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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
EXAMENULUI DE DEFINITIVARE
PENTRU CONSILIERII JURIDICI STAGIARI
DIN CADRUL C.C.J. BIHOR
Data examenului: 22.12.2016
1. În vederea participării la Examenul de Definitivare, fiecare consilier juridic stagiar care
îndeplineşte condiţiile prevăzute de Statutul profesiei de consilier juridic, va depune o cerere la
secretariatul Colegiului Consilierilor Juridici Bihor:
2. Data examenului: 22.12.2016, ora 16,00 la Facultatea de Drept sau la sediul Colegiului, în
funcţie de numărul cererilor de înscriere la examen. Se fac înscrieri până la data de 21.06.2016,
ora 14.00.
3. Pentru înscrierea şi participarea la examen, participanţii vor achita suma de 300 lei şi
cotizaţiile restante, până cel târziu data de 22.12.2016, ora 16,00, înainte de începerea examenului.
4. Examenul va consta din:
a) Test grilă care va conţine un număr de 40 de întrebări cu o singură variantă de răspuns corect,
timpul acordat fiind de 2 (doua) ore.
5. Notarea candidaţilor se va face după cum urmează:
a) Fiecare răspuns corect de la testul grilă va fi punctat cu 0,25 puncte; testul va fi notat cu nota
de la 1 la10. Punctele se transformă în note. (10 puncte înseamnă nota 10, iar 6 puncte înseamnă nota 6).
6. Nota minimă pentru promovarea examenului de definitivat este nota 6.
7. 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. 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.
8. În cazul în care un participant va fi declarat respins, taxa pentru susţinerea unui nou examen
de definitivat va fi de 400 lei. În acest caz, reexaminarea se va putea face la data care se va stabili pentru
convocarea următoarei serii de candidaţi.
9. 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.
10.Participanţii vor avea asupra lor cartea de identitate, buletin, sau alt act din care să rezulte cu
certitudine identitatea acestuia.
11.Participantului declarat admis i se va elibera Decizia de consilier juridic defintiv şi
Legitimaţia tip card.
Prezentul Regulament va fi afişat la sediul C.C.J Bihor şi comunicat persoanelor interesate,
respectiv consilierilor juridici stagiari care şi-au încheiat perioada de stagiu şi membrilor Comisiei de
examinare. Orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate.
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