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Calendarul estimativ al concursului de promovare in functia de judecator la
inalta Corte de Casatie ~i .Iustitie

~i a posturilor scoase la

- publicarea datei, locului
concurs

02.octombrie 2020

- ultima zi de depunere a cererilor de inscriere

12.octombrie 2020

- afisarea listei candldatitor care indeplinesc conditiile de
participare la concurs

14 octombrie 2020

- ultima zi de depunere a contestati ilor de catre
candidatii respinsi de comisia de organizare in urma
veritlcani conditiilor legale de participare la concurs

15 octombrie-22 octombrie 2020

- solutionarea contestatiilor de catre Sectia pentru
judecatori
- afi§area listei finale a candidatilor care indeplinesc
condi\iile de participare la concurs, publicarea cererilor
de inscriere §i a anuntului pentru posibilitatea oricarei
persoane de a transmite acte intocmite de candidati
- solicitarea de cat re comisia de organizare a
datelor/actelor necesare evaluarf potrivit legii
anonimizarea
listei
lucrarilor
candidatllcr
!ji
comunicarea acesteia comisiilor de evaluare

ME

-

AJ

I

US

TIT

16 septembrie 2020

23 octombrie - 29 octombrie 2020

LU

30 octombrie - 09 noiembrie 2020

W.

09 noiembrie - 25 noiembrie 2020

WW

26 noiembrie - 3 decembrie 2020

3 decembrie - 09 decembrie 2020

- stabilirea criteriilor de selectie. selectia celor 30 de
lucrari pentru fiecare candidat §i comunicarea listei
hotararilor selectate catre comisia de orcenizare
- emiterea adreselor catre curtile de apel, ori, dupa caz,
alte institutii pentru comunicarea lucrarilor selectate in
vederea evaluarii
-comunicarea de catre curtile de apel, ori alte institutii a
lucrarnor solicitate catre comisia de orqanlzare
- anonimizarea lucrarilor candidatilor
catre comisiile de evaluare

!ji comunicarea

- verificarea
de cat re comisiile de evaluare a
reprezentatlvitatii lucrarilor !ji realizarea, dupa caz, a
unei noi selectii in comeletare

-

·-

- solicitarea !ji comunicarea. daca este cazul, a lucrarilor
selectate in completare

04 ianuarie- 18 ianuarie 2021

.RO

14 decembrie -22 decembrie 2020

IEI

09 decembrie - 14 decembrie 2020

- anonimizarea lucrarnor selectate in completare ~i
comunicarea catre comisiile de evaluare
publicarea pe site-ul CSM a celor 30 de lucrari
anonimizate ale candidatilor
- perioada de dezbatere publica
asupra lucrarilor
canidatilor, de transmitere din partea opiniei publice a
eventualelor observatll ~i sesiaan cu privire la lucrarile
oublicate
- evaluarea
lucrarllor candfdatilor, publicarea
rezultatelor evaluarf §i a rapoartelor comisiilor de
evaluare
- ultima zi de
depunere a contestatiilor
punctajului obtinut la evaluare

21 ianuarie- 26 ianuarie 2021

- solutionarea contestatitlor impotriva punctajului obtinut
la evaluare !?i publicarea rezultatelor finale la evaluare

Dupa 27 ianuarie 2021

- desfa1urarea
finale

TIT

20 ianuarie 2021

rezultatelor

AJ

US

interviului §i publicarea

impotriva

WW

W.

LU

ME

NlJtti - Cttlemlttr11l este estlmativ si poate suferi modlficur! i11 functie tie 1111111,1r11l candidutilor tnscrisi

