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CONVOCATOR

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.514/2003, ale Statutului de organizare şi exercitare a
profesiei de consilier juridic, precum şi ale regulamentelor Colegiului, Consiliul A.C.C.J. Bihor
întocmeşte următorul convocator. Astfel:

Se convoacă pentru data de 27.10.2022, ora 16,00, pentru susţinerea examenului de PRIMIRE
ÎN PROFESIE în vederea dobândirii titlului profesional de CONSILIER JURIDIC DEFINITIV,
toate persoanele care au depus la secretariatul Colegiului cerere de înscriere, cu respectarea prezentului
convocator și a Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a Examenului de Primire în Profesie
(R.O.D.E.P.P-D) şi le-a fost aprobată cererea.

Cererile de înscriere la examen, însoțite de toate documentele și formularele tip necesare,
conform Anexei nr. 4 la prezentul convocator, se vor depune până cel târziu data de 10.10.2022, ora
17,00.

În data de 11.10.2022 se vor verifica toate cererile și dosarele depuse, iar aprobarea sau
respingerea cererii/dosarului se va confirma pe email persoanei care a solicitat înscrierea.

Locaţia şi sala în care se va susţine examenul se va comunica pe email, în timp util, fiecărui
participant înscris căruia i-a fost aprobată cererea.

În vederea pregătirii pentru examen, persoanele care se înscriu la examen, vor putea obţine de la
secretariatul Colegiului, după depunerea cererii/dosarului de înscriere, gratuit, volumul „TESTE GRILĂ
pentru susţinerea examenelor de primire şi definitivare în profesia de consilier juridic”, Editura Pro
Universitaria, 2018.

Volumul este inclus în programul de pregătire profesională în vederea susținerii examenului
de primire în profesie care se va desfășura on-line, prin aplicația Zoom, în perioada 11-26.10.2022,
cu începere de la ora 17,30, după programul comunicat în timp util, pe email, persoanelor cărora li s-a
aprobat cererea de înscriere la examenul de primire în profesie și postat pe site-ul Colegiului.
Participarea este opțională

Taxa de înscriere la examen este 1.000 lei.
Taxa de participare la programul de pregătire este 200 lei.
Taxele se vor achita prin virament bancar sau depunere de numerar la casieria oricărei

agenții a Băncii Transilvania, în contul nr. RO40BTRL00501205784820XX (CIF Colegiu
17548327)

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul A.C.C.J Bihor, între orele 15-17, la tel :
0359-175149, 0774-038600, 0745-073803.

Sunt anexe la prezentul convocator:
- Anexa nr.1 - Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Examenului de Primire în Profesie
(R.O.D.E.P.P-D)
- Anexa nr.2 - Tematica şi bibliografia
- Anexa nr.3 - Cererea de înscriere la examen (formular tip)
- Anexa nr.4 – Lista documentelor și a formularelor necesare înscrierii la examen
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