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Către TOATE BAROURILE
Stimată Doamnă Decan,
Stimate Domnule Decan,
În vederea aplicării corespunzătoare a articolelor 314, 315, 316 și 317 din Statutul
Profesiei de avocat, privitor la pregătirea profesională continuă a avocaților, Institutul Național
pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor (INPPA) vă adresează rugămintea de a comunica
activitățile de pregătire profesională planificate sau pe care Baroul le are în vedere pentru anul
2017, în colaborare cu INPPA, Centrele Teritoriale ale INPPA, alte Barouri sau alte entități, în
vederea evaluării acestora raportat la planul de pregătire aprobat prin Hotărârea Consiliului
U.N.B.R. nr. 154 din 03 septembrie 2016, privind adoptarea programului de pregătire
profesională continuă a avocaţilor pe perioada septembrie 2016 – septembrie 2017.
Planificarea activităților de pregătire continuă urmează să conțină propuneri de date atât
pentru evenimentele organizate de Barou, individual, cât şi pentru acțiunile în legătură cu care se
solicită colaborarea cu INPPA sau Centrele Teritoriale INPPA, în vederea întocmirii calendarului
INPPA pentru anul 2017.
Informațiile ne sunt necesare pentru a evita suprapunerile de evenimente dar şi pentru
evitarea aglomerației din a doua jumătate a anului.
Comunicările vor fi transmise în atenția :
- domnului av. dr. Traian Briciu, Directorul INPPA, Vicepreședinte UNBR, la adresa de email: traianbriciu@yahoo.fr
- domnului av. dr. Petruţ Ciobanu, responsabil pregătire continuă INPPA – drept public,
Vicepreședinte UNBR la adresa de e-mail: petrut.ciobanu@unbr.ro
- domnului av. dr. Claudiu Constantin Dinu, responsabil pregătire continuă INPPA – drept
privat, la adresa de e-mail: claudiudinu10@gmail.com
- domnului Dan Marculescu, expert INPPA, la adresa de e-mail: conferinte@inppa.ro
Cu stimă,
Av. dr. Traian Briciu
Director INPPA
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