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ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii propuse a fi finan˛ate
Ón continuarea proiectului F/P 1529/2005 îLucr„ri de refacere Ón zona Banat“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ lista obiectivelor de investi˛ii
propuse a fi finan˛ate Ón continuarea proiectului
F/P 1529/2005 îLucr„ri de refacere Ón zona Banat“, derulat
prin Ministerul Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, prev„zut„ Ón
anexa nr. I.
*) Anexele nr. II/1—II/2 nu se public„, fiind clasificate potrivit legii.

(2) Se aprob„ caracteristicile principale ∫i indicatorii
tehnico-economici ai obiectivelor de investi˛ii prev„zute Ón
anexa nr. I, cuprin∫i Ón anexele nr. II/1—II/2*).
Art. 2. — Finan˛area obiectivelor de investi˛ii prev„zute
Ón anexa nr. I, ale c„ror caracteristici principale ∫i
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indicatori tehnico-economici sunt prev„zu˛i Ón anexele
nr. II/1—II/2, se face dintr-un credit extern acordat de Banca
de Dezvoltare a Consiliului Europei ∫i de la bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Mediului ∫i Gospod„ririi Apelor, Ón

limita sumelor aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, conform
programelor de investi˛ii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3. — Anexele nr. I ∫i II/1—II/2 fac parte integrant„
din prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul mediului ∫i gospod„ririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu

Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.248.

ANEXA Nr. I
LISTA

obiectivelor de investi˛ii propuse a fi finan˛ate Ón continuarea proiectului F/P 1529/2005
îLucr„ri de refacere Ón zona Banat“, finan˛at printr-un credit extern acordat
de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ∫i cofinan˛at de la bugetul de stat
Nr.
crt.

Denumirea

1.
2.

Refacere linie de ap„rare r‚u B‚rzava pe sectorul Gherteni∫-Boc∫a, jude˛ul Cara∫-Severin
Punere Ón siguran˛„ dig mal st‚ng r‚u Bega, amonte Timi∫oara, jude˛ul Timi∫

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de s„n„tate pentru materialele
∫i obiectele care vin Ón contact cu alimentele destinate exportului Ón state care nu sunt membre
ale Uniunii Europene, a modelelor declara˛iei de conformitate ∫i certificatului de s„n„tate
pentru materialele ∫i obiectele care vin Ón contact cu alimentele destinate exportului Ón state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene
Œn conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma Ón domeniul s„n„t„˛ii,
Ón temeiul prevederilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
v„z‚nd Referatul de aprobare al Autorit„˛ii de S„n„tate Public„ nr. E.N. 4.053/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Procedurile de emitere a
certificatelor de s„n„tate pentru materialele ∫i obiectele
care vin Ón contact cu alimentele destinate exportului Ón
state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prev„zute
Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ modelul declara˛iei de conformitate,
prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Se aprob„ modelul certificatului de s„n„tate
pentru materialele ∫i obiectele care vin Ón contact cu
alimentele destinate exportului Ón state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, prev„zut Ón anexa nr. 3.

Art. 4. — Tarifele prestate pentru certificare, precum ∫i
pentru consultan˛a de specialitate sunt cele stabilite prin
Ordinul ministrului s„n„t„˛ii nr. 37/2006 privind tarifele
pentru presta˛iile efectuate de direc˛iile de s„n„tate public„
jude˛ene ∫i a municipiului Bucure∫ti ∫i de institutele de
s„n„tate public„.
Art. 5. — Autoritatea de S„n„tate Public„ din Ministerul
S„n„t„˛ii Publice ∫i institutele de s„n„tate public„ Bucure∫ti,
Ia∫i, Cluj-Napoca ∫i Timi∫oara vor duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 6. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.126.
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ANEXA Nr. 1

PROCEDURI
de emitere a certificatelor de s„n„tate pentru materialele ∫i obiectele care vin Ón contact cu alimentele
destinate exportului Ón state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
Art. 1. — (1) Certificatul de s„n„tate pentru materialele ∫i
obiectele care vin Ón contact cu alimentele destinate exportului
Ón state care nu sunt membre ale Uniunii Europene atest„ c„
sunt Óntrunite condi˛iile igienico-sanitare necesare pentru
conformarea la normele de igien„ ∫i de s„n„tate public„ Ón
vederea protej„rii s„n„t„˛ii publice, Ón conformitate cu
prevederile Normelor privind materialele ∫i obiectele care vin
Ón contact cu alimentele, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.197/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(2) Certificatul de s„n„tate pentru materialele ∫i
obiectele care vin Ón contact cu alimentele destinate
exportului Ón state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene stabile∫te condi˛iile pe care solicitantul este
obligat s„ le respecte ∫i s„ le urm„reasc„ conformarea la
normele de igien„ ∫i de s„n„tate public„.
(3) Certificatul de s„n„tate pentru materialele ∫i obiectele
care vin Ón contact cu alimentele destinate exportului Ón state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene se elibereaz„ la
cererea operatorilor economici care export„ produsele
respective Ón state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene, dac„ acesta este absolut necesar pentru
admiterea produselor na˛ionale pe teritoriul respectivelor state.
Art. 2. — (1) Activitatea de certificare se desf„∫oar„ Ón
cadrul institutelor de s„n„tate public„ Bucure∫ti, Ia∫i, ClujNapoca ∫i Timi∫oara, de c„tre personal de specialitate,
desemnat prin decizie de c„tre conduc„torul fiec„rui institut.
(2) Personalul desemnat are urm„toarele atribu˛ii:
a) prime∫te ∫i Ónregistreaz„ documenta˛ia solicitantului;
b) asigur„ informarea solicitan˛ilor asupra procedurii de
certificare;
c) Ónregistreaz„ declara˛ia de conformitate;
d) solu˛ioneaz„ cererile conform recomand„rilor cuprinse
Ón referatele de evaluare ∫i emite certificatele de s„n„tate
pentru materialele ∫i obiectele care vin Ón contact cu
alimentele destinate exportului Ón state care nu sunt
membre ale Uniunii Europene;
e) elibereaz„ certificatele de s„n„tate pentru materialele ∫i
obiectele care vin Ón contact cu alimentele destinate exportului
Ón state care nu sunt membre ale Uniunii Europene;
f) gestioneaz„ baza de date pentru certificatele eliberate.
Art. 3. — Documentele necesare pentru solicitarea
certificatului de s„n„tate pentru materialele ∫i obiectele care
vin Ón contact cu alimentele destinate exportului Ón state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene sunt:
a) cerere adresat„ institutului de s„n„tate public„, care s„
cuprind„ antetul solicitantului, adresa ∫i num„rul de telefon;

b) declara˛ia de conformitate;
c) lista de monomeri ∫i materii prime utilizate Ón
conformitate cu anexa nr. 2 la Normele privind materialele
∫i obiectele care vin Ón contact cu alimentele, aprobate prin
Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare;
d) lista aditivilor utiliza˛i Ón conformitate cu anexa nr. 3
la Normele privind materialele ∫i obiectele care vin Ón
contact cu alimentele, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.197/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
e) date privind testarea materialelor ∫i obiectelor Ón
vederea respect„rii limitei de migrare global„ ∫i specific„ de
componen˛i Ón conformitate cu prevederile art. 11, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 372, 373, 374
∫i 38 din Normele privind materialele ∫i obiectele care vin Ón
contact cu alimentele, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.197/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Art. 4. — Œn urma evalu„rii, speciali∫tii vor elabora un
referat de evaluare a produsului, Ón vederea emiterii
certificatului de s„n„tate pentru materialele ∫i obiectele care
vin Ón contact cu alimentele destinate exportului Ón state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene.
Art. 5. — Certificatul de s„n„tate pentru materialele ∫i
obiectele care vin Ón contact cu alimentele destinate
exportului Ón state care nu sunt membre ale Uniunii
Europene con˛ine urm„toarele informa˛ii:
a) denumirea/numele ∫i sediul/adresa operatorului
economic care export„ materialele ∫i obiectele care vin Ón
contact cu alimentele destinate exportului Ón state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene;
b) denumirea produsului;
c) num„rul ∫i data emiterii acestuia;
d) confirmarea c„ materialele ∫i obiectele care vin Ón
contact cu alimentele destinate exportului Ón state care nu
sunt membre ale Uniunii Europene se supun prevederilor
Hot„r‚rii Guvernului nr. 1.197/2002, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 6. — Institutele de s„n„tate public„ vor transmite
Autorit„˛ii de S„n„tate Public„ din cadrul Ministerului S„n„t„˛ii
Publice, Ón termen de 10 zile de la eliberare, o copie a
certificatului de s„n„tate pentru materialele ∫i obiectele care
vin Ón contact cu alimentele destinate exportului Ón state care
nu sunt membre ale Uniunii Europene.
ANEXA Nr. 2

DECLARAﬁIE DE CONFORMITATE
— model —
Subsemnatul/Subsemnata ..........................., identificat/identificat„ cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......., eliberat/eliberat„ la
data de .............., cu domiciliul Ón localitatea ............................., str. ............................ nr. ......, bl. ......., sc. ......., ap. .......,
sectorul/jude˛ul ..............., Ón calitate de reprezentant legal al firmei .........................., cu sediul Ón Rom‚nia .......................,
Ónregistrat„ la registrul comer˛ului sub nr. .............., declar pe propria r„spundere c„ toate informa˛iile furnizate ∫i
consemnate Ón prezenta declara˛ie sunt corecte ∫i complete.
Œmi asum responsabilitatea conform„rii produsului ................................................... cu prevederile legale Ón vigoare*).
Numele ∫i prenumele:
Semn„tura:
Data:
*) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.197/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
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ANEXA Nr. 3

MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE
INSTITUTUL DE S√N√TATE PUBLIC√ ..........................
Nr. ......../Data ..................
CERTIFICAT DE S√N√TATE
pentru materialele ∫i obiectele care vin Ón contact cu alimentele destinate exportului
Ón state care nu sunt membre ale Uniunii Europene
Nr. ............../....................
— model —
La solicitarea ................................................................, cu sediul Ón Rom‚nia ........................................., Ónregistrat„
Ón registrul comer˛ului sub nr. ................, Ón calitate de exportator,
Ón baza declara˛iei de conformitate ∫i a dosarului Óntocmit de sus-numita,
Ón baza Referatului de evaluare nr. ...............,
Ón baza Ordinului ministrului s„n„t„˛ii publice nr. ......................../2006,
atest„m c„ urm„toarele produse:
— (denumirea comercial„);
— ...............................................................................,
fabricate de firma ..............................................................................., Óntrunesc cerin˛ele na˛ionale de s„n„tate
public„ Ón conformitate cu Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele ∫i obiectele
care vin Ón contact cu alimentele, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
Produsele care fac obiectul prezentului certificat Ón condi˛ii normale ∫i previzibile de utilizare nu transfer„
alimentelor constituen˛i Ón cantit„˛i care ar putea periclita s„n„tatea uman„ sau care ar putea aduce o schimbare
inacceptabil„ Ón compozi˛ia alimentelor ori o deteriorare a caracteristicilor organoleptice ale acestora.
Certificatul este valabil un an de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii acestui termen la cerere.
Director general,
........................................
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de reziden˛iat Ón medicin„,
medicin„ dentar„ ∫i farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006
Œn temeiul dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii
Publice ∫i ale Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea ∫i finan˛area reziden˛iatului, stagiaturii
∫i activit„˛ii de cercetare medical„ Ón sectorul sanitar, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesional„ ∫i
salarizare nr. E.N. 4.047/2006,
ministrul s„n„t„˛ii publice emite prezentul ordin.
Art. 1. — (1) Cuantumul taxei de participare la
concursul de reziden˛iat Ón medicin„, medicin„ dentar„ ∫i
farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006, se stabile∫te la
suma de 250 lei/participant.
(2) Candida˛ii depun aceast„ tax„ Ón contul Centrului
Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti,
cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bode∫ti nr. 1, sectorul 2,
cod po∫tal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266
deschis la Trezoreria Sectorului 2, cod cont 5025.
Art. 2. — Sumele Óncasate de Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti se vor utiliza

pentru acoperirea cheltuielilor curente ∫i de capital aferente
activit„˛ii de organizare ∫i desf„∫urare a concursurilor
anuale de reziden˛iat, Ón condi˛iile legii.
Art. 3. — Direc˛ia general„ organizare, resurse umane,
dezvoltare profesional„ ∫i salarizare ∫i Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti vor duce la
Óndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin va fi publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.128.
MINISTERUL S√N√T√ﬁII PUBLICE

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei pentru desf„∫urarea concursului de reziden˛iat Ón medicin„,
medicin„ dentar„ ∫i farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006
Œn temeiul dispozi˛iilor Hot„r‚rii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului S„n„t„˛ii Publice,
av‚nd Ón vedere Referatul de aprobare al Direc˛iei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesional„ ∫i
salarizare nr. E.N. 4.049/2006,
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ministrul s„n„t„˛ii publice emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprob„ Metodologia pentru desf„∫urarea
concursului de reziden˛iat Ón medicin„, medicin„ dentar„ ∫i
farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006, prev„zut„ Ón anexa
care face parte integrant„ din prezentul ordin.

Art. 2. — Direc˛ia general„ organizare, resurse umane,
dezvoltare profesional„ ∫i salarizare va duce la Óndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
Bucure∫ti, 13 septembrie 2006.
Nr. 1.129.
ANEX√

METODOLOGIE
pentru desf„∫urarea concursului de reziden˛iat Ón medicin„, medicin„ dentar„ ∫i farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2006
CAPITOLUL I
Dispozi˛ii generale
Art. 1. — Ministerul S„n„t„˛ii Publice organizeaz„
concurs na˛ional de intrare Ón reziden˛iat de medicin„,
medicin„ dentar„ ∫i farmacie la data de 19 noiembrie
2006. Concursul se desf„∫oar„ Ón urm„toarele centre
universitare:
a) centrul universitar Bucure∫ti — grupa specialit„˛ilor
chirurgicale;
b) centrul universitar Cluj-Napoca — grupa specialit„˛ilor
medicale ∫i grupa medicin„ de familie;
c) centrul universitar Craiova — grupa medicin„ de
laborator;
d) centrul universitar Timi∫oara — grupa medicin„
dentar„;
e) centrul universitar T‚rgu Mure∫ — grupa farmacie.
Art. 2. — Num„rul de locuri pe profiluri, grupe de
specialit„˛i ∫i specialit„˛i, precum ∫i centrele de preg„tire
pentru fiecare specialitate sunt aprobate prin ordin comun
emis de ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i ministrul s„n„t„˛ii
publice.
Art. 3. — Pentru organizarea concursului de reziden˛iat
sunt desemnate o comisie comun„ central„ ∫i comisii
comune zonale. Comisiile comune sunt formate din
reprezentan˛i ai Ministerului S„n„t„˛ii Publice ∫i ai
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i sunt aprobate prin
ordin comun al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii ∫i al
ministrului s„n„t„˛ii publice.
Art. 4. — (1) Concursul se desf„∫oar„ sub form„ de
test-gril„ cu 200 de Óntreb„ri, pe o durat„ de 4 ore.
(2) Punctajul minim de promovare reprezint„ 65% din
punctajul maxim realizat la cele 200 de Óntreb„ri pentru
fiecare grup„ de specialit„˛i.
(3) Ocuparea locurilor Ón specialitate se face Ón ordinea
punctajului de promovare ob˛inut, Ón limita locurilor publicate
pentru fiecare grup„ de specialitate.
(4) Candida˛ii din Republica Moldova sus˛in concursul Ón
acelea∫i condi˛ii ca ∫i cet„˛enii rom‚ni, Óns„ concureaz„ pe
locurile publicate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
Art. 5. — Reziden˛ii au obliga˛ia s„ efectueze preg„tirea
∫i s„ sus˛in„ examenul de specialist Ón specialitatea pentru
care au optat, Ón primii 2 ani de la absolvirea stagiului.
Art. 6. — (1) Œn baza prevederilor art. 35 din Legea
nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, ∫i ale Legii nr. 95/2006 privind reforma Ón
domeniul s„n„t„˛ii, reziden˛ii pot efectua cumul de func˛ii
numai Ón condi˛iile respect„rii integrale a curriculei ∫i
programului de preg„tire, stabilite pentru to˛i reziden˛ii, Ón
cursul dimine˛ii.
(2) Fac excep˛ie de la prevederile alin. (1) doctoranzii
cu frecven˛„, cu burs„ ∫i reziden˛ii redistribui˛i c„tre
medicin„ de familie, Ón baza art. 27 alin. (2).
Art. 7. — (1) Doctoranzii cu frecven˛„, cu burs„ se
confirm„ Ón reziden˛iat Ón func˛ie de punctajul ob˛inut.

(2) Confirmarea Ón reziden˛iat a doctoranzilor cu
frecven˛„, cu burs„ se face Ón specialitatea ∫i centrul
universitar Ón care pot opta pentru loc.
(3) Œn situa˛ia Ón care centrul universitar ales nu coincide
cu centrul universitar Ón care efectueaz„ doctoratul cu
frecven˛„, cu burs„, schimbarea centrului de preg„tire se
poate face cu avizul celor dou„ universit„˛i de medicin„ ∫i
farmacie.
(4) Doctoranzii cu frecven˛„, cu burs„, confirma˛i Ón
reziden˛iat, beneficiaz„ de contract individual de munc„
Óncheiat cu universitatea de medicin„ ∫i farmacie, f„r„ a fi
salariza˛i ca reziden˛i.
(5) La sf‚r∫itul stagiului de doctorat cu frecven˛„, cu
burs„, pentru finalizarea preg„tirii Ón specialitatea Ón care
sunt confirma˛i reziden˛i, doctoranzii sunt Óncadra˛i Ón unit„˛i
sanitare publice, cu contract individual de munc„ pe durat„
determinat„, p‚n„ la finalizarea stagiului de preg„tire prin
reziden˛iat.
Art. 8. — Informa˛iile generale importante despre
concursul de reziden˛iat sunt f„cute publice prin pres„,
radio, tv, iar cele de detaliu, prin publicare Ón ziarul îVia˛a
Medical„“, precum ∫i prin internet, la adresa
www.rezidentiat2006.ro.
CAPITOLUL II
Tematic„, bibliografie, Óntreb„ri
Art. 9. — Tematicile concursului de reziden˛iat ∫i
bibliografia aferent„ sunt diferite pe profiluri ∫i grupe de
specialit„˛i. Ele sunt elaborate de Colegiul Medicilor din
Rom‚nia, Colegiul Medicilor Denti∫ti din Rom‚nia, respectiv
Colegiul Farmaci∫tilor din Rom‚nia, aprobate de ministrul
s„n„t„˛ii publice ∫i sunt republicate Ón ziarul îVia˛a
Medical„“ din 16 iunie 2006.
Art. 10. — (1) Œntreb„rile sunt diferite, Ón func˛ie de
profil sau grupe de specialit„˛i. Fiecare dintre seturile de
Óntreb„ri este creat de grupuri de lucru diferite.
Coordonatorul fiec„rui grup de lucru este desemnat de
pre∫edintele comisiei comune centrale a reziden˛iatului, la
propunerea pre∫edin˛ilor comisiilor comune zonale, iar
numele lui este f„cut public doar dup„ Ónchiderea
concursului.
(2) Coordonatorul fiec„rui grup de lucru r„spunde Óntru
totul de corectitudinea formul„rii Óntreb„rii, alegerea
r„spunsurilor corecte, de p„strarea secretului Óntreb„rii ∫i
r„spunsul la contesta˛ii.
(3) Coordonatorul grupului de lucru d„ avizul îbun de
tipar“ pentru multiplicarea caietelor de Óntreb„ri.
CAPITOLUL III
Œnscrierea candida˛ilor
Art. 11. — (1) La concurs se pot prezenta:
a) candida˛i care au diplom„ de licen˛„ Ón profil medicofarmaceutic uman sau o diplom„ echivalent„ cu aceasta;
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b) reziden˛i afla˛i Ón preg„tire;
c) speciali∫ti care doresc s„ efectueze preg„tire Ón cea
de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale;
d) medici, medici denti∫ti ∫i farmaci∫ti care au ob˛inut
intrarea Ón specialitate Ón urma promov„rii unui concurs de
reziden˛iat pe post. Cei care reu∫esc la concurs nu sunt
absolvi˛i de respectarea prevederilor stabilite prin actul
adi˛ional la contractul individual de munc„, semnat Ón urma
promov„rii reziden˛iatului pe post.
(2) Candida˛ii sunt ap˛i din punct de vedere medical
(fizic ∫i neuropsihic) pentru exercitarea activit„˛ii Ón grupa
de specialitate pentru care candideaz„.
Art. 12. — A doua specialitate se poate ob˛ine numai Ón
regim cu tax„. Taxa anual„ pentru efectuarea celei de-a
doua specialit„˛i prin concurs de reziden˛iat este aceea∫i
cu cea prev„zut„ pentru a doua specialitate Ónrudit„, f„r„
concurs de reziden˛iat.
Art. 13. — (1) Œnscrierile la concurs se fac la sediile
autorit„˛ilor de s„n„tate public„ jude˛ene ∫i a municipiului
Bucure∫ti, din momentul apari˛iei Ón pres„ a publica˛iei de
concurs ∫i se termin„ cu 25 de zile Ónaintea concursului
(25 octombrie 2006).
(2) Publica˛ia de concurs cuprinde:
a) data, locul ∫i ora desf„∫ur„rii concursului;
b) condi˛ii de participare;
c) locul ∫i perioada de Ónscriere;
d) num„rul de locuri;
e) informa˛ii generale.
(3) Candida˛ii din Republica Moldova se Ónscriu la
concurs la universit„˛ile de medicin„ ∫i farmacie din
centrele universitare medicale Ón care se organizeaz„
concursul, Ón func˛ie de specialitatea pentru care opteaz„,
cu respectarea prevederilor publica˛iei de concurs.
Art. 14. — Dosarul de Ónscriere al candidatului trebuie
s„ con˛in„ urm„toarele documente:
Nr.
crt.

ASP

Profil/
Grup„
(M, G, C,
L, D, F)

Numele,
ini˛iala tat„lui,
prenumele

Promo˛ia
(absolvent)

LEGEND√:

ASP — autoritatea de s„n„tate public„ jude˛ean„ sau a
municipiului Bucure∫ti (se folose∫te indicativul auto; de
exemplu: BZ pentru ASP Buz„u, B pentru ASPM
Bucure∫ti);
Profil/Grup„:
M — pentru grupa specialit„˛ilor medicale;
G — pentru grupa medicin„ de familie;
C — pentru grupa specialit„˛ilor chirurgicale;
L — pentru grupa medicin„ de laborator;
D — pentru profilul medicin„ dentar„;
F — pentru profilul farmacie.
Locul actual de munc„:
Pentru cei neÓncadra˛i se trece îFP“ Ón rubrica
îunitatea“, iar rubrica îfunc˛ia“ se las„ necompletat„.
Observa˛ii privind starea de s„n„tate:
Se completeaz„ numai cu îApt“ sau îInapt“.
(2) Œntreaga responsabilitate a corectitudinii datelor
Ónscrise Ón tabele apar˛ine autorit„˛ilor de s„n„tate public„.
(3) Listele sunt redactate, conform structurii de la
alin. (1), Óntr-un fi∫ier Excel ∫i sunt transmise la Centrul
Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti
(Bucure∫ti, str. Bode∫ti nr. 1, sectorul 2) prin e-mail la
adresa reziden˛iat@perfmed.ro, Ón termen de dou„ zile de
la terminarea Ónscrierilor, iar originalele sunt trimise prin
Prioripost la adresa de mai sus, Ónso˛ite de dischet„.
Instruc˛iunile privind modul de completare a listelor Ón
format electronic, precum ∫i modelul de fi∫ier Excel care se

a) cererea de Ónscriere la concurs, cu numele de
familie, ini˛iala tat„lui ∫i toate prenumele Ónscrise Ón
buletinul/cartea de identitate, precum ∫i grupa de
specialit„˛i pentru care concureaz„ (se men˛ioneaz„ acordul
pentru folosirea numelui ∫i pentru afi∫area rezultatului pe
internet);
b) xerocopia buletinului/c„r˛ii de identitate sau
pa∫aportului (paginile din care reies numele ∫i prenumele
candidatului, precum ∫i data na∫terii);
c) copia legalizat„ a diplomei de licen˛„ de medic,
stomatolog (medic dentist) sau farmacist; absolven˛ii
promo˛iei 2006 pot prezenta adeverin˛„ privind promovarea
examenului de licen˛„; absolven˛ii din anul 2005 ∫i din anii
anteriori care au promovat examenul de licen˛„ Ón
anul 2006 sunt considera˛i promo˛ia anului Ón care au
absolvit facultatea;
d) adeverin˛a eliberat„ de unitatea Ón care sunt
Óncadra˛i, din care s„ reias„ specialitatea Ón care sunt
confirma˛i ∫i tipul contractului individual de munc„, numai
pentru reziden˛i ∫i speciali∫ti;
e) certificatul medical privind starea de s„n„tate, eliberat
de unitatea sanitar„ teritorial„ desemnat„ de autoritatea de
s„n„tate public„ jude˛ean„ sau a municipiului Bucure∫ti, Ón
care se precizeaz„ c„ este apt/inapt din punct de vedere
medical (fizic ∫i neuropsihic) pentru exercitarea activit„˛ii Ón
grupa de specialitate pentru care candideaz„;
f) copie legalizat„ a actelor doveditoare (certificat de
c„s„torie etc.), prin care ∫i-a schimbat numele;
g) chitan˛a de plat„ a taxei de concurs, stabilit„ de
Ministerul S„n„t„˛ii Publice.
Art. 15. — (1) Dup„ verificarea documentelor din dosare
∫i a condi˛iilor de participare pentru fiecare candidat,
autorit„˛ile de s„n„tate public„ alc„tuiesc o singur„ list„ cu
candida˛ii, Ón ordinea alfabetic„ a numelor Ón cadrul
profilului sau grupei de specialit„˛i, care cuprinde
urm„toarele rubrici:
UMF
absolvit„

Locul actual
de munc„
func˛ia

unitatea

Num„rul chitan˛ei
de plat„ a taxei
de concurs

Observa˛ii
privind starea de
s„n„tate

folose∫te
se
g„sesc
la
adresa
de
internet
www.rezidentiat2006.ro.
Art. 16. — (1) Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti, dup„ centralizarea ∫i verificarea
tabelelor cu candida˛ii Ónscri∫i, redacteaz„, Ón ordine
alfabetic„, lista final„ cu candida˛ii Ónscri∫i la concurs, pe
profiluri ∫i grupe de specialit„˛i. Repartizarea candida˛ilor pe
s„li se face diferen˛iat, pe profilul ∫i grupa de specialit„˛i
pentru care s-au Ónscris.
(2) La data de 16 noiembrie 2006 candida˛ii pot afla
sala ∫i ora Ónceperii probei de concurs, cercet‚nd adresa
de internet pe site-ul www.rezidentiat2006.ro. La sediile
universit„˛ilor de medicin„ ∫i farmacie se afi∫eaz„ listele cu
candida˛ii Ónscri∫i la grupa de specialitate pentru care se
organizeaz„ concurs, cu excep˛ia grupei specialit„˛ilor
chirurgicale, pentru care listele se afi∫eaz„ ∫i la Centrul
Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti.
(3) Cu cel pu˛in 24 de ore Ónainte de concurs, la fiecare
sal„ se afi∫eaz„ lista candida˛ilor repartiza˛i Ón sala
respectiv„.
CAPITOLUL IV
Desf„∫urarea concursului
Art. 17. — (1) Concursul se desf„∫oar„ Ón ziua de
duminic„, 19 noiembrie 2006.
(2) Œn diminea˛a zilei de concurs, la ora 7,30, ∫eful de
sal„ ∫i supraveghetorii lipesc Ón dreptul fiec„rui loc din sal„
o legitima˛ie de banc„ cu num„rul de ordine al candidatului
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respectiv, num„r corespunz„tor cu cel aflat Ón listele
candida˛ilor.
(3) Œncep‚nd cu ora 8,30, candida˛ii pot intra Ón sala Ón
care au fost repartiza˛i. La intrare se legitimeaz„ Ón fa˛a
∫efului de sal„ cu buletinul/cartea de identitate sau
pa∫aportul, documente ce trebuie s„ fie Ón termen de
valabilitate. Cei f„r„ un astfel de document valabil nu sunt
primi˛i Ón sala de concurs.
Art. 18. — (1) Candida˛ii sunt a∫eza˛i Ón sal„ Ón ordine
alfabetic„, conform listelor finale afi∫ate, cu excep˛ia
perechilor so˛—so˛ie, fra˛i—surori, care au obliga˛ia, sub
sanc˛iunea anul„rii lucr„rii ∫i elimin„rii din concurs, s„
semnaleze ∫efului de sal„ aceste situa˛ii pentru a putea fi
a∫eza˛i separat. Candida˛ii afla˛i Ón sal„ pot declara, sub
semn„tur„, situa˛iile men˛ionate mai sus. Fiecare candidat se
a∫az„ la locul indicat prin legitima˛ia de banc„. Candida˛ii
ocup„ numai locurile indicate de organizatori ∫i nu au voie
s„ le schimbe Óntre ei. Œn cazul Ón care locul desemnat ini˛ial
nu este corespunz„tor, candidatul poate fi mutat pe un loc
disponibil, dar numai la indica˛ia ∫efului de sal„.
(2) Candida˛ii sunt a∫eza˛i Ón sal„ Ón a∫a fel Ónc‚t s„
r„m‚n„ cel pu˛in un loc liber Óntre doi candida˛i.
(3) Œn prezen˛a tuturor candida˛ilor, ∫efii de sal„ citesc
instruc˛iunile privind modul de desf„∫urare a concursului.
Art. 19. — (1) Œncep‚nd cu ora 8,45, se Ómpart
candida˛ilor grilele pentru r„spuns ∫i c‚te o carioc„ neagr„
pentru completat grila (at‚t pentru completat r„spunsurile
considerate corecte, c‚t ∫i pentru completat datele de
identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru r„spuns se Ómpart
dup„ algoritmul stabilit de comisia comun„ central„.
(2) Se procedeaz„ la verificarea de c„tre fiecare
candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele gre∫eli
de tip„rire, caz Ón care grila respectiv„ este Ónlocuit„.
Fiecare candidat completeaz„ apoi datele personale Ón
spa˛iul special de pe gril„, cu litere majuscule.
(3) ™eful de sal„ ∫i supraveghetorii verific„
corectitudinea datelor Ónscrise, confrunt‚ndu-le cu actul de
identitate al candidatului ∫i cu legitima˛ia de banc„. Dup„
aceast„ opera˛iune, actul de identitate al fiec„rui candidat
r„m‚ne pe banc„ pe toat„ durata probei scrise. Candida˛ii
poart„ Óntreaga responsabilitate asupra datelor personale
Ónscrise pe gril„.
(4) Sacii sigila˛i con˛in‚nd caietele cu Óntreb„ri sunt
adu∫i la s„li Ón jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci
este constatat„ de ∫eful de sal„ ∫i de 3 candida˛i din sala
respectiv„. La ora 10,00 se desigileaz„ sacii Ón toate s„lile
de concurs din toate centrele universitare. Se Ómpart apoi
candida˛ilor caietele cu Óntreb„ri, ˛in‚ndu-se cont de tipul
de gril„ primit anterior. Din momentul Ón care a fost
distribuit ultimul caiet Óncepe m„surarea timpului de
concurs, care este de 4 ore. ™eful de sal„ noteaz„ la loc
vizibil (fie prin scriere pe tabl„, fie pe o h‚rtie, care este
afi∫at„) ∫i informeaz„ candida˛ii despre ora de Óncepere ∫i
ora de terminare a concursului.
(5) Fiecare candidat verific„ caietul cu Óntreb„ri, fiind
schimbate caietele cu gre∫eli de tip„rire.
(6) Œntreaga responsabilitate asupra coresponden˛ei Óntre
tipul de gril„ ∫i cel al caietului cu Óntreb„ri revine
candidatului.
(7) Candida˛ii care nu sunt prezen˛i Ón sal„ Ón momentul
deschiderii sacilor cu caietele cu Óntreb„ri nu mai au acces
Ón sala de concurs.
(8) Œn timpul concursului candida˛ii nu au voie s„
consulte niciun un fel de materiale, s„ discute cu ceilal˛i
candida˛i, s„ copieze sau s„ aib„ asupra lor aparatur„
electronic„ de comunicare. Materialele documentare sunt
depozitate Óntr-un col˛ al s„lii, unde candida˛ii nu au acces
p‚n„ la terminarea concursului.
(9) La terminarea concursului candida˛ii predau ∫efului de
sal„, sub semn„tur„, grila de r„spuns. Caietul cu Óntreb„ri
r„m‚ne Ón posesia candida˛ilor, cu excep˛ia celor care, din
orice motiv, p„r„sesc sala Ón primele 3 ore de concurs.
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(10) Candida˛ii absen˛i ∫i cei care se retrag din concurs
sunt men˛iona˛i ca atare Ón procesul-verbal (nominal). Cei
care se retrag predau grila de r„spuns ∫i caietul cu Óntreb„ri,
sub semn„tur„, ∫i pot p„r„si sala doar dup„ expirarea
primelor 30 de minute de la Ónceperea concursului. ™eful de
sal„ scrie pe grila lor îRetras din concurs“. Aceste grile sunt
preluate, constituind documente pe baza c„rora Ón lista
final„, pentru candidatul care s-a retras, se face men˛iunea
îRetras din concurs“. Dup„ p„r„sirea s„lii, niciunui candidat
nu Ói mai este permis„ revenirea (pe perioada desf„∫ur„rii
probei) pentru niciun motiv, cu excep˛ia situa˛iei Ón care un
candidat are necesit„˛i fiziologice, caz Ón care este Ónso˛it de
2 supraveghetori ∫i poate lipsi din sal„ maximum 10 minute.
Timpul absen˛ei din sal„ nu prelunge∫te durata probei pentru
candidatul respectiv.
(11) Grilele de r„spuns bune de corectat se predau de
c„tre candida˛i, sub semn„tur„, ∫efului de sal„. Corectura
acestor grile se face Ón mod electronic, Ón sala de concurs,
Ón prezen˛a autorului ∫i a Ónc„ 2 candida˛i din sala
respectiv„, care semneaz„ pe gril„. Dup„ anun˛area
punctajului tuturor candida˛ilor din sala respectiv„, ∫eful de
sal„, Ón prezen˛a a 3 candida˛i, ambaleaz„ ∫i sigileaz„
plicul cu grilele corectate ∫i discheta.
(12) Grilele de r„spuns cu men˛iunea îRetras din
concurs“ se ambaleaz„ separat.
(13) Grilele de r„spuns gre∫ite ∫i cele nefolosite sunt
ambalate separat ∫i poart„ men˛iunea îAnulat“.
(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu
men˛iunea îRetras din concurs“ ∫i grile îAnulat“) se
men˛ioneaz„ sala, num„rul de candida˛i, num„rul de grile
corectate, respectiv îRetras din concurs“, îAnulat“.
(15) ™efii de sal„ completeaz„ un proces-verbal privind
num„rul de candida˛i Ónscri∫i, candida˛i prezen˛i, grile de
r„spuns, caiete cu Óntreb„ri ∫i dischete primite ∫i returnate.
Procesele-verbale sunt semnate de ∫efii de sal„,
supraveghetori ∫i 3 candida˛i.
(16) Coletele ∫i procesele-verbale sunt puse Ón saci, care
sunt sigila˛i la r‚ndul lor ∫i preda˛i reprezentan˛ilor comisiei
comune zonale. Pentru sigilare se folosesc cle∫ti speciali care
se g„sesc la reprezentantul desemnat de comisia comun„
zonal„ ca r„spunz„tor de loca˛ia respectiv„ de concurs.
(17) Sacii sunt transporta˛i la sediul comisiei comune
zonale. Camerele Ón care se depoziteaz„ sacii sunt sigilate
de pre∫edintele comisiei comune zonale.
CAPITOLUL V
Clasificarea candida˛ilor
Art. 20. — Pre∫edintele comisiei comune zonale de
reziden˛iat Ómpreun„ cu colectivele care au alc„tuit Óntreb„rile
de concurs sunt prezen˛i Ón ziua concursului, Óncep‚nd cu
ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu r„spunsuri sunt
multiplicate Ón prezen˛a membrilor comisiei comune zonale
de reziden˛iat ∫i transmise Ón s„li prin delega˛i, Ón plicuri
sigilate. Plicul este Ónm‚nat ∫efului de sal„ de c„tre delega˛i
la expirarea celor 4 ore de concurs ∫i dup„ predarea de
c„tre candida˛i a grilelor pentru corectat.
Art. 21. — (1) Eventualele contesta˛ii privind
r„spunsurile corecte sunt depuse de candida˛i Ón termen de
24 de ore din momentul transmiterii grilelor Ón s„lile de
concurs. Contesta˛iile se depun la universitatea de
medicin„ ∫i farmacie sau se transmit prin fax la numerele
comunicate de comisia comun„ zonal„. Pentru centrul
universitar Bucure∫ti contesta˛iile se depun la sediul
Centrului Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar
Bucure∫ti (Bucure∫ti, str. Bode∫ti nr. 1, sectorul 2) sau se
transmit prin fax la nr. 021/255.64.06.
(2) Comisia comun„ zonal„ analizeaz„ ∫i comunic„
r„spunsurile corecte r„mase definitive, Ón termen de 48 de
ore de la expirarea termenului de depunere a contesta˛iilor.
Comunicarea grilei corecte r„mase definitiv„ se face prin
publicarea pe internet pe site-ul www.rezidentiat2006.ro ∫i
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prin afi∫area la universit„˛ile de medicin„ ∫i farmacie din
Cluj-Napoca, Craiova, T‚rgu Mure∫, Timi∫oara, respectiv la
Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar
Bucure∫ti, pentru centrul universitar Bucure∫ti, ∫i constituie
r„spuns la contesta˛iile primite.
(3) Œn urma analiz„rii contesta˛iilor ∫i stabilirii grilei
corecte r„mase definitiv„, punctajele comunicate Ón s„li pot
suferi modific„ri.
Art. 22. — (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite Ón urma
aplic„rii grilei corecte r„mase definitiv„ se face de o
comisie de speciali∫ti propu∫i de comisiile comune zonale
∫i desemna˛i prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice.
Membrii acestei comisii nu au voie s„ introduc„ sau s„
scoat„ din sala respectiv„ niciun fel de material. Œn sala
respectiv„ nu au acces dec‚t persoanele care formeaz„
comisia men˛ionat„.
(2) Grila corect„ r„mas„ definitiv„ este aplicat„ tuturor
candida˛ilor de la grupa respectiv„, indiferent dac„ au
contestat sau nu grila cu r„spunsuri anun˛at„ Ón s„lile de
concurs.
Art. 23. — Œnainte de alc„tuirea clasific„rilor, comisia
desemnat„ la art. 22 alin. (1) procedeaz„ la desfacerea
sacilor ∫i la verificarea con˛inutului fiec„rui colet, semnal‚nd
eventualele neconcordan˛e.
Art. 24. — (1) Clasificarea pe profiluri ∫i grupe de
specialit„˛i rezult„ prin unificarea electronic„ a rezultatelor
stabilite Ón urma aplic„rii grilei corecte r„mase definitiv„.
(2) Rezultatele concursului na˛ional pentru reziden˛iat se
confirm„ prin ordin al ministrului s„n„t„˛ii publice.
CAPITOLUL VI
Rezultate
Art. 25. — (1) Data afi∫„rii clasific„rilor este anun˛at„ Ón
timp util prin mass-media ∫i pe site-ul www.rezidentiat2006.ro.
(2) Clasific„rile, data ∫i locul alegerii specialit„˛ilor ∫i
centrelor de preg„tire sunt afi∫ate la universitatea de medicin„
∫i farmacie ∫i la autoritatea de s„n„tate public„ unde se
desf„∫oar„ concursul sau pot fi accesate pe internet.
Art. 26. — Alegerea specialit„˛ii ∫i a centrelor de
preg„tire are loc la aceea∫i dat„ pentru toate grupele de
specialit„˛i, prin teleconferin˛„. Candida˛ii au posibilitatea de
a se prezenta la unul dintre centrele universitare medicale:
Arad, Bucure∫ti, Bra∫ov, Cluj-Napoca, Craiova, Constan˛a,
Ia∫i, Oradea, Sibiu, T‚rgu Mure∫ sau Timi∫oara.
CAPITOLUL VII
Alegerea specialit„˛ii ∫i a centrelor de preg„tire
Art. 27. — (1) Candida˛ii, absolven˛i ai facult„˛ilor de
medicin„, care la concursul de reziden˛iat au ob˛inut
punctaj de promovare [art. 4 alin. (2)], dar nu s-au
clasificat Ón limita num„rului de locuri publicate la grupa de
specialitate la care au participat sunt confirma˛i, la cerere,
ca reziden˛i Ón medicin„ de familie, beneficiind de Óncadrare
cu contract individual de munc„ pe durat„ determinat„, ca
medici reziden˛i Ón medicin„ de familie.
(2) Medicii de medicin„ general„ cu drept de liber„
practic„, Óncadra˛i cu contract individual de munc„ la cabinete
∫colare, cabinete planificare familial„, servicii de urgen˛„ etc.,
precum ∫i cei care se afl„ Ón rela˛ii contractuale cu casele de
asigur„ri de s„n„tate, declara˛i reziden˛i Ón condi˛iile alin. (1),
opteaz„ pentru men˛inerea contractelor actuale sau pentru
Óncadrarea ca medici reziden˛i.
Art. 28. — (1) Redistribuirea c„tre medicin„ de familie,
pe baza cererilor, are loc dup„ ce se repartizeaz„ cei
reu∫i˛i Ón limita locurilor publicate pentru fiecare grup„ de
specialit„˛i.
(2) Redistribuirea c„tre medicin„ de familie, alegerea
centrului universitar ∫i, prin intermediul acestuia, a unit„˛ii
sanitare de formare se fac separat pentru fiecare grup„ de
specialitate, num„rul de locuri fiind repartizat propor˛ional
cu num„rul de candida˛i.

Art. 29. — Candida˛ii sau Ómputernici˛ii acestora care nu
sunt prezen˛i Ón data, ora ∫i locul fixat pentru alegerea
specialit„˛ii ∫i a centrului de preg„tire pierd drepturile
conferite de concurs.
CAPITOLUL VIII
Exemplific„ri privind tipurile de Óntreb„ri
∫i modul de punctare
Art. 30. — Caietele de concurs au un num„r de 200
de Óntreb„ri pentru fiecare profil ∫i grup„ de specialit„˛i.
Toate Óntreb„rile de concurs sunt elaborate de comisiile de
speciali∫ti stabilite de pre∫edin˛ii comisiilor comune zonale
∫i sunt diferite de cele deja publicate.
Art. 31. — (1) Cele 200 de Óntreb„ri de concurs sunt
de dou„ tipuri, astfel:
a) 25% din total sunt Óntreb„ri tip complement simplu, cu
un singur r„spuns corect posibil din 5; se noteaz„ fiecare
Óntrebare cu r„spuns corect cu 4 puncte; dac„ la aceste
Óntreb„ri candida˛ii marcheaz„ mai mult sau mai pu˛in de un
r„spuns corect, Óntrebarea se anuleaz„ (punctaj 0);
b) 75% din total sunt Óntreb„ri tip complement multiplu
cu 2—4 r„spunsuri corecte; fiecare Óntrebare cu r„spunsuri
corecte este notat„ cu 5 puncte; dac„ la aceste Óntreb„ri
candidatul marcheaz„ mai pu˛in de 2 sau mai mult de
4 r„spunsuri, Óntrebarea se anuleaz„ (punctaj 0);
(2) Œn caietul de concurs se precizeaz„ Óntreb„rile de
tip complement simplu ∫i Óntreb„rile de tip complement
multiplu.
Exemplu de punctare:
A B C D E = Óntrebare cu dou„ r„spunsuri corecte A ∫i C
— Ón cazul Ón care marcheaz„ corect A ∫i C, prime∫te
5 puncte, astfel:
AB C D E
X

X

1 1 1 1 1
= 5 puncte;
— Ón cazul Ón care marcheaz„ A ∫i B, prime∫te
3 puncte, astfel:
AB C D E
X X

1 0 0 1 1
= 3 puncte.
(3) Departajarea candida˛ilor cu punctaj egal se face pe
baza punctajului ponderat, care reprezint„ calculul statistic Ón
func˛ie de r„spunsurile corecte date de to˛i candida˛ii la
Óntrebarea considerat„ cu gradul de dificultate cel mai mare.
(4) Departajarea candida˛ilor care au ob˛inut punctajul
maxim posibil se face prin sus˛inerea unei probe suplimentare
de departajare. Aceast„ prob„ const„ din 100 de Óntreb„ri, din
tematica ∫i bibliografia aprobate, de tip complement multiplu,
alc„tuite cu 24 de ore Ónainte de sus˛inerea probei, Óntr-un
sediu securizat. Aceast„ prob„ are loc Ón ziua de s‚mb„t„,
25 noiembrie 2006, Ón centrul universitar Ón care s-a
desf„∫urat concursul. Corectura se face Ón mod electronic Ón
sala de concurs, Ón prezen˛a candida˛ilor. Rezultatele sunt
folosite pentru alc„tuirea unei ierarhiz„ri a candida˛ilor care au
ob˛inut punctaj maxim posibil.
Candida˛ii care nu se prezint„ la proba de departajare
figureaz„ Ón clasificare Ón ordine alfabetic„, dup„
ierarhizarea candida˛ilor care au sus˛inut proba de
departajare.
(5) Pentru sus˛inerea probei de departajare nu se
percepe tax„.
CAPITOLUL IX
Probleme de organizare
Art. 32. — Pentru buna desf„∫urare a concursului de
reziden˛iat se stabilesc grupuri de lucru pentru Óndeplinirea
urm„toarelor obliga˛ii:
a) publicarea tematicii ∫i a bibliografiei de concurs,
precum ∫i a metodologiei de desf„∫urare a concursului —
coordonator este pre∫edintele comisiei comune centrale;
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b) stabilirea num„rului de locuri pe profiluri, grupe de
specialit„˛i ∫i centre de preg„tire, conform prevederilor
legale — ordin comun al ministrului s„n„t„˛ii publice ∫i al
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii;
c) rezolvarea problemelor financiare (propunere tax„ ∫i
Óncasare, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata
personalului care a contribuit la concurs etc.) —
responsabil este Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti;
d) Ónchirierea s„lilor pentru concurs, prezentarea unui
tabel cu locul, numele ∫i capacitatea fiec„rei s„li, av‚ndu-se
grij„ s„ r„m‚n„ Ón fiecare sal„ 1 — 3 locuri libere (Ón
func˛ie de capacitatea s„lii), ∫i verificarea cu o s„pt„m‚n„
Ónainte a condi˛iilor de lucru Ón sala respectiv„ (c„ldur„,
lumin„, aerisire, scaune bune etc.) — responsabil este
pre∫edintele comisiei comune zonale;
e) asigurarea materialelor necesare Óntregii sesiuni
(h‚rtie, carioci de culori diferite, h‚rtie de Ómpachetat,
plicuri pentru grile, sfoar„, cear„ ro∫ie, dischete noi, cle∫ti
pentru sigilat etc.) — responsabil este Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti;
f) organizarea supravegherii concursului — responsabil
este pre∫edintele comisiei comune zonale;
— solicitarea prin UMF-uri ∫i ASP-uri a unui num„r
suficient de supraveghetori (1 supraveghetor la 25 de
candida˛i cu un minim de 3 persoane pentru o sal„);
— desemnarea ∫efilor de cl„dire, de sal„ ∫i a
supraveghetorilor pe locuri de concurs;
— instruirea acestora cu o s„pt„m‚n„ Ónainte de
concurs;
g) Óntocmirea ∫i tip„rirea listelor cu candida˛i, a legitima˛iilor
de banc„ ∫i Ómp„r˛irea candida˛ilor pe s„li Ón func˛ie de
capacitatea fiec„reia, afi∫area acestora ∫i transmiterea spre
web master pentru publicarea pe internet — responsabili sunt
Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar
Bucure∫ti ∫i pre∫edin˛ii comisiilor comune zonale;
h) elaborarea ∫i tip„rirea instruc˛iunilor pentru ∫efii de
cl„dire, de sal„, supraveghetori ∫i candida˛i — coordonator
este pre∫edintele comisiei comune centrale;
i) elaborarea ∫i tip„rirea documentelor nesecrete
(procese-verbale, diferen˛iate pentru ∫efii de cl„diri ∫i de
sal„, de predare-primire a sacilor cu caiete cu Óntreb„ri ∫i
de predare-primire de la sf‚r∫itul concursului, pentru plicuri
cu grile corectate, dischete, plicuri cu grile anulate sau
nefolosite, grile îRetras din concurs“, caiete cu Óntreb„ri
nefolosite, at‚t ale ∫efilor de sal„ c„tre ∫efii de cl„dire, c‚t
∫i ale ∫efilor de cl„dire c„tre comisiile comune zonale;
procese-verbale privind derularea concursului, completate ∫i
semnate de ∫efii de sal„ ∫i de supraveghetori, grilele de
r„spuns, plicurile ce con˛in borderourile de predare a grilei
pentru corectat ∫i de luare la cuno∫tin˛„ a punctajului) —
responsabil este Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti;
j) tip„rirea caietelor cu Óntreb„ri — responsabil este
pre∫edintele comisiei comune zonale;
k) transportul caietelor cu Óntreb„ri la s„lile de concurs
∫i apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia
comun„ zonal„, preg„tire de ma∫ini ∫i personal de Ónso˛ire —
responsabil este pre∫edintele comisiei comune zonale;
l) preg„tirea pentru corectur„, dup„ aducerea la s„li a
aparaturii electronice ∫i asigurarea personalului necesar,
altul dec‚t ∫efii de sal„ sau supraveghetorii — responsabil
este pre∫edintele comisiei comune zonale;
m) stabilirea programului de corectare a grilelor pe
calculator — responsabil este Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti;
n) citirea grilelor prin scanare — responsabil este
pre∫edintele comisiei comune zonale;
o) stabilirea grilei de r„spuns — responsabil este
pre∫edintele comisiei comune zonale;
p) stabilirea clasific„rilor finale Ón ordinea descresc„toare
a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 31
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alin. (3) ∫i (4), pe profiluri ∫i grupe de specialit„˛i —
responsabil este pre∫edintele comisiei comune centrale;
r) afi∫area clasific„rilor finale — responsabil este
pre∫edintele comisiei comune centrale;
s) crearea unei pagini web pe internet Ón care se
public„ toate informa˛iile nesecrete legate de concurs
(distribu˛ia pe s„li a candida˛ilor, locul de afi∫are a acestor
date, instruc˛iuni pentru candida˛i, punctaje ob˛inute,
cataloagele finale Ón ordinea clasific„rii etc.) — responsabil
este Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar
Bucure∫ti;
t) alegerea locurilor publicate la reziden˛iat ∫i a centrelor
de preg„tire — responsabil este pre∫edintele comisiei
comune centrale;
u) redistribuirea c„tre medicin„ de familie, alegerea
centrului universitar ∫i, prin intermediul acestuia, a unit„˛ii
sanitare de formare — responsabil este pre∫edintele
comisiei comune centrale.
Art. 33. — Materialele necesare concursului,
achizi˛ionate de Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare Ón
Domeniul Sanitar Bucure∫ti, se trimit comisiilor comune
zonale p‚n„ la data de 9 noiembrie 2006.
Art. 34. — (1) Preg„tirea materialelor necesare
desf„∫ur„rii concursului presupune: realizarea grilelor pentru
r„spuns, preg„tirea sacilor cu materiale nesecrete ∫i
realizarea caietelor cu Óntreb„ri.
(2) Grilele pentru r„spuns se tip„resc, p‚n„ la data de
4 noiembrie 2006, Óntr-un num„r dublu fa˛„ de num„rul
candida˛ilor Ónscri∫i pe liste, plus o rezerv„ de 10% din
fiecare tip, pentru a preÓnt‚mpina posibilele dificult„˛i
generate de distribu˛ia diferit„ a fiec„rui tip de gril„ Ón s„li.
Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C ∫i D, pentru
fiecare profil ∫i grup„ de specialit„˛i corespunz„tor cu
notarea caietelor cu Óntreb„ri, astfel Ónc‚t Ón s„li candida˛ii
care au locurile apropiate s„ aib„ grile ∫i caiete de tipuri
diferite.
(3) Preg„tirea sacilor pentru s„li, con˛in‚nd toate
materialele nesecrete necesare (cu excep˛ia caietelor cu
Óntreb„ri), se face de c„tre comisiile comune zonale, Ón
s„pt„m‚na premerg„toare concursului.
Fiecare sac, pe care se scriu profilul, grupa de
specialit„˛i, cl„direa, sala, precum ∫i con˛inutul sacului,
cuprinde urm„toarele materiale:
— colete sigilate cu grile pentru r„spuns; num„rul
grilelor pentru r„spuns este dublu fa˛„ de num„rul
candida˛ilor din sala respectiv„ (+10%), astfel Ónc‚t s„ se
asigure posibilitatea schimb„rii grilei cu una de acela∫i tip,
o dat„ pentru fiecare candidat, Ón cazul Ón care candidatul
a f„cut gre∫eli ∫i solicit„ schimbarea grilei; pe fiecare colet
se scriu sala, num„rul de candida˛i din sala respectiv„,
num„rul de grile pentru r„spuns con˛inute de colet
(num„rul candida˛ilor din sala respectiv„ x 2 + 10%);
— pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de
r„spuns; num„rul pixurilor-carioca este corespunz„tor
num„rului candida˛ilor din sala respectiv„ + 30% rezerv„;
— plicuri format A4 pentru Ómpachetarea grilelor
corectate;
— coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se
introduc Ón plicuri;
— plicuri format A5 con˛in‚nd plumbii ∫i s‚rma pentru
sigilat sacii;
— band„ adeziv„ pentru sigilat plicurile cu grilele
corectate ∫i coletele cu grile anulate ∫i retrase din concurs;
— sfoar„ pentru legat coletele cu grile;
— h‚rtie de Ómpachetat pentru coletele cu grile anulate
∫i retrase din concurs;
— s‚rme cu plumbi;
— pixuri-carioca de culoare ro∫ie.
Sacii cu materialele nesecrete sigila˛i sunt depozita˛i la
nivelul comisiilor comune zonale, cu dou„ zile Ónainte de
concurs. Sediul este sigilat.
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Œn diminea˛a zilei de concurs, sacii sigila˛i, con˛in‚nd
cele de mai sus, separat pentru fiecare sal„ de concurs,
sunt transporta˛i de comisiile special desemnate la locurile
de desf„∫urare a concursului.
(4) Pentru crearea ∫i multiplicarea caietelor cu Óntreb„ri
se desf„∫oar„ urm„toarele activit„˛i:
a) Pre∫edintele comisiei comune zonale Ómpreun„ cu
coordonatorul Ó∫i aleg grupurile de lucru pentru conceperea
Óntreb„rilor. Aceste grupuri de lucru sunt f„cute publice Ón
ziua concursului.
b) Œntreb„rile sunt create dup„ tematica ∫i bibliografia
deja anun˛ate. Ele sunt prezentate Ón anumite condi˛ii de
punere Ón pagin„ ∫i/sau pe dischet„ pe un anumit tipar.
c) Caietele cu Óntreb„ri sunt alc„tuite ∫i multiplicate de
o comisie special desemnat„ care lucreaz„ Óntr-un loc de
unde nu are nicio leg„tur„ cu exteriorul ∫i nu p„r„se∫te
locul respectiv, dec‚t dup„ minimum o or„ de la Ónceperea
probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul
respectiv, comisia desemnat„ dispune de toate materialele
∫i echipamentele necesare multiplic„rii caietelor cu Óntreb„ri
∫i ambal„rii lor Ón saci ce vor fi sigila˛i. Caietele sunt
multiplicate Óntr-un num„r stabilit Ón func˛ie de num„rul
candida˛ilor din fiecare sal„, plus o rezerv„ de 20% pentru
Ónlocuire, Ón cazul unor eventuale gre∫eli de tip„rire ∫i
pentru preÓnt‚mpinarea dificult„˛ilor legate de distribu˛ia
diferit„ a fiec„rui tip Ón sal„. Caietele sunt multiplicate pe 4
tipuri, notate A, B, C ∫i D pentru fiecare profil ∫i grup„ de
specialit„˛i. Caietele con˛in acelea∫i Óntreb„ri, dar ordinea
acestor Óntreb„ri este diferit„ pentru fiecare dintre cele 4
tipuri de caiete.

d) Dup„ multiplicarea caietelor Óntr-un num„r
corespunz„tor din fiecare tip acestea sunt Ómpachetate,
pachetele sunt sigilate cu band„ adeziv„ ∫i ∫tampilate
(∫tampila este emis„ de Centrul Na˛ional de Perfec˛ionare
Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti), puse Ón saci, iar sacii sunt
sigila˛i cu cle∫tii transmi∫i de Centrul Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti. Rezerva de
caiete pentru fiecare tip este pus„ Ón sacul desemnat
pentru fiecare sal„ de concurs.
e) Œn diminea˛a zilei de concurs, sacii sigila˛i, separat
pentru fiecare sal„ de concurs, sunt transporta˛i la locul de
desf„∫urare a concursului de comisiile special desemnate,
Ón ma∫ini Ónso˛ite de dou„ persoane.
f) Dup„ terminarea opera˛iunilor de multiplicare, toate
materialele r„mase (rebuturi, plusuri, matri˛e din copiatoare
etc.) sunt Ómpachetate separat, sigilate ∫i transportate la
sediul comisiei comune zonale, unde se p„streaz„ p‚n„
dup„ alegerea specialit„˛ilor ∫i a centrelor de preg„tire.
Art. 35. — Œn termen de 5 zile de la data finaliz„rii
alegerii specialit„˛ilor ∫i a centrelor de preg„tire, toate
documentele rezultate Ón urma acestui concurs (grilele cu
r„spunsurile candida˛ilor, grilele îAnulat“ ∫i îRetras din
concurs“, dischetele, procesele-verbale, contesta˛iile
candida˛ilor, documentele emise de comisia comun„ zonal„
privind rezolvarea contesta˛iilor ∫i stabilirea grilei corecte
r„mase definitiv„, tabelele originale cu alegerea specialit„˛ii
∫i a centrului de preg„tire etc.) sunt Ómpachetate ∫i sigilate.
Pachetele sunt trimise prin delegat ∫i predate cu procesverbal de predare-primire Centrului Na˛ional de
Perfec˛ionare Ón Domeniul Sanitar Bucure∫ti.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judec„torilor stagiari
∫i al procurorilor stagiari
Œn temeiul dispozi˛iilor art. 133 alin. (5) ∫i (7) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i ale art. 23 alin. (1) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

h o t „ r „ ∫ t e:

Art. 1. — Se aprob„ Regulamentul privind examenul de
capacitate al judec„torilor stagiari ∫i al procurorilor stagiari,
prev„zut Ón anexa care face parte integrant„ din prezenta
hot„r‚re.
Art. 2. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri,
Hot„r‚rea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 306/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de

capacitate al judec„torilor stagiari ∫i procurorilor stagiari,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 815
din 8 septembrie 2005, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se abrog„.
Art. 3. — Prezenta hot„r‚re se public„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judec„tor Iulian GÓlc„
Bucure∫ti, 14 septembrie 2006.
Nr. 581.
ANEX√

REGULAMENT
privind examenul de capacitate al judec„torilor stagiari ∫i al procurorilor stagiari
CAPITOLUL I
Preg„tirea judec„torilor ∫i procurorilor
Ón perioada de stagiu
Art. 1. — Judec„torii stagiari ∫i procurorii stagiari sunt
numi˛i Ón func˛ie de Consiliul Superior al Magistraturii pe
baza mediei generale, care reprezint„ media aritmetic„ a
rezultatelor finale ale celor doi ani de studiu ∫i ale

examenului de absolvire a Institutului Na˛ional al
Magistraturii.
Art. 2. — (1) Judec„torii stagiari ∫i procurorii stagiari
efectueaz„ un stagiu cu o durat„ de un an, potrivit legii.
(2) Perioada de stagiu Óncepe din ziua Ón care
judec„torii stagiari ∫i procurorii stagiari au fost numi˛i Ón
aceste func˛ii.
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Art. 3. — Judec„torii stagiari ∫i procurorii stagiari sunt
obliga˛i s„ continue preg„tirea profesional„ pe toat„ durata
stagiului, sub coordonarea Óndrum„torului de stagiu.
Art. 4. — (1) Judec„torii stagiari au dreptul s„ judece
doar Ón materiile date de lege Ón mod expres Ón
competen˛a lor.
(2) Procurorii stagiari au dreptul s„ pun„ concluzii Ón
instan˛„, s„ efectueze ∫i s„ semneze acte procedurale, sub
coordonarea unui procuror care se bucur„ de stabilitate.
Solu˛iile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de
procurorii care Ói coordoneaz„.
Art. 5. — (1) Conducerea judec„toriei ∫i conducerea
parchetului de pe l‚ng„ aceasta sunt obligate s„ asigure
condi˛ii optime pentru desf„∫urarea stagiului ∫i pentru
preg„tirea judec„torilor stagiari ∫i a procurorilor stagiari, Ón
scopul perfec˛ion„rii cuno∫tin˛elor teoretice ∫i practice
specifice activit„˛ii.
(2) Œn acest scop, pre∫edin˛ii judec„toriilor ∫i primprocurorii parchetelor de pe l‚ng„ acestea vor desemna la
Ónceputul perioadei de stagiu un judec„tor, respectiv un
procuror, cu o preg„tire profesional„ temeinic„ ∫i
experien˛„, care va coordona preg„tirea judec„torilor
stagiari ∫i, respectiv, a procurorilor stagiari.
(3) Activitatea fiec„rui judec„tor stagiar ∫i procuror
stagiar va fi analizat„ trimestrial de c„tre judec„torul,
respectiv procurorul desemnat. Ace∫tia din urm„ vor
propune conducerii judec„toriei sau, dup„ caz, a
parchetului de pe l‚ng„ aceasta m„surile ce se impun
pentru Ómbun„t„˛irea preg„tirii profesionale ∫i a activit„˛ii
judec„torilor stagiari ∫i a procurorilor stagiari, Óntocmind
trimestrial un referat de evaluare privind Ónsu∫irea de c„tre
ace∫tia a cuno∫tin˛elor practice specifice activit„˛ii de
judec„tor sau de procuror.
Art. 6. — (1) Œn vederea prezent„rii la examenul de
capacitate, ultimul referat de evaluare va fi Ónso˛it de avizul
consultativ al pre∫edintelui cur˛ii de apel sau, dup„ caz, al
procurorului general al parchetului de pe l‚ng„ aceasta.
(2) Constat„rile referatelor de evaluare vor fi
consemnate Ón fi∫a pentru stagiul de practic„ a
judec„torului sau a procurorului. Œn aceast„ fi∫„
pre∫edintele judec„toriei sau, dup„ caz, prim-procurorul
parchetului de pe l‚ng„ aceasta va Ónscrie ∫i perioadele de
Óntrerupere a stagiului, determinate de:
a) starea de s„n„tate;
b) concediile de maternitate sau pentru cre∫terea
copilului Ón v‚rst„ de p‚n„ la 2 ani;
c) concediile de studii, cu excep˛ia celor destinate
preg„tirii pentru profesia de judec„tor sau de procuror;
d) concediile f„r„ plat„;
e) perioada efectu„rii stagiului militar;
f) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din
activitate, cu precizarea domeniului de specializare;
g) alte Óntreruperi ale activit„˛ii.
(3) Sunt incluse Ón perioada de stagiu numai cursurile
de preg„tire profesional„ organizate de Institutul Na˛ional al
Magistraturii.
(4) Judec„torii stagiari ∫i procurorii stagiari au dreptul la
concedii de studii de specialitate pl„tite, pentru preg„tirea
∫i sus˛inerea examenului de capacitate, conform legii.
CAPITOLUL II
Organizarea ∫i desf„∫urarea examenului de capacitate
Art. 7. — (1) Dup„ Óncheierea perioadei de stagiu,
judec„torii stagiari ∫i procurorii stagiari sunt obliga˛i s„ se
prezinte la examenul de capacitate.
(2) Œn cazul Ón care judec„torul stagiar sau procurorul
stagiar este respins la examenul de capacitate, acesta este
obligat s„ se prezinte la urm„torul examen.
(3) Lipsa nejustificat„ de la examenul de capacitate sau
respingerea candidatului la dou„ sesiuni atrage pierderea
calit„˛ii de judec„tor stagiar sau de procuror stagiar. Œn
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aceast„ situa˛ie, judec„torul stagiar sau procurorul stagiar
este obligat s„ restituie bursa de auditor de justi˛ie ∫i
cheltuielile de ∫colarizare.
(4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive
temeinice, la cererea judec„torului stagiar sau a
procurorului stagiar, cu avizul conduc„torului instan˛ei sau
al parchetului la care acesta func˛ioneaz„, poate aproba
am‚narea examenului de capacitate numai o singur„ dat„.
(5) Judec„torul stagiar sau procurorul stagiar care, din
motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de
capacitate poate sus˛ine acest examen dac„ de la
Óncheierea stagiului ∫i p‚n„ la data fixat„ pentru examen
nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozi˛iile alin. (3) se
aplic„ Ón mod corespunz„tor.
(6) Dup„ trecerea termenului de 2 ani, persoanele
prev„zute la alin. (5) sunt obligate s„ efectueze din nou
stagiul, potrivit legii.
Art. 8. — (1) Examenul de capacitate al judec„torilor
stagiari ∫i al procurorilor stagiari se organizeaz„ anual de
Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul
Institutului Na˛ional al Magistraturii.
(2) Data, locul, modul de desf„∫urare a examenului de
capacitate ∫i calendarul de desf„∫urare se aprob„ de
Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Direc˛iei
resurse umane ∫i organizare ∫i a Institutului Na˛ional al
Magistraturii, ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea a III-a, precum ∫i pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistaturii ∫i pe cea a Institutului
Na˛ional al Magistraturii, cu cel pu˛in 90 de zile Ónainte de
data stabilit„ pentru examenul de capacitate.
(3) Tematica ∫i bibliografia, precum ∫i cererea-tip de
Ónscriere se aprob„ de Consiliul Superior al Magistraturii,
la propunerea Institutului Na˛ional al Magistraturii, se
transmit instan˛elor ∫i parchetelor ∫i se public„ pe
pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii ∫i
pe cea a Institutului Na˛ional al Magistraturii, cu cel pu˛in
90 de zile Ónainte de data stabilit„ pentru examenul de
capacitate.
Art. 9. — (1) Œnscrierea la examenul de capacitate se
face Ón termen de 60 de zile de la publicarea datei
examenului.
(2) Cererile de Ónscriere la examenul de capacitate se
depun la Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) La cererea-tip de Ónscriere se anexeaz„:
a) diploma de absolvire a Institutului Na˛ional al
Magistraturii, Ón copie;
b) referatele de evaluare ∫i avizul consultativ al
pre∫edintelui cur˛ii de apel sau, dup„ caz, al procurorului
general al parchetului de pe l‚ng„ aceasta;
c) fi∫a de stagiu, Ón original.
Art. 10. — Se pot Ónscrie la examen judec„torii stagiari
∫i procurorii stagiari al c„ror stagiu se va Ómplini p‚n„ Ón
ultima zi a examenului de capacitate.
Art. 11. — Examenul de capacitate const„ Ón verificarea
cuno∫tin˛elor teoretice ∫i practice prin probe scrise ∫i orale.
Art. 12. — (1) Probele scrise constau Ón lucr„ri cu
subiecte distincte pentru judec„tori ∫i procurori, inclusiv
solu˛ionarea unor spe˛e ∫i redactarea de lucr„ri cu caracter
practic, Ón func˛ie de specificul activit„˛ii candida˛ilor.
(2) Probele scrise se sus˛in la urm„toarele materii:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal.
Art. 13. — Probele scrise se vor sus˛ine pe parcursul a
dou„ zile, dup„ urm„toarea repartizare:
— prima zi: proba la drept civil ∫i drept procesual civil;
— a doua zi: proba la drept penal ∫i drept procesual
penal.
Art. 14. — (1) Probele orale se sus˛in la urm„toarele
materii: fundamentele constitu˛ionale ale statului de drept,
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institu˛iile de baz„ (din: dreptul civil, dreptul procesual civil,
dreptul penal, dreptul procesual penal), organizarea
judiciar„ ∫i Codul deontologic al judec„torilor ∫i procurorilor.
(2) Examinarea se face pe baz„ de bilete.
Art. 15. — Pe durata desf„∫ur„rii probelor scrise ∫i
orale este permis„ consultarea legisla˛iei indicate Ón
tematic„, cu excep˛ia celei comentate ∫i adnotate.
Art. 16. — (1) Consiliul Superior al Magistraturii
nume∫te comisia de organizare a examenului de
capacitate, comisia de elaborare a subiectelor, comisia de
corectare ∫i comisia de contesta˛ii.
(2) Nu vor fi numite Ón comisii persoanele care au so˛ul
sau so˛ia, rude sau afini p‚n„ la gradul al patrulea inclusiv
Ón r‚ndul candida˛ilor. To˛i membrii comisiilor vor completa
declara˛ii Ón acest sens.
(3) Dac„ incompatibilitatea prev„zut„ la alin. (2) se
ive∫te ulterior desemn„rii membrilor comisiilor, membrul Ón
cauz„ are obliga˛ia s„ se retrag„ ∫i s„ comunice de Óndat„
aceast„ situa˛ie pre∫edintelui comisiei, Ón vederea Ónlocuirii
sale.
Art. 17. — (1) Comisia de organizare a examenului de
capacitate se constituie prin hot„r‚re a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, la propunerea Direc˛iei resurse
umane ∫i organizare a Consiliului Superior al Magistraturii
∫i a Institutului Na˛ional al Magistraturii, ∫i coordoneaz„
organizarea ∫i desf„∫urarea ac˛iunilor pentru examen.
(2) Comisia de organizare a examenului se compune din:
— pre∫edinte: secretarul general al Consiliului Superior
al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii
Direc˛iei resurse umane ∫i organizare, dup„ caz;
— vicepre∫edin˛i: directorii Institutului Na˛ional al
Magistraturii sau directorii Direc˛iei resurse umane ∫i
organizare, dup„ caz;
— membri: directori, ∫efi de serviciu, judec„tori ∫i
procurori deta∫a˛i Ón cadrul Consiliului Na˛ional al
Magistraturii sau al Institutului Na˛ional al Magistraturii,
consilieri juridici asimila˛i magistra˛ilor din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii, exper˛i ai Institutului Na˛ional al
Magistraturii, func˛ionari publici ∫i personal contractual din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii ∫i al Institutului
Na˛ional al Magistraturii.
Art. 18. — (1) Comisia de organizare a examenului are,
Ón principal, urm„toarele atribu˛ii:
1. transmite cererea-tip de Ónscriere, tematica ∫i
bibliografia de concurs c„tre cur˛ile de apel ∫i parchetele
de pe l‚ng„ acestea;
2. centralizeaz„ cererile de Ónscriere la examen,
Óntocme∫te listele de Ónscriere, verific„ Óndeplinirea de c„tre
candida˛i a condi˛iilor legale de participare la examen,
Óntocme∫te ∫i afi∫eaz„ lista candida˛ilor care Óndeplinesc
condi˛iile legale de participare la examen ∫i afi∫eaz„ lista
final„ a candida˛ilor;
3. controleaz„ ∫i Óndrum„ ac˛iunile privind organizarea ∫i
desf„∫urarea examenului, const‚nd, Ón principal, Ón:
identificarea ∫i, dup„ caz, Ónchirierea spa˛iilor adecvate
pentru sus˛inerea probelor de examen, procurarea
necesarului de rechizite, asigurarea asisten˛ei medicale pe
parcursul desf„∫ur„rii examenului ∫i a pazei necesare
pentru p„strarea ordinii publice la centrele de examen ∫i
de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare ∫i
diurn„, dup„ caz, pentru membrii comisiilor;
4. ia m„suri pentru a asigura paza subiectelor ∫i a
lucr„rilor scrise la sediul Institutului Na˛ional al Magistraturii
∫i Ón timpul transportului acestora, precum ∫i p„strarea
ordinii publice la centrele de examen ∫i de evaluare;
5. asigur„ confec˛ionarea ∫tampilelor-tip pentru examen,
numerotate;
6. instruie∫te, cu 24—48 de ore Ónaintea datei
examenului, responsabilii de sal„ numi˛i prin hot„r‚re a
pre∫edintelui comisiei de organizare;

7. preia de la comisia de elaborare a subiectelor
subiectele pentru proba scris„ ∫i baremele de evaluare ∫i
notare, Ón plicuri distincte, Ónchise ∫i sigilate;
8. p„streaz„, Ón condi˛ii de deplin„ siguran˛„, subiectele
∫i baremele de evaluare ∫i notare la sediul Institutului
Na˛ional al Magistraturii;
9. coordoneaz„ multiplicarea subiectelor pentru problele
scrise, imediat dup„ extragerea variantei de examen, Ón
func˛ie de num„rul candida˛ilor, sigil‚nd apoi plicurile care
con˛in necesarul de subiecte pentru fiecare sal„;
10. distribuie candida˛ilor subiectele multiplicate pentru
probele scrise;
11. afi∫eaz„ baremul de evaluare ∫i notare la centrele
de examen, cu 15 minute Ónainte de Óncheierea probei
scrise, ∫i asigur„ publicarea acestuia, precum ∫i a
subiectelor de examen pe paginile de internet ale
Consiliului Superior al Magistraturii ∫i Institutului Na˛ional al
Magistraturii;
12. organizeaz„ transportul lucr„rilor scrise de la
centrele de examen la centrul de evaluare ∫i r„spunde de
securitatea acestora;
13. pred„ comisiei de corectare, Ón ziua desf„∫ur„rii
examenului, lucr„rile scrise, precum ∫i subiectele ∫i
baremele de evaluare ∫i notare;
14. ia m„suri pentru ca Ón spa˛iile Ón care se
desf„∫oar„ probele de examen, precum ∫i Ón cele Ón care
Ó∫i desf„∫oar„ activitatea comisia de corectare sau de
contesta˛ii s„ nu p„trund„ persoane str„ine, neautorizate
de comisie sau neprev„zute de prezentul regulament;
15. prime∫te de la comisiile de corectare ∫i de
contesta˛ii lucr„rile scrise, borderourile individuale de
notare, borderoul centralizator ∫i procesele-verbale
cuprinz‚nd deciziile acestor comisii;
16. asigur„ respectarea procedurii de evaluare ∫i notare;
17. calculeaz„ mediile generale ∫i Óntocme∫te listele
finale;
18. analizeaz„ desf„∫urarea ∫i rezultatele examenului ∫i
prezint„ concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;
19. informeaz„ de Óndat„ conducerea Consiliului
Superior al Magistraturii cu privire la orice situa˛ie
deosebit„ a c„rei rezolvare nu este prev„zut„ Ón prezentul
regulament, precum ∫i cu privire la orice situa˛ie care
impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea,
deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;
20. propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
eventualele modific„ri Ón modul de organizare ∫i
desf„∫urare a examenului;
21. asigur„ afi∫area ∫i publicarea simultan„ pe paginile
de internet, de c„tre Consiliul Superior al Magistraturii ∫i
Institutul Na˛ional al Magistraturii, a rezultatelor finale ale
examenului ∫i asigur„ transmiterea acestora c„tre cur˛ile de
apel ∫i parchetele de pe l‚ng„ acestea;
22. Óndepline∫te orice alte atribu˛ii necesare bunei
desf„∫ur„ri a examenului.
(2) Pre∫edintele comisiei de organizare a examenului ia
toate m„surile necesare Óndeplinirii atribu˛iilor prev„zute la
alin. (1). Œn acest scop, pre∫edintele comisiei de organizare
a examenului stabile∫te fi∫a de atribu˛ii pentru vicepre∫edin˛ii,
membrii comisiei ∫i pentru responsabilii de sal„.
Art. 19. — (1) Comisia de organizare a examenului
verific„ Óndeplinirea condi˛iilor de participare la examen a
candida˛ilor ∫i Óntocme∫te lista acestora cu cel pu˛in 25 de
zile Ónaintea datei examenului. Lista candida˛ilor se
afi∫eaz„ la sediul Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i la
sediul cur˛ilor de apel ∫i parchetelor de pe l‚ng„ acestea
∫i se public„ simultan pe paginile de internet ale Consiliului
Superior al Magistraturii ∫i Institutului Na˛ional al
Magistraturii.
(2) Candida˛ii respin∫i pot formula contesta˛ii Ón termen
de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet
ale Consiliului Superior al Magistraturii ∫i Institutului
Na˛ional al Magistraturii.
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(3) Contesta˛iile se depun la Consiliul Superior al
Magistraturii de c„tre personalul de specialitate juridic„
asimilat judec„torilor ∫i procurorilor sau la cur˛ile de apel ∫i
parchetele de pe l‚ng„ acestea de c„tre judec„tori ∫i
procurori ∫i se Ónainteaz„ de Óndat„, prin fax, comisiei de
organizare a examenului.
(4) Contesta˛iile vor fi solu˛ionate de Sec˛ia pentru
judec„tori, respectiv Sec˛ia pentru procurori, a Consiliului
Superior al Magistraturii, Ón termen de 3 zile, prin hot„r‚re
care se comunic„ de Óndat„ contestatarului.
(5) Hot„r‚rile prev„zute la alin. (4) pot fi atacate la
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii Ón termen de 48
de ore de la comunicare. Plenul se pronun˛„ Ón termen de
3 zile de la primirea contesta˛iei prin hot„r‚re care se
comunic„ de Óndat„ contestatarului.
(6) Dup„ pronun˛area hot„r‚rii Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii se Óntocme∫te lista final„ a
candida˛ilor care Óndeplinesc condi˛iile de participare la
examen, list„ care se aduce la cuno∫tin˛„ public„ prin
modalit„˛ile prev„zute la alin. (1).
Art. 20. — (1) Comisiile de elaborare a subiectelor ∫i,
Ón cazul probelor scrise, comisiile de corectare ∫i de
solu˛ionare a contesta˛iilor sunt numite prin hot‚r‚re a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea
Institutului Na˛ional al Magistraturii, distinct pentru
judec„tori, respectiv procurori. Comisiile de elaborare a
subiectelor pentru probele orale constituie, Ón cazul
acestora, ∫i comisii de examinare.
(2) Comisiile pentru judec„tori sunt alc„tuite din
judec„tori de la Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i Justi˛ie,
judec„tori de la cur˛ile de apel ∫i formatori de la Institutul
Na˛ional al Magistraturii.
(3) Comisiile pentru procurori sunt alc„tuite din procurori
de la Parchetul de pe l‚ng„ Œnalta Curte de Casa˛ie ∫i
Justi˛ie, procurori de la parchetele de pe l‚ng„ cur˛ile de
apel ∫i formatori de la Institutul Na˛ional al Magistraturii.
(4) Comisiile prev„zute la alin. (1) au un pre∫edinte
comun, distinct pentru judec„tori, respectiv procurori.
Pre∫edintele este membru al comisiei de elaborare a
subiectelor, vegheaz„ la respectarea regulilor de elaborare
a subiectelor, stabile∫te timpul de concurs, precum ∫i
repartizarea lui Óntre comisii ∫i coordoneaz„ activitatea
comisiilor pe care le conduce. Pre∫edintele nu poate
corecta lucr„ri ∫i nici solu˛iona contesta˛ii.
(5) Aceea∫i persoan„, cu excep˛ia pre∫edintelui
comisiilor indicate la alin. (1), nu poate face parte din mai
mult de o comisie.
(6) Desemnarea membrilor acestor comisii se face pe
baza consim˛„m‚ntului scris, exprimat anterior.
(7) Componen˛a nominal„ a acestor comisii se
stabile∫te Ón conformitate cu dispozi˛iile legii ∫i ale
prezentului regulament. Membrii comisiilor vor fi numi˛i, de
regul„, dintre persoanele care au fost Ónscrise Ón baza de
date a Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i a Consiliului
Superior al Magistraturii ∫i care au urmat cursurile
Institutului Na˛ional al Magistraturii privind metodele ∫i
tehnicile de evaluare.
(8) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de
corectare ∫i de contesta˛ii vor semna contracte de
participare Ón comisii cu privire la modalit„˛ile de plat„ ∫i
respectarea atribu˛iilor ce le revin potrivit dispozi˛iilor
prezentului regulament.
(9) Declara˛iile ∫i contractele de participare Ón comisii
vor fi centralizate de comisia de organizare a examenului
∫i se p„streaz„ al„turi de celelalte documente de examen.
(10) Œn comisiile prev„zute la alin. (1) vor fi numi˛i ∫i
membri suplean˛i.
Art. 21. — (1) Comisiile pentru probele scrise se
constituie Ón mod distinct, la drept civil ∫i drept procesual
civil, respectiv la drept penal ∫i drept procesual penal.
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(2) Comisiile de examinare la probele orale au cel pu˛in
3 membri ∫i se constituie Ón mod distinct, la urm„toarele
materii:
a) drept civil;
b) drept procesual civil;
c) drept penal;
d) drept procesual penal;
e) fundamentele constitu˛ionale ale statului de drept;
f) organizarea judiciar„ ∫i Codul deontologic al
judec„torilor ∫i procurorilor, care constituie o singur„
materie de examen.
Art. 22. — Numirea membrilor comisiilor de elaborare a
subiectelor pentru probele scrise ∫i orale se face cu cel
pu˛in 5 zile Ónaintea datei de desf„∫urare a acestor probe.
Art. 23. — Comisia de elaborare a subiectelor are, Ón
principal, urm„toarele atribu˛ii:
1. elaborarea subiectelor de examen, cu respectarea
urm„toarelor reguli:
a) s„ fie Ón concordan˛„ cu tematica ∫i bibliografia
aprobate ∫i publicate de Consiliul Superior al Magistraturii
∫i de Institutul Na˛ional al Magistraturii;
b) s„ eviden˛ieze opera˛iile g‚ndirii — analiz„, sintez„,
generalizare — Ón tr„s„turi ale procesului de g‚ndire —
flexibilitate, dimensiunea critic„ etc.;
c) s„ fie astfel formulate Ónc‚t tratarea lor s„ angajeze
c‚t mai multe posibilit„˛i de analiz„, de sintez„ ∫i de
generalizare din partea candida˛ilor;
d) s„ asigure o cuprindere echilibrat„ a materiei
studiate, s„ aib„ un grad de complexitate corespunz„tor
con˛inutului tematicii ∫i bibliografiei, pentru a fi tratate Ón
timpul stabilit;
e) s„ se evite repetarea subiectelor de la examenele
anterioare;
f) timpul necesar rezolv„rii subiectelor s„ nu
dep„∫easc„ timpul alocat desf„∫ur„rii probei de examen;
g) s„ anun˛e/s„ indice pentru fiecare subiect at‚t
punctajul prev„zut Ón barem, c‚t ∫i timpul recomandat
pentru rezolvare;
h) s„ se evite, pe c‚t posibil, subiectele ce con˛in
probleme controversate Ón doctrin„ ∫i Ón practic„ sau, Ón
cazul unor asfel de situa˛ii, s„ se puncteze toate solu˛iile a
c„ror corectitudine din punct de vedere legal poate fi
argumentat„ logic ∫i coerent;
i) Ón notarea lucr„rilor s„ se pun„ accentul pe motivarea
solu˛iei alese de candidat; Ón barem pot s„ fie punctate
modalit„˛i alternative de motivare a solu˛iei alese de
candidat;
j) s„ se asigure unitatea de evaluare la nivel na˛ional;
2. predarea c„tre comisia de organizare a examenului,
cu cel pu˛in 12 ore Ónainte de desf„∫urarea probelor scrise,
a subiectelor ∫i baremelor de evaluare ∫i de notare, pe
discipline de examen, Ón plicuri distincte, Ónchise ∫i
sigilate;
3. elaborarea, pentru probele scrise, a c‚te 3 variante
de subiecte pentru fiecare materie, din care se alege prin
tragere la sor˛i num„rul subiectului probei scrise;
4. predarea c„tre comisia de corectare, cel t‚rziu la
momentul Ónceperii corect„rii lucr„rilor, a ghidurilor de
corectare pentru probele scrise;
5. elaborarea, pentru probele orale, a unui punctaj de
evaluare.
Art. 24. — (1) Comisia de corectare se constituie odat„
cu numirea membrilor comisiei de elaborare a subiectelor.
(2) Instruirea corectorilor se efectueaz„ de c„tre
pre∫edintele comun prev„zut la art. 20 alin. (4).
(3) Comisia de corectare examineaz„, sub coordonarea
pre∫edintelui comisiei, contesta˛iile la barem ∫i adopt„
baremul definitv, care va fi publicat pe paginile de internet
ale Consiliului Superior al Magistraturii ∫i Institutului
Na˛ional al Magistraturii.
Art. 25. — (1) Numirea membrilor comisiei de contesta˛ii
pentru probele scrise are loc odat„ cu numirea membrilor
comisiei de elaborare a subiectelor.
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(2) Comisiile de contesta˛ii reevalueaz„ lucr„rile ale
c„ror note ini˛iale au fost contestate ∫i acord„ note,
conform baremelor de evaluare ∫i notare definitive ∫i
ghidurilor de corectare.
Art. 26. — (1) Comisia de elaborare a subiectelor
stabile∫te c‚te 3 variante de subiecte pentru fiecare
materie.
(2) Subiectele ∫i baremele de evaluare ∫i de notare, pe
discipline de examen, vor fi puse Ón plicuri separate,
sigilate, ∫i vor fi predate comisiei de organizare a
examenului cu cel pu˛in 12 ore Ónainte de desf„∫urarea
probei scrise.
(3) Prin tragere la sor˛i de c„tre un reprezentant
desemnat de candida˛i vor fi stabilite subiectele pentru
lucr„rile scrise, care vor fi multiplicate Ón num„r egal cu al
candida˛ilor la examen, introduse Ón plicuri sigilate ∫i
predate responsabililor din s„lile de examen. Pre∫edintele
comisiei de organizare a examenului ∫i persoana care a
efectuat tragerea la sor˛i semneaz„ pe versoul plicului ce
con˛ine varianta extras„.
(4) Dup„ verificarea integrit„˛ii plicurilor cu subiecte,
supraveghetorii le vor distribui candida˛ilor, comunic‚nd ora
Ónceperii ∫i ora Óncheierii probei de examen.
Art. 27. — (1) Accesul candida˛ilor Ón s„lile de examen
este permis pe baza unui act de identitate, cel mai t‚rziu
cu 30 de minute Ónainte de Ónceperea probei.
(2) Pe durata desf„∫ur„rii probelor scrise ∫i orale este
permis„ consultarea legisla˛iei indicate explicit Ón tematic„
∫i bibliografie. Se interzice candida˛ilor s„ de˛in„ asupra lor
pe timpul desf„∫ur„rii probelor scrise ∫i orale orice alte
lucr„ri care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor,
precum ∫i orice mijloc electronic de comunicare. Œnc„lcarea
acestor dispozi˛ii atrage eliminarea din examen.
(3) Œn vederea elabor„rii lucr„rilor scrise candida˛ii
folosesc numai cerneal„ sau pix cu past„ de culoare
neagr„.
(4) Candida˛ii se a∫az„ Ón ordine alfabetic„, conform
listelor afi∫ate. Fiecare candidat prime∫te o tez„ de
concurs tipizat„, cu ∫tampila Consiliului Superior al
Magistraturii, pe care Ó∫i scrie cu majuscule numele ∫i
prenumele ∫i completeaz„ cite˛ celelalte date de pe col˛ul
ce urmeaz„ a fi lipit, precum ∫i coli obi∫nuite, marcate cu
∫tampila Consiliului Superior al Magistraturii, pentru ciorne.
Col˛ul tezei de concurs va fi lipit ∫i ∫tampilat la momentul
pred„rii lucr„rii, numai dup„ ce persoanele care
supravegheaz„ Ón sal„ au verificat identitatea candida˛ilor ∫i
completarea corect„ a tuturor datelor prev„zute ∫i dup„ ce
responsabilii de sal„ au semnat Ón interiorul por˛iunii care
urmeaz„ a fi sigilat„.
(5) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun
candidat nu mai poate intra Ón sal„ ∫i niciun candidat nu
poate p„r„si sala dec‚t dac„ pred„ lucrarea scris„ ∫i
semneaz„ de predarea acesteia. Candida˛ii care nu se afl„
Ón sal„ Ón momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd
dreptul de a mai sus˛ine proba respectiv„.
(6) Pe toat„ durata desf„∫ur„rii probelor scrise este
interzis„ p„r„sirea s„lii de examen de c„tre candida˛i. Œn
cazuri excep˛ionale, dac„ un candidat solicit„ p„r„sirea
temporar„ a s„lii, el trebuie s„ fie Ónso˛it de un
supraveghetor, p‚n„ la Ónapoierea Ón sala de examen.
(7) Niciun membru al comisiei de organizare a
examenului nu poate p„r„si centrul de examen ∫i nu poate
comunica Ón exterior con˛inutul subiectelor de examen p‚n„
la Óncheierea probei scrise.
Art. 28. — (1) Timpul destinat elabor„rii lucr„rilor scrise
este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor ∫i nu
poate dep„∫i 4 ore, socotite din momentul Ón care s-a
Óncheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare
candidat. Punctajul acordat ∫i timpul recomandat pentru
rezolvare, pentru fiecare subiect, se transmit candida˛ilor
odat„ cu subiectele.

(2) Pe parcursul desf„∫ur„rii probei scrise membrii
comisiei de organizare a examenului ∫i supraveghetorii de
s„li nu pot da candida˛ilor indica˛ii referitoare la rezolvarea
subiectelor ∫i nu pot aduce modific„ri subiectelor sau
baremelor. Orice nel„murire legat„ de subiecte se discut„
direct cu comisia de elaborare a subiectelor.
(3) Candida˛ii care doresc c„ corecteze o gre∫eal„ taie
fiecare r‚nd din pasajul gre∫it cu o linie orizontal„. Œn cazul
Ón care unii candida˛i, din diferite motive — corect„ri
numeroase ∫i gre∫eli care ar putea fi interpretate drept
semn de recunoa∫tere —, doresc s„ Ó∫i transcrie lucrarea,
f„r„ s„ dep„∫easc„ timpul stabilit, ace∫tia primesc alte coli
tipizate. Acest lucru este consemnat de c„tre
supraveghetori Ón procesul-verbal de predare-primire a
lucr„rilor scrise. Colile folosite ini˛ial se anuleaz„ pe loc de
c„tre supraveghetori, men˛ion‚ndu-se pe ele îanulat“, se
semneaz„ de ace∫tia ∫i se p„streaz„ Ón condi˛iile stabilite
pentru lucr„rile scrise.
(4) Fiecare candidat prime∫te teze de concurs tipizate ∫i
coli de ciorn„ c‚te Ói sunt necesare.
(5) La expirarea timpului acordat candida˛ii predau
lucr„rile Ón faza Ón care se afl„, sub semn„tur„, fiind
interzis„ dep„∫irea timpului stabilit. Ultimii 3 candida˛i
r„m‚n Ón sal„ p‚n„ la predarea ultimei lucr„ri.
(6) La predarea lucr„rilor supraveghetorii bareaz„
spa˛iile nescrise, verific„ num„rul de pagini ∫i Ól trec Ón
procesele-verbale pe care le semneaz„ candida˛ii, precum
∫i Ón rubrica prev„zut„ pe prima pagin„ a lucr„rii.
(7) Pre∫edintele ∫i un membru al comisiei de organizare
a examenului, dup„ ce preiau lucr„rile sub semn„tur„ de
la supraveghetori, le amestec„ ∫i le numeroteaz„, dup„
care le predau pe baz„ de proces-verbal pre∫edintelui ∫i
unui membru al comisiei de corectare.
(8) Frauda dovedit„ atrage eliminarea din examen. Se
consider„ fraud„ ∫i Ónscrierea numelui candidatului pe teza
de concurs Ón afara rubricii care se sigileaz„ ∫i orice alte
semne distinctive care ar permite identificarea lucr„rii,
precum ∫i nerespectarea dispozi˛iilor art. 27 alin. (2). Œn
aceste cazuri responsabilul de sal„ consemneaz„ Óntr-un
proces-verbal faptele ∫i m„surile luate, iar lucrarea se
anuleaz„ cu men˛iunea îfraud„“. Procesul-verbal se comunic„
comisiei de organizare a examenului ∫i candidatului respectiv.
(9) Pentru fiecare sal„ de examen se Óntocme∫te un
proces-verbal.
Art. 29. — (1) Corectarea lucr„rilor se face conform
baremelor ∫i ghidurilor de corectare stabilite de comisia de
elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de examen,
bareme care se afi∫eaz„ cu 15 minunte Ónainte de
Óncheierea probelor scrise, la centrele de examen. Œn
termen de 24 de ore de la afi∫are candida˛ii pot face
contesta˛ii la barem, care se transmit Consiliului Superior
al Magistraturii ∫i se solu˛ioneaz„ de comisia de corectare
Ón cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de
contestare. Baremul stabilit Ón urma solu˛ion„rii contesta˛iilor
se public„ pe paginile de internet ale Consiliului Superior
al Magistraturii ∫i Institutului Na˛ional al Magistraturii.
(2) Corectarea lucr„rilor se face separat de c„tre
2 membri ai comisiei de corectare, pentru fiecare dintre
materiile prev„zute la art. 12 alin. (2), respect‚ndu-se
baremele de evaluare ∫i de notare ∫i ghidurile de corectare
stabilite de comisia de elaborare a subiectelor sau
modificate Ón conformitate cu dispozi˛iile alin. (1). Lucr„rile
scrise se noteaz„, pentru fiecare dintre materiile prev„zute
la art. 12 alin. (2), cu note de la 10 la 0, cu dou„
zecimale. Corectarea ∫i notarea pe baza baremului se
Ónregistreaz„ Ón borderouri de notare separate, de c„tre
fiecare corector, semnate de ace∫tia pe fiecare pagin„.
Nota final„ la fiecare materie o reprezint„ media celor
dou„ note acordate. Dac„ Óntre notele acordate diferen˛a
este mai mare de un punct, nota final„ va fi stabilit„ de o
comisie format„ din cei 2 corectori ∫i un arbitru desemnat
dintre ceilal˛i corectori de c„tre pre∫edintele comisiilor, prin
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tragere la sor˛i. Nota dat„ la reevaluare se consemneaz„
Óntr-un borderou de notare distinct, sub semn„tura celor
3 membri ai comisiei de reevaluare, ∫i se trece pe lucrare,
Ón rubrica special„ a foii de concurs, cu cerneal„ neagr„,
sub semn„tur„, de c„tre comisia de organizare a
examenului. Nota 1 se acord„ atunci c‚nd punctajul ob˛inut
de candidat, ca medie sau Ón urma reevalu„rii, este mai
mic sau egal cu aceast„ not„.
(3) Pe timpul corect„rii, col˛ul lucr„rii nu se desigileaz„.
Notele acordate se Ónscriu Ón borderou sub semn„tura
celor care le-au acordat ∫i apoi pe lucrare, Ón rubrica
special„ a foii de concurs, cu cerneal„ neagr„, sub
semn„tur„, de c„tre comisia de organizare a examenului.
Dup„ ce toate lucr„rile scrise au fost corectate ∫i notate,
iar notele, Ónscrise pe lucr„ri, acestea se deschid Ón
prezen˛a pre∫edintelui comisiei de organizare a examenului,
iar notele finale se Ónregistreaz„ imediat Ón borderourile de
examen.
(4) Mediile aritmetice vor fi calculate cu dou„ zecimale.
Art. 30. — Rezultatele probelor scrise ale examenului
de capacitate se Ónscriu Óntr-un tabel care se comunic„
cur˛ilor de apel ∫i parchetelor de pe l‚ng„ acestea, se
afi∫eaz„ la sediul Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i se
public„ simultan la pagina de internet a Consiliului Superior
al Magistraturii ∫i pe cea a Institutului Na˛ional al
Magistraturii.
Art. 31. — (1) Contesta˛iile pentru examenul de
capacitate cu privire la probele scrise se depun de c„tre
candida˛i, Ón termen de 72 de ore de la afi∫area
rezultatelor, la sediul Institutului Na˛ional al Magistraturii sau
la sediile cur˛ilor de apel ori parchetelor de pe l‚ng„
acestea, caz Ón care se Ónainteaz„ de Óndat„, prin fax,
Institutului Na˛ional al Magistraturii.
(2) Œn vederea solu˛ion„rii contesta˛iilor, lucr„rile scrise
vor fi resigilate ∫i renumerotate, fiind Ónscrise Óntr-un
borderou separat.
(3) Fiecare lucrare a c„rei not„ ini˛ial„ a fost contestat„
se recorecteaz„ de c„tre 2 membri ai comisiei de
contesta˛ii. Œn cazul Ón care se constat„ o diferen˛„ mai
mare de un punct Óntre notele celor 2 corectori ∫i cel pu˛in
una dintre note este minimum 5 sau dac„ diferen˛a dintre
media stabilit„ de comisia de corectare ∫i de comisia de
contesta˛ii este mai mare de 1,5 puncte, Ón favoarea
candidatului, nota final„ va fi stabilit„ de o comisie format„
din cei 2 corectori membri ai comisiei de contesta˛ii ∫i un
arbitru desemnat dintre ceilal˛i corectori prin tragere la sor˛i
de c„tre pre∫edintele comisiilor.
(4) Contesta˛iile se solu˛ioneaz„ de c„tre comisia de
contesta˛ii Ón termen de 3 zile de la expirarea termenului
prev„zut la alin. (1), iar decizia comisiei de contesta˛ii este
irevocabil„.
(5) Nota acordat„ la contesta˛ii nu poate fi mai mic„
dec‚t nota contestat„;
(6) Lista cuprinz‚nd rezultatele finale ale probei scrise,
dup„ solu˛ionarea contesta˛iilor, se public„ simultan pe
paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii
∫i Institutului Na˛ional al Magistraturii ∫i se afi∫eaz„ la
sediile cur˛ilor de apel ∫i parchetelor de pe l‚ng„ acestea,
precum ∫i la sediul Institutului Na˛ional al Magistraturii.
Art. 32. — (1) Cu cel pu˛in 24 de ore Ónainte de
desf„∫urarea probelor orale, comisia de organizare a
examenului Óntocme∫te lista alfabetic„ a candida˛ilor, cu
precizarea orei la care trebuie s„ se prezinte grupele de
candida˛i, ∫i dispune publicarea listelor candida˛ilor pe
paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii
∫i Institutului Na˛ional al Magistraturii.
(2) Accesul candida˛ilor Ón sala de examen este permis
pe baza unui act de identitate, Ón ordinea afi∫at„,
respect‚ndu-se ora prev„zut„ pentru fiecare grup„.
(3) Pentru preg„tirea r„spunsurilor, fiecare candidat va
beneficia de un timp de g‚ndire de cel pu˛in 30 de minute
de la extragerea subiectelor, Ónaintea sus˛inerii probei orale.
(4) Se interzice candida˛ilor s„ de˛in„ asupra lor, pe
timpul desf„∫ur„rii probelor orale, orice alte lucr„ri care ar
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putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, cu excep˛ia
legisla˛iei relevante, precum orice mijloc electronic de
comunicare. Œnc„lcarea acestor dispozi˛ii atrage eliminarea
din examen.
(5) Œnregistrarea probelor orale este obligatorie, cel pu˛in
prin mijloace tehnice audio. Œnregistr„rile se p„streaz„ o
perioad„ de un an de la data desf„∫ur„rii probei, dup„
care se distrug.
Art. 33. — (1) Notarea se face, Ón baza punctajului de
evaluare elaborat de comisia de interviu, cu note de la 0
la 10, cu dou„ zecimale. Nota acordat„ la proba oral„
reprezint„ media notelor acordate de fiecare membru al
comisiei. Nota 1 se acord„ atunci c‚nd punctajul ob˛inut de
candidat este mai mic sau egal cu aceast„ not„.
(2) Notarea la probele orale este definitiv„.
Art. 34. — (1) Notele la materiile prev„zute la art. 12
alin. (2) se calculeaz„ ca medie aritmetic„ a notelor
ob˛inute la proba scris„ ∫i proba oral„.
(2) Media general„ a examenului de capacitate
reprezint„ media aritmetic„ a notelor la materiile prev„zute
la art. 12 alin. (2), calculate conform dispozi˛iilor alin. (1),
∫i a notelor ob˛inute la probele orale la materiile prev„zute
la art. 21 alin. (2) lit. e) ∫i f). Media general„ de
promovare a examenului de capacitate este de cel
pu˛in 7,00, iar notele la materiile de examen, calculate
conform dispozi˛iilor alin. (1), nu pot fi mai mici de 5.
(3) La terminarea examenului comisia de organizare a
examenului va Óntocmi un proces-verbal, Ón care vor fi
men˛ionate condi˛iile de desf„∫urare a examenului, notele
ob˛inute de candida˛i la probele scrise ∫i orale ∫i media
general„ pe baza c„reia au fost declara˛i admi∫i sau respin∫i.
(4) Procesul-verbal va fi semnat de pre∫edintele
comisiilor prev„zute la art. 20 alin. (1).
Art. 35. — Rezultatele finale ale examenului de
capacitate se Ónscriu Ón tabelul de clasificare a candida˛ilor,
care se comunic„ cur˛ilor de apel ∫i parchetelor de pe
l‚ng„ acestea, se afi∫eaz„ la sediul Institutului Na˛ional al
Magistraturii ∫i se public„ simultan pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii ∫i pe cea a Institutului
Na˛ional al Magistraturii.
CAPITOLUL III
Validarea examenului de capacitate ∫i repartizarea
candida˛ilor pe posturi
Art. 36. — (1) Rezultatele examenului de capacitate,
procesul-verbal prev„zut la art. 34 alin. (3) ∫i raportul
Óntocmit de compartimentul de specialitate vor fi Ónaintate
Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Sec˛iile Consiliului Superior al Magistraturii vor
analiza Óndeplinirea condi˛iilor legale de c„tre judec„torii
stagiari ∫i procurorii stagiari care au promovat examenul de
capacitate, Ón termen de 10 zile de la comunicarea
procesului-verbal prev„zut la alin. (1).
(3) Œn raport cu concluziile sec˛iilor, compartimentul de
specialitate al Consiliului Superior al Magistraturii
centralizeaz„ rezultatele, Óntocme∫te, Ón ordinea mediilor
ob˛inute, tabelul de clasificare a candida˛ilor ∫i efectueaz„
celelalte lucr„ri necesare procedurii de validare a
examenului de capacitate.
(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se
pronun˛„ cu privire la validarea examenului Ón prima
∫edin˛„ care urmeaz„ ∫edin˛elor Ón care sec˛iile au analizat
Óndeplinirea condi˛iilor legale de c„tre judec„torii stagiari ∫i
procurorii stagiari care au promovat examenul de
capacitate.
(5) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, Ón
tot sau Ón parte, examenul de capacitate Ón cazurile Ón
care constat„ c„ nu au fost respectate condi˛iile prev„zute
de lege ori de regulament cu privire la organizarea
examenului sau c„ exist„ dovada s„v‚r∫irii unei fraude.
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(6) Œn cazul invalid„rii rezultatelor, Consiliul Superior al
Magistraturii va stabili o nou„ dat„ pentru sus˛inerea
examenului de capacitate.
Art. 37. — Dup„ validarea examenului de capacitate,
lista tuturor posturilor vacante de la judec„torii ∫i parchetele
de pe l‚ng„ aceste instan˛e se public„ de Óndat„, separat
pentru judec„tori ∫i procurori, Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a III-a, ∫i se afi∫eaz„ la sediile
instan˛elor ∫i parchetelor, prin grija Consiliului Superior al
Magistraturii.
Art. 38. — (1) Candida˛ii declara˛i admi∫i la examen au
dreptul, Ón ordinea mediilor, s„-∫i aleag„ posturile, Ón
termen de 15 zile libere de la publicarea acestora Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a III-a. Œn acest sens,
candida˛ii vor fi convoca˛i la Consiliul Superior al
Magistraturii, Ón vederea repartiz„rii pe post.
(2) Judec„torii stagiari pot opta numai pentru posturi de
judec„tor, iar procurorii stagiari, numai pentru posturi de
procuror.
Art. 39. — (1) Candidatului care nu ∫i-a exercitat
dreptul de alegere Ón termenul prev„zut la art. 38 alin. (1)
i se va propune, din oficiu, un post de c„tre Consiliul
Superior al Magistraturii.
(2) Refuzul de a accepta propunerea, precum ∫i
necomunicarea accept„rii postului Ón termen de 10 zile de
la primirea propunerii se consider„ demisie.
Art. 40. — Repartizarea pe posturi se afi∫eaz„ la sediul
Consiliului Superior al Magistraturii, la sediile instan˛elor ∫i
ale parchetelor ∫i se public„ pe pagina de internet a
Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 41. — (1) La medii egale are prioritate, la alegerea
postului, Ón ordinea urm„toare, candidatul care func˛ioneaz„
la instan˛a sau parchetul pentru care a optat ori cel care
are o vechime mai mare Ón magistratur„.
(2) Œn circumscrip˛iile instan˛elor ∫i parchetelor unde o
minoritate na˛ional„ are o pondere de cel pu˛in 50% din
num„rul locuitorilor, la medii egale au prioritate candida˛ii
cunosc„tori ai limbii acelei minorit„˛i.
Art. 42. — (1) Œn termen de cel mult 30 de zile de la
data valid„rii examenului de capacitate, Consiliul Superior
al Magistraturii va propune Pre∫edintelui Rom‚niei numirea
Ón func˛ie a judec„torilor ∫i procurorilor care au promovat
examenul de capacitate.
(2) Judec„torul stagiar sau procurorul stagiar care a fost
respins la dou„ sesiuni ori care, Ón mod nejustificat, nu s-a
prezentat la examenul de capacitate pierde calitatea de
judec„tor sau de procuror din ziua valid„rii rezultatelor
examenului de c„tre Consiliul Superior al Magistraturii.
Art. 43. — Cererile de Ónscriere la examen, Ónso˛ite de
actele prev„zute la art. 9 alin. (3), sau, dup„ caz, cererile
de am‚nare, lucr„rile scrise, rezultatele finale ob˛inute la
examenul de capacitate ∫i referatele de evaluare vor fi
p„strate Ón mapa profesional„ a judec„torului sau
procurorului.

Art. 44. — Documenta˛ia privind examenul de capacitate
se p„streaz„ la Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit
legii.
Art. 45. — (1) Dispozi˛iile prezentului regulament se
aplic„ Ón mod corespunz„tor personalului de specialitate
juridic„ asimilat judec„torilor ∫i procurorilor din aparatul
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului
Public, Institutului Na˛ional al Magistraturii, Ministerului
Justi˛iei ∫i Institutului Na˛ional de Criminologie.
(2) Personalul de specialitate juridic„ asimilat
judec„torilor ∫i procurorilor, prev„zut la alin. (1), opteaz„,
prin cererea de Ónscriere la examenul de capacitate, pentru
sus˛inerea probelor scrise ∫i orale, fie Ómpreun„ cu
judec„torii, fie Ómpreun„ cu procurorii, lucr„rile cu caracter
practic pe care le vor sus˛ine urm‚nd s„ fie particularizate
Ón func˛ie de institu˛iile de la care provin.
(3) Prin excep˛ie de la prevederile art. 9 alin. (3), la
cererea-tip de Ónscriere, personalul de specialitate juridic„
asimilat judec„torilor ∫i procurorilor va anexa referatul de
evaluare Óntocmit de c„tre conduc„torul compartimentului Ón
care stagiarul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea, avizat de
conducerea institu˛iei Ón cauz„.
CAPITOLUL IV
Dispozi˛ii finale
Art. 46. — Termenele prev„zute de prezentul
regulament se calculeaz„ potrivit dispozi˛iilor art. 101 din
Codul de procedur„ civil„.
Art. 47. — (1) Pentru cazurile Ón care prezentul
regulament stipuleaz„ c„ un document urmeaz„ s„ fie
afi∫at la sediile instan˛elor ori ale parchetelor, anun˛ul se
va afi∫a de Óndat„, pe sau l‚ng„ u∫a de intrare a instan˛ei
ori parchetului.
(2) Conduc„torii instan˛elor sau parchetelor de pe l‚ng„
acestea transmit documentele primului grefier ori grefierului
Óns„rcinat cu activitatea de registratur„, indic‚nd perioada
pentru care vor fi afi∫ate. Œn momentul afi∫„rii, precum ∫i al
retragerii documentului, grefierul va nota ora ∫i data afi∫„rii
sau a retragerii pe document, Ónso˛ite de semn„tura sa.
Grefierul transmite de Óndat„ documentul retras conducerii
instan˛ei sau conduc„torului parchetului.
Art. 48. — (1) Lucr„rile de concurs ale candida˛ilor
declara˛i admi∫i se Ónainteaz„ Ón original la mapele
profesionale Óntocmite acestora, dup„ numirea Ón func˛ie, Ón
condi˛iile legii.
(2) Celelalte lucr„ri scrise, precum ∫i toate celelalte
documente privind desf„∫urarea concursului se arhiveaz„ ∫i
se p„streaz„ Ón arhiva Consiliului Superior al Magistraturii,
prin grija Direc˛iei resurse umane ∫i organizare.
(3) Originalele documentelor, Ón privin˛a c„rora prezentul
regulament dispune c„ se Ónainteaz„ c„tre Direc˛ia resurse
umane ∫i organizare, prin fax, se transmit de c„tre instan˛e
sau parchetele de pe l‚ng„ acestea, prin grija conducerii
instan˛ei ori parchetului, dup„ caz, Ón cel mai scurt timp ∫i
se arhiveaz„ la mapele de concurs.
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