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1. La constatarea unor lipsuri la primirea dosarelor de la alte instanţe sau instituţii, grefierul 

arhivar şi registratorul:  

a) întocmesc, de îndată, un proces-verbal şi informează despre situaţia constatată preşedintele 

de secţie sau preşedintele instanţei, după caz, precum şi, printr-o adresă, instituţia emitentă; 

b) întocmesc, de îndată, un proces-verbal şi informează despre situaţia constatată grefierul-

şef, precum şi, printr-o adresă, instituţia emitentă; 

c) întocmesc un proces-verbal şi informează despre situaţia constatată grefierul arhivar şef, 

doar dacă, faţă de lipsurile constatate, apreciază că este necesar. 

 

2. Restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarul cauzei se încuviinţează, pentru 

dosarele în curs de judecată: 

a) de grefierul de şedinţă; 

b) de preşedintele completului de judecată ; 

c) de grefierul şef al instanţei, 

 

3. Grefierul arhivar şi registratorul au următoarele atribuţii: 

a) preiau dovezile de comunicare primite la instanţă, le ataşasează la dosar şi le predau, de 

îndată grefierului de şedinţă, împreună cu dosarul cauzei  

b) expediază dosarele soluţionate şi corespondeţa 

c) ajută la păstrarea ordinii şi curăţeniei în localul instanţei 

  

4. Serviciul de registratură al instanțelor primește și înregistrează contractele de mediere și 

respectiv, acordurile de mediere și ia măsuri pentru: 

a) a fi înaintate de îndată președintelui instanței pentru verificarea legalității acordurilor de 

mediere; 

b) a fi înaintate în maximum 5 zile completului învestit cu soluționarea cauzei în vederea 

pronunțării unei hotărâri de dezinvestire; 

c) a fi înmânate de îndată completului învestit cu soluţionarea cauzei, în vederea suspendării, 

respectiv a repunerii pe rol a cauzei; 

 

5. În ce registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea numerică, primul 

termen de judecată şi termenele ulterioare, conexarea, disjungerea sau ataşarea dosarului 

la alt dosar:  

a) în registrul informativ. 

b) în registrul de termene al arhivei. 

c) registrul general de dosare. 

 

6. După restituirea dosarelor  din căile de atac: 

a) grefierul arhivar predă de îndată dosarele pentru rezolvare preşedintelui instanţei sau, după 

caz, preşedintelui de secţie ori persoanei desemnate; 

b) grefierul arhivar predă  de îndată, dosarele preşedintelui secţiei sau, după caz, judecătorului 

care urmăreşte practica instanţelor de control judiciar, 

c) în cazul anulării sau desfiinţării ori al casării hotărârii, cu reţinerea cauzei spre rejudecare, 

grefierul arhivar separă dosarele care au fost ataşate, mai înainte de a fi trecute în conservare 

la arhivă şi, atunci când este cazul, vor fi restituite instanţei sau autorităţii de la care au fost 

primite. 
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7. Numărul unic al dosarului, dat de instanţa de fond: 

a) este diferit, pe parcursul soluţionării dosarului, până la executarea hotărârii 

b) este acelaşi, pe parcursul soluţionării dosarului. 

c) este acelaşi, pe parcursul soluţionării dosarului, până la executarea hotărârii  

  

8. La instanţele cu volum mare de activitate se poate înfiinţa un compartiment de expediere a 

corespondenţei, cu următoarele atribuţii: 

a) completează borderourile şi predă corespondenţa pentru expediere; 

b) preia citaţiile şi alte acte care se comunică, le aranjează în ordine şi le înscrie în borderoul 

de expediere; 

c) expediază corespondenţa, sub semnătură şi pe bază de evidenţă; 

 

9. Încheierile de amânare a pronunţării, încheierile privind îndreptarea erorilor materiale, 

încheierile privind lămurirea hotărârii şi înlăturarea dispoziţiilor contradictorii  

a) se ataşează la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în mapa de hotărâri. 

b) nu se ataşează la hotărâre, pentru ca se ţin separat. 

c) se ataşează la hotărâre, doar în dosarul cauzei. 

 

10. Crearea dosarelor asociate se va face, de la momentul înregistrării pentru următoarele 

tipuri de cereri 

a) abţinere, recuzare, incompatibilitate; 

b) cerere de ajutor public judiciar; 

c) căile de atac privind amenzile judiciare; 

 

11. Au prioritate la consultarea dosarelor: 

a) părţile sau reprezentanţii părţilor 

b) rudele părţilor sau rudele reprezentanţilor părţilor 

c) experţii 

 

12. Personalul auxiliar de specialitate: 

a) trebuie să informeze conducerea instanţei sau a parchetului cu privire la orice conduită care 

ar putea aduce atingere prestigiului justiţiei; 

b) poate să exprime opinii cu privire la legalitatea şi temeinicia actelor întocmite de instanţa 

de judecată sau de parchetul unde lucrează; 

c) trebuie să dea dovadă de moderaţie şi să nu îşi manifeste nemulţumirea faţă de persoanele 

cu care intră în contact în calitate oficială; 

 

13. Personalul auxiliar de specialitate: 

a) nu are îndatorirea de a se abţine ori de câte ori se află în unul dintre cazurile de 

incompatibilitate prevăzute de lege. 

b) are îndatorirea de a se abţine ori de câte ori se află în unul dintre cazurile de 

incompatibilitate prevăzute de lege. 

c) se poate abţine ori de câte ori se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute 

de lege doar dacă acest lucru i s-a recomandat de grefierul-şef. 

 

14. Personalului auxiliar de specialitate îi este interzisă: 

a)  folosirea calităţii oficiale pentru obţinerea de privilegii sau avantaje pentru sine ori pentru 

altul. 
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b) să exprime opinii cu privire la legalitatea şi temeinicia actelor întocmite de instanţa de 

judecată sau de parchetul unde lucrează. 

c) să servească în mod loial autoritatea judecătorească şi să îşi îndeplinească îndatoririle cu 

bună-credinţă. 

 

15. Obligaţia de a se abţine de la orice încercare de a obţine date sau informaţii pe care nu este 

îndreptăţit să le cunoască este expresia: 

a) imparţialităţii 

b) conflictului de interese 

c) confidenţialităţii 

 

16. Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra contestaţiei în anulare sau asupra revizuirii 

se numeşte: 

a) sentință; 

b) decizie; 

c) sentinţă sau decizie, după caz;   

 

17. După sesizarea instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier juridic: 

a) este obligatoriu ca cererile, întâmpinările ori alte acte să se comunice direct între aceştia. 

b) cererile, întâmpinările ori alte acte se pot comunica direct între aceştia.  

c) niciun act nu se poate comunica direct între aceştia. 

18. Hotărârea judecătorească: 

a) se comunică doar la cererea părţii, în copie, dacă este definitivă;  

b) se comunică din oficiu, părţilor, în copie, chiar dacă este definitivă 

c) nu se comunică dacă este definitivă. 

 

19. Adăugirile, schimbările sau corecturile în cuprinsul hotărârii vor trebui semnate de 

judecători, sub sancţiunea: 

a) nulităţii 

b) decăderii 

c) neluării în seamă 

 

20. Citarea prin publicitate se face obligatoriu prin: 

a) afișarea citaţiei la uşa instanţei, pe portalul instanţei de judecată competente şi la ultimul 

domiciliu cunoscut al celui citat; 

b) publicarea citaţiei în Monitorul Oficial al României; 

c) publicarea citaţiei într-un ziar central de largă răspândire; 

 

21. Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune : 

a) înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi 

cauză. 

b) nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în 

aceeaşi cauză. 

c) înlătură sau nu înlătură dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană 

vătămată în aceeaşi cauză, în funcţie de aprecierea organului judiciar. 
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22. Asistenţa juridică a inculpatului este obligatorie: 

a) când suspectul sau inculpatul este minor, internat într-un centru de detenţie ori într-un 

centru educativ, când este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză, când faţă de acesta a fost 

dispusă măsura de siguranţă a internării medicale, chiar în altă cauză, precum şi în alte cazuri 

prevăzute de lege; 

b) în cazul în care judecătorul de cameră preliminară , apreciază că suspectul ori inculpatul nu 

şi-ar putea face singur apărarea; 

c) în cursul procedurii în cameră preliminară şi în cursul judecăţii în cauzele în care legea 

prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii 

mai  mare de   5 ani. 

 

23. Termenul de contestație este de: 

a) 10 zile 

b) 3 zile 

c) 5 zile 

 

24. Suspectul sau inculpatul: 

a) poate fi adus cu mandat de aducere numai dacă, fiind anterior chemat cu citație, nu s-a 

prezentat în mod nejustificat, iar ascultarea și prezența lui este necesară; 

b) poate fi adus cu mandat de aducere, chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă 

această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei; 

c) nu poate fi adus cu mandat de aducere dacă anterior nu a fost citat în cauză și nu i s-a adus 

la cunoștință infracţiunea care constituie obiectul urmăririi penale; 

 

25. În calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice măsuri restrictive de drepturi: 

a) ora sau ziua de la care începe şi cea la care se sfârșește termenul nu intră în durata acestuia. 

b) ora sau ziua de la care începe şi cea la care se sfârșește termenul intră în durata acestuia. 

c) în durata termenului intră doar ora sau ziua de la care începe. 


