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Anexa nr.1 la Convocatorul nr. __30__/___06.02.2020___

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
A EXAMENULUI DE

ECHIVALARE A CALITĂŢII DE CONSILIER JURIDIC DEFINITIV
OBŢINUTĂ PRIN EFECTUL LEGII

PENTRU CONSILIERII JURIDICI DEFINITIVI
membri ai A.C.C.J BIHOR
Data examenului: 11.06.2020
1. Data examenului: 11.06.2020, ora 16,00 la Facultatea de Drept din Oradea. Se fac
înscrieri până la data de 10.06.2020, ora 17.00. Sala în care se va susţine examenul se va
comunica în timp util fiecărui participant înscris.
2. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a susţine examenul de definitivare sunt:
- consilierul juridic definitiv a depus la secretariatul Colegiului, în atenţia decanului, cererea de
înscriere la examen şi i s-a aprobat cererea; cererea va trebui motivată.
3. Pentru susţinerea examenului, în completarea cererii de înscriere depusă, până cel târziu
data de 10.06.2020, ora 17,00, participanţii vor achita următoarele:
- cotizaţii şi alte taxe restante şi cotizaţia anuală aferentă anului 2020, la zi
- taxa pentru participarea la examen, în sumă de 800 lei
4. Examenul nu va dura mai mult de 3 (trei) ore şi va consta din:
a) Soluţionarea unui test grilă care va conţine un număr de 50 de întrebări cu o singură
variantă de răspuns corect.
b) Redactarea pe scurt a unui contract indicat, conform tematicii comunicate.
c) Interpretarea unei speţe-analiză, soluţie şi motivare, conform tematicii comunicate.
5. Notarea candidaţilor se va face după cum urmează:
a) Fiecare răspuns corect de la testul grilă va fi notat cu nota 0,20. Proba va fi notată cu nota
de la 1 la 10.
b) La notarea probei de redactare a contractului indicat se va ţine cont de modul în care a fost
menţionat conţinutul obligatoriu al acelui tip de contract Proba se va nota cu nota de la 1 la 10.
c) La notarea probei de interpretare a unei speţe se va ţine cont de soluţia dată şi motivarea
răspunsului corect. Proba se va nota cu nota de la 1 la 10.
Nota rezultată din media aritmetică dintre nota obţinută la proba a), proba b) şi proba c), va
reprezenta nota finală.
Nota minimă pentru promovarea examenului este nota 6 (şase).
Notarea răspunsurilor de către participanţi se va face cu pix sau stilou de culoare albastră.
Corectarea răspunsurilor şi a conţinutului lucrării de către membrii Comisiei de examinare se
va face cu pix sau stilou de culoare roşie.
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6. Comisia de examinare va fi formată din 3 persoane. Membrii Comisiei vor fi numiţi până
la data examenului. Comisia de examinare va corecta lucrările, iar secretariatul Colegiului va
transmite prin e-mail, fiecărui participant, nota pe care a obţinut-o, în termen de 5 zile lucrătoare de
la data susţinerii examenului.
7. În cazul în care un participant va fi declarat respins, taxa pentru susţinerea examenului nu
se restituie şi nu se ia în considerare la următoarea sesiune de examene.
8. Contestaţiile împotriva notei obţinute se vor depune la secretariatul Colegiului în termen
de 2 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului examenului. Comisia de examinare va
recorecta lucrările pentru care s-au depus contestaţiile, va admite sau va respinge contestaţia şi va
comunica rezultatul participantului în cauză, pe e-mail, în maxim 2 zile lucrătoare de la data
încheierii perioadei de depunere a contestaţiilor.
9. Participantul vor avea asupra lor cartea de identitate sau alt act din care să rezulte cu
certitudine identitatea acestuia.
10. Participantului declarat admis i se va elibera Decizia de echivalare a calităţii consilier
juridic defintiv obţinută prin efectul legii.
11. Prezentul Regulament va fi afişat la sediul Colegiului, pe site-ul Colegiului şi comunicat
prin e-mail persoanelor interesate, respectiv consilierilor juridici definitivi şi membrilor Comisiei de
examinare. Orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoştinţa persoanelor
interesate.
12.Vor fi aplicabile procedurile privind protecţia datelor cu caracter personal, conform
dispoziţiilor legale în vigoare.

Consiliul A.C.C.J Bihor
Prin Decan, cons.jur. SASU-SBÂRCIOG Ioana-Gabriela
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