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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A
EXAMENULUI DE ECHIVALARE A CALITATII DE CONSILIER JURIDIC DEFINITIV
OBTINUTA PRIN EFECTUL LEGII
PENTRU CONSILIERII JURIDICI DIN CADRUL C.C.J. BIHOR
1. În vederea participarii la examenul de ECHIVALARE a calitatii de consilier juridic
definitiv obtinuta prin efectul legii, fiecare consilier juridic definitiv interesat va depune o cerere la
secretariatul Colegiului Consilierilor Juridici Bihor; cererea va trebui motivata .
2. Data examenului: 28.02.2018, ora 16,00 Facultatea de Drept din Oradea. Se fac înscrieri
pâna la data de 27.02.2018, ora 17.00.
3. Pentru înscrierea si participarea la examen, participantii vor achita suma de 800 lei si
cotizatiile restante, pâna cel târziu data de 28.02.2018, ora 16,00, înainte de începerea examenului.
4. Examenul va consta din:
a) Test grila care va contine un numa r de 50 de întrebari cu o singura varianta de raspuns
corect, timpul acordat fiind de 2 (doua) ore.
5. Notarea candidatilor se va face dupa cum urmeaz a:
a) Fiecare raspuns corect de la testul grila va fi notat cu nota 0,20.
Testul va fi notat cu nota de la 1 la10.
6. Nota minima pentru promovarea examenului de echivalare este nota 6 (sase).
7. Comisia de examinare va fi format a din 5 persoane si functioneaza legal în prezenta a cel
putin 3 membri. Membrii Comisiei vor fi numiti pâna la data examenului. Comisia de examinare va
corecta lucrarile si va afisa la sediul colegiului tabelul cu notele obtinute de catre candidati în termen
de maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii examenului.
8. În cazul în care un participant va fi declarat respins, taxa pentru sustinerea din nou a
examenului de definitivat va fi de 400 lei. În acest caz, reexaminarea se va putea face la data care se
va stabili pentru convocarea urmatoarei serii de candidati.
9. Contestatiile împotriva punctajului acordat se vor depune la secretariatul Colegiului în
termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor examenului la sediul C.C.J. Bihor. Comisia
de examinare va recorecta lucrarile pentru care s-au depus contestatiile, va admite sau va respinge
contestatia si va afisa la sediul Colegiului rezultatele în maxim 2 zile lucratoare de la data încheierii
perioadei de depunere a contestatiilor.
10. Participantii vor avea asupra lor cartea de identitate, buletin, sau alt act din care sa rezulte
cu certitudine identitatea acestuia.
11. Participantului declarat admis i se va elibera Decizia de echivalare a calitatii consilier
juridic defintiv obtinuta prin efectul legii.
Prezentul Regulament va fi afi sat la sediul C.C.J Bihor, pe site-ul Colegiului si comunicat
persoanelor interesate si membrilor Comisiei de examinare. Orice modificare a prezentului
Regulament va fi adusa la cunostin ta persoanelor interesate.
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