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Cum poţi deveni judecător
sau procuror ?
Modalitatea principală de recrutare a judecătorilor şi
procurorilor este concursul de admitere la Institutul
Naţional al Magistraturii (INM).
Concursul de admitere se organizează anual la data şi locul
stabilite de I.N.M. cu aprobarea C.S.M. Data, locul, modul
de desfăşurare a concursului de admitere şi numărul de
locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea a lll-a, pe pagina de internet a Consiliului
şi pe cea a I.N.M., cu cel puţin 6 luni înainte de data
stabilită pentru concurs.
Consiliul Superior al Magistraturii, prin secţiile
corespunzătoare, stabileşte, în fiecare an, numărul de
cursanţi, separat, pentru judecători şi procurori, în funcţie
de posturile de judecători şi procurori vacante, precum şi
de cele care vor fi înfiinţate.
După publicarea datelor mai sus menţionate se verifică
îndeplinirea condiţiei bunei reputaţii şi a condiţiei de a fi
apt din punct de vedere psihologic şi medical pentru
exercitarea funcţiei, pentru persoanele care îşi exprimă
intenţia de a participa la concurs. În vederea evaluării
psihologice, persoana interesată plăteşte o taxă al cărei
cuantum se stabileşte prin hotărârea C.S.M. Condiţia de a
fi apt din punct de vedere medical se dovedeşte prin
certificat medical eliberat de un medic specializat în
medicina muncii, la cererea fiecărui candidat.
Calificativul «admis» obţinut la evaluarea psihologică este
valabil şi la concursurile de admitere la I.N.M. sau de
admitere în magistratură organizate ulterior, dacă de la data
evaluării psihologice şi până la data publicării anunţului de
organizare a concursului în Monitorul Oficial al României,
Partea a III-a, nu au trecut mai mult de 2 ani.
Persoanele care îndeplinesc condiţia bunei reputaţii şi sunt
apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru
exercitarea funcţiei se pot înscrie la concurs. Pentru
înscrierea la concurs, candidatul plăteşte o taxă al cărei
cuantum se stabileşte prin hotărârea C.S.M., în funcţie de
cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, inclusiv
comisiile de concurs şi constituirea acestora, probele de concurs şi
modalitatea de stabilire şi contestare a rezultatelor se stabilesc prin
regulament.

dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările
sociale de sănătate, precum şi de plata indemnizaţiei de
maternitate, risc maternal şi pentru creşterea copilului, pe
durata concediilor respective.

Rezultatele concursului se afişează la sediul Institutului Naţional al
Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al
Magistraturii.

După încheierea cursurilor în cadrul I.N.M., auditorii de
justiţie susţin un examen de absolvire prin care se verifică
însuşirea cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor necesare
exercitării funcţiei de judecător respectiv procuror, precum şi
un test psihologic.

Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie
este de 4 ani. După primul an de cursuri, auditorii vor urma stagii
de pregătire practică pentru perioade de câte şase luni la: instanţe,
parchete, penitenciare şi cabinete de avocatură. În ultimul an de
stagiu, cursanţii vor efectua stagii de practică şi la alte instituţii cu
relevanţă pentru pregătirea profesională. Instituţiile la care se vor
efectua stagiile de practică şi durata acestora sunt stabilite de
Plenul Consiliului, la propunerea Institutului Naţional al
Magistraturii pentru fiecare ciclu de învăţământ. Stagiile vor fi
organizate pe baza unor protocoale de colaborare între I.N.M. şi
instituţiile cu relevanţă pentru pregătirea profesională.
Dispoziţiile privind durata stagiului intră în vigoare începând cu
anul şcolar 2020.

Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt obligaţi
să îndeplinească timp de 10 ani funcţia de judecător sau de
procuror.

În perioada stagiilor de pregătire practică, auditorii de justiţie
asistă la toate activităţile specifice instituţiilor şi profesiilor, în
condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare, desfăşurare şi
evaluare a stagiilor de practică.

● Pot fi numiţi în magistratură, pe bază de concurs, dacă
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, foştii judecători şi
procurori care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile,
personalul de specialitate juridică, avocaţii, notarii, asistenţii
judiciari, consilierii juridici, executorii judecătoreşti cu studii
superioare juridice, personalul de probaţiune cu studii
superioare juridice, ofiţerii de poliţie judiciară cu studii
superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice,
persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în
aparatul
Parlamentului,
Administraţiei
Prezidenţiale,
Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului,
Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, în Institutul de
Cercetări Juridice al Academiei Române şi Institutul Român
pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învăţământul
juridic superior acreditat, precum şi magistraţii-asistenţi, cu o
vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.

Auditorii de justiţie beneficiază de o bursă având caracterul unei
indemnizaţii lunare corespunzătoare funcţiei de judecător stagiar şi
procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
Auditorii de justiţie beneficiază de decontarea materialelor
didactice, în condiţiile şi în limita unui plafon lunar stabilite de
Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii. Auditorii de
justiţie beneficiază în mod gratuit de cazare în spaţiile de cazare ale
Institutului în limita locurilor disponibile, în condiţiile stabilite
prin Regulamentul I.N.M. Cheltuielile de întreţinere se suportă de
Institut.
În cazul epuizării locurilor disponibile în spaţiile de cazare ale
Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi în situaţiile în care
auditorii de justiţie își desfăşoară activitatea de formare în afara
municipiului Bucureşti, aceştia au dreptul la decontarea chiriei
într-un plafon de până la 50% din suma care s-ar cuveni, cu acest
titlu, magistraţilor, în condiţiile legii.
Auditorii de justiţie beneficiază în mod gratuit de asistenţă
medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării

În cazul în care un absolvent al Institutului Naţional al
Magistraturii este eliberat din funcţie înainte de expirarea
perioadei de 10 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt
imputabile, el este obligat să restituie bursa de auditor de
justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa,
proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de
10 ani.
Concursul de admitere în magistratură pentru persoanele
cu o vechime în specialitate juridică

● Persoanele care au ocupat minimum 10 ani funcţia de
judecător sau procuror şi magistrat-asistent, care nu au fost
sancţionate disciplinar, au avut numai calificativul «foarte
bine» la toate evaluările și și-au încetat activitatea din motive
neimputabile, pot fi numite, fără concurs sau examen, în
funcţiile vacante de judecător sau procuror, la instanţe sau
parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat sau la
instanţe ori parchete de grad inferior.

