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ACTE NECESARE 

pentru înscrierea la examenul de primire în profesie care 

se va desfăşura în data de 3 aprilie 2022 

 

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se încarcă de 

către candidați, în portalul IFEP, la adresa: 

 

https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx 

 

I. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de 

înscriere se anexează următoarele acte: 

 certificatul de naştere, (si de căsătorie, daca este cazul), în copie certificată; 

 actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate; 

 diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a 

obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole 

eliberată de facultatea absolvită; 

Exclusiv pentru candidații care au susținut examenul de licență în anul 2021 și 2022 și 

numai dacă unitățile de învățământ absolvite de aceștia nu au emis diplomele de 

licență, se admite depunerea adeverinței de absolvire a examenului de licență, eliberată 

de unitatea de învățământ, în locul diplomei de licență prevăzută la art. 15 alin. 2 lit. b) 

din Statutul profesiei de avocat; în acest caz, nu se cere ca adeverința de absolvire să fie 

însoțită de foaia matricolă  

 dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; 

 certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data 

depunerii cererii; 

 certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare 

psihiatrica, emisă de orice medic specialist psihiatru;  
 certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în 

profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este 

cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu 

este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare). 

        

II. Pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea 

de înscriere se anexează următoarele acte: 

 certificatul de naştere, în copie certificata pentru conformitate; 

 actul de identitate, în copie certificata pentru conformitate; 

 diploma de licenţă în copie legalizată. În cazul în care diploma de licenţă s-a 

obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole 

eliberată de facultatea absolvită; 

 dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original; 

 certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data 

depunerii cererii; 

https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx


 2 

 certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluare 

psihiatrica; 

 dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin prezentul Regulament, a 

examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior (pentru 

primirea in profesie ca avocat definitiv) si dovada indeplinirii vechimii de 

cel puţin 5 ani intr-una dintre functiile juridice prevazute la art. 20 alin. 5 din 

Legea nr. 51/1995, in original; 

 dovada vechimii în funcția juridică îndeplinită anterior prin anexarea la 

dosarul de examen a înscrisurilor specifice, în copie certificată pentru 

conformitate (carte de muncă/adeverință angajator, etc) 

 certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în 

profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este 

cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie (nu 

este necesar celor care nu au promovat sesiunile anterioare). 

 

 
 


