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Audiind informația prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitatea modificării
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a
candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror din 26 mai 2017, în temeiul prevederilor art.7 alin.(4)
din Legea privind Institutul Național al Justiției nr.l52-XVI din 08.06.2006, cu modificările ulterioare,
Consiliul
HOTĂRĂŞTE:
1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea iniţială a
candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror din 26 mai 2017, se modifică după cum
urmează:
I. Pe tot parcursul textului numerotare punctelor de structură ale Regulamentului se
efectuează succesiv.
II. Pct.5 se completează cu lit. (i) cu următorul cuprins:
”(i) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire
la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei
prevăzute la art.7 alin.(2) lit.a) din Legea privind evaluarea integrității instituționale nr.325
din 23.12.2013 (pentru persoanele care până la depunerea documentelor la concursul de
admitere au activat în entități publice care cad sub incidența evaluării integrității
instituționale).”
III.

La pct.6, după textul ”consilier de probaţiune” se introduce textul ”personalul de
specialitate juridică din cadrul birourilor de avocați, personalul de specialitate juridică din
cadrul birourilor notariale”.

IV.

La pct.7, după textul ”anunţul de concurs” se introduce cuvântul ”exclusiv”. Lit. a), c) și e)
vor avea următorul cuprins:
a) copia de pe buletinul de identitate și copia certificatului de căsătorie, după caz;
c) copia de pe diploma de magistru/master în drept şi suplimentul (dacă există);
e) copia de pe carnetul de muncă, după caz. Dacă în carnetul de muncă nu este
indicată funcția pe care o deține solicitantul, suplimentar se va prezenta un
document confirmator al funcției;

V.

La pct.9, cuvântul ”cont” se substituie cu cuvântul ”cod”.

VI.

La pct.16 lit. b) va avea următorul cuprins:
”b. transmiterea testelor-grilă în variantă electronică şefului Direcţiei instruire şi

cercetare în termenul stabilit. Variantele de răspuns nu pot depăși 200 caractere,
inclusiv spațiile.”
VII.

La pct.17 lit. c) va avea următorul cuprins:
”c. transmiterea speţelor elaborate/revizuite în varianta electronică şefului
Direcţiei instruire şi cercetare în termenul stabilit. Speța trebuie să fie încadrată
într-o pagină format A4, (cel puțin pe o jumătate de pagina) caracter ,,Times
New Roman” 12, spațiul între rânduri 1,0.”

VIII.

La pct.21 după textul ”transmit testele-grilă şi speţele” se introduce textul ”în variantă
electronică”. Se exclud cuvintele ”fapt consemnat într-un proces-verbal”.

IX.

La pct.40 după textul ”Proba scrisă poate fi începută în prezenţa cel puţin a Preşedintelui
Comisiei pentru examenele de admitere şi secretarului.” se introduce textul ”În cazul
imposibilității prezenței Președintelui Comisiei, proba scrisa poate fi începută în prezența
cel puțin a unui membru al Comisiei pentru examenele de admitere.”. După textul ” În ziua
susţinerii probei scrise, Preşedintele” se introduce textul ”sau membrii”.

X.

La pct. 49 cuvintele ”primii cinci” se substituie cu cuvintele ”cel puțin 7”.

XI.

Pct.55 se completează cu următorul cuprins:
”Rezultatele testului psihologic se publică depersonalizate, prin utilizarea unui cod unic
atribuit în mod electronic fiecărui concurent. Persoanele care au susținut proba scrisă testgrilă și se încadrează în prevederile pct.44 sunt incluse în lista persoanelor promovate la
proba orală (Anexa nr.2c).”

XII.

La pct.56 cuvintele ”cu note întregi” se substituie cu cuvintele ”în note cu zecimi”. După
textul ”de la 1 la 10” se introduce textul ”introducând în borderoul electronic”. Cuvintele
”Comisia de admitere completează borderoul comun cu nota medie pentru fiecare speţă”
se substituie cu cuvintele ”programul computerizat procesează media”.

XIII.

Se introduce pct. 68, care va avea următorul cuprins:
”68. În cazul când numărul de locuri pentru care s-a organizat concursul de admitere nu
este acoperit cu numărul necesar de candidați, concurenții care întrunesc condițiile de
accedere în funcțiile de judecător și de procuror, pot solicita transferarea la o altă categorie
în ordinea descrescătoare a mediei generale.”

XIV. Se introduce pct. 72, care va avea următorul cuprins:
”72. Cazierul privind integritatea profesională a candidaţilor la funcţiile de judecător şi de
procuror (pentru persoanele care au activat în entități publice ce cad sub incidența
evaluării integrității instituționale), care au promovat concursul de admitere se verifică
după aprobarea rezultatelor concursului de către Consiliul Institutului. Listele candidaților
la funcții de judecător şi de procuror se remit în termen de 3 zile de la aprobare organului
competent, cu solicitarea de a prezenta informația privind integritatea profesională, în
condițiile Legii privind evaluarea integrității instituționale nr. 325 din 23.12.2013.”
XV.

Se introduce pct. 74, care va avea următorul cuprins:
”74. În cazul recepționării cazierului privind rezultatul negativ al integrității profesionale a
candidatului la funcția de judecător sau de procuror, care a activat în entități publice ce
cad sub incidența evaluării integrității instituționale, se aplică procedura prevăzută la pct.
73.”

XVI. În Anexa nr.1 cuvintele ”examinarea medicală” se substituie cu cuvintele ”verificarea stării

de sănătate”.
Se introduce sintagma ”Îmi exprim acordul cu privire la solicitarea informațiilor privind
integritatea profesională, în cazul promovării examenului de admitere (bifaţi) □”
XVI. În Anexa nr.2a se exclude din tabel coloana ”Rezultatul (promovat/nepromovat)”
2. A plasa Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere pentru formarea
iniţială a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror pe pagina web oficială a
Institutului.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării acesteia de către Consiliul Institutului
Național al Justiției.
4. Responsabil de executarea prezentei hotărîri se desemnează Directorul Institutului Național al
Justiției.
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