
Modulul „Însuşirea cunoştinţelor despre etica şi organizarea profesiei de 
avocat". 

 
Timpul alocat acestui modul este de 24 de ore şi se va desfăşura pe durata a cel 
mult 8 zile.   
  
Teme de pregătire: 
 
1. Dobândirea calităţii de avocat: 
- Primirea în profesia de avocat; 
- Primirea în profesie a persoanelor provenind dintr-un stat membru al Uniunii 
Europene. 
 
2. Efectuarea stagiului de pregătire profesională 
- Drepturile și obligațiile avocatului stagiar; 
- Contractul de formare profesională inițială; 
- Pregătirea profesională în perioada stagiului; 
- Activitatea profesională a avocatului stagiar; 
- Suspendarea stagiului; 
- Finalizarea stagiului și înscrierea la examenul de definitivare; 
- Examenul de definitivare în profesia de avocat; 
- Organizarea și funcționarea INPPA. 

 
3. Dobândirea calității de avocat definitiv 
- Drepturile și obligațiile avocatului definitiv; 
- Demnitatea profesiei; incompatibilități; interdicții; 
- Suspendarea calității de avocat; 
-  Transferul într-un alt barou; 
- Încetarea calității de avocat. 
 
4. Activitatea profesională a avocatului : 
- Conținutul activității profesionale; 
- Identificarea unor servicii noi compatibile cu profesia de avocat; 
- Pregătirea profesională continuă. 
 
5. Formele de exercitare a profesiei de avocat; modalitatea de constituire:   

- Cabinet individual; 
- Cabinete asociate; 
- Societate civilă profesională; 
- Societate profesională cu răspundere limitată. 

 
6. Reguli de exercitare a profesiei pentru fiecare formă în parte:     
- Elemente de management specifice fiecărei forme de organizare a profesiei; 
- Reglementari fiscale care privesc activitatea avocatilor; 
- Identificarea oportunităților de dezvoltare a formelor de exercitare a profesiei. 



 
7. Modalităţi de exercitare a profesiei: 
- avocat titular al cabinetului individual; 
- avocat asociat ; 
- avocat colaborator; 
- avocat salarizat în interiorul profesiei. 
 
8. Relația dintre avocat și client 
- Principii și reguli; 
- Contractul de asistență juridică. 
 
9. Relațiile dintre avocați  
 
10. Organele profesiei de avocat 
 
11. Asigurările sociale  
 
12. Norme deontologice; rolul avocaților în protejarea drepturilor 
fundamentale ale cetățenilor, în exercitarea dreptului la apărare și a 
liberului acces la justiție 
 


