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Anexă  

la Hotărîrea Consiliului INJ  

nr.4/2 din 30.03.2016 

 

PROIECT  

de modificare a Regulamentului de organizare a  

concursului de admitere la cursurile de formare inițială a 

 judecătorilor și procurorilor la INJ 

 

Regulamentul de organizare a concursului de admitere la cursurile de formare 

inițială a judecătorilor și procurorilor la Institutul Naţional al Justiţiei, din 29 iunie 

2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică și se completează după 

cum urmează: 

1) La pct.1.3. cuvintele „Procuratura Generală” se substituie cu cuvintele 

„Consiliul Superior al Procurorilor”. 

2) La pct.1.4., în propoziţia a doua cuvintele „paginii Web a” se substituie cu 

cuvintele „Web site-ul”, iar în propoziția a treia după cuvîntul „Tematica” se 

completează cu cuvintele „subiectelor pentru concursul de admitere (în 

continuare – tematica), testele-grilă cu variantele răspunsurilor, inclusiv 

răspunsul corect”. 

3) Pct.2.1.1. se completează la final cu fraza „În vechimea în muncă se include 

doar perioada de muncă de după obținerea titlului de licențiat în drept”. 

4) La pct.2.2.: 

a) la lit.i) cuvintele „sau de studii” se substituie cu cuvintele „(dacă au 

vechime în muncă)”;  

b) lit.j) se expune într-o nouă redacţie cu următorul conţinut: 

„j) certificatul medical despre starea sănătăţii (forma 086)”. 

5) La pct.2.4. cuvîntul „personal” se exclude, iar litera „f)” se substituie cu litera 

„e)”, iar cuvintele „pentru organizarea concursului de admitere” se substituie 

cu cuvintele „de înscriere la concurs”. 

6) La pct.3.3: 

a) lit.a) se expune într-o nouă redacţie cu următorul conţinut: 

„a) asigură transparența procesului de organizare şi desfăşurare a 

Concursului”;  

b) literele e) – h) și j) – se abrogă; 

c) la lit.i) se exclud cuvintele „sau, după caz, Președintele Comisiei”.  

7) La remarca de după pct.3.4. cuvîntul „testelor” se substituie cu cuvintele 

„testelor-grilă”. 

8) Pct.3.5. se expune în următoarea redacție: 

„3.5. Tematica subiectelor pentru concursul de admitere se aprobă de către 

Consiliul Institutului.” 

9) Pct.3.6. se expune într-o nouă redacție care va avea următorul conținut: 

„3.6. Pentru elaborarea tematicii, testelor-grilă şi speţelor, prin ordinul 

Directorului executiv se constituie un Grup de lucru, de regulă, din rîndul 

formatorilor, pentru fiecare disciplină inclusă în concurs”. 



2 
 

10) La pct.3.7.: 

a) literele a), b) și c) devin literele b), c) și d); 

b) înainte de lit.b) se completează cu lit.a) cu următorul conținut: 

„a) elaborarea tematicii”;  

c) la lit.c) cuvintele „testelor și” se exclud;  

d) lit.d) se expune într-o nouă redacție cu următorul conținut: 

„lit.d) transmiterea testelor-grilă Directorului executiv sau, după caz, 

directorului executiv adjunct, iar a spețelor înscrise pe USB Flash – 

președintelui Comisiei pentru examenele de admitere”. 

11) La pct.3.8. cuvîntul „testelor” se substituie cu cuvintele „testelor-grilă”, iar 

cuvintele „precum și asigurarea integrității și confidențialității lor” se exclud. 

12) La pct.3.9. cuvintele „testelor și” se exclud. 

13) La pct.3.10. cuvintele „testele și” se exclud, iar cuvîntul „stick” se substituie 

cu cuvintele „USB Flash”. 

14) După pct.3.10. se completează cu pct.10
1
 cu următorul conținut: 

„3.10
1
. Cu 15 zile înainte de termenul stabilit pentru plasarea testelor-grilă pe 

Web site-ul Institutului, Președintele, în prezența membrilor Grupului de 

lucru transmite USB Flash-ul cu testele-grilă Directorului executiv sau, după 

caz, directorului executiv adjunct”. 

15) La pct.3.11. cuvintele „primul examen” se substituie cu cuvintele „examenul 

oral”, cuvîntul „stick” se substituie cu cuvintele „USB Flash”, iar cuvintele 

„teste și“ se exclud. 

16) Pct.3.12. se expune într-o nouă redacție cu următorul conținut: 

„3.12. Pentru examenul scris, Grupul de lucru elaborează 1600 de teste-grilă, 

cîte 400 teste-grilă pentru fiecare disciplină, reieşind din tematica pentru 

Concurs. Fiecare test-grilă are trei răspunsuri, dintre care doar unul este 

corect”. 

17) La pct.3.13. cuvintele „La proba orală” se substituie cu cuvintele „Pentru 

examenul oral”. 

18) Pct.3.14. se abrogă. 

19) La pct.3.15. cuvintele „proba verbală” se substituie cu cuvintele „examenul 

oral”. 

20) La pct.3.16. cuvintele „și a Președintelui Comisiei pentru organizarea și 

desfășurarea Concursului” se exclud. 

21) La pct.3.22.: 

a) la lit.a) cuvintele „testelor și” se exclud; 

b) lit.c) se abrogă; 

c) la lit.i) cuvintele „precum şi cu privire la orice situaţie care impune 

anularea unor teste-grilă, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau 

desecretizarea unui test-grilă” se exclud. 

22) La pct.3.24 cuvintele „Regulamentului cu privire la organizarea concursului 

privind suplinirea posturilor didactice și remunerarea muncii din 06.06.2007” 

se substituie cu cuvintele „Regulamentului cu privire la normarea activității 

personalului didactic și remunerarea muncii din 06.06.2007”. 

23) La Capitolul IV denumirea va avea următorul conținut: 
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„IV. EXAMENELE CONCURSULUI”. 

24) La pct.4.1.:  

a) în alineatul întîi cuvîntul „Concursul” se substituie cu cuvîntul 

„Examenele”; 

b) subpunctul 1) se expune într-o nouă redacție cu următorul conținut: 

„1) Prima etapă – examen scris electronic, care constă în soluționarea a 

400 teste-grilă, cîte 100 teste-grilă la următoarele discipline:”;  

c) la subpunctul 2) cuvintele „proba orală” se substituie prin cuvintele 

„examen oral”. 

25) Subtitrarea de după pct.4.1. se expune într-o nouă redacție cu următorul 

conținut: „Susținerea examenului scris”. 

26) Pct.4.2. se expune într-o nouă redacție cu următorul conținut: 

„4.2. Examenul scris se susține electronic, conform graficului stabilit, în 

dependenţă de numărul de participanţi la concurs. Participanții trebuie să 

răspundă la testele-grilă în 3 ore astronomice. La expirarea timpului 

menționat softul specializat nu mai acceptă răspunsuri. Secţia e-transformare, 

e-instruire şi tehnologii informaţionale asigură funcţionarea şi gestionarea 

tehnicii computerizate pe parcursul susţinerii examenului scris.”. 

27) Pct.4.3.:  

a) la alineatul întîi cuvintele „probei scrise” se substituie prin cuvintele 

„examenului scris”; 

b) la lit.c) cuvintele „dar nu mai tîrziu de momentul deschiderii plicului în 

care se află testele” se exclud; 

c) la lit.d) cuvintele „probei scrise” se substituie cu cuvintele „examenului 

scris”. 

28) La pct.4.5. cuvintele „deschiderii plicului” se substituie cu cuvintele 

„începerii examenului”. 

29) La pct.4.6. după cuvintele „părăsirea temporară a sălii” se completează cu 

cuvintele „informează supraveghetorul, i se blochează computerul”, iar 

cuvintele „transmite lucrarea Comisiei” se exclud. Punctul se completează la 

final cu fraza „Parola pentru blocarea și deblocarea calculatorului o știe doar 

supraveghetorul”. 

30) La pct.4.7. cuvintele „a conţinutului testelor” se exclud. 

31) După pct.4.7. se completează cu pct.4.7.
1
 și pct.4.7.

2
 cu următorul conținut: 

„4.7
1
. În ziua susţinerii examenului scris, Preşedintele Comisiei pentru 

examenele de admitere explică procedura de completare/constituire a testului 

prin indicarea numelui și prenumelui, selectarea electronică aleatorie a cîte 

100 teste grilă de la fiecare disciplină (drept civil, drept procesual civil, drept 

penal, drept procesual penal), modul de completare/bifare în testul-grilă a 

răspunsului corect, timpul rezervat pentru completarea testului-grilă, 

interdicţiile, precum şi alte aspecte organizatorice.  

4.7
2
. La finalizarea soluţionării testului electronic de către concurent, Comisia 

vizualizează rezultatul final de completare a acestuia, numărul de teste grilă 

soluţionate/bifate corect se înscriu în procesul verbal, care se confirmă prin 

semnătura concurentului și i se eliberează concurentului rezultatele testului-
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grilă soluționat. La expirarea timpului rezervat pentru examenul scris Comisia 

pentru examenele de admitere cu asistenţa reprezentantului Secţiei e-

transformare, e-instruire şi tehnologii informaţionale extrage lista 

participanţilor cu rezultatele susţinerii testului, fapt despre care se face 

menţiune în procesul verbal, cu anexarea listei semnate de membrii 

Comisiei.”. 

32) Pct.4.8. va avea următorul conținut: 

„4.8. În caz de disfuncţionalitate tehnică examenul scris se amînă pentru un 

termen de cel mult 7 zile.”; 

33) Pct.4.9., 4.10 și 4.11. se abrogă. 

34) La pct.4.13., lit.a), d), e) și g), cuvintele „probei scrise” se substituie cu 

cuvintele „examenului scris”, iar la lit.e) cuvîntul „finisării” se substituie cu 

cuvîntul „finalizării”. 

35) Pct.4.14. se abrogă. 

36) Subtitrarea de după pct.4.14. se expune într-o nouă redacție cu următorul 

conținut: „Susținerea examenului oral”. 

37) La pct.4.15. cuvintele „proba orală” se substituie cu cuvintele „examenul 

oral”, iar cuvîntul „eliminatoriu” se exclude. 

38) La pct.4.16. cuvintele „proba orală” se substituie cu cuvintele „examenul 

oral”. 

39) Pct.5.1. se expune într-o nouă redacție cu următorul conținut:  

„5.1. La examenul scris fiecare test-grilă cu răspuns corect se evaluează în 

procente. Procentajul obţinut la examenul scris se va exprima în unități și 

zecimi. De exemplu: candidatul care a răspuns corect la 75 procente din 

numărul total de teste-grilă (400) este notat cu 7,5 (şapte întregi şi cinci 

zecimi)”. 

40) Pct.5.2. se abrogă. 

41) La pct.5.3. cuvintele „proba orală” se substituie cu cuvintele „examenul oral”. 

42) La pct.5.4
1
. cuvintele „la proba scrisă” se substituie cu cuvîntul „scris”. 

43) La pct.6.2. cuvintele „organizarea concursului” se substituie cu cuvîntul 

„examenele”. 

44) Pct.7.1. se expune într-o nouă redacție cu următorul conținut: 

„7.1. După finalizarea Concursului, Comisia pentru examenele de admitere 

întocmeşte liste separate pentru candidaţii la funcţia de judecător şi la funcţia 

de procuror, în ordinea descrescătoare a mediei rezultatelor obţinute la 

examenul scris şi examenul oral și le transmite Consiliului Institutului, 

împreună cu raportul privind desfășurarea examenelor”. 

45) La pct.7.5. cuvintele „paginile de Internet ale Consiliului Superior al 

Magistraturii, Procuraturii Generale și” se substituie cu cuvintele „Web site-

ul”. 

46) Din Regulament se exclude Anexa nr.3. 

  


