CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII

CONCURSUL DE ADMITERE LA INM
Program de desfăşurare a probei scrise de verificare a cunoştinţelor juridice
din 16 şi 17 octombrie 2021
Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul primei etape a
concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii se va desfăşura la
data de 16 octombrie 2021 la disciplinele drept civil şi drept procesual civil
respectiv la data de 17 octombrie 2021 la disciplinele drept penal şi drept
procesual penal la UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU, cu sediul în Bucureşti,
Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4 şi UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU, CORP M,
Calea Văcăreşti nr. 187, sector 4.
Mijloace de transport:
- metrou - staţia „Timpuri Noi”;
- autobuzele 133, 312, 323 - staţia „Universitatea Creştină Dimitrie
Cantemir”.
I.
Este permis accesul în centrul de concurs numai candidaților care
îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
1. sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut cel puțin
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
2. prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu
virusul SARS-CoV-2, efectuat în orice unitate sanitară autorizată,
care nu este mai vechi de 72 de ore ;
3. prezintă un rezultat negativ al unui test antigen rapid certificat
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, care nu este mai vechi de 48
de ore, efectuat în orice unitate sanitară autorizată;
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
Dovada situaţiilor sus menţionate se face prin intermediul certificatelor
digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau prin intermediul unui alt
document. Acestea vor fi prezentate imprimate pe suport hârtie într-o formă
lizibilă.
Consiliul Superior al Magistraturii va deconta candidaţilor, pe baza
documentelor justificative, doar contravaloarea testului antigen rapid, valabil
pentru ambele date de susţinere a probelor de concurs (efectuat la data de

15.10.2021) - accesează formular decontare. NU va fi decontată contravaloarea
testelor RT-PCR.
II.
Accesul în centrul de concurs se va face pe cele 4 intrări ale Universităţii
Nicolae Titulescu şi pe intrarea din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, corp M
între orele 7,00 -9,00.
Schiţa privind modul de acces în sălile de concurs va fi publicată
împreună cu tabelele privind repartizarea în săli a candidaţilor.
La intrarea unde urmează a se prezenta fiecare candidat trebuie să
prezinte:
- un act de identitate;
- legitimaţia de concurs;
- dovada îndeplinirii uneia dintre condițiile prevăzute la pct. I pct. 1-4,
tipărită pe suport de hârtie, în vederea verificării.
Este interzis candidaţilor accesul în centrele de concurs cu orice surse de
informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu
orice mijloace de comunicare sau de transmitere de date, inclusiv telefoane
mobile.
III.







Candidaţii 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 cât și pe toată perioada
desfășurării probei candidații vor purta mască de protecție care să
acopere nasul și gura;
vor respecta traseele prestabilite de intrare/iesire din centrul de concurs,
accesul în interiorul centrului de concurs se va realiza doar după
dezinfectarea mâinilor;
măștile purtate/folosite vor fi depuse doar în locuri special amenajate.

IV.
Accesul în sălile de concurs din incinta Universităţii Nicolae Titulescu şi a
Universităţii Titu Maiorescu, corp M se va face între orele 7,00 - 9,00.
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.
V.

La intrarea în sala de concurs candidaţii vor prezenta supraveghetorilor:
- actul de identitate (carte de identitate sau paşaport);
- legitimaţia de concurs

- declaraţia pe propria răspundere completată în sensul că nu deţin

mijloace electronice de comunicare sau de transmitere de date (telefon mobil,
smartwatch, brăţara fitness, căşti wireless etc) – accesează declarația Candidaţii pot intra în sala de concurs cu ceasuri care nu permit
comunicarea sau transmiterea de date şi au obligaţia de a le ţine pe pupitru pe
toată perioada desfăşurării concursului, astfel încât să fie vizibile pentru
supraveghetorii din sală.
VI.

Concursul va începe la ora 10,00.

VII. 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 tezei, a pixurilor tip Pilot.
VII.
Chestionarele cu subiecte și ciornele vor fi predate la finalul probei,
împreună cu teza de concurs, fără posibilitatea recuperării după finalizarea
concursului.

