CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII

CONCURSUL DE ADMITERE ÎN MAGISTRATURĂ
Program de desfăşurare a primei etape a concursului de admitere în
magistratură constând în proba eliminatorie tip grilă de verificare a
cunoştinţelor juridice
din data de 3.10.2021
Proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoştinţelor juridice ce
constituie prima etapă a concursului de admitere în magistratură/admitere la
INM, va avea loc la data de 3 octombrie 2021, la Complex Romexpo din
Bucureşti, Bulevardul Mărăști 65-67, sector 1, Pavilioanele B1, B2 şi B3 - în 31 de
săli de de concurs.
Centrul Expozițional ROMEXPO se află la 5 minute distanță de stația de
tramvai și de autobuz “Piața Presei Libere”.
Linii de autobuz/tramvai cu staţii în apropiere de ROMEXPO:
- autobuzele - 105, 331, 335,361, 783
- tramvai – 41
În vederea combaterii răspândirii virusului SARS Cov2, este permis accesul
în centrul de concurs numai persoanelor care se află în una dintre următoarele
situaţii:
1. persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare
(ultima zi de vaccinare – 22 septembrie 2021)
2. persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore (cel
mai târziu 30 septembrie 2021)
3. persoanele care prezintă un rezultat negativ al unui test antigen
rapid certificat pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, efectuat în orice unitate sanitară autorizată (cel mai
târziu 1 octombrie 2021)
4. persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (interval de
referinţă 7 aprilie -17 septembrie 2021 inclusiv)
Dovada situaţiilor sus menţionate se face prin intermediul certificatelor
digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau prin intermediul unui

document, pe suport hârtie sau în format electronic, la intrarea în centrul de
concurs.
Testele RT-PCR si antigen rapid, pot fi efectuate de către candidaţi în orice
unitate sanitară autorizată din ţară, cu respectarea termenelor sus aminitite.
Consiliul Superior al Magistraturii, va deconta candidaţilor, pe baza
documentelor justificative, contravaloarea testelor antigen rapide NU si a celor
RT-PCR.
Accesul în incinta centrului de concurs către pavilioanele B1,B2,B3 se va face
prin porţile A şi B ale complexului Romexpo iar candidații vor respecta
următoarele reguli:










atât la accesul în interiorul centrului de concurs cât si pe parcusul
desfăşurării probelor se va respecta o distanţare fizică de 2 m;
din momentul intrării în centrul de concurs pe porţile A şi B cât și pe
toată perioada desfășurării probei candidații vor purta mască de
protecție care să acopere nasul și gura;
se vor respecta traseele prestabilite de intrare/iesire din centrul de
concurs,
accesul în interiorul centrului de concurs se va realiza doar după
dezinfecția mâinilor;
la intrarea în sala de concurs, candidaţii, după legitimare, vor prezenta
membrilor comisiei de organizare declaraţia pe proprie răspundere
pentru prevenirea si combaterea infectării cu COVID 19. (descarcă
declaraţia);
măștile purtate/folosite vor fi colectate în locuri special amenajate;
în vederea evitării aglomerării de persoane, candidaţii nu primesc
chestionarul cu subiecte, aceştia având posibilitatea consemnării
răspunsurilor pe o foaie alba pusă la dispoziţie în sala de concurs.
Accesul în incinta Romexpo se poate face între orele 6,30 – 9,00:

•
•

B3

pe la Poarta A – dinspre Bulevardul Expoziției – pentru Pavilionul B2
pe la Poarta B – dinspre Bulevardul Expoziției – pentru Pavilioanele B1 şi

Pentru fluidizarea fluxului de persoane accesul în sălile de concurs situate
în Pavilioanele B1, B2, B3 se face numai pe intrările perimetrale, între orele
6,30 -9,30 .

Parcarea autoturismelor se poate face doar cu plată în spaţiul special
amenajat la Poarta B.
Concursul va începe la ora 10,00.
Accesul candidaţilor este permis numai pe baza actului de identitate
(carte de identitate sau paşaport ) şi a legitimaţiei de concurs. Fiecare candidat
va descărca legitimaţia de concurs din profilul candidatului. Linkul de acces a fost
transmis la momentul depunerii dosarului on line. Candidaţii care nu mai deţin
link-ul indicat pot accesa adresa https://emap.csm1909.ro/ProfileRequest.aspx
Pentru elaborarea lucrării, candidaţii vor folosi numai pix cu pastă de
culoare neagră.
Comisia de organizare va pune la dispoziția candidaților apă și pixuri cu
pastă de culoare neagră. Nu este recomandată folosirea de către candidați,
pentru completarea grilei, a pixurilor tip Pilot, deoarece pasta de acest tip se
şterge în timpul procesării electronice a lucrărilor, ca urmare a căldurii emise de
scaner.
Este strict interzis accesul candidaţilor cu telefoane mobile sau orice
mijloc de comunicare în centrul de concurs.
De asemenea, se interzice candidaţilor să deţină asupra lor, la intrarea în
centrul de concurs şi pe timpul desfăşurării probei, ceas, orice fel de materiale
care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea acestor
dispoziţii atrage eliminarea din concurs.
Listele cu repartizarea candidaţilor pe centrele de concurs si în săli vor fi
publicate pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi INM şi
vor fi afişate la intrarea în sălile de concurs.
Candidaţii care s-au înscris şi au fost admişi să participe la ambele
concursuri se vor regăsi pe lista cu repartizarea în săli a candidaţilor din cadrul
concursului de admitere în magistratură.

