
Stimate Domnule Preşedinte, 

Ca în fiecare an, în lunile octombrie şi noiembrie 20 I 2, Baroul din Paris organizează o sesiune de 
practică cunoscută sub numele de "Stagiul Internaţional", destinată tinerilor avocaţi străini vorbitori de 
limbă franceză care doresc să descopere modul de exercitare a profesiei în Franţa, într-un mediu 
internaţional. 

În anul 2011 , această sesiune de practică a atras 69 de avocaţi din 34 de ţări diferite, de pe fiecare 
continent. 

În luna octombrie, tinerii avocaţi selectaţi vor lua parte la cursuri privind sistemul juridic, etică juridică 
şi proceduri juridice în Franţa la Ecole de Formation du Barreau (Şcoala de Pregătire a Baroului), care 
se ocupă de pregătirea avocaţilor în Paris, sub îndrumarea celor mai remarcabili şi bine calificaţi 
formatori din Paris. 

Ulterior, în luna noiembrie, vor beneficia de efectuarea unui stagiu de practică într-un cabinet de 
avocatură. Noi suntem cei care selecţionăm cabinetele de avocatură care vor găzdui aceste stagi i, 
pentru a ne asigura că sunt adaptate nevoilor avocaţilor străini . 

Acest stagiu internaţional , loc de întâlnire pentru avocaţii care doresc să compare modalităţile de 
exercitare a profesiei, oferă o oportunitate unică pentru crearea de legături profesionale dar şi amicale 
durabile între avocaţi tineri din diverse locuri. 

Aş fi foarte fericită să accept unul sau mai mulţi avocaţi care să fie pre-selectaţi de către asociaţia 
dumneavoastră, ţinând cont de faptul că potenţialul candidat trebuie să fie membru al asociaţie i 

dumneavoastră şi trebuie să satisfacă cerinţele programului, adică să fie fluent în limba franceză, să fie 
în vârsta de până la 40 de ani şi să aibă încheiată asigurare de răspundere profesionala. 

Aplicaţiile pot fi transmise până la 30 iunie. 

În cele din urmă, doresc să menţionez că participarea la cursuri este în totalitate acoperită de Baroul 
din Paris. Candidatul are în sarcina sa costurile privind transportul , precum şi cazarea şi alte cheltuiel i 
personale pe parcursul şederii în Paris. 

Cu toate acestea, participanţii pot beneficia de o bursă oferită de Ambasada Franţei . Am trimis o 
scrisoare către Ambasada Franţei din ţara dumneavoastră, astfel încât să poată fi luate măsuri 
corespunzătoare pentru acordarea uneia sau mai multo'j/ burse pentru avocaţii di n asociaţia vi' 
dumneavoastră care vor fi selectaţi să participe la stagiul de practică. Totuşi , acest lucru depinde de 
resursele fiecărei ambasade. 

În aşteptarea avocaţilor din asociaţia dumneavoastră la Paris, 

A dumneavoastră, 

Christiane Feral-Schuhl 


