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1. Precizaţi menţiunile corespunzătoare registrului de evidenţă a căilor de 
atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale, potrivit dispoziţiilor art. 
83 alin. 1 pct. 11 din HCSM nr. 387/2005. 

 
RĂSPUNS: 
  Potrivit dispoziţiilor art. 83 alin. 1 pct. 11 din HCSM nr. 387/2005, în registrul 
de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale se trec 
următoarele menţiuni: 

 numele şi prenumele părţii care a declarat apelul sau recursul - 0,10 pct. 
 numărul dosarului - 0,10 pct. 
 data declarării căii de atac - 0,10 pct. 
 data comunicării către apelant/recurent a lipsurilor cererii - 0,10 pct. 
 data primirii completării cererii - 0,10 pct. 
 data comunicării cererii către intimat - 0,10 pct. 
 data primirii întâmpinării - 0,10 pct. 
 data comunicării întâmpinării către apelant/recurent - 0,10 pct. 
 data primirii răspunsului la întâmpinare - 0,10 pct. 
 data înaintării dosarului la instanţa competentă - 0,10 pct. 

 
- total 1 punct 

 
2. Precizaţi modalitatea şi termenul de înaintare a dosarelor la instanţa de 

apel sau recurs, astfel cum acestea sunt stabilite de art. 113  alin. 1 din 
HCSM nr. 387/2005. 

 
 
 
RĂSPUNS: 



  - după sosirea dovezilor de comunicare a hotărârilor civile (0,30 puncte) şi 
după împlinirea termenului de apel sau de recurs pentru toate părţile (0,30 puncte), 
grefierul arhivar va înainta dosarul la instanţa de apel ori de recurs; 
  - cu adresă semnată de preşedintele instanţei sau de judecătorul desemnat; 
(0,20 puncte) 
  - în cuprinsul adresei se va consemna: numărul dosarului (0,10 puncte), 
numărul şi data hotărârii atacate (0,10 puncte), numele şi prenumele părţilor care au 
declarat apel sau recurs (0,10 puncte), numărul copiilor de pe cererea de apel ori 
recurs (0,10 puncte), menţiunea dacă apelul sau recursul a fost timbrat (0,10 
puncte), caz în care se va indica valoarea taxei judiciare de timbru şi a timbrului 
judiciar ce au fost achitate (0,20 puncte); 
  - apelul sau recursul va fi transmis de îndată dacă s-a făcut cerere pentru 
suspendarea executării hotărârii primei instanţe; (0,20 puncte) 
  - cererile de apel sau de recurs (0,10 puncte) şi adresa de înaintare a 
dosarului la instanţa de apel ori de recurs (0,10 puncte) se ataşează, necusute, la 
începutul fiecărui dosar. (0,10 puncte) 
 

- total 2 puncte 
 

3. Enumeraţi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate personalului auxiliar 
de specialitate al instanţelor judecătoreşti, stabilite prin dispoziţiile art. 85 
din Legea nr. 567/2004. 

 
RĂSPUNS: 
   Potrivit dispoziţiilor art. 85 din Legea nr. 567/2004, sancţiunile disciplinare 
care se pot aplica personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: 
 
  - avertismentul -  0,10 puncte 

  - reducerea cu 5 - 15% (0,10 puncte) a salariului (0,10 puncte ) şi/sau a 
indemnizaţiei de conducere (0,10 puncte), pe o durată de 1 - 3 luni (0,10 puncte)  
  - retrogradarea în gradul profesional sau treapta profesională (0,10 puncte ) 
în cadrul aceleiaşi funcţii, pe o durată de 1 - 3 luni (0,10 puncte )  
  - revocarea din funcţia de conducere ocupată - 0,10 puncte 
  - mutarea disciplinară la o altă instanţă sau parchet (0,10 puncte ) din 
circumscripţia teritorială a aceleiaşi curţi de apel sau, după caz, a aceluiaşi 
parchet de pe lângă curtea de apel (0,10 puncte ), pe o durată de 1 - 3 luni (0,10 
puncte ); 
  - excluderea din profesie - 0,10 puncte 

 
- total 1,20 puncte 

 
 



 
4. Precizaţi cine aplică sancţiunea disciplinară a revocării din funcţia de 

conducere a grefierului şef al Judecătoriei Luduş. 
 
RĂSPUNS: Preşedintele Curţii de Apel Târgu-Mureş - 0,40 puncte 
 

5. Cum trebuie să fie personalul auxiliar de specialitate în relaţiile cu 
justiţiabilii, judecătorii, procurorii, avocaţii, colegii, precum şi cu orice altă 
persoană, conform art. 18 din Codul deontologic al personalului auxiliar 
de specialitate al instanţelor judecătoreşti? 

 
RĂSPUNS: 
 
  Potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul deontologic, personalul auxiliar de 
specialitate trebuie să fie: 

- respectuos - 0,10 pct. 
 - calm - 0,10 pct. 
 - amabil - 0,10 pct. 
 - lipsit de aroganţă - 0,10 pct. 

 
- total 0,40 puncte 

 
6. Enumeraţi menţiunile citaţiei, prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 157 

Cod procedură civilă. 
 

RĂSPUNS: 
  Potrivit dispoziţiilor art. 157 alin. 1 Cod procedură civilă, citaţia va cuprinde, 
sub sancţiunea nulităţii, următoarele menţiuni: 

 
a) denumirea instanţei, sediul ei şi, când este cazul, alt loc decât sediul instanţei 
unde urmează să se desfăşoare judecarea procesului - 0,30 pct. (câte 0,10 pct. 
pentru fiecare menţiune) 
c) numărul dosarului - 0,10 pct. 
d) anul, luna, ziua şi ora înfăţişării - 0,40 pct. (câte 0,10 pct. pentru fiecare menţiune) 
e) numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum şi locul 
unde se citează - 0,30 pct. (câte 0,10 pct. pentru fiecare menţiune) 
k) ştampila instanţei şi semnătura grefierului - 0,20 pct. (câte 0,10 pct. pentru fiecare 
menţiune) 

          
- total 1,30 puncte 

7. Indicaţi persoanele care sunt părţi în proces, conform art. 55 Cod 
procedură civilă. 

 



RĂSPUNS: 
  Potrivit dispoziţiilor art. 55  Cod procedură civilă, sunt părţi reclamantul şi 
pârâtul, precum şi, în condiţiile legii, terţele persoane care intervin voluntar sau forţat 
în proces - câte 0,10 pct. pentru fiecare menţiune 
 

- total 0,40 puncte 
 

8. Până când se prelungeşte termenul procedural, atunci când ultima zi a 
acestuia cade într-o zi nelucrătoare, potrivit art. 181 alin. 2 Cod procedură 
civilă? 

 
RĂSPUNS: 
  Potrivit dispoziţiilor art. 181 alin. 2 Cod procedură civilă, atunci când ultima zi 
a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte până în prima zi 
lucrătoare care urmează - 0,30 puncte 

 
 

9. Enumeraţi persoanele cărora agentul procedural le înmânează citaţia în 
ipoteza în care persoana citată locuieşte într-un imobil compus dintr-o 
singură cameră şi nu se află acasă, conform art. 179 alin. 1 Cod 
procedură penală. 

 
RĂSPUNS: 
  Potrivit dispoziţiilor art. 179 alin. 1 Cod procedură penală, dacă persoana 
citată nu se află acasă, agentul înmânează citaţia soţului, unei rude sau oricărei 
persoane care locuieşte cu ea, ori care în mod obişnuit îi primeşte corespondenţa - 
câte 0,15 pct. pentru fiecare menţiune 
 

- total 0,60 puncte 
 

10.  Precizaţi persoanele cărora agentul procedural nu le poate înmâna citaţia 
în ipoteza în care persoana citată nu se află acasă, conform art. 179 alin. 
1 Cod procedură penală. 

 
RĂSPUNS: 
  Potrivit dispoziţiilor art. 179 alin. 1 Cod procedură penală, citaţia nu poate fi 
înmânată unui minor sub 14 ani sau unei persoane lipsite de uzul raţiunii - câte 0,20 
pct. pentru fiecare menţiune 

- total 0,40 puncte 
 

11.  Enumeraţi organele însărcinate cu executarea mandatului de aducere în 
cazul persoanelor civile, precum şi al militarilor, conform art. 184 alin. 1 şi 
4 Cod procedură penală. 



 
RĂSPUNS: 
  Potrivit dispoziţiilor art. 184 alin. 1 şi 4 Cod procedură penală, mandatul de 
aducere se execută prin organele poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei comunitare, iar în 
cazul militarilor, prin comandantul unităţii sau al garnizoanei - câte 0,15 pct. pentru 
fiecare enumerare 

 
- total 0,75 puncte 

 
12.  Stabiliţi data la care expiră durata arestării preventive a unui inculpat în 

ipoteza în care această măsură a fost prelungită pe o perioadă de 10 zile, 
începând cu data de 13.05.2013 (luni), potrivit art. 188 Cod procedură 
penală. 

 
RĂSPUNS: 
  În acest caz durata măsurii arestării preventive expiră la data de 22 mai 
2013, deoarece, conform art. 188 Cod procedură penală, ziua de la care începe şi 
cea la care se sfârşeşte termenul intră în durata acestuia - 0,25 puncte 

 
 
 
  - 1 punct se acordă din oficiu 


