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Audiind informația prezentată de Diana SCOBIOALĂ, Director INJ, privind necesitatea 
modificării Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru 
formarea inițială a candidaților la funcții de judecător şi de procuror  din 26  mai 2017, în 
temeiul prevederilor art.7 alin.(2) lit.b) şi alin.(4) din Legea privind Institutul Național al 
Justiției nr.l52-XVI din 08.06.2006, cu modificările ulterioare, Consiliul 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere pentru formare inițială a
candidaților la funcții de judecător și de procuror  din 26  mai 2017, se modifică  după cum 
urmează: 

a) La punctul 3.19. lit. c) se exclude; lit. d) se formulează în redacția nouă “evaluează
participanţii la concurs în cadrul probei orale a concursului de admitere”. După
excluderea lit. c), pct. 3.19. lit. c)-h) se renumerotează.

b) La punctul 4.2. din a doua propoziție sintagma “poate dura, în dependenţă de
particularităţile acestuia, de la 40 minute pînă la 2 ore” se substituie cu “durează 80
minute”.

c) Punctul 4.4. propoziția a doua și a treia se formulează în redacția nouă “Se consideră
că participantul a promovat testul psihologic dacă acesta a obţinut nota 5 (cinci).
Dacș participantul a obținut nota mai mică  de 5 (cinci), se considera că el nu a
promovat testul eliminatoriu.”

d) Punctul 4.11. se exclude în întregime.

e) După excluderea punctului 4.11., punctele 4.11.- 4.25. se renumerotează.

f) La punctul 5.1. din a doua propoziție se exclude sintagma: „cu un punctaj până la 5
(cinci)”.

g) La punctul 5.2. prima propoziție se exclud cuvintele “testului psihologic, după caz –
a”.

h) Punctul 5.7. la urmă se suplimentează cu cuvintele “( Anexa nr.6)”.

i) Se 
introduce un punct nou 5.9. „La calcularea notei medie generale a rezultatelor 
fiecărui candidat pentru examenul de admitere, se vor suma nota obținută la testul-
grilă de specialitate și nota medie obținută la proba orală (Anexa nr.7). Nota obținută 
la testul psihologic nu se sumează și nu influențează nota medie generală pentru 
înmatriculare.” 



j) Din tabelul Anexa nr. 2a coloana trei cuvintele ,,Punctajul răspunsurilor” se 
substituie cu cuvântul ,,Nota”. 

k) Din tabelul Anexa nr. 7 se exclud cuvintele “proba orală”. Se exclude coloana 
„Media generală a notelor (nota până la sutimi)”. Tabelul se suplimentează cu alte 3 
coloane – “Nota obținută la test de specialitate (test-grilă) (până la sutimi)”; „Nota 
medie obținută la proba orală (până la sutimi)”;“Nota medie generală (până la 
sutimi)”. 

 
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării acesteia de către Consiliul Institutului 

Național al Justiției. 
 

3. Responsabil de executarea prezentei hotărâri se desemnează Directorul al Institutului Național 
al Justiției. 

 
 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Mariana PITIC 
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