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Nume:  

Ini ţiala tatălui: 

Prenume: 

 

SUBIECTE LA PROBA SCRISĂ 
VARIANTA II 

SUBIECTUL I 
1.  Înregistrările în registrele şi condicile existente la fiecare instanţă se ţin: 

a) numai  în sistem informatizat 
b) de regulă în sistem informatizat              
c) numai pe suport de hârtie      

 
2. Cererile de apel sau recurs se înregistrează mai întâi în : 

a) registrul general de dosare 
b) registrul informativ 
c) registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor  civile  
şi penale   

     
3.  Grefierul arhivar are ca atribuţie: 

a) pregăteşte dosarele pentru şedinţele de judecată şi asigură circulaţia 
acestora în cadrul instanţei, precum şi trimiterea lor la alte instanţe              

b) întocmeşte conceptele pentru citarea părţilor din proces, întocmeşte  citaţiile 
după primul termen de judecată şi verifică realizarea procedurilor de citare 

c) întocmeşte lista de şedinţă a cauzelor aflate pe rolul completelor de judecată    
 
4.  Sancţiunea disciplinară cu avertismentul se aplică personalului auxiliar de 
specialitate al instanţelor judecătoreşti de către: 

a) Colegiul de conducere al instanţei unde îşi desfăşoară activitatea cel 
sancţionat 

b) Preşedintele instanţei unde îşi desfăşoară activitatea cel sancţionat 
c) Preşedintele Curţii de Apel în a cărui circumscripţie teritorială îşi 

desfăşoară activitatea cel sancţionat  
 
5.  Ce registru permite o identificare uşoară a numărului de dosar ştiut fiind 
numele şi prenumele păr ţii: 

a) Registrul informativ 
b) Registrul general de dosare                    
c) Opisul alfabetic.  



 

 

 
 
6.  Metoda sistemului ciclic reprezintă o modalitate de repartizare a cauzelor 
în raport cu metoda repartizării în sistem informatic:  

a) principală 
b) alternativă 
c) subsidiară    

 
7. Accesul publicului este permis la compartimentele care desfăşoară 
activităţi cu publicul: 

a) Potrivit programului stabilit 
b) Între orele 800-1200 
c) Potrivit programului stabilit, precum şi în orele de audienţă. 

 
8.  Cine poate decide, la instanţele cu volum mare de activitate, că poate 
funcţiona o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie: 

a) preşedintele instanţei 
b) colegiul de conducere 
c) preşedinţii de secţie 

 
9. Mapele cu hotărârile redactate şi motivate se păstrează de către:  

a) Grefierul documentarist 
b) Grefierul şef sau, după caz, de grefierul şef de secţie 
c) Preşedintele instanţei 

 
10. Personalul auxiliar al instanţelor judecătoreşti, poate fi suspendat din 
funcţie: 

a) când este condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 
b) când săvârşeşte o abatere disciplinară gravă 
c) când se constată că nu corespunde profesional     

 
11.  Încălcarea dispoziţiilor Codului Deontologic atrage: 

a) răspunderea penală a grefierilor      
b) răspunderea contravenţională a grefierilor      
c) răspunderea disciplinară a grefierilor      
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12.  În registrul de termene al arhivei se trec: 

a) numele părţilor şi calitatea lor 
b) obiectul dosarului      
c) toate dosarele pe termenele de judecată fixate, consemnându-se numărul şi 

data înregistrării lor 
 
13. Sub pedeapsa nulităţii, citaţia va putea fi înmânată celui citat:  

a) Cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de judecată. 
b) Cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată. 
c) c)Nu este prevăzut un termen limită până la care  trebuie înmânată citaţia. 

 
14. Înfăţişarea păr ţii în instanţă, personal sau prin mandatar: 

a) Acoperă orice viciu de procedură. 
b) Dă dreptul la judecarea cauzei la acel termen, chiar dacă partea necitată se 

opune. 
c) Nu dă drept părţii să ceară amânarea cauzei, chiar dacă nu i s-a înmânat 

citaţia în termenul legal, considerându-se că prezenţa părţii in instanţă 
acoperă acest viciu. 

 
15. Termenele stabilite pe zile se calculează astfel: 

a) Se ia în calcul atât ziua în care începe să curgă, cât şi ziua în care  termenul 
se sfârşeşte. 

b) Nu se ia în calcul ziua în care începe să curgă, dar se ia în calcul ziua în care 
se sfârşeşte. 

c) Nu se ia în calcul nici ziua în care a început şi nici ziua în  care termenul s-a 
sfârşit. 

 
16. Sancţiunea neexercitării oric ărei căi de atac  şi neîndeplinirea oricărui act 
de  procedură în termenul legal, este: 

a) Nulitatea absolută. 
b) Nulitatea relativă. 
c) Decăderea,  afară de cazul în care legea dispune altfel sau când partea 

dovedeşte că a fost împiedecată de o împrejurare mai presus de voinţa ei. 
 
 



 

 

17.  La cerere se vor putea elibera  copii de pe încheierile de şedinţă, 
dispozitiv sau  hotărâri: 

a) Numai  după ce ele au fost semnate de cel puţin unul dintre judecătorii care 
le-au pronunţat. 

b) Numai după ce ele au fost semnate de toţi judecătorii, sub pedeapsa pentru 
grefieri de a fi urmăriţi ca falsificatori. 

c) Nu se pot elibera astfel de documente,  dacă dezbaterile au avut loc în 
şedinţă secretă.   

 
18.  Termenul de judecată nu poate fi preschimbat: 

a) Doar la cererea părţii şi numai pentru motive temeinice. 
b) Si din oficiu, dar obligatoriu numai după citarea şi ascultarea părţilor. 
c) La cererea oricăreia dintre părţi sau din oficiu, însă numai pentru motive 

temeinice. 
 
19.  Potrivit dispoziţiilor art. 200 din Noul Cod de procedură civilă, dacă 
cererea de chemare în judecată nu îndeplineşte cerinţele de la art. 194-197: 

a) Se fixează de urgenţă termen în şedinţă publică şi, după ascultarea părţilor, 
judecătorul îi poate pune în vedere reclamantului să completeze lipsurile 
cererii sale. 

b) Judecătorul, prin rezoluţie dată în camera de consiliu, îi comunică 
reclamantului lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la 
primirea comunicării, trebuie să facă modificările sau completările dispuse, 
sub sancţiunea anulării cererii. 

c) Judecătorul, prin rezoluţie dată în camera de consiliu, îi comunică 
reclamantului lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la 
primirea comunicării, trebuie să facă modificările sau completările dispuse, 
sub sancţiunea suspendării soluţionării cauzei.  

 
20.  În conformitate cu prevederile art. 201 din Noul Cod de procedură civilă, 
întâmpinarea depusă de pârât la dosarul cauzei: 

a) Trebuie comunicată reclamantului, care  are facultatea de a depune răspuns 
la întâmpinare  în termen de 15 zile de la comunicare. 

b) Nu mai trebuie comunicată reclamantului, acesta având obligaţia de a lua 
cunoştinţă de întâmpinare de la dosarul cauzei. 

c) Trebuie comunicată reclamantului,  care  are obligaţia de a depune răspuns 
la întâmpinare  în termen de 10 zile de la comunicare. 
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21.  În contextul prevederilor art. 200 din noul Cod de procedură civilă, dacă 
după verificarea  cererii de chemare în judecată, judecătorul anulează cererea 
reclamantului: 

a) Reclamantul poate declara apel în termen de 15 zile de la comunicarea 
încheierii. 

b) Încheierea de anulare, dată fiind în faza de regularizare a cererii, nu este  
supusă nici unei căi de atac, iar reclamantul poate formula o nouă cerere, cu 
respectarea cerinţelor impuse anterior. 

c) Reclamantul poate formula cerere de reexaminare, în termen de 15 zile de 
la comunicarea încheierii. 

 
22.  Schimbarea domiciliului uneia dintre parți in cursul judecății: 

a) Nu este admisă.  
b) Poate fi realizată în orice condiții, fără îndeplinirea vreunei formalități .  
c) Duce la neluarea ei în seamă dacă nu a fost adusă la cunoștința instanței 

prin petiție la dosar, iar părții potrivnice prin scrisoare recomandată.  
 
23.   Daca nu se cunoaște adresa unde locuiește învinuitul sau inculpatul si nici 
locul sau de munca, citația se afișează: 

a) la sediul consiliului local in raza căruia se afla ultimul domiciliu cunoscut al  
învinuitului sau inculpatului; 

b) la sediul consiliului local in a cărui raza teritorială s-a săvârşit infracțiunea; 
c) la sediul consiliului local in a cărui raza teritoriala se afla organul de 

urmărire penala; 
 
24.   Declarația învinuitului au inculpatului se semnează de către acesta: 
             a) la sfârșit; 
             b) pe fiecare pagina; 
             c) pe fiecare pagina si la sfârșit; 
 
25.   Declaraţia învinuitului sau inculpatului la instanța va fi semnată de: 
            a) procuror; 
            b) preşedintele completului de judecată; 
            c) avocat; 
 



 

 

26.  Președintele completului de judecata respinge întrebările adresate 
martorului audiat prin intermediul unei re țele de televiziune cu imaginea si 
vocea distorsionate: 

a) care sunt concludente in cauza; 
b) care sunt utile; 
c) care pot duce la identificarea martorului; 

 
27.  Convorbirile sau comunicările interceptate sunt redate intr-un proces 
verbal: 

a) integral; 
b) parțial, respectiv aspectele ce au legătura cu cauza; 
c) parțial, respectiv aspectele considerate de procuror ca fiind relevante; 

 
28.   Deţinuţii se citează: 

a) la locul de deţinere, prin administraţia acestuia; 
b) la domiciliu şi la locul de deţinere; 
c) prin afişare la sediul consiliului local; 

 
29.  Daca persoana citata nu vrea sa primească citația ori nu vrea sau nu poate 
sa semneze dovada de primire, citația se afișează: 

a) la sediul consiliului local de la domiciliul celui citat; 
b) la sediul organului judiciar care a emis citația; 
c) pe ușa locuinței celui citat; 

 
30.   Citarea persoanelor juridice si a unităţilor la care se refera art. 145 c. 
penal se afișează, in cazul neidentificării sediului: 

a) la consiliul local in a cărui raza teritoriala s-a săvârşit infracțiunea; 
b) la sediul consiliului local in raza căruia se afla ultimul sediu cunoscut al 

persoanei juridice; 
c) la sediul consiliului local in a cărui raza se afla instanța de judecata; 

 
31.   Citarea învinuitului sau inculpatului care locuiește in străinătate se face 
prin: 

a) citație scrisa; 
b) prin intermediul internetului; 
c) prin scrisoare recomandata; 
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32.  Mandatul de aducere se execută prin: 
a) organele poliţiei;  
b) organele poliţiei şi jandarmeriei; 
c) organele poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei comunitare; 

 
 
 
SUBIECTUL II.  
 
               Mapele cu hotărârile redactate şi motivate  -  art. 84 din  Regulamentul  de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 
387/22.09.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.     
  
   Comisia de examinare: 
 
      Preşedinte: 
      Membrii: 


