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Instrucţiuni de desfăşurare
a etapei evaluării prin interviu
Etapa evaluării prin interviu se va desfăşura în conformitate cu următoarele
reguli:


Candidaţii admişi după etapa evaluării administrative a dosarelor, vor fi
programaţi pentru desfăşurarea etapei evaluării interviului, la locurile şi orele
stabilite de centrele de selecţie pentru care s-au înscris;



Candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate valabil în vederea legitimării,
la sediul centrului de selecție sau la locul unde va avea loc procedura de evaluare
prin interviu, precum şi în faţa comisiei de selecţie;



Se permite candidaților ca, în timpul interviului, să aibă asupra lor actele
normative menționate în tematică, care pot conține soluții pe scurt din decizii
pronunțate de: Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție (în
recurs în interesul legii sau în procedura de dezlegare a unor chestiuni de drept),
Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Curtea de Justiție a Uniunii Europene;
nu sunt permise ediţiile comentate sau adnotate ale legislaţiei menționate, nici
exemplarele cu legislaţia indicată cu menţiuni proprii pe margine;
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Deţinerea ceasurilor (mecanice şi inteligente) este interzisă; candidaţii vor
depozita în bagajele personale înainte de intrarea în sala de desfășurare a
evaluării prin interviu orice obiecte sau dispozitive de comunicare la distanţă;



Evaluarea prin interviu va avea loc în două etape:
a) etapa practică: candidaţii vor avea acces în sala de concurs conform
programării; se va proceda la extragerea unui subiect pentru verificarea
cunoştinţelor juridice, redactat cu respectarea tematicii; în baza acestui
subiect, candidaţii vor tehnoredacta o lucrare într-un timp alocat;
b) etapa interviului în faţa comisiei: după finalizarea etapei practice, candidaţii
se vor prezenta cu lucrarea tehnoredactată în faţa comisiei de selecţie şi vor
răspunde la întrebările membrilor comisiei de selecţie, conform tematicii şi
bibliografiei; în cadrul acestei etape vor fi verificate criteriile de evaluare
indicate în anunțul de selecție.



Timp estimat pentru evaluarea prin interviu: aproximativ 30 de minute.
Candidaţii vor respecta măsurile de prevenire împotriva infectării cu virusul

COVID-19 stabilite la sediile instanţelor/locurilor de examinare; vor purta în
permanenţă mască şi vor urma instrucţiunile de siguranţă aplicabile la momentul
examinării.
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