REGULAMENT
Privind organizarea si desfăşurarea examenului de definitivat
Capitolul I. Admiterea la examen.
Art.1.1. La examenul de definitivare în profesia de consilier juridic pot participa, consilierii
juridici stagiari, membri ai Colegiului Consilierilor Juridici Timiş, care îndeplinesc cumulativ
următoarele conditii: a) - au efectuat perioada de stagiu prevăzută la art.12 din Legea
nr.514/2003, respectiv în art.23 alin.5 din Statutul profesiei de consilier juridic;
b) - au obtinut avizul favorabil din partea îndrumătorului;
c) - îndeplinesc condiţiile prevăzute în Statutul profesiei precum si in Regulamentul cu privire la
efectuarea stagiului profesional si definitivarea în profesie,
d) – au efectuat numarul de ore de pregătire profesională, obţinând punctajele minime necesare
admiterii la examen,
e) – au indeplinit obligaţiile referitoare la achitarea contribuţiilor profesionale.
Art. 1.2. Pentru înscrierea la examen, consilierul juridic stagiar va depune o cerere scrisa adresată
Consiliului Colegiului. Prin grija Consiliului se vor efectua verificările necesare în vederea
constatării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct.1.1 din prezentul Regulament.
Art. 1.3. Consiliul Colegiului, pe baza verificărilor efectuate, va decide admiterea sau
respingerea cererii consilierului juridic stagiar. Hotărârea Consiliului Colegiului va fi adusă la
cunoştinţa consilierului juridic stagiar în cel mult 3 zile de la adoptare. Respingerea cererii de
înscriere la examenul de definitivat poate fi atacata cu contestaţie, în termen de 3 zile de la
comunicare. Contestaţia se soluţionează în termen de 3 zile de către Comisia de soluţionare a
contestaţiilor, constituită potrivit prezentului Regulament. Decizia Comisiei de contestaţii este
definitivă si obligatorie.
Art. 1.4. Poate beneficia de o reducere a perioadei de stagiu, cu până la 6 luni, consilierul juridic
care a obţinut titlul de doctor în drept sau a obţinut diploma de master in drept.
Capitolul II. Organizarea examenului de definitivat.
Art. 2.1. Consiliul Colegiului va stabili data organizării examenului de definitivat cu cel puţin 60
de zile înainte. Consiliul Colegiului numeşte, cu cel puţin 5 zile anterior datei examenului,
Comisia de examinare, care va fi formată din 3-5 membri si cel puţin doi membri supleanţi.
Preşedintele Comisiei de examinare este Decanul Colegiului. Comisia de examinare va decide cu
privire la desfăşurarea examenului de definitivat.
Art. 2.2. Cererile, lucrările de definitivat şi referatele îndrumătorilor vor fi depuse la secretariatul
Colegiului cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii examenului, spre analiză. Lista finală a
candidaţilor admişi la examinare va fi stabilită înainte de data examinării, cu cel puţin 24 de ore
şi afişată la sediul Colegiului.

Capitolul III. Tematica si probele de examen
Art. 3.1. Tematica si bibliografia de examinare sunt stabilite si comunicate pe site-ul Colegiului
cu cel puţin 60 zile înainte de data desfăşurării examenului.
Art. 3.2. Tematica, bibliografia si subiectele de examen sunt structurate pe disciplinele de baza
ale dreptului, respectiv: - Dreptul civil, Dreptul procesual civil, Dreptul penal, Dreptul procesual
penal, precum si disciplinele de drept specifice exercitării profesiei de consilier juridic, cum sunt:
Dreptul Comercial, Dreptul muncii, Dreptul administrativ si administraţia publică, Arbitrajul
comercial.
Art. 3.3. Comisia de examinare stabileşte grilele pentru probele scrise, metodologia de
examinare, scris sau oral, si organizează desfăşurarea examenului.
Art. 3.4. Subiectele de examinare vor fi astfel stabilite încât sa se asigure examinarea atât din
disciplinele de drept de baza cât si din disciplinele de drept specifice domeniului de activitate în
care îşi desfăşoară activitatea consilierul juridic stagiar admis la examinare.
Art. 3.5. Metodologia de examinare va fi stabilita si comunicata celor interesaţi de către Comisia
de examinare cu cel puţin 30 zile înainte de data examinării.
Capitolul IV. Desfăşurarea si validarea examenului.
Art. 4.1. Examinarea va avea loc la sediul Colegiului Consilierilor Juridici Timiş, pe baza listei
aprobate de Consiliul Colegiului.
Art. 4.2. Proba orală constă în prezentarea Lucrării de definitivat, redactate de către consilierului
juridic stagiar, cu sprijinul îndrumătorului, în faţa Comisiei de definitivat. Membrii comisiei pot
pune întrebări candidatului pe marginea subiectului prezentat, răspunsurile candidatului fiind
notate. Punctajele fiecărui membru al Comisiei de examinare vor fi însumate, media acestora
contând drept nota probei orale.
Art. 4.3. Proba scrisă constă în evaluarea cunoştinţelor candidatului prin examinarea prin lucrare
scrisă, în sistem grilă, din întreaga bibliografie stabilită. Comisia de examinare va asigura
confidenţialitatea lucrărilor scrise, care vor fi secretizate şi securizate la începerea examinării.
Subiectele de examen vor fi astfel concepute încât sa asigure examinarea consilierului juridic
stagiar din instituţiile de drept generale şi cele specifice profesiei. Candidatul va bifa răspunsurile
considerate corecte din grilele stabilite de către comisia de examinare. Timpul de lucru alocat
probei scrise va fi stabilit în funcţie de numărul întrebărilor şi nu poate fi mai scurt de o oră şi
mai lung de trei ore. După scurgerea timpului, preşedintele comisiei va opri proba şi strânge
lucrările candidaţilor. Membrii comisiei vor corecta lucrările securizate ale candidaţilor, cu pastă
roşie, validând răspunsurile corecte şi invalidând cele greşite. Este considerat corect numai

răspunsul care marchează numai varianta/variantele corectă/e, fără adăugiri sau ştersături. Nota
finală a probei scrise este construită prin diminuarea notei maxime cu suma punctajelor
răspunsurilor greşite.
Art. 4.4. Pentru a promova examenul de definitivare în profesie, consilierul juridic candidat
trebuie să obţină cel puţin media generală şapte şi cel puţin nota cinci la fiecare dintre acestea.
Notarea se va face de la 1 la 10, atât la proba orala cât si la proba scrisa, cu precizarea ca la
fiecare proba trebuie sa obţină cel puţin nota cinci. Media generală se calculează prin însumarea
notelor finale obţinute probele de examinare şi împărţirea la numărul probelor susţinute.
Art. 4.5. Rezultatele examinării se afişează în termen de 48 de ore de la terminarea examenului la
sediul Colegiului Consilierilor Juridici Timiş.
Art. 4.6. Consilierul juridic stagiar, nemulţumit de rezultatul examinării va putea formula în scris
contestaţie, contestaţie care se va depune la Comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 3
zile de la data afişării. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va rezolva contestaţia in termen de
48 de ore, de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
Art. 4.7. După rămânerea definitiva a rezultatelor examinării, Consiliul Colegiului va valida lista
cu consilierii juridici care au fost definitivaţi în profesie. În cel mult 30 zile de la validare,
Consiliul Colegiului va elibera o adeverinţă, din care sa rezulte dobândirea calităţii de consilier
juridic definitiv si va efectua menţiunea pe Tabloul consilierilor juridici.
Capitolul V. Comisia de contestaţii
Art. 5.1. În vederea soluţionării contestaţiilor prevăzute în prezentul Regulament, se constituie
Comisia de soluţionare a contestaţiilor, compusă din trei membri, respectiv un membru desemnat
din rândul membrilor Consiliului Colegiului şi doi membri din rândul consilierilor juridici
definitivi cu cea mai mare vechime în exercitarea profesiei, exclusiv membrii comisiei de
examinare.
Art. 5.2. Convocarea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cade în sarcina Decanului
Colegiului, care este obligat de a pune la dispoziţia Comisiei documentele necesare soluţionării
contestaţiilor.
Art. 5.3. Decizia Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este obligatorie si definitiva, atât pentru
consilierul juridic interesat cât si pentru Comisia de examinare.
Capitolul VI. Dispoziţii finale
Prezentele norme intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul Colegiului, fiind publicate
pe site-ul Colegiului Consilierilor Juridici Timiş.

