Anexa la Hotărârea nr. 7/25-26.08.2021 a Consiliului de conducere al I.N.P.P.A.
INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA
ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

PLAN DE FORMARE INIȚIALĂ 2021/2022
Anul II

II.

•

ANUL II

80

I. DISCIPLINE OBLIGATORII

64

II.I.1

Drept civil si
Drept procesual civil

24

-

Evaluare
parcurs

pe

Cu stabilirea unei medii individuale a cursantului la
finalizarea activității.

II.I.2

Drept penal si
Drept procesual penal

24

-

Evaluare
parcurs

pe

Cu stabilirea unei medii individuale a cursantului la
finalizarea activității.

II.I.3

Dreptul european al drepturilor omului*•

8

-

Evaluare
parcurs

pe

Cu stabilirea unei medii individuale a cursantului la
finalizarea activității.

II.I.4

Dreptul Uniunii Europene*

8

-

Evaluare
parcurs

pe

Cu stabilirea unei medii individuale a cursantului la
finalizarea activității.

II.I.5

Dreptul european al muncii*

8

-

Evaluare
parcurs

pe

Cu stabilirea unei medii individuale a cursantului la
finalizarea activității.
Notă: La structurile I.N.P.P.A. la care nu sunt disponibili
formatori de specialitate, disciplina poate fi înlocuită cu o altă
ramură de drept european

*Dintre disciplinele prevăzute la pctele. II.1.3, II.1.4 și II.1.5 sunt obligatorii două discipline, în raport de la alegerea cursantului.
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II. DISCIPLINE OPȚIONALE

Se alege unul dintre pachetele A, B și C.
Cursanții care doresc se pot înscrie la două sau la toate
pachetele, fără obligația de a susține, la examenul de
absolvire, disciplinele din pachetul/pachetele
suplimentar(e). În acest caz, disciplinele din
pachetul/pachetele suplimentar(e) vor avea pentru cursant
regimul disciplinelor facultative, conf. art. 43 alin. (5) al ROF
al INPPA.

16

Notă: Până la acoperirea tuturor disciplinelor cu formatori
de specialitate, se organizează numai pachetele la care
sunt disponibili formatori.
Se școlarizează cu formații de cel puțin 10 cursanți (la
structura centrală a I.N.P.P.A.) sau cel puțin 4 cursanți (la
structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.)

II.II.A
Pachetul A:

16

II.II.A.1

Drept fiscal

8

-

Colocviu

Se notează cu „admis” / „respins”. Calificativul se acordă în
baza unei verificări scrise a cunoștințelor, în forma stabilită
de formator.

II.II.A.2

Achiziții publice

8

-

Colocviu

Se notează cu „admis” / „respins”. Calificativul se acordă în
baza unei verificări scrise a cunoștințelor, în forma stabilită
de formator.

Pachetul B:

16

II.II.B.1

Protecția datelor personale

8

-

Colocviu

Se notează cu „admis” / „respins”. Calificativul se acordă în
baza unei verificări scrise a cunoștințelor, în forma stabilită
de formator.

II.II.B.2

Registrele si contabilitatea cabinetului de avocat

8

-

Colocviu

Se notează cu „admis” / „respins”. Calificativul se acordă în
baza unei verificări scrise a cunoștințelor, în forma stabilită
de formator.

II.II.B

Se școlarizează cu formații de cel puțin 10 cursanți (la
structura centrală a I.N.P.P.A.) sau cel puțin 4 cursanți (la
structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.)
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II.II.C

Se școlarizează cu formații de cel puțin 10 cursanți (la
structura centrală a I.N.P.P.A.) sau cel puțin 4 cursanți (la
structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.)

Pachetul C:

16

II.II.C.1

Proprietate intelectuală

8

-

Colocviu

Se notează cu „admis” / „respins”. Calificativul se acordă în
baza unei verificări scrise a cunoștințelor, în forma stabilită
de formator.

II.II.C.2

Drept comercial

8

-

Colocviu

Se notează cu „admis” / „respins”. Calificativul se acordă în
baza unei verificări scrise a cunoștințelor, în forma stabilită
de formator.
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