Către :
INPPA
Raport de activitate al Centrului Teritorial Craiova în anul 2015
În vederea întocmirii raportului privind de activitatea desfășurată în cadrul Centrului Teritorial
Craiova în anul 2015 va comunicam următoarele date statistice:
A Departamentul de Pregatire Initiala
- numărul avocaţilor stagiari – cursanți INPPA ce au fost înscriși în anul I de pregătire
profesională inițiala ( perioada 2015-2016) -10;
- numărul avocaţilor stagiari - cursanți INPPA care urmează să fie înscriși în anul II de
pregătire inițială (2016) - 10;
- numărul avocaţilor stagiari - cursanți INPPA înscriși la examenul de absolvire
sesiunea noiembrie - decembrie 2015 – 23;
- numărul avocaţilor stagiari - cursanți INPPA prezenți la proba orală a examenului de
absolvire din sesiunea noiembrie-decembrie 2015- 23;
- numărul avocaţilor stagiari - cursanți INPPA care au promovat probele orale din
cadrul examenului de absolvire sesiunea noiembrie-decembrie 2015 – 23;
- numărul avocaţilor stagiari - cursanți INPPA înscriși la proba scrisă a examenului de
absolvire sesiunea noiembrie-decembrie 2015- 23;
- numărul avocaților stagiari - cursanți INPPA care au promovat proba scrisă a
examenului de absolvire sesiunea noiembrie-decembrie 2015 – 23.
B. Departamentul de Pregătire Continuă
- activitățile de pregătire continuă organizate de centrul teritorial pe care îl
coordonați, indiferent dacă acestea au fost organizate exclusiv de centrul teritorial sau în colaborare cu
barourile arondate centrului

ORGANIZATOR

Baroul Mehedinți

DATA

15.05.2015

Baroul Arges

19.06.2015

Baroul Dolj

22.06.2015

CONFERINȚĂ/AT
ELIER

TEMA

Conferință

Efectele specifice contractelor
sinalagmatice in Noul Cod Civil Drept
Procesual Penal.

Conferință

Etica in Exercitarea profesiei de avocat".
,,Contractul de asistenta juridica - intre
protectia avocatului si protectia clientului"

Atelier

PARTICIPANTI

,,Partajul: Competența. Taxă de timbru.
IAP”

154

182

34

Baroul Dolj

Baroul Dolj
Baroul Olt

10.07.2015

23.10.2015
06.11.2015

Atelier

,, Managementul avocaturii. Time
management. Calculul onorariului.
Venituri și cheltuiel”

Conferință

CAMERA PRELIMINARĂ

Conferință

45

227
203

INSOLVENTA PERSOANEI FIZICE
Baroul Dolj

21.11.2015

Atelier

,, Dreptul Uniunii Europene în materie

21

penală. Perspectiva apărării”.
Baroul Valcea

21.11.2015

Conferință

REGIMUL JURIDIC AL INSOLVENȚEI
PERSOANEI FIZICE

C. INFORMAȚII FINACIARE
Situaţia Veniturilor şi cheltuielilor Centrului Teritorial Craiova al I.N.P.P.A pentru anul 2015
Centrul Teritorial Craiova al I.N.P.P.A.are Codul de inregistrare fiscala (CIF): 35640045
Contul Bancar este deschis la Libra Bank Craiova
RO96 BRLE 0002 0011 6437 0100 .
EXECUŢIA BUGETARĂ 2015
Veniturile şi cheltuielile CENTRULUI TERITORIAL
CRAIOVA AL INPPA în anul 2015
1.1

1.2

Venituri INPPA Centrul Teritorial Craiova

135.201,20

Venituri din taxe de pregatire profesionala

20.650,00

Venituri din taxe admitere-INPPA

98.501,20

Taxa examen absolvire INPPA

16.050,00

Cheltuieli INPPA Centrul Teritorial Craiova

175.030,24

Piese de schimb copiator Cannon IR 2520

1.271,00

Consumabile INPPA

3.467,56

Cheltuieli cu obiecte de inventar Office home bussiness

1.139,99

Cheltuieli cu obiecte de inventar router wireless n600 dual

199,99
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Cheltuieli cu obiecte de inventar stick usb memorie

74,99

Cheltuieli cu obiecte de inventar distrugator de documente

250,00

Cheltuieli cu obiecte de inventar computer
Intel,1840,4GB,DVD,monitor

1.980,00

Amortizare aplicatie informatica evidenta avocati

232,44

Amortizare imprimanta –amortizata in noiembrie

993,41

Amortizare copiator Cannon IR2520-amortizat în mai
2015

1.314,05

Amortizare Videoproiector Epson

662,52

Amortizare Ultrabook Del xps 1317-4500U

2.277,80

Amortizare camera video Legria

111,05

Personal administrativ INPPA

34.212,00

Contribuţia la asigurări sociale

5.736,00

Contribuţia la asigurări de şomaj

252,00

Contribuţia la asigurări de sănătate

1.776,00

Vicepresedinte comisie de examen admitere sept 2014D159/21.01.2015

18.826,00

Contracte supraveghere examen admitere in profesia de
avocat

21.364,00

Cheltuieli indemnizaţii lectori INPPA anul 1 şi 2

17.390,00

Comisia de organizare a examenului de admitere INPPA sept
2015-D2/2015

19.118,00

Lectori Conferinţa Camera preliminară

7.354,00

Cheltuieli de protocol

3.732,20

Cheltuieli de deplasare

4.828,31

Abonament telefon

595,32

Comisioane bancare INPPA

1.179,79

1.3

Contract de asistenta juridica de reprezentare in instanta

800,00

Contributii datorate INPPA Bucuresti Dec 172 ex
absolvire cursuri nov 2014

1.900,00

Contract Service copiator IR2520

992,82

Service echipamente INPPA

3.499,00

Sponsorizari, donatii -Baroul Vîlcea- Conferinţă
aniversară

17.500

Rezultat INPPA Centrul Teritorial Craiova

-39.829,04

PREŞEDINTE

CONTABIL ŞEF

av.Lucian-Bernd Săuleanu

Anca Rusu

UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN
ROMANIA
INSTITUTUL NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI
PERFECTIONAREA AVOCATILOR
Nr.114/25.02.2016

Catre
INPPA Bucuresti

Urmare

adresei

Dvs., va

comunicam

urmatoarele

date

statistice:
A. Departamentul de Pregatire initiala
- numarul avocatilor stagiari – cursanti INPPA ce au fost inscrisi in
anul 1 de pregatire profesionala initiala (perioada 2015 - 2016) – 5;
- numarul avocatilor stagiari – cursanti INPPA care urmeaza sa fie
inscrisi in anul doi de pregatire initiala (2016) – 6;
- numarul avocatilor stagiari – cursanti INPPA inscrisi la examenul de
absolvire sesiunea noiembrie – decembrie

2015 – 4;

- numarul avocatilor stagiari – cursanti INPPA prezenti la proba orala
a examenului de absolvire sesiunea noiembrie – decembrie

2015 –

4;
- numarul avocatilor stagiari – cursanti INPPA care au promovat
probele orale din cadrul examenului de absolvire sesiunea noiembrie
– decembrie

2015 – 4;

- numarul avocatilor stagiari – cursanti INPPA inscrisi la proba scrisa
a examenului de absolvire sesiunea noiembrie – decembrie

2015 –

4;
- numarul avocatilor stagiari – cursanti INPPA care au promovat
proba scrisa a examenului de absolvire sesiunea noiembrie –
decembrie

2015 – 4.

B. Departamentul de Pregatire Continua
- activitatile de pregatire continua organizate de centrul territorial pe
care il coordonati, indiferent daca acestea au fost organizate exclusiv
de centrul teritorial sau in colaborare cu barourile arondate centrului:
La data de 17 octombrie 2015 Centrul Teritorial al INPPA Galati,
Baroul Galati in colaborare cu Universitatea Danubius a organizat
conferinta

cu

tema

“Intelegerea

si

aplicarea

noilor

Coduri

fundamentale ale Romaniei”.
C. Informatiile financiare v-au fost transmise de catre contabilul sef al
Baroului Galati .

DIRECTOR,
Av.Ion Popa

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
Centrul Teritorial Iasi.

INFORMARE
asupra activitatii desfasurate de I.N.P.P.A.Centrul Teritorial Iasi in anul 2015.

Activitatea Centrului Teritorial Iasi s-a desfasurat pe doua paliere : pregatirea initiala a
avocatilor stagiari si pregatirea continua a tuturor avocatilor .
Pe parcursul anului 2015,asemeni anilor precedenti,INPPA -Centrul teritorial Iasi,in
colaborare cu Barourile arondate ,au realizat activitati comune ,pastrind o strinsa legatura si
colaborare.
Avid in vedere obiectivele stabilite de UNBR si Consiliul de conducere al
INPPA,programa stabilita de aceste doua organisme de conducere precum si problemele de
interes ce au fost sesizate de avocatii din barouri ,am realizat conferinte si dezbateri la care au
participat membrii tuturor barourilor arondate.
Pregatirea avocatilor stagiari s-a desfasurat in concordanta cu programa si numarul de
ore stabilite.
Prezenta la ore fiind obligatorie ,avocatii stagiari au fost prezenti la toate modulele de pregatire .
Absentele de la cursuri fiind permise in mod exceptional ,pentru motive intemeiate (ex.ziua in
care era planificat a acoperi prezenta la cauzele din oficiu sau motive medicale dovedite cu
acte).
In perioada scurza intre cele doua congrese,INPPA Centrul Teritorial Iasi a editat
revista "Perspective Juridice ",cu sprijinul avocatilor din cadrul centrului .

Cu privire la activitatea de pregatirea initiala :
In anul I –cuprins in intervalul de timp 2015-2016 au fost inscrisi 33 stagiari care au
frecventat cursurile INPPA.
Acestia sunt ,in urma finalizarii modulului de pregatire initiala ,sa fie inscrisi in anul al doilea
,in intervalul de timp 2016 si vor sustine examenul de absolvire INPPA in noiembrie –
decembrie 2016 .

Deoarece un stagiar s-a transferat in Baroul Bucuresti , un numar de 32 stagiari vor frecventa
cursurile anului 2 si vor fi inscrisi la examenul de absolvire din noiembnrie -decembrie 2016.
In noiembrie –decembrie 2015 ,au fost inscrisi la cursuri ( anul 2 )84 de stagiari,iar la
examenul de absolvire a INPPA s-au prezentat 84 de stagiari ,promovind examenul la proba
orala 84 .
Din cei 84 care au participat la proba scrisa ,au promovat 83 ,un stagiar luind
calificativul Nesatisfacator .
In ceea ce priveste pregatirea continua:

INPPA-Centrul Teritorial Iasi,respectind programul propus de INPPA,a organizat
diverse activitati ce se inscriu in tematica impusa de hotaririle luate la nivel central.
Sustinuti de Universitatea Al.I.Cuza ,facultatea de Drept din Iasi,precum si de alte institutii
cu care exista acorduri de colaborare ,am beneficiat de spatii corespunzatoare pentru
desfasurarea conferintelor organizate pe parcursul anului 2016.
Impreuna cu :
BAROUL SUCEAVA
Pe data de 12 martie 2015 Conferinta cu tema:
Garanțiile dreptului la apărare în cursul procesului penal. Infracțiuni contra înfăptuirii
justiției. Drepturi și Obligații deontologice ale judecătorilor și avocaților.
Pe data de 13 iunie 2015 Simpozionul cu tema
Arestarea prevetivă: modificări legislative, recursuri în interesul legii, hotărâri
prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizii de neconstituționalitate.
Aspecte de noutat5e în materia contenciosului fiscal. Decizia de concediere – aspecte
practice.
Pe data de 31 31 octombrie 2015 Simpozionul cu tema
Noutăți normative privind Codul de procedură fiscală. Recursul în casație în noul Cod
de procedură penală. Contestația la executare în reglementarea noului Cod de
procedură civilă.

BAROUL NEAMT,
BAROUL IASI ,
BAROUL VASLUI,
In actiunea dedicata”Zilelor Europene ale Avocatului” Simpozionul cu tema
„Probleme ale aplicarii noilor Regulamente Europene”

Pe data de 21 noiembrie 2015 la Piatra Neamt ( Baroul Neamt)
„ Regulamentul Roma I –Lex Voluntatis si Regulamentul Bruxelles IIa”
Pe data de 28 noiembrie 2015 la Iasi la Univesitatea Al.I.Cuza din Iasi„Regulamenul Roma I, Bruxelles II si Politica Uniunii Europene in materia
dreptului procesual penal”
Pe data de 4 decembrie 2015 la Vaslui ( Baroul Vaslui) „Regulamentul Roma I ,Bruxelles II si Clauzele abuzive”

BAROUL BACAU
Pe data de 7 noiembrie 2015, Simpozionul cu tema:

„Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”
La aceste conferinte au fost prezenti si reprezentanti ai Instantelor de Judecata
,temele abordate provocind dezbateri care au incercat sa lamureasca multe probleme de
actualitate .
Avocatii din barourile arondate ,au realizat si module de pregatire profesionala
,pe probleme de interes ,astfel la sediul Baroulu Neamt precum si la sediul Centrului
Teritorial Iasi s-au organizat module de 3 ore ,saptaminal ,dezbatindu-se diverse probleme
legate de aplicarea noilor coduri.
In ceea ce priveste proiectele ce urmeaza sa le realizam in anul 2016 ,acestea
vizezaza realizarea unei serii de conferinte in colaborare cu UMF Iasi,cu Universitatea
Al.I.Cuza -Facultatea de Drept din Iasi,Universitatea Petre Andrei din Iasi si Barourile
arondate .
Este finalizata realizarea unei monografii cu titlul "Istoria Baroului Iasi",monografie care
asteapta sa fie tiparita ,INPPA -Centrul teritorial Iasi,cautind sursa de finantare necesara.

In ceea ce priveste activitatea financiar contabila ,in fiecare an am transmis
INPPA darea de seama si proiectia bugetara ,insotite de raportul intocmit de cenzorii INPPA
ai Centrului Iasi.
Centrul INPPA Iasi prin gestionarea judicioasa a sumelor de bani incasate si
datorita colaborarii de exceptie cu Universitatea Petre Andrei din Iasi -care asigura gratuit
spatiile unde se desfasoara orele de pregatire initiala si examenul de absolvire , precum si a
Universitatii Al.I.Cuza ,Facultatea de Drept care a pus la dispozitiile gratuit salile necesare
desfasurarii examenului de admitere,s-au realizat economii substantiale .
Astfel ,situatia financiara a Centrului se reflecta in Darea de seama contabila ,din
continutul sau reesind situatia extrem de buna a centrului .
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Nr. 27/25.02.2016, ieşire 14/25.02.2016

Domnule Director,
Ca răspuns la solicitarea Dumneavoastră din data de 23.02.2016, vă comunicăm următoarele date
statistice referitoare la Centrul Teritorial Timişoara al INPPA:

A. Departamentul de pregătire iniţială
1. 39avocaţi stagiari - cursanţi INPPA care au fost înscrişi în anul I de pregătire
profesională iniţială în perioada 2015 – 2016;
2. 40 avocaţi stagiari - cursanţi INPPA care urmează să fie înscrişi în anul II de
pregătire iniţială în anul 2016;
3. 54 avocaţi stagiari - cursanţi INPPA înscrişi la examen de absolvire, sesiunea
noiembrie – decembrie 2015;
4. 54 avocaţi stagiari - cursanţi INPPA prezenţi la proba orală a examenului de
absolvire, sesiunea noiembrie – decembrie 2015;
5. 54 avocaţi stagiari - cursanţi INPPA care au promovat probele orale din cadrul
examenului de absolvire, sesiunea noiembrie – decembrie 2015;
6. 54avocaţi stagiari - cursanţi INPPA înscrişi la proba scrisă a examenului de
absolvire, sesiunea noiembrie – decembrie 2015;
7. 51 avocaţi stagiari - cursanţi INPPA care au promovat proba scrisă a examenului
de absolvire, sesiunea noiembrie – decembrie 2015.
Observaţii:
1- La numărul menţionat la pct. A1, se adaugă, pentru a obţine numărul de la pct. A2 dna av.
Petrut Trandafir Tania, din Baroul Timiş, a cărei cerere de reînscriere în anul II a fost trimisă
de directorul CTTimişoara, cu Adresa 32/13.07.2015, Consiliului de Conducere al INPPA şi
aprobată de directorul INPPA.
2- În această evidenţă nu a fost cuprinsă dna av. Onuţ Alina, din Baroul Timiş, înscrisă pe
tabloul avocatilor stagiari începând cu data de 01.01.2014, aflată în concediu de maternitate
şi îngrijirea copilului începând cu data de 01.01.2015. Doamna avocat aachitat, înanul 2014,
suma de 500 lei, cu titlu de taxa anul I de studii, fără ca ulterior să participe la cursurile de
pregătire profesională iniţială.
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B. Departamentul de pregătirecontinuă
Conferinţeorganizate cu INPPA Central şi barourilearondate:
1. 23 – 24 ianuarie 2015 – la Baroul Bihor – Conferinţa Înţelegerea şi aplicarea
noilor coduri fundamentale ale României (15 pct)
2. 27 – 28 martie 2015 – la Baroul Arad – Conferinţa Înţelegerea şi aplicarea noilor
coduri fundamentale ale României(15 pct)
3. 24 – 25 aprilie 2015 – împreună cu Facultatea de Drept din Timişoara şi Baroul
Timiş, la Timişoara – Conferinţa Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri
fundamentale ale României(15 pct)
4. 27 – 28 mai 2015 - împreună cu Facultatea de Drept din Timişoara şi Baroul
Timiş, la Timisoara – Timisoara – Conferinţa internaţională Reforma Răspunderii
Civile de la deziderat la realitate (15 pct)
5. 26 iunie 2015 – împreunăcu Baroul Timiş, la Timisoara – Simpozionjubiliar« 20 de
ani de avocaturămodernă la Timişoara » (5 pct)
6. 29 iunie – 2 iulie 2015 - împreună cu Facultatea de Drept din Timişoara, European
Human Rights Association şi Baroul Timiş, la Timişoara – Şcoala de varăPersoana
juridică în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene(20 pct)
7. 18 – 19 septembrie 2015 – Timişoara – împreună cu INPPI, Baroul Timiş şi
Facultatea de Drept din Timişoara - Conferinta regională de insolvenţă
Insolvenţa la un nou nivel (10 pct)
8. 29 octombrie 2015, împreună cu Facultatea de Drept din Timişoara şi European
Human Rights Association, la Timişoara – ConferinţaStereotipurile ca obstacol în
protejarea eficientă a drepturilor omului la nivel naţional: rolul specific al
avocaţilor în identificarea şi combaterea lor (5 pct.)
9. 31 octombrie 2015 – împreună cu Facultatea de Drept din Timişoara şi Baroul
Bihor, la Oradea – Conferinţa Insolvenţa persoanei fizice şi a persoanei juridice (8
pct.)
C. Informaţiifinanciare
Punându-se în executare mandatul transmis prin scrisoarea sa din data de 08.06.2015 de directorul
Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, la data de 09.06.2015, a fost
deschis la BRD Timişoara, Agenţia Continental, folosindu-se codul de identificare fiscală al Institutului
Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, un cont al cărui titular este INPPA - Centrul
Teritorial Timişoara. În acest cont au fost transferate sumele aflate până atunci în subcontul Baroului
Timiş destinat Centrului Teritorial al INPPA.
În prezent, activităţile contabile ale Centrului se desfăşoară exclusiv prin intermediul contului deschis
cu ajutorul codului de identificare fiscală al INPPA Central.
Raluca Bercea

