliului şi,
după caz, către invitaţi, a ordinii de zi şi a materialelor pe baza cărora vor avea loc dezbaterile;
d) înregistrarea, în format electronic sau sub formă de stenogramă, a lucrărilor Consiliului, în
baza cărora secretariatul va întocmi procesul-verbal;
e) transmiterea către Directorul Executiv şi secretariatul din cadrul Centrului teritorial a sarcinilor
ce le revin, ca urmare a hotărârilor Consiliului;
f) urmărirea modului de îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a hotărârilor
Consiliului;
g) organizarea şi păstrarea arhivei Consiliului, în condiţiile legii.
Art. 19
Preşedintele Consiliului de conducere al Centrului teritorial I.N.P.P.A. Craiova este Decanul
Baroului Dolj.
Art. 20
(1) Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii principale:
a) convoacă Consiliul Centrului teritorial în şedinţă ordinară sau extraordinară;
b) reprezintă Centrul teritorial în relaţiile cu celelalte autorităţi şi instituţii publice sau private, cu
organizaţii şi agenţi economici, cu persoane fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
c) elaborează şi prezintă Consiliului Centrului teritorial, spre însuşire, strategia anuală de formare
şi perfecţionare a avocaţilor;
d) negociază şi semnează contracte în numele Centrului teritorial având dubla calitate de
Preşedinte al Centrului teritorial şi de Decan al Baroului Dolj;
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e) angajează şi eliberează din funcţie personalul serviciului financiar-administrativ şi de
secretariat al Centrului teritorial;
f) semnează certificatele şi atestatele eliberate avocaţilor care au absolvit cursurile Centrului
teritorial;
g) aprobă propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul
propriu al I.N.P.PA. Craiova;
h) ia măsuri pentru atragerea de noi surse de finanţare a activităţii Centrului teritorial şi asigură
dezvoltarea bazei materiale a acestuia;
i) orice alte atribuţii prevăzute de lege, Statutul şi Regulamentul I.N.P.P.A. de prezentul
regulament sau stabilite prin hotărâre a Consiliului Centrului teritorial.
(2) Preşedintele Consiliului Centrului teritorial poate delega o parte din atribuţiile sale, pe trepte
ierarhice şi pe funcţii.
(3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Preşedintele Centrului teritorial emite ordine, care au
caracter individual.
Art. 21
(1) Conducerea executivă a Centrului teritorial este asigurată de un director executiv numit de
Consiliul Centrului teritorial pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Pentru activitatea depusă, directorul executiv primeşte o indemnizaţie stabilită de Consiliul
Centrul teritorial.
Art. 22
(1) Directorul executiv are următoarele atribuţii principale:
a) asigură conducerea curentă a activităţii Centrului teritorial;
b) coordonează şi controlează sub aspect organizatoric şi metodologic activităţile de formare
desfăşurate de către Centrul teritorial;
c) ţine evidenţa şi prezintă situaţia formării profesionale iniţiale şi continue pentru avocaţii din
barourile arondate Centrului teritorial;
d) participă la activitatea de selectare, încadrare şi promovare a personalului Centrului teritorial;
e) controlează şi evaluează periodic nivelul de realizare a atribuţiilor de serviciu de către
personalul Centrului teritorial;
f) stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii
activităţii de formare profesională iniţială şi continuă a avocaţilor;
g) întocmeşte şi prezintă, la solicitarea Preşedintelui Centrului teritorial, dări de seamă asupra
tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului teritorial, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea
acestora;
h) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte
realizarea măsurilor dispuse;
i) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare personalului Centrului teritorial şi ia măsuri
pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
j) dispune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru angajaţi;
l) răspunde de buna administrare şi gospodărire a patrimoniului Centrului teritorial;
k) urmăreşte elaborarea lucrărilor periodice prevăzute de Regulamentul Centrului teritorial,
precum şi prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
l) asigură comunicarea, către persoanele interesate, a actelor, în termen de 30 zile de la data
emiterii acestora;
m) orice alte atribuţii stabilite de Consiliu sau de Preşedinte.
(2) Preşedintele îi poate delega dintre atribuţiile sale Directorului Executiv.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Directorul executiv emite decizii.
Capitolul III
Funcţionarea Centrului Teritorial I.N.P.P.A. Craiova
Art. 23
(1)Formarea continuă este obligatorie pentru toţi avocaţii înscrişi pe tabloul avocaţilor cu drept de
exercitarea a profesiei. Ea are o durată de 60 de ore în cursul a 3 ani consecutivi (o medie de 20 de ore pe
an) începând cu 01 ianuarie 2008. Avocaţii care se înscriu pe tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a
profesiei în cursul anului sau cei care au avut o perioadă în care nu au exercitat profesia (suspendaţi,
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incompatibili), îşi vor îndeplini obligaţia de formare continuă proporţional cu timpul în care şi-au
exercitat profesia.
(2)Obligaţia participării la formarea continuă este îndeplinită prin:
a) participarea la acţiuni cu caracter juridic sau profesional, organizate de către centrele regionale
de formare profesională sau instituţiile universitare;
b) participarea la colocvii sau conferinţe cu caracter juridic şi având legătură cu activitatea
profesională a avocaţilor;
c) publicarea de lucrări cu caracter juridic;
d) absolvirea unui curs de master sau de doctorat în cadrul unei instituţii acreditate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării.
Art. 24
(1) Avocatul este obligat să urmeze formarea sa continuă. El va declara şi va face dovada, cel
târziu până la data de 31 ianuarie al fiecărui an, în faţa consiliului baroului din care face parte, modul în
care a îndeplinit această obligaţie în anul care s-a încheiat. Dacă un avocat nu atinge media de 20 de ore
de formare continuă pe an, în anul următor, acesta va fi obligat să atingă un număr superior cifrei de 20 de
ore, astfel încât, numărul de ore de formare din fiecare an să nu fie mai mic de 10 ore.
(2) Înscrierea la fiecare eveniment organizat de Centrul teritorial de formare profesională se va
face pe baza unui formular tip, căruia i se alătură, când este cazul, dovada plăţii taxei de participare
percepută pentru acest eveniment. Înscrierile vor fi definitive în momentul verificării plăţii şi în limita
locurilor disponibile, minim 10 şi maxim 30 participanţi pentru fiecare eveniment. Lista conţinând
prezenţa avocaţilor la evenimentele la care se înscriu va fi transmisă direct Centrului teritorial de formare
care va elibera certificatele de prezenţă, în care se va înscrie numărul de ore de formare continuă de care a
beneficiat avocatul.
(3) Vorbitorii/Formatorii în cadrul programului de formare profesională continuă a avocaţilor vor
fi atât persoane cu o notorietate profesională în domeniul disciplinei de profil, dar şi alţi jurişti
recunoscuţi sau cadre universitare ce îşi desfăşoară activitatea la instituţiile de învăţământ superior cu
care baroul are contract de colaborare sau care funcţionează la facultăţile de drept agrementate de
U.N.B.R. (a se vedea Decizia 333/07.03.2008 a Consiliului U.N.B.R.).
(4) Fiecare vorbitor/formator având calitatea de avocat, pentru activitatea desfăşurată în cadrul
acelui eveniment de formare profesională, va primi cu un număr dublu de ore faţă de ceilalţi participanţi
la acelaşi eveniment, dar care nu au avut calitatea de vorbitor/formator.
(5) Sumele achitate de avocaţi pentru participarea la acţiuni de formare profesională continuă sunt
deductibile, în condiţiile legii.
Art. 25
Avocaţii, pentru a-şi continua pregătirea profesională, pot participa şi la conferinţe, congrese sau
alte evenimente cu caracter juridic şi care au legătură cu viaţa profesională. În acest sens, organizatorii
vor aduce la cunoştinţa Centrului teritorial, cu cel puţin 2 luni înainte, următoarele: data, locul organizării
evenimentului, taxele percepute de organizator, persoanele care vor avea prezentări. Drept urmare,
Centrul teritorial INPPA va lua decizia de a acorda avocaţilor care participă la acest eveniment un anumit
număr de ore ca formare profesională continuă.
Art. 26,
Avocaţilor cu activitate publicistică juridică li se vor recunoaşte, pentru fiecare articol publicat,
un număr de 10 ore pregătire profesională, dacă articolul se publică într-o revistă de circulaţie locală, 20
de ore pregătire profesională continuă pentru articolele publicate în reviste de circulaţie şi recunoaştere
naţională şi 30 de ore pregătire profesională pentru avocaţii cu activitate publicistică internaţională.
Art. 27
Avocaţii care urmează cursuri şi obţin titlul de Master sau Doctor în Drept în perioada de 3 ani în
care aveau obligaţia de a participa la formarea profesională continuă, vor beneficia de 60 de ore de
formare profesională continuă. Dacă începerea cursurilor sau obţinerea titlurilor de Master sau Doctor în
Drept va avea loc în afara intervalului de 3 ani de formare profesională continuă, obligaţia va fi
considerată ca îndeplinită proporţional cu timpul în care au urmat respectivele cursuri (masterat sau
doctorat).
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Capitolul ?
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 28
(1) Pentru înscrierea la examenul de admitere la Centrul teritorial, pentru participarea la cursurile
organizate, precum şi pentru emiterea de avize sau elaborarea de studii, puncte de vedere etc. solicitate de
terţe persoane, Centrul teritorial percepe o taxă sau alte sume stabilite prin hotărâre a Consiliului;
(2) Cuantumul taxelor de participare şi a tarifelor percepute se stabileşte în funcţie de durata,
complexitatea, modalitatea şi condiţiile de participare la fiecare curs, pe baza hotărârilor adoptate de
organele profesiei şi de Consiliul Centrului teritorial.
Art. 29
Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării sale prin hotărâre şi este obligatoriu pentru
toate barourile arondate.

ANEXE la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului teritorial Craiova al I.N.P.P.A
Anexa 1 – Organigrama Centrului Teritorial INPPA Craiova
Consiliul
Centrului teritorial I.N.P.P.A. Craiova

Preşedinte
Centrul teritorial I.N.P.P.A. Craiova

Director Executiv
Centrul teritorial I.N.P.P.A. Craiova

Serviciul financiar-administrativ şi de secretariat

Anexa 2 – Lista Barourilor arondate Centrului teritorial I.N.P.P.A. Craiova cu datele oficiale de contact
pentru transmiterea de convocări, materiale etc.

Nr.Crt.

Numele Baroului

Adresa

Tel / Fax

E-mail / Web

1

Baroul Argeş

Piteşti, Str.I.C.Brătianu,
Nr.42, cod poştal 110004,
jud.Argeş

Tel/Fax: 0248.213.066

baroularges@rdslink.ro
www.barouarges.ro

2

Baroul Dolj

Craiova, calea Bucureşti,
Bl.17D mezanin, cod poştal
200678, jud.Dolj

Tel/Fax: 0251.413940

office@barouldolj.ro
www.barouldolj.ro

3

Baroul Gorj

Târgu-Jiu, Str.Turdor
Vladimirescu, Nr.36, cod
poştal 210132, jud.Gorj

Tel/Fax: 0253.211.749

baroulgorj@yahoo.com
www.baroulgorj.ro

4

Baroul Mehedinţi

Dr. Tr-Severin, B-dul Carol I,
Nr.14, cod poştal 220234,
jud.Mehedinţi

Tel/Fax 0252.321.305

barou_mh@yahoo.com
www.baroul.mehedinti.ro
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5

Baroul Olt

Slatina, Str.Grădiniţei, Nr.14,
jud.Olt

Tel/Fax: 0249.439.306

baroul.olt@rdslink.ro
www.baroulolt.ro

6

Baroul Teleorman

Alexandria, Str. Dunării,
nr.278, bl.Patria, sc.B, parter

Tel/Fax: 0247322966

baroulavtr@yahoo.com

7

Baroul Vâlcea

Râmnicu Vâlcea,
Str.G.Stoianovici, nr.8, bl.T8,
sc.C, et.1, ap.4, cod poştal
240176, jud.Vâlcea

Tel/Fax: 0250.732.336

baroulvl@ARtelecom.net
www.baroulvalcea.ro

Anexa 3 – Componenţa Consiliului de conducere cu datele oficiale de contact pentru transmiterea de
convocări, materiale
Nr.Crt.

Numele şi prenumele

Calitatea

Afilierea

1

Av. Ion Turculeanu

Preşedinte

Decanul Baroului Dolj

2

Av. Nicolae Zărnescu

Consilier

Decanul Baroului Argeş

3

Av. Ştefan Moţăţăianu

Consilier

Decanul Baroului Gorj

4

Av. Pompil Drăghici

Consilier

Decanul Baroului Mehedinţi

5

Av. Nicolae Călin

Consilier

Decanul Baroului Olt

6

Av. Alexandru Mitroi

Consilier

Decanul Baroului Teleorman

7

Av. Floriana Marin-Vlădulescu

Consilier

Decanul Baroului Vâlcea
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