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DECIZIA nr. 18 
din 14 aprilie 2020 

 

În baza prevederilor Statutului Institutului Naţional pentru Pregătirea şi 

Perfecţionarea Avocaţilor și Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
I.N.P.P.A., 

Directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 

 
 

DECIDE  
 

 

Art. 1. Pe durata menținerii stării de urgență la nivel național și a 
desfășurării activității de formare inițială exclusiv în sistem on-line, 

organizarea de testări scrise prin aplicațiile informatice dedicate nu 

reprezintă o obligație, ci o opțiune a formatorilor, pentru situația în care 
evaluarea (notarea) realizată în baza interacțiunii verbale cu cursanții în 

cursul desfășurării atelierelor on-line se dovedește a fi insuficientă. În 

consecință, mențiunile din fișele de discipline din caseta dedicată modurilor 
de evaluare a cursanților – rubrica „Rezultatele obținute la testarea scrisă” – 

vor fi considerate a fi subsidiare față de mențiunile cuprinse la rubricile 

„Răspunsurile la aplicațiile practice în cadrul atelierelor” și, respectiv, 
„Evaluarea continuă a cunoștințelor în cadrul atelierelor”. 

 

Art. 2. Programa analitică de la diferitele discipline cuprinse în planul 
de formare, publicată pe pagina web a I.N.P.P.A. la secțiunile „Programa 

analitică Anul I” și, respectiv, „Programa analitică Anul II” din cadrul secțiunii 

„Activitățile de formare” - subsecțiunea „Formare inițială”, precum și cea 
cuprinsă în fișele de discipline la rubrica „Programa analitică (tematica)” 

reprezintă tematica în baza căreia se desfășoară atelierele în decursul 

activității de formare inițială la anul I și, respectiv, anul II de formare. În 
consecință, aceasta nu reprezintă tematica pentru examenul de absolvire a 

I.N.P.P.A., care se va publica în conformitate cu reglementările relevante. 

 
Art. 3. Operațiunea de înmatriculare în aplicația „Registrul matricol” a 

cursanților I.N.P.P.A., prevăzută la art. 38 și art. 42 din Regulamentul de  

organizare și funcționare a I.N.P.P.A., se realizează cu privire la cursanții 
anului I de formare inițială, care încep activitatea de formare la data de 

30.04.2020.       

http://www.inppa.ro/
mailto:office@inppa.ro


 
Art. 4. Prezenta decizie se comunică directorilor structurilor teritoriale 

ale I.N.P.P.A., care o vor face cunoscută formatorilor, și se publică pe pagina 

web a I.N.P.P.A.  
 

 

Director INPPA 
 

av. dr. Dan OANCEA 


