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DESCRIEREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE FORMARE A AVOCAȚILOR din Anglia și Țara Galilor
1. Accesul la profesie
Studii superioare / studii
universitare

DA (candidații trebuie să dețină o diplomă de calificare)

Deținerea unei diplome
universitare în drept este
obligatorie

NU – Candidații care inițial au absolvit studii superioare
în alt domeniu decât dreptul se pot înscrie la un curs de
drept cu durata de un an în vederea conversiei și pot
obține o diplomă universitară în drept (Graduate
Diploma in Law – GDL), cunoscută anterior sub
denumirea de CPE (Common Professional Examination –
Examenul profesional comun).
Prin urmare, există două căi:
•
obținerea unei diplome de calificare în drept (o
diplomă având standardul corespunzător, acordată de o
universitate din Regatul Unit, sau o diplomă eliberată de
o universitate sau o instituție de nivel echivalent din
afara Regatului Unit, acceptată de Consiliu ca fiind
echivalentă cu o diplomă din Regatul Unit, sau
•
obținerea unei diplome de calificare și absolvirea
unui curs de conversie.

Etape care trebuie parcurse pentru
a deveni avocat cu drepturi
depline:

 Înscrierea în Barou (nu înainte de a fi pe deplin
calificat)
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 Examen
 Curs de formare profesională, organizat de școlile de
drept și validat de Consiliul pentru Standardele
Baroului: participarea la cursul de formare
profesională al Baroului (Bar Professional Training
Course – BPTC) și obținerea unui certificat din
partea organizatorului care să ateste încheierea cu
succes a cursului (etapa vocațională) – în această
etapă, se poate obține titlul de avocat pledant
(barrister), fără însă ca deținătorul acestuia să fie
autorizat să furnizeze servicii juridice. Calificarea de
avocat pledant care este autorizat să furnizeze
servicii juridice se dobândește după încheierea
etapei profesionale [mentorat (pupillage) +
admitere în cadrul unei asociații profesionale a
avocaților pledanți (Inn) + confirmarea faptului că
persoana în cauză are caracterul potrivit și deține
calitățile necesare pentru a practica această
profesie] și pe baza certificatului de practică în
calitate de avocat pledant.
 Parcurgerea cu succes a unei perioade de mentorat
cu durata de 12 luni (etapa profesională) și
eliberarea unui certificat de calificare integrală
 Declarația de admitere și certificatele care atestă
faptul că persoana respectivă are caracterul potrivit
(Certificates of Good character): evaluarea de către
asociațiile profesionale ale avocaților pledanți (Inns
of Court) a caracterului și a capacității candidatului
de a practica această profesie.
 Admiterea în cadrul unei asociații profesionale a
avocaților pledanți (toți avocații pledanți trebuie
să fie membri ai uneia dintre cele patru asociații
profesionale – Inner Temple, Middle Temple, Grays
Inn și Lincoln’s Inn – care sunt, prin tradiție,
responsabile de admiterea avocaților pledanți – cu
toate acestea, în prezent, asociațiile respective nu
admit un candidat decât dacă acesta îndeplinește
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cerințele Consiliului pentru Standardele Baroului)
 Înscrierea în registrul avocaților pledanți (numai
pentru avocații pledanți care dețin un certificat de
practică valabil/actualizat)
Căi alternative de acces la profesie: DA
 Curs de conversie în drept cu durata de 1 an (a se
vedea informațiile de mai sus)
 Căi de transfer de la alte profesii (licențiații în drept
sau avocații înscriși în Baroul dintr-un alt stat
membru al UE). Consiliul pentru Standardele
Baroului efectuează o evaluare a echivalenței,
comparând calificările și experiențele profesionale
relevante străine cu cele naționale. Ulterior,
Consiliul decide dacă solicitantul trebuie să susțină
testul de transfer al Baroului (Bar Transfer Test)
(test menit să evalueze dacă o persoană deține
cunoștințele profesionale necesare pentru a practica
profesia de avocat pledant în Anglia și Țara Galilor).
 Avocații consultanți (solicitors), avocații care au
obținut calificarea în străinătate și cadrele
universitare din domeniul dreptului [de exemplu,
înscrierea temporară în Barou a avocaților străini
calificați (Temporary Call to the Bar of Qualified
Foreign Lawyers) - articolul 78 din Reglementările
Baroului privind formarea prevede că un avocat
străin calificat care și-a exercitat cu regularitate,
timp de cel puțin 3 ani, dreptul deplin de a pleda în
fața unor instanțe care aplică legea într-un mod
similar în mare măsură cu dreptul jurisprudențial
(„common law”) din Anglia și Țara Galilor, poate
obține un certificat temporar de calificare
(Temporary Qualification Certificate), eliberat de
Consiliu.
2. Formarea în timpul perioadei pregătitoare
Există o perioadă
pregătitoare?

DA

Temei juridic:
Reglementările Baroului privind formarea (în vigoare
de la data de 1.10.2012)
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Obligatorie

Durata stabilită: 12 luni (etapa profesională)
 Etapa profesională: parcurgerea cu succes a unei
perioade de mentorat cu durata de 12 luni și
eliberarea unui certificat de calificare integrală
(Full Qualification Certificate). Perioada de
mentorat este împărțită astfel: 1) o perioadă de
6 luni fără practică și 2) o perioadă de practică
de 6 luni.
 Nu se poate începe etapa profesională decât la
cel mult 5 ani de la încheierea etapei
vocaționale, cu excepția cazului în care Consiliul
permite acest lucru.
 Parcurgerea etapei vocaționale (sau exceptarea
de la aceasta) este o condiție prealabilă
obligatorie pentru începerea etapei profesionale.

DA

Tipuri de structuri
responsabile de organizarea
formării în perioada
pregătitoare





Organizație de formare autorizată (mentorat)
Un avocat pledant înregistrat ca mentor (mentorat)
Formare externă (articolul 42 din Reglementările
Baroului privind formarea): a) pe lângă un avocat
consultant, un judecător sau un alt avocat cu o calificare
corespunzătoare care nu este înregistrat ca mentor
și/sau b) în cadrul unei organizații care nu este o
organizație de formare autorizată, dar care, în opinia
Consiliului, furnizează activități adecvate în materie de
formare și practică (mentorat)

Tipul formării în perioada
pregătitoare



Stagiu sub supravegherea unui avocat pledant care este
mentor înregistrat (etapa profesională)



Formare cu privire la competențele profesionale
nejuridice




Formare cu privire la competențele profesionale juridice
Condiție impusă de Inns of Court pentru avocații pledanți
admiși: 12 sesiuni de formare (reglementările 56-62 din
Reglementările Baroului privind formarea. Avocații
pledanți trebuie să participe la sesiunile de calificare pe
durata unei perioade de maximum 5 ani de la data
înscrierii în Barou (de fapt, aceasta este tot o formare
de precalificare, întrucât un avocat pledant poate obține
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un certificat de practică numai după ce participă la toate
sesiunile respective).
Examen de admitere /
verificare înainte de
perioada pregătitoare

DA

Programă de învățământ
prevăzută pentru perioada
pregătitoare

DA

Particularități privind
formarea în domeniul
dreptului UE și formarea
lingvistică:

DA

Perioadă pregătitoare
împărțită în mai multe
etape

DA

Evaluare/examen după
perioada pregătitoare

DA




Finalizarea etapei academice
Test de aptitudini pentru cursul Baroului (Bar
Course Aptitude Test - BCAT) [pentru începerea
etapei vocaționale (BPTC) – a se vedea
informațiile de mai sus privind „durata stabilită a
perioadei pregătitoare”]

Etapa vocațională (BPTC) include dreptul UE, deși nu ca
materie distinctă. Înainte de a începe etapa vocațională,
studenții au dobândit deja cunoștințe privind dreptul UE,
care sunt atestate de diploma de calificare în drept
obținută.

Evaluare prin rapoarte întocmite de îndrumători
O persoană care solicită înscrierea în Barou trebuie să
prezinte referințe din partea angajatorului (firma de
avocatură). Angajatorul trebuie să confirme faptul că
solicitantul este potrivit pentru a exercita profesia de
avocat.

3. Sistemul de formare continuă
Diferențiere între formarea
continuă/formarea de specialitate

DA
Formarea de specialitate nu este obligatorie, cu
excepția cazului în care un avocat pledant desfășoară
activități foarte specifice, cum ar fi reprezentarea în
instanță în cauze penale.
Unica specializare disponibilă pentru avocații pledanți
este QASA – sistemul de evaluare a calității pentru
avocații specialiști (quality assessment scheme for
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specialist advocates).
Cu toate acestea, QASA face în prezent obiectul
controlului jurisdicțional.

Obligații privind formarea
continuă

DA

Consiliul pentru Standardele Baroului stabilește obligații
privind formarea continuă pentru a asigura menținerea
competențelor avocaților pledanți pe parcursul întregii
lor cariere.
Obligații privind formarea continuă:


CPD (Continuing Professional Development –
dezvoltarea profesională continuă): „activitățile
realizate pe lângă atribuțiile obișnuite ale avocaților
pledanți cu scopul de a-și dezvolta competențele,
cunoștințele și standardele profesionale în materii
relevante pentru domeniul lor de activitate actual
sau preconizat, de a fi în permanență informați și de
a menține practica profesională la cele mai înalte
standarde” (Respectarea reglementărilor referitoare
la CPD – ghid general privind CPD)

Temei juridic:

Obligații privind formarea
de specialitate

DA

Obligații privind învățarea
limbilor străine

NU

Obligații privind includerea
dreptului UE în formarea

NU



Reglementările Consiliului pentru Standardele
Baroului:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Codul deontologic al Baroului din Anglia și Țara
Galilor

Sistemul de evaluare a calității pentru avocați (QASA)
– acesta impune obligația ca avocații de drept penal
(inclusiv avocații pledanți) să dețină această specializare
pentru a se putea înfățișa în instanță.
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continuă/de specialitate
4. Sisteme de acreditare și furnizori de formare
Posibilitatea de acreditare

DA, există posibilitatea de acreditare a:
 cursurilor de formare
 furnizorilor naționali de formare
 furnizorilor de formare din toate statele membre
[aproape orice organizație care este în măsură să
demonstreze relevanța cursurilor sale poate fi
acreditată pentru dezvoltarea profesională
continuă, atât de către Consiliul pentru
Standardele Baroului, cât și de către Autoritatea
de reglementare a activității avocaților
consultanți (SRA)].
Procesul de acreditare:




Avocații pledanți trebuie să semneze documentul
de înregistrare pus la dispoziție de furnizor la
sfârșitul cursului pentru a acumula ore de
dezvoltare profesională continuă.
Cererea de acreditare trebuie să fie trimisă
Consiliului pentru Standardele Baroului cu cel
puțin 2 săptămâni înainte de data cursului (a se
vedea „Respectarea reglementărilor referitoare
la CPD – ghid general privind CPD”).

Numărul furnizorilor de formare
care oferă activități de formare
continuă

Peste 50

Tipul furnizorilor de formare care
organizează activități de formare
continuă acreditate



Organizații acreditate de Biroul CPD din cadrul
Consiliului pentru Standardele Baroului [Biroul
CPD din cadrul Consiliului pentru Standardele
Baroului este competent pentru atribuirea
numărului de ore CPD acreditate cursurilor,
seminarelor, conferințelor, prelegerilor aprobate
(a se vedea „Respectarea reglementărilor
referitoare la CPD – ghid general privind CPD”)].



Societăți comerciale private acreditate care
furnizează activități de formare
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Organizații non-profit acreditate, private sau
publice, care furnizează activități de formare

Între 21 și 50
Numărul furnizorilor de formare
care organizează activități de
formare având ca obiect pregătirea De curând a fost introdus sistemul de specializare QASA
– acesta se bazează pe prezentarea de dovezi practice
pentru specializare
ale experienței, și nu pe formare.
Tipul furnizorilor de formare care
organizează activități de formare
acreditate având ca obiect
pregătirea pentru specializare



Baroul/Asociația profesională a practicienilor în
domeniul dreptului (Law Society)
 Societăți comerciale private acreditate care
furnizează activități de formare (inclusiv firme de
avocatură)
 Organizații non-profit acreditate, private sau
publice, care furnizează activități de formare (de
exemplu universități, fundații)
 Societăți comerciale private neacreditate care
furnizează activități de formare
 Organizații non-profit neacreditate, private sau
publice, care furnizează activități de formare

Activități și metode
Tipul activităților de formare
acceptate în cadrul obligațiilor
privind formarea continuă sau de
specialitate



Participarea la sesiuni de
formare față în față



Participarea la sesiuni de
formare la distanță



Parcurgerea unor module
de învățare online



Urmărirea unui seminar
online



Efectuarea de activități de
învățare mixtă



Participarea la conferințe
de formare



Participarea la activități de
formare ca formator sau
profesor



Participarea la
activități de formare
desfășurate într-un
alt stat membru:
Da, participarea la
activități de formare
desfășurate într-un alt
stat membru poate fi
luată în calcul pentru
îndeplinirea
obligațiilor privind
formarea continuă.

Scriere/publicare

5. Supravegherea activităților de formare
Organizații implicate în

DA

Consiliul pentru Standardele Baroului
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supravegherea activităților de
formare continuă
Procesul de supraveghere

 Calitatea conținuturilor
 Calitatea metodelor de formare

Organizații implicate în
supravegherea activităților de
formare desfășurate în vederea
specializării

DA

Procesul de supraveghere

Nu există activități de formare specifice privind
formarea în vederea specializării.




Calitatea conținuturilor
Calitatea metodelor de formare

6. Reforma națională a sistemului de formare
Sistemul actual este în curs de revizuire, prevăzându-se ca din ianuarie 2016 să intre în vigoare
o nouă abordare axată pe rezultate.
„Revizuirea studiilor și a formării juridice” (Legal Education and Training Review – LETR) este un
studiu care a fost elaborat la solicitarea comună a Consiliului pentru Standardele Baroului, a
Autorității de reglementare a activității avocaților consultanți și a organismului de reglementare
a activității consilierilor juridici (standardele profesionale ILEX). În prezent, rezultatele studiului
fac obiectul unei analize efectuate de fiecare organism de reglementare în parte, care va decide
în consecință dacă va aduce sau nu modificări sistemelor sale de formare.
Sursa: Proiectul-pilot – Formarea judiciară europeană: „Lotul 2 – Studiu cu privire la situația formării avocaților
în domeniul dreptului UE”, realizat de Consiliul Barourilor și al Societăților de Drept din Europa (CCBE) și
Institutul European de Administrație Publică (EIPA)
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