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REZULTATE CU SCANDAL LA INM – Institutul National al Magistraturii a publicat notele finale obtinute de
candidatii inscrisi in concursul de admitere la INM, organizat in perioada 5 iulie – 27 octombrie 2016. Pentru
prima data, s-a intrat la INM cu note de 6! O fi bine?

Scris de Elena DUMITRACHE | Data: 28.10.2016 16:11

Anul asta s-a intrat in INM cu note foarte mici, de 6! Ca or fi de vina candidatii slab pregatiti sau dificultatea subiectelor, nu stim, insa cert este ca sunt cele mai slabe note finale din ultimii ani de admitere in INM! Institutul National al Magistraturii a publicat rezultatele finale ale concursului de admitere la INM, organizat in perioada 5 iulie – 27 octombrie 2016. Conform anuntului postat pe site-ul inm-lex.ro, concursul a fost
organizat pentru ocuparea unui numar de 200 de locuri de auditori in justitie, 130 de locuri fiind alocate functiei de judecator si 70 de locuri functiei de procuror, urmand ca la finalizarea primului an de studii auditorii sa opteze, in ordinea mediilor si in raport de numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror.
Acelasi anunt prevede ca vor fi sustinute trei probe:
-in prima etapa este sustinuta proba scrisa eliminatorie, de verificare a cunostintelor juridice la disciplinele drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal, la care candidatii trebuie sa obtina minimium 70 de puncte pentru a merge mai departe in concurs.
-tot in prima etapa are loc cea de-a doua proba din concurs, cea a verificarii rationamentului logic, unde candidatii trebuie sa raspunda corect la cel putin 30 de intrebari (din 100) pentru a merge mai departe.
Nota finala in urma celor doua probe se calculeaza cu o pondere de 70% - punctajul de la testul grila de verificare a cunostintelor si cu 30% - punctajul de la rationamentul logic.
-ulterior, cea de-a doua etapa si ultima proba din concurs este cea a interviului, unde candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7.
Nota finala a concursului de admitere in INM este reprezentata de suma notelor din cele doua etape, respectiv 75% - nota din prima etapa, 25% - nota obtinuta la interviu.
Asa se face totusi ca, in acest an, in urma sustinerii primei proba din concursul de admitere la INM din cei 2647 de candidati, doar 312 au reusit sa obtina punctajul minim de 70 de puncte pentru a putea trece in etapa urmatoare, Vorotic Lavinia Andreea fiind ultimul candidat care la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice a obtinut punctajul 70, obligatoriu pentru trecerea in etapa urmatoare.
Proba de verificare a rationamentului logic a fost sustinuta de un numar de 312 de candidati, la fel ca si proba interviului.
In final, din cei 312 candidati ramasi in concurs, au fost declarati admisi 193, pentru cele 200 de locuri disponibile la INM.
Curios este insa ca la concursul de admitere la INM organizat in perioada 5 iulie – 27 octombrie 2016 patru candidati au fost declarati admisi avand o nota finala sub 7.
Este vorba despre:
-Adam Amina Roxana – 6,960
-Mituca Anda Maria – 6,948
-Costea Diana – 6,915
-Panoiu Bogdan Liviu – 6,845
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De mentionat ca cei patru candidati au trecut de proba eliminatorie, insa la proba rationamentului logic au avut rezultate slabe, trecand la limita si de proba interviului. De altfel, facandu-se media intre cele doua probe din prima etapa, 9 candidati au avut, la prima etapa, o nota finala sub nota 7!
In acest context, nu putem sa nu ne intrebam: este normal ca INM a ajuns o institutie in care se intra cu note sub 7?
*Cititi aici rezultatele finale ale concursului de admitere la INM
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