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PROBA PRACTICĂ   
a examenului de promovare în grade şi trepte profesionale din 8 mai 2014 

 
 

Subiectul nr. 1                 6 puncte 
 

 1. menţionarea instanţei de la care provine încheierea – Judecătoria Bistriţa 
0,10 puncte 
 2. menţionarea numărului dosarului  - 1/190/2014 0,10 puncte 
 3. menţiunea judecării în şedinţa publică din 29 mai 2014 (întrucât regula 
este judecata în şedinţă publică ori de câte ori nu se prevede şedinţa camerei de 
consiliu) 0,20 puncte 
 4. precizarea obiectului cauzei – pretenţii 0,10 puncte 
 5. reţinerea legalei îndepliniri a procedurii de citare 0,20 puncte 
 6. menţiunea prezenţei reclamantului 0,10 puncte 
 7. menţiunea prezenţei apărătorului său 0,10 puncte 
 8. menţiunea lipsei pârâtului 0,10 puncte 
 9. reţinerea competenţei instanţei (art. 131 alin. 1 C.proc.civ.) 0,50 puncte 
 10. punerea în discuţia celor prezenţi a estimării duratei cercetării procesului 
(art. 238 alin. 1 C.proc.civ.) 0,50 puncte 
 11. estimarea duratei cercetării procesului (art. 238 alin. 1 C.proc.civ.) 0,60 
puncte 
 12. poziţia reclamantului exprimată prin apărător sau personal 0,20 puncte 
 13. menţiunea încheierii cercetării procesului (art. 244 alin. 1 C.proc.civ.)  
0,60 puncte 
 14. fixarea unui termen pentru dezbaterea fondului (art. 244 alin. 1 
C.proc.civ.) 0,60 puncte 
 15. punerea în vedere apărătorului reclamantului ca până la termenul 
stabilit să redacteze note scrise privind susţinerile sale şi să le depună la dosar cu 
cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit (art. 244 alin. 2 C.proc.civ.) 0,50 puncte 
 16. încunoştinţarea scrisă a pârâtului ca până la termenul stabilit să 
redacteze note scrise privind susţinerile sale şi să le depună la dosar cu cel puţin 5 
zile înainte de termenul stabilit (art. 244 alin. 2 C.proc.civ.) 0,50 puncte 
 17. menţiunea privind termenul în cunoştinţă dat reclamantului prezent 
personal 0,50 puncte 
 18. menţiunea citării pârâtului 0,50 puncte 
 
 
  

Subiectul nr. 2      3 puncte 
 
În cazul unui dosar civil 
 

1. menţionarea instanţei de la care provine adresa – Judecătoria Bistriţa 
0,10 puncte 
 2. menţionarea numărului dosarului  - 1/190/2014 0,10 puncte 



 3. precizarea instanţei la care se trimite - Tribunalul Bistriţa-Năsăud – art. 
96 pct. 2 C.proc.civ. 0,75 puncte 
 4. numărul şi data hotărârii atacate - sentinţa nr. 100/2014 din 29 mai 
2014 0,25 puncte 

5. numele şi prenumele pârâtului care a declarat apel – I.I. 0,30 puncte 
6. numărul copiilor de pe cererea de apel 0,30 puncte 
7. menţiunea că apelul este netimbrat sau a fost timbrat, caz în care se 

indică valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar ce au fost achitate 
0,60 puncte 

8. semnătura preşedintelui instanţei sau a judecătorului desemnat 0,60 
puncte 

 
În cazul unui dosar penal 
 

1. menţionarea instanţei de la care provine adresa – Judecătoria Bistriţa 
0,10 puncte  

 2. menţionarea numărului dosarului  - 1/190/2014 0,10 puncte 
 3. precizarea instanţei la care se trimite - Curtea de Apel Cluj – art. 38 alin. 2 
C.proc.pen. 1,25 punct 
 4. numărul şi data hotărârii atacate - sentinţa nr. 100/2014 din 29 mai 
2014 0,25 puncte 

5. numele şi prenumele părţii vătămate care a declarat apel – I.I. 0,30 
puncte 

6. numărul copiilor de pe cererea de apel 0,40 puncte 
7. semnătura preşedintelui instanţei sau a judecătorului delegat 0,60 

puncte 
 
 
Elementele sunt cele prevăzute de art. 113 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/2005, 
cu modificările şi completările ulterioare, text aplicabil în materie civilă, dar şi 
penală potrivit art. 112 alin. 4 din Regulament. 

 

 
 

Se acordă 1 punct pentru claritatea exprimării şi corectitudinea scrierii 
 
 
 
 
 

Comisia de examen 
 

 

 

 


