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EXAMEN ABSOLVIRE INM 
 - sesiunea mai-iunie 2016- 

 
 
 

Stimaţi auditori de justiţie, 
 

 Probele scrise ale examenului de absolvire se vor desfășura conform următorului 
program: 

- Drept civil şi drept procesual civil - 16 mai 2016, începând de la ora 14,00; 
- Drept penal şi drept procesual penal - 18 mai 2016, începând de la ora 14,00; 
- Organizare judiciară - 20 mai 2016, începând de la ora 14,00.  

 
Accesul candidaţilor în sălile de examen, conform repartizării afişate, va fi permis, în baza 

cărţii de identitate sau a paşaportului, între orele 13,00-13,30. Candidaţii se vor aşeza câte unul în 
bancă, în ordine alfabetică. 

Auditorii de justiţie vor folosi pentru elaborarea lucrărilor numai cerneală sau pix cu 
pastă de culoare neagră. 

 
Pe durata desfăşurării probelor este permisă consultarea legislației şi jurisprudenței 

indicate în bibliografie, cu excepţia celei comentate şi adnotate, conform anunțurilor publicate pe 
site-ul INM. 

 
Conform dispozițiilor art. 308 alin. (14) din Regulament, se interzice candidaţilor să deţină 

asupra lor pe timpul desfăşurării probei orice mijloace de comunicare precum și orice surse de 
informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor (altele decât cele indicate în 
bibliografie și anunțurile publicate). Încălcarea acestor dispoziții constituie fraudă și atrage 
eliminarea din examen. 

Conform dispozițiilor art. 308 alin. (15) din Regulament, “Frauda dovedită atrage 
eliminarea din examen. Se consideră fraudă și înscrierea numelui candidatului pe teza de examen 
în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea 
lucrării. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și 
măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea «Fraudă». Procesul-verbal se comunică 
comisiei de organizare a examenului si candidatului respectiv.” 

Candidaţii care la expirarea timpului stabilit de comisie nu au terminat lucrarea, o predau 
în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit pentru elaborarea acesteia, sub 
sancțiunea eliminării din examen, conform dispozițiilor art. 308 alin. (16) din Regulament. 

 
Candidaţii vor semna pentru predarea lucrării, după ce vor verifica personal concordanța 

dintre numărul de pagini predate și cel înscris de supraveghetor, în catalogul de sală. 
 

 În fiecare zi de examen, la ora 13,30, câte un reprezentant al auditorilor de justiţie din 
fiecare sală de examen este invitat la etajul 1 (sală copiator), pentru a asista, în prezenţa comisiei 
şi a supraveghetorului de sală, la extragerea uneia dintre cele 3 variante de subiecte, conform 
Regulamentului examenului de absolvire. 
 
                                            Succes! 
 


