
 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A  
EXAMENULUI DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC 

(STAGIAR) 
 
Având în vedere dispoziţiile Legii 514/2003, ale Statutului de organizare şi exercitare a 

profesiei de consilier juridic şi Regulamentul privind primirea, stagiul şi definitivarea în profesia de 
consilier juridic, Consiliul C.C.J. Bihor a aprobat prezentul Regulament. 
1. Pentru primirea în profesia de consilier juridic se va organiza examen după cum urmează: 

a) - în scris, cu întrebări tip grilă din tematică 
b) – redactarea unui contract 

Data examenului: 28.02.2018, ora 16,00, la sediul Colegiului sau la Facultatea de Drept 
din Oradea 

Data limită pentru înscrieri: 27.02.2018, ora 17,00. 
2. Examenul va constă din: 
 a)Testul grilă care va conţine un număr de 25 de întrebări cu o singură variantă de răspuns 
corect, notate cu 0,2 puncte/răspuns corect, respectiv , în total, 5 puncte. 
 Timpul pentru completarea testului este de 60 de minute. Notarea răspunsurilor de către 
candidaţi se va face cu pix sau stilou de culoare albastră. 
 b)Redactarea unui contract, notat cu 5 puncte, la notare ţinându-se cont de modul în care a 
fost menţionat conţinutul obligatoriu al oricărui tip de contract. 
  

Examenul se va organiza dacă până la data limită pentru înscrieri au fost depuse minim trei 
cereri de înscriere la examen şi se va desfăşura cu minim trei persoane dintre cele înscrise. 
 Comisia de examinare va fi formată din 5 persoane şi funcţionează legal în prezenţa a cel 
puţin 3 membri. Membrii Comisiei vor fi numiţi până la data examenului. 
 Punctajul final obţinut din media aritmetică a punctajelor celor două probe se transformă în 
note (5 puncte reprezintă nota 10). 

Nota minimă care trebuie obţinută pentru promovarea examenului de primire în profesia de 
consilier juridic este nota 6. 

Comisia de examinare va corecta lucrările şi va afişa la sediul colegiului tabelul cu notele 
obţinute de către candidaţi în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii examenului. 

În cazul în care un candidat va fi declarat respins, taxa pentru reexaminare este de 400 lei. În 
acest caz, reexaminarea se va putea face la data care se va stabili pentru convocarea următoarei serii 
de candidaţi. 
 Contestaţiile împotriva punctajului acordat se vor depune la secretariatul Colegiului în termen 
de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului la sediul C.C.J. Bihor. Comisia de 
examinare va recorecta lucrările pentru care s-au depus contestaţiile, va admite sau va respinge 
contestaţia şi va afişa la sediul Colegiului rezultatele în maxim 2 zile lucrătoare de la data încheierii 
perioadei de depunere a contestaţiilor. 
 Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate, buletin, sau alt act din care să rezulte cu 
certitudine identitatea acestora. 
 Candidatului declarat admis i se va elibera Decizia de primire în profesia de consilier juridic 
şi Legitimatia tip card şi i se vor pune la dispoziţie, pentru achiziţionare, Registrele de evidenţe 
tipizate obligatorii, Împuternicirile de reprezentare juridică şi insigna. 
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Sediu: România, jud. Bihor, 410057, loc. Oradea, str. Gen. Magheru 13, ap. 5 
Tel/Fax: 0359-175149,  Mobil: 0774-038600, 0745-073803  

www.ccjbh.ro, e-mail: ccjbihor@yahoo.com 


