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INSTITUTUL NAłIONAL AL MAGISTRATURII 

CONSILIUL ŞTIINłIFIC 
 

Hotărârea nr. 20 din data de 15.12.2011 
 

 

Art. 1. Ia act de renunŃarea doamnei procuror Liliana ISTRATE la calitate de coordonator de practică 

şi aprobă declanşarea procedurii de recrutare a unui nou tutore de practică la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria GalaŃi. 

 

Art. 2. Respinge propunerile privind modificarea Planului de învăŃământ al auditorilor de justiŃie din 

anul I, în sensul acordării de calificative, şi nu de note, la limbile străine şi informatică. 

 

Art. 3. Îşi însuşeşte ConsideraŃiile generale privind analiza Planului de formare continuă pe anul 2011 

în vederea elaborării Planului de formare continuă pe anul 2012, aprobă Anexa nr. 1 privind Sinteza 

acŃiunilor cuprinse în Programul de formare continuă pentru anul 2012 (anexa 1) şi Programul de 

formare continuă la nivel descentralizat pentru anul 2012 (anexa 2). Numărul de seminarii care 

urmează a fi realizate în cadrul Programului de formare continuă pentru anul 2012 va fi stabilit după 

aprobarea bugetului INM pentru anul 2012. 

 

Art. 4. (1) Aprobă proiectul privind pregătirea profesională a magistraŃilor numiŃi în baza art. 33 din 

Legea nr. 303/2004 (anexa 3), urmând a fi transmise Consiliului Superior al Magistraturii propuneri de 

modificare corespunzătoare a Hotărârii Plenului nr. 651/2008. 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Art. 5. Dispune continuarea dezbaterilor privind propunerile referitoare la Statutul personalului de 

instruire al Institutului NaŃional al Magistraturii pentru şedinŃa următoare.  

 

Art. 6. Aprobă propunerile privind procedura de selecŃie pentru cele două posturi de formator cu 

normă întreagă scoase la concurs de INM în cadrul Departamentului de formare profesională continuă  

(disciplina Drept penal şi drept procesual penal) şi în cadrul Departamentului de formare de formatori 

(disciplina Dezvoltare personală şi abilităŃi non-juridice) şi componenŃa comisiilor de evaluare, cu 

menŃiunea că numirea în comisie a Directorului INM se face sub rezerva ca, până la începerea 

procedurii de selecŃie, să nu fie numit un Director adjunct responsabil cu formarea continuă. 
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Art. 7. (1) Aprobă propunerile de modificare a Regulamentului privind concursul de admitere şi 

examenul de absolvire a Institutului NaŃional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM 

nr. 439/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sub aspectul probelor de concurs şi a ponderii 

acestora, în sensul: 

a) includerii testului de verificare a raŃionamentului logic, alături de cel privind cunoştinŃele juridice, 

în etapa I eliminatorie a concursului; 

b) menŃinerii unui punctaj minim pentru promovarea testului de raŃionament logic de 30 puncte şi a 

unui punctaj minim pentru promovarea testului de cunoştinŃe juridice de 70 de puncte, fără să se 

prevadă o medie minimă pentru etapa I; 

 c) susŃinerii testului de verificare a raŃionamentului logic înaintea celui de verificare a cunoştinŃelor 

juridice, urmând ca numai candidaŃii care obŃin minim 30 de puncte la acest test să susŃină testul de 

verificare a cunoştinŃelor juridice; 

d) stabilirii ponderii celor două teste eliminatorii în media primei etape astfel: 30% punctajul obŃinut la 

testul de verificare a raŃionamentului logic şi 70% punctajul obŃinut la testul de verificare a 

cunoştinŃelor juridice; 

e) stabilirii numărului maxim de candidaŃi admişi pentru etapa interviului într-un plafon reprezentând 

dublul numărului de locuri scoase la concurs, dacă acesta este mai mare de 100 şi triplul lor, dacă 

numărul de locuri scoase la concurs este mai mic sau egal cu 100; 

f) stabilirii ponderii celor două etape în media finală, după cum urmează: interviu - 25%, media 

ponderată a primei etape - 75%; 

g) introducerii în cadrul probei interviului a redactării unui eseu pe un subiect care va fi extras înainte 

de examinare şi care va fi avut în vedere la aprecierea interviului, fiind inclus în criteriile din punctajul 

orientativ de evaluare elaborat de comisia de examinare; 

h) cooperării cu Consiliului Superior al Magistraturii în vederea recrutării şi constituirii unei reŃele de 

psihologi care să fie formaŃi în vederea realizării testării psihologice, care să înlocuiască adeverinŃele 

eliberate în prezent; 

i) interzicerii, timp de 5 ani, a posibilităŃii de a candida la examenul de admitere la INM pentru acei 

candidaŃi care au fost sancŃionaŃi pentru fraudă sau tentativă de fraudă. 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 

Art. 8. (1) Aprobă data, locul, modul de desfăşurare, calendarul, tematica şi bibliografia concursului 

de promovare în funcŃii de execuŃie a judecătorilor şi procurorilor, sesiunea martie 2012. 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Art. 9. Aprobă organizarea, în perioada martie-aprilie 2012, a unei pretestări având ca obiect testul de 

verificare a raŃionamentului logic (de tipul celui din cadrul concursului de admitere la INM), în mai 

multe centre universitare. 

 

 Art. 10. (1) Articolul 8 alin. (1)  din Regulamentul Institutului NaŃional al Magistraturii, aprobat prin 

Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va 

avea următorul conŃinut: „Consiliul ştiinŃific adoptă hotărâri cu exprimarea votului a jumătate plus unu 

din membrii în activitate. Votul poate fi exprimat în şedinŃă sau, pentru situaŃii excepŃionale, prin 

mijloace de comunicare la distanŃă (telefon, fax, e-mail, videoconferinŃă etc.), caz în care rezultatul 

votului urmează a fi consemnat într-un proces-verbal, la care se vor ataşa corespondenŃa electronică, 

faxul sau nota telefonică, după caz.” 

(2) Hotărârea se va transmite Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 

 

 

 

 

     Judecător dr. Octavia SPINEANU-MATEI 

        Director 


