HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al
instanţei judecătoreşti
15 septembrie 2015
nr. 669/26

mun.Chişinău

Examinînd chestiunea cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte
şi vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, audiind informaţia domnului Victor Micu,
Consiliul Superior al Magistraturii,
C O N S T A T Ă:
Prin Hotărîrea CSM nr. 741/31 din 15 octombrie 2013, a fost aprobat
Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea
funcţiei de judecător.
Conform art. 9 alin. (2) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995, concursul pentru
suplinirea funcţiei de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei
judecătoreşti este organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în baza regulamentului
aprobat de acesta.
Prin urmare, Consiliul Superior al Magistraturii, datorită necesităţii ajustării
Regulamentului existent la legislaţia în vigoare, a creat un grup de lucru, care a elaborat
proiectul Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi l-a
propus Plenului Consiliului pentru aprobare.
În urma examinării proiectului Regulamentului vizat, Consiliul consideră necesar
a aproba Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru
suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti.
Reieşind din cele expuse, Consiliul Superior al Magistraturii, în conformitate cu
prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul
judecătorului, art. 4, 17 şi 24 din Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii,
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se aprobă Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al
instanţei judecătoreşti.
2. Se abrogă Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător, aprobat prin Hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 741/31 din 15 octombrie 2013.

3. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al
Magistraturii (www.csm.md), iar extrasul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Preşedintele Consiliului
Superior al Magistraturii

Victor Micu

APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 669/26 din 15 septembrie 2015

REGULAMENT
privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea
funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului
pentru suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei
judecătoreşti (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu
prevederile Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire
la Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi carierea
judecătorilor şi alte acte legislative, acte normative ale Consiliului Superior al
Magistraturii.
1.2 Prezentul Regulament este elaborat în vederea implementării prevederilor
Legii cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20 iulie 1995, cu
modificările şi completările ulterioare.
1.3 La funcţia de judecător poate candida persoana care întruneşte condiţiile
prevăzute la art. 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului, este recunoscută
compatibilă cu funcţia publică la care pretinde, a susţinut examenul de capacitate în
faţa Comisiei de absolvire din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei (în continuare
INJ) sau este absolvent al INJ, a trecut procedurile de selectare în faţa Colegiului
pentru selecţia şi cariera judecătorilor şi este înscris în Registrul participanţilor la
concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau
vicepreşedinte de instanţă.
1.4 La concursul anunţat şi desfăşurat de către Consiliul Superior al
Magistraturii (în continuare CSM) participă persoanele incluse în Registrul
participanţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, preşedinte
sau vicepreşedinte de instanţă şi care au informat în scris Secretariatul de participare
sau despre refuzul de a participa la concurs.
1.5 CSM anunţă, prin intermediul publicării în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi pe pagina sa web, lansarea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante
de judecător, de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti şi stabileşte
termenul limită pentru iniţierea procesului de selectare a candidaţilor.
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NOŢIUNI ŞI TERMENI
1.6 Solicitant – persoana care a solicitat iniţierea procedurilor de accedere în
funcţia de judecător, a depus setul de acte necesare în conformitate cu art. 6 din Legea
cu privire la statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20.07.1995, a susţinut examenul de
capacitate în faţa Comisiei de absolvire din cadrul Institutului Naţional al Justiţiei (în
continuare INJ) sau este absolvent al INJ.
1.7 Candidat – persoana care întruneşte condiţiile art. 6 din Legea cu privire la
statutul judecătorului nr. 544-XIII din 20.07.1995, a fost admis, ca urmare a
procedurii de selectare de către Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor pentru
a candida la funcţia solicitată, este considerată compatibilă cu interesele funcţiei
publice şi este înscrisă în Registrul participanţilor la concursul pentru suplinirea
funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei
judecătoreşti.
Capitolul II
CONDIŢII GENERALE PENTRU ACCEDEREA ÎN FUNCŢIA DE
JUDECĂTOR, SUPLINIREA FUNCŢIEI DE JUDECĂTOR, PREŞEDINTE
SAU VICEPREŞEDINTE
2.1 Pentru a accede la funcţia de judecător, solicitantul va depune la
Secretariatul CSM cerere, cu anexarea următoarelor acte:
a) fişa personală completată, conform modelului prezentat de CSM;
b) copia autentificată a buletinului de identitate;
c) curriculum vitae actualizat;
d) copia autentificată a diplomei de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia;
e) copia autentificată a atestatului de absolvire a INJ sau, după caz, a
certificatului care atestă susţinerea examenului de capacitate în faţa Comisiei de
absolvire a INJ;
f) copia autentificată a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar;
h) certificat medical de sănătate;
i) caracteristica, referinţă de la locul de studii sau ultimul loc de muncă;
j) o fotografie 4x5 cm;
k) declaraţia cu privire la venituri şi proprietate;
l) declaraţia de interese personale.
2.2 Secretariatul CSM va înregistra cererea cu setul de acte anexat şi va forma
dosarul solicitantului la funcţia de judecător, care va fi completat pe parcurs cu
documentele necesare.
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2.3 Verificarea stării de sănătate a solicitanţilor la funcţia de judecător se va
realiza de Comisia medicală de pe lîngă Ministerul Sănătăţii, în temeiul unui demers
al CSM.
2.4 Toţi solicitanţii la funcţia de judecător vor depune la Secretariatul CSM
declaraţia de verificare şi vor completa în mod obligatoriu chestionarul de verificare,
conform prevederilor specificate în Legea nr. 271 din 18.12.2008 privind verificarea
titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice, anexînd concomitent 2 fotografii color
4x5 cm.
2.5 În baza avizului organului de verificare şi concluziei Comisiei medicale,
Plenul CSM va hotărî asupra compatibilităţii şi corespunderii cerinţelor de încadrare a
fiecărui solicitant în funcţia publică de judecător.
2.6 Solicitanţii la funcţia de judecător, din rîndul celor care au vechime în
muncă, odată cu depunerea actelor specificate la pct. 2.1., vor solicita CSM remiterea
materialelor în privinţa lor pentru susţinerea examenului de capacitate în faţa
Comisiei de absolvire a INJ şi la Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor în
vederea realizării procedurilor de selectare.
2.7 Solicitanţii la funcţia de judecător, din rîndul absolvenţilor INJ, odată cu
depunerea actelor specificate la 2.1., vor solicita remiterea materialelor în faţa
Colegiului pentru selecţia şi cariera judecătorilor.
2.8 În cazul acumulării numărului minim necesar de puncte, ca urmare a
procedurii de selectare, solicitantul va fi inclus în Registrul participanţilor la
concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau
vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, în ordinea descrescătoare a punctelor
acumulate faţa de ceilalţi candidaţi.
2.9 Pentru a solicita accederea în funcţia de judecător, transferul într-o instanţă
de acelaşi nivel sau una inferioară, promovarea sau pentru a candida la funcţia de
preşedinte, vicepreşedinte, candidatul va depune la Secretariatul CSM cerere de
admitere la concurs.
2.10 Judecătorii pot depune cereri de transfer într-o instanţă judecătorească de
acelaşi nivel sau una inferioară, de promovare, de accedere în funcţii administrative,
dacă întrunesc condiţiile prevăzute de lege (pentru transfer şi pentru numirea în
funcţie de preşedinte/vicepreşedinte – au fost numiţi în funcţie pînă la atingerea
plafonului de vîrstă; pentru promovare în instanţele ierarhic superioare – la
împlinirea a 6 ani în funcţie de judecător pentru promovare la curtea de apel şi 10
ani - pentru promovare la Curtea Supremă de Justiţie).
2.11 Vor fi admişi pentru participare la concursurile anunţate prin hotărîrile
CSM, candidaţii care întrunesc condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul
Regulament pentru accedere în funcţia solicitată, şi anume:
- corespunde cerinţelor de ordin medical;
- este recunoscut prin hotărîrea CSM compatibil cu funcţia publică;
- după caz, este absolvent INJ sau a susţinut examenul în faţa Comisiei de
absolvire a INJ;
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- judecătorul a fost evaluat pozitiv de către Colegiul de evaluare;
- a fost admis pentru participare la concurs prin hotărîrea Colegiului pentru
selecţia şi cariera judecătorilor.
2.12 În cazul în care solicitantul remis prin hotărîrea CSM în faţa Comisiei de
absolvire a INJ nu a susţinut examenul de capacitate sau nu s-a prezentat în faţa
Comisiei, acesta va putea solicita în scris CSM, remiterea repetată în faţa Comisiei
pentru susţinerea examenului de capacitate cu depunerea setului de acte actualizat
indicat la pc.2.1.
Capitolul III
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PENTRU SUPLINIREA FUNCŢIEI DE
JUDECĂTOR,
PREŞEDINTE SAU VICEPREŞEDINTE DE INSTANŢĂ
3.1 Concursul pentru suplinirea funcţiei de judecător, preşedinte sau
vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti este organizat de către CSM.
3.2 CSM, cu cel puţin o lună înainte de desfăşurarea concursului, va anunţa
public despre declanşarea procedurilor de concurs pentru un anumit post vacant. În
cazul în care vacanţa funcţiei va surveni ca urmare a atingerii plafonului de vîrstă sau
va fi cunoscut faptul survenirii vacanţei pe alte motive, declanşarea procedurilor de
concurs se va face cu trei luni înainte de expirarea termenului de plafonare sau
apariţia altor circumstanţe.
3.3 La concurs participă candidaţii incluşi în Registrul participanţilor la
concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de judecător, de preşedinte sau
vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti, care au depus cereri de participare la concurs
în termenul stabilit prin hotărîrea CSM.
3.4 Secretariatul CSM va înregistra cererile de solicitare a candidaţilor pentru
încadrare în concurs şi va întocmi tabelul descrescător reieşind din rezultatele obţinute
de candidaţi la Colegiul de selecţie şi le va prezenta în şedinţa CSM pentru
examinare.
3.5 Procesul de selectare a candidaţilor la funcţia de judecător se va face ţinînd
cont de pregătirea profesională, de integritatea, capacitatea şi eficienţa candidaţilor,
precum şi de alte circumstanţe ce îl caracterizează pe judecător.
3.6 În cazul în care la concursul anunţat au parvenit cereri de participare la
concurs atît din partea judecătorilor, cît şi din partea candidaţilor la funcţia de
judecător, CSM se va expune iniţial asupra cererilor de participare la concurs prin
transfer ale judecătorilor. Dacă nici unul din candidaţii din rîndul judecătorilor nu a
întrunit numărul necesar de voturi şi nu a promovat concursul, CSM în cadrul
aceleiaşi şedinţe va desfăşura concursul cu participarea candidaţilor la funcţia de
judecător.
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3.7 În cadrul dezbaterilor asupra desemnării unui anumit candidat pe postul
anunţat în concurs, CSM va emite o hotărîre motivată ţinînd cont de concluzia
Colegiului pentru selecţie şi alte circumstanţe ce îl individualizează pe candidat.
3.8 În cazul în care nici unul din candidaţi la funcţia vacantă nu a acumulat
numărul necesar de voturi pentru a fi propus Preşedintelui Republicii Moldova de a fi
numit în funcţie, de către CSM se va organiza un nou concurs.
3.9 În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova refuză numirea unui
candidat în funcţia de judecător, preşedinte, vicepreşedinte de instanţă judecătorească,
CSM, prin intermediul Inspecţiei judiciare, va investiga motivele refuzului, după care,
în dependenţă de constatările realizate, consultînd opinia candidatului propus, va
decide asupra propunerii sau respingerii candidatului de a fi propus repetat pentru
numirea în funcţia solicitată.
3.10 În cazul refuzului candidatului de a fi propus repetat în funcţia solicitată
sau în cazul respingerii de către CSM a candidatului de a fi propus repetat, CSM va
anunţa un nou concurs pentru suplinirea funcţiei vacante.
3.11 Hotărîrea CSM emisă urmare a desfăşurării concursului poate fi contestată
în condiţiile legii.
Suspendarea punerii în executare a hotărîrii CSM poate fi făcută doar în baza
unei decizii a Curţii Supreme de Justiţie.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
4.1 Se abrogă Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru suplinirea funcţiei de judecător, aprobat prin Hotărîrea CSM nr.
741/31 din 15.10.2013.
4.2 Prezentul Regulament va intra în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.
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