
 
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
INSTITUTUL NA ŢIONAL AL MAGISTRATURII 
 

Concursul de promovare, efectivă şi pe loc, în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor  
din data de 16 septembrie 2018 

 
ANUNŢ PRIVIND DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR  

LA BAREMELE DE EVALUARE ŞI NOTARE 
 
 Conform art. 20 alin. 4 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 621/2006 modificată şi 
completată, baremele de evaluare şi notare poate fi contestate în termen de 48 ore de la publicarea baremelor 
pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. 
 

          Contestaţiile la baremele de evaluare şi notare se formulează sub codul atribuit fiecărui candidat, 
se întocmesc distinct pentru fiecare din disciplinele la care se contestă baremul şi se transmit, semnate, 
la Institutul Na ţional al Magistraturii, astfel: 
 

1. pentru judecători: 
 

- prin e-mail, la adresele:  
civil@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept civil 
penaljud@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept penal 
comercial@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept comercial 
administrativ@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept administrativ 
financiarfiscal@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept financiar-fiscal 
muncii@inm-lex.ro - pentru disciplina Dreptul muncii 
dpc@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept procesual civil 
dppjud@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept procesual penal 
cedo@inm-lex.ro - pentru disciplina Jurisprudența CEDO 
cjue@inm-lex.ro - pentru disciplina Jurisprudența CJUE, 
primirea contestației urmând a fi confirmată de către INM, prin e-mail; 
 

- la număr de fax 021/4076258, în cazul imposibilității transmiterii prin e-mail , comunicarea 
contestației urmând a fi confirmată prin raportul de expediție emis de fax.    

 

2. pentru procurori: 
 

- prin e-mail, la adresele:  
penalproc@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept penal 
dppproc@inm-lex.ro - pentru disciplina Drept procesual penal 
cedo@inm-lex.ro - pentru disciplina Jurisprudența CEDO 
cjue@inm-lex.ro - pentru disciplina Jurisprudența CJUE, 
primirea contestației urmând a fi confirmată de către INM, prin e-mail; 
 

- la număr de fax 021/4076268, în cazul imposibilității transmiterii prin e-mail , comunicarea 
contestației urmând a fi confirmată prin raportul de expediție emis de fax.    


