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PROTOCOL 

~V11 
\ 

INSTITUTUL 
NATIONAL AL 

, \~ MAGISTRATURII 

privind colaborarea dintre Institutul Naţional al Magistraturii şi Uniunea 
Natională a Barourilor din România , 

- Încheiat astăzi 09 mOI 20 /2-

Având În vedere prevederile cuprinse În Regulamentul Institutului Naţional al 
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr.127/2007, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit cărora Institutul Naţional al Magistraturii este organizat 
şi funcţionează potrivit Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, 

Având În vedere dispoziţiile Legii nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează 
funcţionarea şi atribuţiile Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.), 
precum şi preocupările actuale şi de perspectivă ale profesiei de avocat, 

Având În vedere Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul economic şi social şi Comitetul regiunilor privind instaurarea unui 
climat de Încredere În justiţie la nivelul UE - COM (2011 )551 finaI/13.09.2011 - În care 
se subliniază (pct.5.1) rolul parteneriatelor public-privat - "Formarea nu este 
prerogativa sectorului public, după cum o demonstrează activităţile asociaţiilor de 
barouri În această privin,tă. Parteneriatele public-privat pot da naştere unor mijloace 
suplimentare de răspuns la provocările unui spaţiu judiciar european În continuă 

schimbare", 
Constatând preocuparea comună pentru Îmbunătăţirea calităţii actului de 

justiţie, inclusiv prin recrutarea şi formarea iniţială la standarde de calitate şi exigenţă 
a viitorilor judecători şi procurori, 

Institutul Naţional al Magistraturii (în continuare INM) şi Uniunea Naţională 
a Barourilor din România (în continuare UNBR), denumite În continuare părţi, au 
convenit să Încheie prezentul protocol. 
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Capitolul I 
Dispoziţii generale 

Art. 1 - (1) Institutul Naţional al Magistraturii este instituţia publică aflată sub 
coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, având personalitate juridică, care 
realizează formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, precum şi 

formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor În funcţie, În condiţiile 

legii. 
(2) Uniunea Naţională a Barourilor din România este formată din toate barourile 

din România şi este persoană juridică de interes public, având patrimoniu şi buget 
proprii. 

(3) Uniunea Naţională a Barourilor din România şi Institutul Naţional al 
Magistraturii promovează o formare profesională orientată pe valori, creativitate, 
capacităţi cognitive, volitive şi acţionale, În scopul formării viitori lor jurişti În acord cu 
cerinţele actuale derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene. 

(4) Prin prezentul protocol, părţile convin să coopereze În vederea creşterii 
standardelor de calitate a formării juridice şi a promovării unei formări profesionale de 
calitate, În spiritul demnităţii, toleranţei si respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. 

Art. 2 - Dispoziţiile prezentului Protocol se aplică exclusiv raporturilor de 
colaborare dintre părţi. 

Capitolul II 
Colaborarea dintre institutii , 

Art. 3 - Obiectul prezentului protocol constă În asigurarea efectuării unor stagii 
practice de către auditorii de justiţie ai INM, În vederea cunoaşterii activităţilor 
specifice desfăşurate În cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat 
(cabinetelor/societăţilor de avocatură) cu relevanţă pentru profesia de magistrat. 

Art. 4 - (1) Obiectivele generale ale stagiilor practice efectuate de auditorii de 
justiţie În cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat (cabinetelor/societăţilor 
de avocatură) urmează a avea În vedere: 

a) familiarizarea auditorilor de justiţie cu deontologia şi organizarea profesiei de 
avocat; 

b) conştientizarea rolului avocatului, precum şi a imaginii de ansamblu a 
procesului de Înfăptuire a actului de justiţie; 

c) identificarea bunelor practici specifice exercitării profesiei de avocat; 
d) aprofundarea procedurilor şi a metodologiei de elaborare a actelor specifice 

profesiei de avocat. 
(2) Obiectivele specifice ale stagiilor practice, care urmează a fi prevăzute 

anual În conţinutul programului de formare iniţială a auditorilor de justiţie, vor fi 
următoarele, fără a se rezuma la acestea: 

• stabilirea de contacte cu potenţialii clienţi, organizarea agendei 
Întâlnirii cu clientul; 
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• participarea la acordarea de consultaţii cu caracter juridic cu 
acordul clientului; 

• redactarea de acte cu caracter juridic specifice profesiei de 
avocat, fără a fi limitate tipurile şi numărul actelor Întocmite (ex. 
opinii legale, puncte de vedere, redactarea căilor de atac, cereri 
de chemare În judecată, notificări, memorii, petiţii, contracte, 
concluzii, plângeri, etc.); 

• participarea la efectuarea de expertize tehnice judiciare, proceduri 
de executare silită 

• participarea la şedinţele de judecată alături de avocat 
• efectuarea altor activităţi, de tipul studierea dosarului de instanţă 

În arhivă, depunerea de cereri sau documente la registratura 
instanţelor/parchetelor, obţinerea de certificate de grefă, Învestiri 
cu formula executorie, etc. 

Art. 5 - Procedura desfăşurării stagiilor practice, care va include şi modalitatea 
de evaluare a activităţii auditorilor de justiţie, urmează a fi elaborată de către cele 
două instituţii partenere Într-un termen de maxim 30 de zile de la data Încheierii 
prezentului protocol de colaborare. 

Art. 6 - (1) Selecţia formelor de exercitare a profesiei de avocat 
(cabinetelor/societăţilor de avocatură) În cadrul cărora urmează a se desfăşura 
stagiile practice va fi realizată de către INM, exclusiv pe baza listei Întocmite şi 

transmise În acest scop de către UNBR. 
(2) La selecţia formelor de exercitare a profesiei de avocat 

(cabinetelor/societăţilor de avocatură) În cadrul cărora urmează a se desfăşura 

stagiile practice vor fi avute În vedere următoarele criterii: 
- specificul activităţii formelor de exercitare a profesiei de avocat 

(cabinetelor/societăţilor de avocatură) În cadrul cărora ar urma să fie desfăşurate 
stagiile, În sensul existenţei, la nivelul acestora, a unei cazuistici variate, compatibile 
cu programul de formare al auditorilor de justiţie; 

- disponibilitatea de timp şi spaţiu, precum şi posibilitatea asigurării condiţiilor 
logistice necesare desfăşurării stagiilor În ceea ce priveşte formele de exercitare a 
profesiei de avocat (cabinetelor/societăţilor de avocatură) În cadrul cărora ar urma să 
fie derulate acestea; 

- prestigiul formelor de exercitare a profesiei de avocat (cabinetelor/societăţilor 
de avocatură) În cadrul cărora urmează a fi desfăşurate stagiile; 

- cabinetele/societăţile de avocatură să aibă sediul profesional şi să Îşi 
desfăşoare activitatea În oraşele de reşedinţă ale curţilor de apel sau ale tribunalelor. 

(3) Lista formelor de exercitare a profesiei de avocat (cabinetelor/societăţilor 
de avocatură) În cadrul cărora urmează a se desfăşura stagiile practice se 
actualizează anual, cu luarea În considerare a constatări lor INM privind desfăşurarea 
stagiilor anterioare. 

Art. 7 - Durata şi perioada desfăşurării stagiilor de practică vor fi cele 
prevăzute În programul de formare iniţială al auditorilor de justiţie, aprobat, anual, prin 
Hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi comunicat UNBR la 
Începutul anului de Învăţământ. 
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Art. 8 - Anterior derulării stagiilor, auditorii de justiţie au obligaţia de a semna 
un angajament de confidenţialitate cu privire la actele şi faptele de care iau cunoştinţă 
pe durata desfăşurării acestora. 

Art. 9 - În scopul atingerii obiectivelor cooperării, UNBR îşi asumă următoarele 
obligaţii: 

a) să întocmească şi să transmită anual INM lista formelor de exercitare a 
profesiei de avocat care şi-au manifestat disponibilitatea de a asigura stagii 
de practică pentru auditorii de justiţie; 

b) să înştiinţeze formele de exercitare a profesiei de avocat la care vor fi 
repartizaţi practicanţi asupra obligaţiilor de a asigura desemnarea de 
avocaţi responsabili cu Îndrumarea acestora şi de a transmite INM, la 
finalizarea stagiilor, rapoartele întocmite cu privire la activitatea 
auditorilor"avizate de către îndrumătorii de practică; 

c) să semnaleze INM orice incident apărut pe parcursul derulării stagiului 
despre care a fost informat sau i s-a adus la cunoştinţă ; 

d) să comunice sau să transmită cu promptitudine, la solicitarea INM, datele 
sau informaţiile de care dispune, necesare atingerii obiectivelor colaborării; 

e) să desemneze persoana de contact din cadrul UNBR responsabilă cu 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol şi să comunice INM, 
în termen rezonabil, coordonatele acesteia; 

f) orice alte obligaţii ce îi revin în baza regulamentelor sau metodologiilor 
întocmite în aplicarea prezentului protocol. 

Art. 10 - În scopul atingerii obiectivelor cooperării, INM îşi asumă următoare le 
obligaţii: 

a) să comunice programul de formare iniţială al auditorilor de justiţie la 
Începutul anului de învăţământ, În vederea organizării stagiilor practice în 
cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat (cabinetelor/societăţilor 
de avocatură); 

b) să desemneze persoana de contact din cadrul INM responsabilă cu 
organizarea stagiilor şi să comunice UNBR, În termen rezonabil, 
coordonatele acesteia; 

c) să comunice sau să transmită cu promptitudine, la solicitarea UNBR, datele 
sau informaţiile,de care dispune, necesare atingerii obiectivelor colaborării; 

d) să comunice UNBR, în termen rezonabil, numărul şi datele de identificare 
ale practicanţilor repartizaţi precum şi, la încheierea stagiilor, un bilanţ cu 
privire la desfăşurarea acestora; 

e) orice alte obligaţii ce îi revin în baza regulamentelor sau metodologiilor 
întocmite în aplicarea prezentului protocol. 

Capitolul III 
Dispoziţii finale 

Art. 11 - Termene şi condiţii finale: 
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(1) Prezentul protocol intră În vigoare la data semnării şi Înregistrării de către 
ambele părti, fiind valabil pe o durată de 5 ani. 

(2) Î~ cazul În care, Înaintea expirării perioadei pentru care a fost Încheiat, nici 
una dintre părţi nu notifică celeilalte intenţia de Încetare a valabilităţii protocolului, 
acesta se prelungeşte automat pentru noi perioade de câte un an. 

(3) Oricare dintre părţi poate denunţa unilateral prezentul protocol, cu 
Înştiinţarea prealabilă a celeilalte părţi, cu un preaviz de 30 zile. 

(4) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adiţional, la 
solicitarea oricăreia dintre părţi, cu acordul celei lalte. 

(5) Eventualele probleme ocazionate de realizarea obiectului prezentului 
protocol de colaborare vor fi soluţionate pe cale amiabilă de rep rezentanţii desemnaţi 
de părţile semnata re. 

(6) Atât pe durata, cât şi după denunţarea sau Încetarea În orice mod a 
efectelor prezentului protocol de colaborare, INM se obligă să nu dezvăluie terţilor, 
respectiv să nu folosească În interes propriu informaţiile confidenţiale despre care a 
luat cunoştinţă În orice fel, ca urmare a colaborării cu UNBR. 

(7) Prezentul Protocol s-a Încheiat În două exemplare, dintre care: 
a) exemplarul nr. 1 la Institutul Naţional al Magistraturii; 
b) exemplarul nr. 2 la Uniunea Naţională a Barourilor din România. 

Preşedintele 

Consiliului UNBR 
Avocat Gheo,.,ghe FLORE1 ~âARou fAv.'j, , v~ ~~ 
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