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1.Precizați termenul de introducere a acțiunii prevăzut de dispozițiile 

art.11 din Legea nr.554/2004 cu modificările și completările ulterioare-30 

puncte  

Termenul de introducere a acţiunii  

(1) Cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual, a 

unui contract administrativ, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei 

cauzate se pot introduce în termen de 6 luni de la: 

a) data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă; - 3 puncte 

b) data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii; - 3 puncte 

c) data expirării termenului de soluţionare a plângerii prealabile, respectiv data 

expirării termenului legal de soluţionare a cererii; - 3 puncte 

d) data expirării termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), calculat de la 

comunicarea actului administrativ emis în soluţionarea favorabilă a cererii sau, 

după caz, a plângerii prealabile; - 3 puncte 

  (2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ individual, 

cererea poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu 

de un an de la data comunicării actului, data luării la cunoştinţă, data introducerii 

cererii sau data încheierii procesului-verbal de conciliere, după caz.- 4 puncte  

     (2^1) În cazul suspendării, potrivit legii speciale, a procedurii de soluţionare 

a plângerii prealabile, termenul prevăzut la alin. (1) curge după reluarea procedurii, 

de la momentul finalizării acesteia sau de la data expirării termenului legal de 

soluţionare, după caz, dacă a expirat termenul prevăzut la alin. (2). - 3 puncte 

(3) În cazul acţiunilor formulate de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul 

Public sau Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, termenul curge de la data 

când s-a cunoscut existenţa actului nelegal, fiind aplicabile în mod corespunzător 

prevederile alin. (2). - 3 puncte 

(4) Ordonanţele sau dispoziţiile din ordonanţe care se consideră a fi 

neconstituţionale, precum şi actele administrative cu caracter normativ care se 

consideră a fi nelegale pot fi atacate oricând.- 4 puncte 

(5) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescripţie, iar termenul 

prevăzut la alin. (2) este termen de decădere.- 4 puncte 

 



 

2.Precizați competența materială a curților de apel prevăzută de 

dispozițiile art.96 Cod procedură civilă-20 puncte  

Curţile de apel judecă: 

1. în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal, 

potrivit legii speciale; - 5 puncte 

2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de 

tribunale în primă instanţă; - 5 puncte 

 3. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate 

de tribunale în apel sau împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de 

tribunale, care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului, precum şi în orice alte cazuri 

expres prevăzute de lege; - 5 puncte 

 4. orice alte cereri date prin lege în competenţa lor. - 5 puncte 

 

 

3.Precizați condițiile necesare pentru a urma cursurile de pregătire 

profesională a conducătorilor auto prevăzute de dispozițiile art.27 din Legea 

nr.38/2003 cu modificările și completările ulterioare -10 puncte. 

Pentru a putea urma cursurile de pregătire profesională, conducătorii auto 

solicitanţi vor prezenta următoarele documente: 

a)cerere-tip;- 1 punct 

b)copie de pe permisul de conducere valabil; - 1 punct 

c)certificat de cazier judiciar în care să nu fie înscrise menţiuni privitoare la faptele 

prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1; -2 puncte 

d)copie de pe carnetul de muncă, dacă există; - 1 punct 

e)copie de pe actul de identitate; - 1 punct 

f)dovada că sunt apţi medical şi psihologic pentru transportul de persoane; - 1 

punct 

g)adeverinţa eliberată de serviciul poliţiei rutiere, din care să rezulte că în ultimul 

an nu au avut suspendat dreptul de a conduce un autovehicul pentru conducerea 

autovehiculului sub influenţa alcoolului sau a substanţelor stupefiante ori nu au 

fost implicaţi în accidente rutiere soldate cu victime, din culpa lor.- 3 puncte 

 

 

4.Precizați infracțiunile prevăzute de dispozițiile art.9 din Legea 

nr.38/2003 cu modificările și completările ulterioare-10 puncte 

-infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice;-2 puncte 

-infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;-2 puncte 

-infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale;-2 puncte 

-infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile; - 1 punct 

-infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;-1 punct 

-infracţiuni contra patrimoniului;- 2 puncte 

 

 



5. Precizați care este scopul și cuprinsul întâmpinării astfel cum 

acestea sunt prevăzute de dispozițiile art.205 Cod procedură civilă-30 

puncte. 

Scopul şi cuprinsul întâmpinării 

(1) Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt 

şi în drept, faţă de cererea de chemare în judecată. – 5 puncte 

(2) Întâmpinarea va cuprinde: 

a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa 

pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, 

după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, 

numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul 

persoanelor juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în 

cererea de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt 

aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va 

arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate 

comunicările privind procesul; – 5 puncte 

b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea 

reclamantului; – 5 puncte 

c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii; – 

5 puncte 

d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile 

art. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător; – 5 puncte 

e) semnătura. – 5 puncte 

 

 

 

 

 


