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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 

 

CALENDAR ESTIMATIV AL CONCURSULUI PENTRU NUMIREA ÎN 

FUNCŢIE A INSPECTORILOR JUDICIARI 

 

 

 

-14 octombrie 2015  - publicarea anunţului, tematicii şi bibliografiei de concurs; 

 

-30 octombrie 2015 – ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Inspecţia 

Judiciară; 

 

-10 noiembrie 2015 – afişarea listei cu candidaţii care îndeplinesc condiţiile de 

participare la concurs; 

 

-11 noiembrie 2015 – depunerea contestaţiilor de către candidaţii respinşi de 

comisia de organizare a concursului, în urma verificării condiţiilor legale de 

participare la concurs; 

 

-12-19 noiembrie 2015 – soluţionarea de către Secţia corespunzătoare a 

Consiliului Superior al Magistraturii a contestaţiilor depuse; 

 

-25 noiembrie 2015 – afişarea listei finale a candidaţilor care îndeplinesc 

condiţiile legale de participare la concurs, în cazul în care s-au formulat 

contestaţii; 

 

-17 ianuarie 2016 – susţinerea testării scrise şi afişarea baremului de evaluare 

şi notare ; 

 

-18 ianuarie 2016 – ultima zi pentru depunerea contestaţiilor la baremul de 

notare (termenul se va calcula în funcţie de ora afişării baremului de notare pe 

paginile de internet ale Inspecţiei Judiciare); 

 

-19-20 ianuarie 2016 – soluţionarea contestaţiilor la barem; 
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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

-21 ianuarie 2016 – afişarea baremului de notare definitiv; 

 

-22-25 ianuarie 2016 – corectarea lucrărilor scrise; 

 

-26 ianuarie 2016 – afişarea rezultatelor la testarea scrisă; 

 

-27 – 28 ianuarie 2016 – depunerea contestaţiilor împotriva notelor obţinute de 

candidaţi la testarea scrisă (termenul se calculează în funcţie de ora la care se vor 

afişa rezultatele testării scrise pe paginile de internet ale Inspecţiei Judiciare şi 

Consiliului Superior al Magistraturii); 

 

-29  - 31 ianuarie 2016 – soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva notelor 

obţinute de candidaţi la testarea scrisă; 

 

-01 februarie 2016 – afişarea tabelului cu notele finale obţinute de candidaţi la 

testarea scrisă; 

 

-07  februarie 2016 – susţinerea probei interviului de către candidaţii care au 

fost declaraţi admişi în urma testării scrise; 

 

-08 februarie 2016 – afişarea tabelului de clasificare a candidaţilor. 

 

 

 

Calendarul estimativ poate suferi modificări, în funcţie de numărul 

candidaţilor rămaşi în concurs sau de intervenţia altor situaţii obiective. 

 

 

 

 


