
Aprobat prin hotărârea Comisiei 

 pentru etică și disciplină din 13.09.2010 

conform art. 44 alin (2), lit. e) 

al Legii cu privire la avocatură 

 

 

 

 

DECLARAŢIA SUB JURĂMÎNT 

 

 
 

Subsemnatul, 

__________________________________________________________________, 

(numele, prenumele, patronimicul)  

 

declar ca informațiile pe care le-am furnizat sunt autentice.  
 

 

 

________________________ 

(data)  

 

 

________________________ 

(semnătura) 

 

 

1. Anexă:   Chestionarul de evaluare a bunei reputații. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aprobat prin hotărârea Comisiei 

 pentru etică și disciplină din 13.09.2010 

conform art. 44 alin (2), lit. e) 

al Legii cu privire la avocatură 

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A BUNEI REPUTAŢII 
 

Date generale 

 
1. Numele, prenumele, patronimicul; IDNP.  

_________________________________________________________________ 

2. Daca v-ați schimbat numele, prenumele sau patronimicul, indicați când, unde si 

din ce cauza.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Anul, luna, ziua si locul nașterii (satul, comuna, orașul, municipiul, raionul, tara).  

__________________________________________________________________ 

4. Buletinul de identitate (numărul si data eliberării). 

__________________________________________________________________ 

 

Cetățenia  
 

5. Actuala cetățenie:__________________________________________________ 

6. In caz de cetățenie multipla:  

data dobândirii cetățeniei unui alt stat:____________________________________ 

pașaportul statului respectiv (numărul si data eliberării):_____________________ 

 

Starea civila si relațiile familiale  

 
7. Starea civila (căsătorit, necăsătorit, divorțat, văduv):______________________  

 

Domiciliul  
 

8. Domiciliul (adresa, numărul de telefon):________________________________  

 

Studiile  
 

9. Enumerați instituțiile de învățăminte pe care le-ați absolvit, inclusiv in străinătate, 

începând cu liceul (denumirea instituției, durata studiilor, anul absolvirii, numărul si 

data emiterii certificatului de studii, specialitatea). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________  

10. Enumerați gradele si titlurile științifice (unde, când, in ce domenii le-ați obținut).  

__________________________________________________________________ 

11. Enumerați limbile moderne pe care le cunoașteți si la ce nivel (citiți si traduceți 

cu dicționarul, citiți si va puteți exprima, vorbiți fluent). 

__________________________________________________________________ 

 

Ocupația  
12. Indicați ocupația, funcția, denumirea si adresa organizației (întreprinderii, 

instituției) in care ați activat.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

13. Ocupațiile si funcțiile anterioare.  

In cazul in care ați fost concediat la inițiativa administrației, indicați temeiul.  

In caz de șomaj, indicați perioada neangajării, agenția pentru ocuparea forței de 

munca la care sunteți luat in evidenta. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Antecedente penale și reputația 

 
      14. Dvs ați fost condamnat anterior pentru infracțiuni grave, deosebit de grave,  

excepțional de grave săvârșite cu intenție, chiar dacă au fost stinse antecedentele 

penale? 

 

  DA 

  NU 

      15. Dvs aveți antecedente penale pentru comiterea altor infracțiuni care 

     nu au fost stinse? 

 

 DA 

  NU 

 

16. Dvs anterior ați fost exclus din rândurile Uniunii Avocaților sau vi s-a 

retras licența pentru acordarea asistenței juridice din motive 

compromițătoare?  

 



 DA 

  NU 

 

17. Dvs anterior ați fost concediat din cadrul organelor de drept din motive     

compromițătoare sau eliberat din aceleași motive din funcția de    judecător, 

procuror, notar, consultant juridic sau funcționar public? 

 

 DA 

  NU 

 

18. Dvs considerați comportamentul şi activitatea Dvs este compatibilă cu 

normele Codului deontologic al avocatului? 

 

 DA 

  NU 

 

19. Există hotărâre judecătorească prin care s-a stabilit un abuz    prin care Dvs 

ați încălcat drepturile şi libertățile fundamentale ale omului? 

 DA 

  NU 

 

 

 

_____________________ 

(data)  

 

 

_____________________ 

(semnătura)  

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 


