Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 2
privind adoptarea Regulamentului - cadru de Organizare şi Funcţionare
a Centrelor Teritoriale ale Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor
12 mai 2012
În conformitate cu dispoziţiile art. 311 alin. (4) din Statutul profesiei de
avocat (publicat în Monitorul Oficial nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare),
în temeiul dispoziţiilor art. 4, art. 14 şi art. 15 alin (1) lit. i) din Statutul
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor astfel cum a
fost modificat prin Hotărârea nr. 390/31.03.2012 a Consiliului UNBR,
în acord cu prevederile art. 14 şi art. 18 alin. (1) lit. i) din Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare al INPPA,
Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi
Perfecţionarea Avocaţilor, întrunit în şedinţa din 11-12 mai 2012,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a
Centrelor Teritoriale ale INPPA care constituie Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.
Art. 2. – Directorul INPPA va asigura aducerea la cunoştinţă publică a
Regulamentului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Centrelor Teritoriale ale
I.N.P.P.A.. Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a Centrelor
Teritoriale ale I.N.P.P.A. se va comunica U.N.B.R., centrelor teritoriale ale
I.N.P.P.A. şi se va publica pe pagina de internet a I.N.P.P.A..
PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE CONDUCERE AL INPPA,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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ANEXA NR. 1 la HOTĂRÂREA NR. 2 privind adoptarea Regulamentului ‐ cadru de Organizare şi
Funcţionare a Centrelor Teritoriale ale Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea
Avocaţilor

REGULAMENTUL – CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CENTRELOR TERITORIALE ALE I.N.P.P.A.

Capitolul I
Înfiinţarea centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Art. 1. ‐ (1) Centrele teritoriale se pot înfiinţa pe lângă barourile ce îşi au sediul, de regulă,
în localităţile unde funcţionează curţile de apel, exclusiv în raţiunea apropierii instituţiei
responsabile de pregătirea profesională iniţială şi continuă a avocaţilor de zona în care avocaţii îşi
desfăşoară activitatea profesională. Activitatea I.N.P.P.A. este unitară în ceea ce priveşte durata
cursurilor de pregătire profesională iniţială, programa analitică, modalităţile de examinare, criteriile
de evaluare, domeniile de interes pentru pregătirea profesională continuă.
(2) În circumscripţia unei curţi de apel, poate fi înfiinţat un singur centru teritorial, cu
condiţia să dispună de resurse umane şi logistică pentru ducerea la îndeplinire a scopului şi
obiectivelor prevăzute în Statutul profesiei de avocat precum şi în Statutul I.N.P.P.A..
(3) Pentru înfiinţarea unui centru teritorial se încheie protocoale de asociere între barourile
din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel, cu respectarea Statutului şi Regulamentului I.N.P.P.A. şi a
prevederilor Regulamentului ‐ cadru de organizare şi funcţionare a Centrelor teritoriale ale INPPA.
Un centru teritorial poate cuprinde şi barouri din afara razei teritoriale a unei curţi de apel.
Asocierea dintre aceste barouri şi centrul teritorial se face prin încheierea de protocoale de
asociere.
(4) Activitatea I.N.P.P.A. are vocaţie teritorială generală. De asemenea, I.N.P.P.A. asigură şi
activitatea de centru teritorial pentru barourile de pe raza Curţii de Apel Bucureşti şi a curţilor de
apel învecinate acesteia.
Art. 2. ‐ (1) Centrele teritoriale se înfiinţează prin hotărâre a Consiliului de Conducere al
I.N.P.P.A., cu respectarea criteriilor stabilite de Consiliul U.N.B.R.
(2) Centrele teritoriale sunt dezmembrăminte ale I.N.P.P.A. fără personalitate juridică.

Capitolul II
Organizarea şi funcţionarea centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
Secţiunea 1
Organele de conducere ale centrelor teritoriale. Dispoziţii comune
Art. 3. ‐ (1) Organele de conducere ale centrului teritorial sunt:
a) Consiliul de Conducere al centrului teritorial, denumit în continuare Consiliul centrului
teritorial;
b) Directorul Centrului teritorial.
(2) Pe lângă Consiliul centrului teritorial funcţionează un Consiliu Ştiinţific, cu rol consultativ.
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Secţiunea a 2‐a
Consiliul de Conducere
Art. 4. ‐ (1) Activitatea centrului teritorial este coordonată de Consiliul centrului teritorial.
(2) Consiliul centrului teritorial este format din directorul centrului şi un număr de membri
egal cu numărul barourilor ce formează centrul teritorial respectiv, astfel încât fiecare barou
membru al centrului să fie reprezentat în Consiliul acestuia. Directorul centrului nu poate fi
concomitent şi reprezentant al unui barou, membru al centrului.
Membrii Consiliului centrului teritorial sunt desemnaţi de Consiliul de Conducerea al
I.N.P.P.A. la propunerea barourilor care alcătuiesc centrele teritoriale, dintre avocaţii cu experienţă
în profesie, cu reputaţie şi prestigiu în barourile din care fac parte şi în cadrul profesiei, cu
experienţă şi rezultate notorii în activitatea de formare iniţială şi continuă a avocaţilor.
(3) Mandatul membrilor Consiliului centrului teritorial este de patru ani şi poate fi reînnoit.
(4) Membrii Consiliului centrului teritorial nu pot participa la şedinţele acestuia prin
reprezentare.
Art. 5. ‐ (1) Membrii Consiliului centrului teritorial au următoarele drepturi şi îndatoriri:
a) să participe la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului centrului teritorial;
b) să participe la elaborarea unor materiale care se supun dezbaterii în cadrul şedinţelor
Consiliului centrului teritorial.
(2) Pentru activitatea depusă membrii Consiliului centrului teritorial pot primi o indemnizaţie
stabilită de Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A..
Art. 6. ‐ Atribuţiile principale ale Consiliului centrului teritorial sunt următoarele:
a) supune spre aprobare Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. strategia de formare
profesională la începutul profesiei şi de pregătire continuă la nivel de barouri;
b) propune Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. programele pentru cursurile de formare
iniţială şi de perfecţionare profesională a avocaţilor, pe care le supune spre aprobare Consiliului de
Conducere al I.N.P.P.A.;
c) selectează membrii corpului de formatori pe baza criteriilor stabilite de Consiliul de
Conducere al I.N.P.P.A., în vederea organizării şi desfăşurării activităţilor de formare profesională
iniţială şi continuă în cadrul centrului teritorial;
d) organizează colaborarea cu consilierii coordonatori ai pregătirii profesionale din consiliul
baroului pe lângă care s‐a înfiinţat centrul teritorial;
f) 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;
g) aprobă politica editorială, precum şi promovarea imaginii centrului teritorial, în acord cu
politica generală a I.N.P.P.A.;
h) conlucrează cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.
i) avizează propunerile elaborate de departamentele centrului, în limita atribuţiilor acestora,
prevăzute la art. 22 lit. a), art. 23 lit. a) ‐ c) şi art. 24 lit. a) ‐ c).

Art. 7. ‐ Consiliul centrului teritorial se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin trimestrial şi în
şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar.
Art. 8. ‐ (1) Convocarea în şedinţe a Consiliului centrului teritorial se face de către Directorul
centrului teritorial.
(2) Iniţiativa convocării aparţine Directorului centrului teritorial sau cel puţin unei treimi dintre
membrii Consiliului centrului teritorial.
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(3) Directorul centrului teritorial stabileşte ordinea de zi şi propune Consiliului centrului
teritorial agenda de lucru a acestuia.
(4) În funcţie de ordinea de zi a fiecărei şedinţe ordinare sau extraordinare, la şedinţele
Consiliului centrului teritorial pot fi invitate şi alte persoane din cadrul autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, barouri, instituţii de învăţământ, organizaţii non‐guvernamentale etc.
Art. 9. ‐ (1) Pentru a fi legal constituite, la şedinţele Consiliului centrului teritorial trebuie să
participe cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor acestuia.
(2) Directorul centrului prezidează şedinţele Consiliului centrului teritorial. În lipsa acestuia
şedinţele vor fi conduse de un membru desemnat de director.
(3) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate într‐un proces‐verbal.
Art. 10. ‐ (1) În îndeplinirea atribuţiilor ce‐i revin, Consiliul centrului teritorial adoptă hotărâri.
(2) Hotărârile Consiliului centrului teritorial se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi
la şedinţă. În caz de egalitate de voturi, este decisiv votul directorului centrului.
(3) Hotărârile Consiliului centrului teritorial se adoptă prin vot deschis şi se semnează de
directorul centrului iar în lipsă, de preşedintele de şedinţă desemnat conform art. 9 alin. (2) teza a
II‐a.
(4) Consiliul poate hotărî, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, ca unele hotărâri să fie
adoptate prin vot secret.
Art. 11. ‐ În scopul bunei desfăşurări a activităţii Consiliului centrului teritorial şi a asigurării
ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de acesta, directorul centrului teritorial trebuie, prin
secretariatul centrului, să asigure îndeplinirea următoarelor măsuri:
a) pregătirea materialelor care urmează să fie supuse dezbaterii şi aprobării Consiliului
centrului teritorial;
b) convocarea membrilor Consiliului centrului teritorial şi a acelor persoane a căror prezenţă
este necesară;
c) asigurarea transmiterii, cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei, către membrii
Consiliului centrului teritorial 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
centrului teritorial, în baza cărora secretariatul centrului teritorial va întocmi procesul‐verbal;
e) transmiterea către şefii de departamente din cadrul centrului teritorial a sarcinilor ce le
revin, ca urmare a hotărârilor Consiliului centrului teritorial;
f) urmărirea modului de îndeplinire, la termenele şi în condiţiile stabilite, a hotărârilor
Consiliului centrului teritorial;
g) organizarea şi păstrarea arhivei Consiliului centrului teritorial, în condiţiile legii.

Secţiunea a 3‐a
Directorul centrului teritorial
Art. 12. ‐ (1) Conducerea executivă a centrului teritorial este asigurată de un director numit
de Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A., la propunerea Directorului I.N.P.P.A., pentru un mandat de 4
ani,cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 4 alin. (2). Mandatul directorului centrului
teritorial I.N.P.P.A. poate fi reînnoit.
(2) Pentru activitatea depusă, directorul primeşte o indemnizaţie stabilită de Consiliul de
Conducere al I.N.P.P.A..
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Art. 13. ‐ Conducerea executivă a centrului teritorial este sprijinită în activitatea de
conducere curentă de şefii de departamente ai centrului teritorial numiţi de Consiliul de Conducere
al I.N.P.P.A., la propunerea Consiliului centrului teritorial.
Art. 14. ‐ (1) Directorul centrului teritorial are următoarele atribuţii principale:
a) convoacă Consiliul centrului teritorial în şedinţă ordinară sau extraordinară;
b) reprezintă centrul teritorial în relaţiile cu I.N.P.P.A. şi cu baroul/barourile pe lângă care s‐a
înfiinţat centrul teritorial;
c) elaborează şi prezintă Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A., spre aprobare, strategia
anuală de formare şi perfecţionare a avocaţilor în cadrul centrului teritorial;
d) propune Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. aprobarea numirii în funcţie a membrilor
Consiliului Ştiinţific şi a şefilor de departamente în cadrul centrului teritorial;
e) propune Consiliului centrului teritorial premierea sau acordarea altor drepturi
personalului din aparatul propriu al centrului teritorial;
f) ia măsuri pentru atragerea de noi surse de finanţare a activităţii centrului teritorial şi
asigură dezvoltarea bazei materiale a acestuia.
g) asigură conducerea curentă a activităţii centrului teritorial;
h) participă la activitatea de selectare, încadrare şi promovare a personalului centrului
teritorial;
i) controlează şi evaluează periodic nivelul de realizare a atribuţiilor de serviciu de către
personalul centrului teritorial;
j) stabileşte legături de colaborare cu specialişti din alte instituţii, în scopul îmbunătăţirii
activităţii de formare profesională iniţială şi continuă a avocaţilor în cadrul centrului teritorial;
k) întocmeşte şi prezintă, la solicitarea directorului I.N.P.P.A., dări de seamă asupra
activităţii desfăşurate în cadrul departamentului pentru formarea profesională iniţială,
departamentului pentru formarea profesională continuă, departamentului de studii, cercetări
juridice şi cooperare internaţională, serviciului tehnico‐administrativ şi de secretariat ale centrului
teritorial, propunând măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
l) organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi urmăreşte
realizarea măsurilor dispuse;
m) angajează prin concurs organizat în condiţiile legii şi eliberează din funcţie personalul
serviciului tehnico‐administrativ şi de secretariat al centrului teritorial;
n) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare personalului centrului teritorial şi ia măsuri
pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
o) dispune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de lucru pentru
personalul centrului teritorial;
p) răspunde de buna administrare şi gospodărire a bunurilor centrului teritorial;
q) urmăreşte elaborarea lucrărilor periodice prevăzute de Regulament, precum şi
prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
r) asigură comunicarea, către persoanele interesate, a actelor, în termen de 30 zile de la
data emiterii acestora;
s) orice alte atribuţii stabilite de directorul I.N.P.P.A.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul centrului teritorial emite decizii.
Secţiunea a 4‐a
Consiliul Ştiinţific
Art. 15. ‐ (1) Pe lângă Consiliul centrului teritorial funcţionează, cu rol consultativ, un
Consiliu Ştiinţific.
(2) Consiliul Ştiinţific al centrului teritorial este format din 3 membri, desemnaţi de Consiliul
de Conducere al I.N.P.P.A., la propunerea Directorului centrului teritorial, dintre avocaţii definitivi
5

având o reputaţie profesională neştirbită, care exercită în acelaşi timp activităţi şi funcţii didactice
în învăţământul juridic superior ca titulari sau cadre asociate.
(3) Mandatul membrilor Consiliului Ştiinţific este de patru ani şi poate fi reînnoit o singură
dată.
(4) Fiecare membru al Consiliului Ştiinţific va avea calitatea de consultant ştiinţific pentru
una din următoarele secţiuni:
a) drept privat;
b) drept public;
c) organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
(5) Pentru activitatea depusă membrii Consiliului Ştiinţific primesc o indemnizaţie stabilită
de Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A..
Art. 16. ‐ (1) Consiliul Ştiinţific al centrului teritorial realizează, în principal, următoarele
activităţi:
a) propune Consiliului Ştiinţific al I.N.P.P.A. spre avizare planul anual de desfăşurare a
modulelor de pregătire, programele de studiu, precum şi celelalte forme de pregătire profesională
organizate de centrul teritorial;
b) propune Consiliului Ştiinţific al I.N.P.P.A. criterii de selecţie a personalului de specialitate
al centrului teritorial;
c) coordonează publicaţiile ştiinţifice ale centrului teritorial.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Ştiinţific emite avize cu caracter consultativ.
Art. 17. ‐ Consiliul Ştiinţific se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar şi în şedinţe
extraordinare, ori de câte ori este necesar.
Art. 18. ‐ (1) Convocarea în şedinţe a Consiliului Ştiinţific se face de către Directorul centrului
teritorial.
(2) Iniţiativa convocării aparţine Directorului centrului teritorial.
(3) Directorul centrului teritorial propune ordinea de zi şi agenda de lucru a şedinţelor
Consiliului Ştiinţific .
(4) În funcţie de ordinea de zi, la şedinţele Consiliului Ştiinţific participă şi şefii de
departamente ai centrului teritorial.
Art. 19. ‐ (1) Pentru a fi legal constituite, la şedinţele Consiliului Ştiinţific trebuie să participe
toţi membrii acestuia.
(2) Şedinţele Consiliului Ştiinţific sunt conduse de preşedintele Consiliului Ştiinţific, ales de
membrii Consiliului Ştiinţific. La şedinţele Consiliului Ştiinţific participă Directorul centrului
teritorial. La şedinţele Consiliului Ştiinţific pot fi invitaţi şefii de departamente ale Centrului
teritorial.
(3) Lucrările şedinţelor vor fi consemnate într‐un proces‐verbal prin grija Directorului
centrului teritorial.
Secţiunea a 5‐a
Departamentele şi serviciile tehnico‐administrative şi de secretariat
Art. 20. ‐ Structura organizatorică a centrului teritorial este formată din trei departamente şi
un serviciu tehnico‐administrativ şi de secretariat.
Art. 21. ‐ (1) Centrul teritorial are următoarele departamente:
a) Departamentul pentru formarea profesională iniţială (la începutul profesiei);
b) Departamentul pentru formarea profesională continuă;
c) Departamentul de studii, cercetări juridice şi cooperare internaţională.
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(2) Fiecare departament este condus de un şef de departament desemnat de Consiliul de
Conducere al I.N.P.P.A. la propunerea Consiliului centrului teritorial. Desemnarea şefilor de
departament se face cu aplicarea prin asemănare a criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (2).
Art. 22. ‐ Departamentul pentru formare profesională iniţială are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi propune spre aprobare Departamentului pentru formare profesională
iniţială al I.N.P.P.A. planul anual de pregătire şi programele de formare profesională în conformitate
cu strategia de formare profesională şi standardele de calificare în profesia de avocat hotărâte de
Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A.;
b) monitorizează corpul de formatori din cadrul departamentului şi colaboratorii externi;
c) organizează activităţile de pregătire iniţială, potrivit programelor aprobate de Consiliul de
Conducere al I.N.P.P.A.;
Art. 23. ‐ Departamentul pentru formare profesională continuă are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi propune spre aprobare Departamentului pentru formarea profesională
continuă al I.N.P.P.A. planul anual de studiu şi programele de formare continuă a avocaţilor pe baza
solicitărilor şi cu concursul barourilor;
b) elaborează şi propune spre aprobare Departamentului pentru formarea profesională
continuă al I.N.P.P.A. programele de formare profesională continuă;
c) propune Departamentului pentru formarea profesională continuă al I.N.P.P.A. organizarea
cursurilor de formare continuă în cadrul centrului teritorial;
d) aplică cerinţele standard de pregătire continuă aprobate de Departamentul pentru
formarea profesională continuă al I.N.P.P.A.;
Art. 24. ‐ Departamentul de studii, cercetări juridice şi cooperare internaţională are
următoarele atribuţii:
a) elaborează şi propune spre aprobare Departamentului de studii, cercetări juridice şi
cooperare internaţională al I.N.P.P.A. strategii de îmbunătăţire a activităţii de pregătire şi
perfecţionare a exercitării profesiei de avocat;
b) propune Departamentului de studii, cercetări juridice şi cooperare internaţională al
I.N.P.P.A. organizarea de manifestări ştiinţifice de promovare a profesiei de avocat;
c) propune Departamentului de studii, cercetări juridice şi cooperare internaţională al
I.N.P.P.A. stabilirea unor relaţii de colaborare cu alte instituţii similare sau instituţii de formare în
alte profesii juridice din ţară şi din străinătate;
d) promovează activitatea şi imaginea centrului teritorial prin publicaţii şi alte acţiuni cu
caracter profesional;
e) implementează programele cu finanţare internaţională aprobate de Consiliul de
Conducere al I.N.P.P.A..

Art. 25. ‐ Serviciul tehnico‐administrativ şi de secretariat are următoarele atribuţii:
a) realizează şi asigură activităţile curente de secretariat;
b) administrează bunurile centrului teritorial;
c) gestionează resursele umane;
d) gestionează sistemele informatice şi de comunicaţii.
Art. 26. ‐ (1) Şefii de departamente şi şeful serviciului tehnico‐administrativ şi de secretariat
au următoarele atribuţii:
a) coordonează, organizează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl
conduc, în care scop stabilesc pentru personalul din subordine, prin fişa postului, atribuţiile şi
sarcinile concrete, precum şi cele specifice ce le revin din prezentul Regulament;
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b) stabilesc obiectivele şi întocmesc programele de activitate ale compartimentelor, pe care
le prezintă spre aprobare în mod ierarhic şi urmăresc îndeplinirea în bune condiţii a obiectivelor din
aceste programe;
c) asigură repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din subordine;
d) urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi în termenele stabilite a
proiectelor, studiilor, analizelor, informărilor, rapoartelor şi celorlalte lucrări sau acţiuni cuprinse în
programul de activitate sau dispuse de conducerea centrului teritorial;
e) verifică, semnează sau avizează lucrările din compartimentele pe care le coordonează;
f) participă la elaborarea efectivă a unor lucrări de complexitate sau importanţă deosebită;
g) urmăresc şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul compartimentelor
pe care le conduc;
h) organizează şi asigură perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din cadrul
compartimentului;
i) contribuie la gospodărirea bunurilor centrului teritorial;
j) urmăresc respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine
şi propun măsurile adecvate;
k) semnează, potrivit competenţelor stabilite pe linie ierarhică, lucrările şi corespondenţa
realizată în cadrul compartimentului respectiv;
l) prezintă propuneri privind relaţiile cu instituţii şi organizaţii din alte ţări.
(2) Şefii de departamente şi şeful serviciului tehnico‐administrativ şi de secretariat pot
delega o parte din atribuţiile lor.
Art. 27. ‐ Neîndeplinirea atribuţiilor ce revin, potrivit legii şi prezentului regulament,
personalului centrului teritorial atrage, conform actelor normative în vigoare, răspunderea
disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.

Capitolul III
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 28. ‐ (1) Pentru activităţile de pregătire profesională iniţială şi continuă, centrul
teritorial percepe participanţilor taxe sau alte sume.
(2) Cuantumul taxelor de participare şi a tarifelor percepute se stabileşte pe baza hotărârilor
adoptate de Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A..
Art. 29. ‐ Membrii corpului de formatori vor fi remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în
cadrul centrului teritorial în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A..
Art. 30. ‐ (1) Protocoale de colaborare încheiate până în prezent între centrele teritoriale ale
I.N.P.P.A. aflate în funcţiune la data aprobării prezentului Regulament şi barouri cu sediul situat pe
raza teritorială a altor curţi de apel decât cele pe raza teritorială a cărora sunt situate sediile
barourilor asociate în cadrul Centrului I.N.P.P.A. rămân în vigoare. În cazul asocierilor avute în
vedere de art. 1 alin. (3), teza a doua, asocierea are efecte cu privire la participarea
reprezentantului baroului asociat în consiliul de conducere al centrului teritorial INPPA.
(2) Centrul teritorial va avea sediu, cont bancar, cod de identificare fiscală şi arhivă distincte
de cele ale I.N.P.P.A..
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