
ORDINUL CONSILIERILOR JURIDICI DIN ROMÂNIA 
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI ALBA 

În aten ţ ia, 

Angajatorilor - Beneficiari ai serviciilor profesionale ale consilierilor juridici 

Având în vedere dispozi ţ iile art. 5, art. 20 ş i art. 21 din Legea nr. 514/2003 
privind organizarea ş i exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modific ă rile ş i 
completă rile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 55 alin. (1) ş i (3) rspectiv art. 57 alin. 
(1) ş i (3) din Statutul profesiei de consilier juridic, publicat în Monitorul Oficiai partea l 
nr. 684/2004, 

în contextul în care Colegiul Consilierilor Juridici Alba este asocia ţie 
profesională  unică  la nivel jude ţean a consilierilor juridici, fiind îndrituită  totodată  cu 
organizarea ş i asigurarea stagiilor de preg ătire profesional ă  a consilierilor juridici 
stagiari ş i/sau definitivi, 

vă  informăm prin prezenta cu privire la faptul că  pe data de 8 iunie 2018, 
în organizarea colegiului ş i în parteneriat cu Universitatea ,,1 Decembrie 1918 din Alba 
lulia, la sediul acesteia (Amfiteatru A9), începând cu orele io°°, va avea loc un stagiu 
de pregătire profesională  sub titulatura ,,Aspecte teoretice ş i practice în materie 
comercială  ş i achizi ţii publice. Particularităţ i, acesta urmând să  se desfăşoare în 
comun cu magistra ţ ii (judecători) din circumscrip ţ ia Curţ ii de Apel Alba lulia. 

Dat fiind că  stagiul de preg ătire profesională  face parte din calendarul de 
pregătire anuală  a consilierilor juridici, prezen ţa consilierilor juridici membrii ai colegiului 
fiind obligatorie în perspectiva ob ţ inerii punctajelor minime anuale conferite de formele 
de pregătire profesional ă  organizate de către colegiu, vă  rugăm să  asigura ţ i prezenţa la 
stagiul de preg ătire a consilierului/consilierilor juridici angaja ţi, de a că ror servicii 
beneficia ţ i. 

Temele prezentate în cadrul sesiunii de preg ătire, lectorii sus ţ inători ş i 
detaliile organizatorice ale evenimentului, precum ş i cheltuielile aferente evenimentului 
vor fi detaliate în cuprinsul anun ţului ş i invita ţ iei adresate în acest sens. 

Cu deosebită  stimă , 

Colegiul Consilierilor Juridici Alb- 111 . 

\ Decan, 
. . ,•. 

Ciutrila Cristian 	 _ 


