
Capitolul I 
Fundamentele teoretice  

ale managementului juridic 

Sec iunea I 
Managementul judiciar. Managementul juridic.  
Diferen e conceptuale. Interferen e

Potrivit art. 1 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioar  al 
instan elor judec tore ti1, „instan ele judec tore ti înf ptuiesc justi ia, în 
numele legii, în scopul ap r rii i realiz rii drepturilor i libert ilor 
fundamentale ale cet enilor, precum i a celorlalte drepturi i interese 
legitime deduse judec ii, f r  privilegii i f r  discrimin ri”, iar potrivit 
art. 2 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar 2 „jus-
ti ia se realizeaz  prin intermediul urm toarelor instan e judec tore ti: 

a) Înalta Curte de Casa ie i Justi ie; 
b) cur i de apel; 
c) tribunale; 
d) tribunale specializate; 
e) instan e militare; 
f) judec torii”. 
Articolul 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec torilor i

procurorilor3 prevede c  „Magistratura este activitatea judiciar  desf u-
rat  de judec tori în scopul înf ptuirii justi iei i de procurori în scopul 

1 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.958 din 28 octom-
brie 2005. 

2 Republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din  
13 septembrie 2005. 

3 Republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din  
13 septembrie 2005. 
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ap r rii intereselor generale ale societ ii, a ordinii de drept, precum i
a drepturilor i libert ilor cet enilor.” 

Observ m c puterea judec toreasc se exercit  prin intermediul 
instan elor judec tore ti i devine operabil  prin intermediul judec -
torului i al legii cu care acesta opereaz .

Instan a judec toreasc , prin natur i structur , reclam  o activitate 
de conducere i un „conduc tor”, aspect sub care aceasta ni se înf i-
eaz  ca o organiza ie, în accep iunea comun  a termenului. Eficacitatea 

oric rei organiza ii reclam  derularea unor procese de management, 
motiv pentru care necesitatea managementului judiciar, specific organi-
za iilor judiciare, nu trebuie demonstrat , ea rezultând chiar din lege. 
Astfel, art. 43 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, republicat , prevede c
„fiecare instan  judec toreasc  este condus  de un pre edinte care 
exercit  atribu iile manageriale în scopul organiz rii eficiente a acti-
vit ii acesteia”. 

Managementul judiciar s-a structurat în cadrul managementului 
public, fiind o form  a acestuia, prin aceea c  abordeaz  un domeniu 
distinct, prin obiectul s u. El vizeaz  organiza ii publice care desf oar
activit i de interes public i care nu fac parte din structura sistemului 
administrativ. 

Pornindu-se de la modul de definire al managementului public, 
managementul judiciar ar putea fi definit1 ca fiind „ tiin a care studiaz
procesele i rela iile de management existente în cadrul sistemului 
judiciar i între componentele acestuia, în scopul descoperirii legit ilor, 
principiilor, tehnicilor, metodelor necesare îmbun t irii activit ilor de 
previziune, organizare, administrare, coordonare i control desf urate la 
nivelul instan elor judec tore ti, în scopul cre terii eficacit ii acestora”. 

Orice tip de organiza ie se recomand  printr-un tip de activitate 
specific, care-i configureaz  natura, îi sus ine statutul i îi dezv luie 
scopurile, fixându-i, deopotriv , locul într-un sistem de valori i în 
societate. Instan elor judec tore ti le este specific  activitatea judiciar ,
desf urat  de judec tori în scopul înf ptuirii justi iei. 

Sensul mai larg al no iunii de organiza ie judiciar  cuprinde, al turat 
instan elor judec tore ti, i parchetele care func ioneaz  pe lâng  instan ele 
judec tore ti. Aceast  accep iune rezult  din art. 1 al Legii nr. 303/2004, 
republicat , potrivit cu care „activitatea judiciar  este desf urat  de 

1 L. Barac, Management judiciar, Ed. Hamangiu, 2009, Bucure ti, p. 15.
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judec tori în scopul înf ptuirii justi iei i de c tre procurori în scopul 
ap r rii intereselor generale ale societ ii, a ordinii de drept, precum i
a drepturilor i libert ilor cet enilor”. 

Aceea i lege denume te acest tip de activitate judiciar  sub no iunea 
de magistratur . Aceast  no iune configureaz  termenul de magistrat, 
care absoarbe dou  categorii profesionale, i anume: judec torii i
procurorii. 

Cadrul legislativ, formal, consacrat fix rii „atribu iilor” judec torilor 
configureaz  un real statut atribuit acestei profesii. Legea fixeaz  locul 
pe care îl ocup  judec torul într-un sistem social dat i la un moment 
dat, distribuind drepturile i îndatoririle acestuia care, laolalt , fixeaz
tocmai statutul judec torului. 

Ideea de statut aduce în prim plan rolul judec torului în societate. 
Asociind o serie de norme care vizeaz  statutul magistra ilor, putem 

identifica rolul magistra ilor într-un stat de drept, anume acela de a 
garanta suprema ia dreptului, a legii i a statului de drept, a drepturilor 
i îndatoririlor fundamentale ale cet enilor.

Acest rol a fost surprins în art. 10 din Codul deontologic al 
magistra ilor aprobat prin Hot rârea Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 328/20051, fiind conform Recomand rii nr. R (94) 12 a Comitetului 
de Mini trii al Consiliului Europei c tre Statele Membre cu privire la 
îndeplinirea, eficien a i rolul judec torilor2, Cartei Europene privind 
Statutul judec torilor3, Principiilor fundamentale referitoare la indepen-
den a judec torului, aprobat  de Adunarea General  a ONU în noiem-
brie 1985, Cartei Universale a judec torului, aprobat  la reuniunea 
Consiliului Central al Asocia iei Interna ionale a Judec torilor, care s-a 
desf urat la Taipei (Taiwan), pe data de 17 noiembrie 1999, cât i
Avizelor nr. 1 i 2 ale Consiliului Consultativ al Judec torilor Europeni 
(CCJE), date în aplicarea Recomand rii nr. R (94)12 privind îndeplinirea, 

1 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.815 din 8 septem-
brie 2005. 

2 Adoptat  de Comitetul de Mini trii, pe data de 13 octombrie 1994, în 
cadrul celei de a 518 – reuniuni a mini trilor adjunc i. 

3 Adoptat  la Reuniunea Multilateral  privind Statutul judec torilor în Euro-
pa, organizat  de Consiliul Europei între 8 i 10 iulie 1998, la Strasbourg. 



Management juridic 4

eficien a i rolul judec torilor i importan a aplic rii standardelor la 
problemele actuale din aceste domenii1.

Observ m c , dac  puterea judec toreasc  se exercit  prin interme-
diul instan elor judec tore ti, magistratura, ca activitate judiciar , se 
desf oar  de judec tori i procurori, rela ie care pune în eviden
raportul dintre rolul puterii judec tore ti i rolul judec torului într-o 
societate democratic . Astfel, puterea judec toreasc  este unul dintre 
cei trei piloni fundamentali, egali ca importan , ai statului democratic 
modern. Ea are un rol i func ii importante în rela ia cu ceilal i doi 
piloni. Ea are grija ca guvernele i administra iile s  poat  fi trase la 
r spundere pentru ac iunile lor i, în ceea ce prive te puterea legislativ ,
are sarcina de a se asigura c  legile adoptate sunt aplicate i, într-o mai 
mic  sau mai mare m sur , de a se asigura c  acestea sunt în confor-
mitate cu constitu ia sau cu orice alt  legisla ie superioar  (precum cea 
a Uniunii Europene). 

Dac  instan ele judec tore ti concur  la consolidarea puterii judec -
tore ti, reprezentând-o ca atare, magistratura, ca activitate desf urat
de judec tori, urm re te înf ptuirea justi iei, context în care judec torul 
garanteaz  suprema ia Dreptului, a Legii i a Statului de drept, a Drep-
turilor i Libert ilor Fundamentale ale Omului. 

În elegem, astfel, c  activitatea judec torului se circumscrie unor 
exigen e, de natur  a impune un alt tip de management decât cel judi-
ciar, pe care în elegem s -l denumim „management juridic”. Acesta 
absoarbe tehnicile folosite de judec torul de scaun în procesul de apli-
care a legilor, principiilor, procedurilor la „cazul particular” dedus jude-
c ii, m sura activit ii sale fiind m sura garant rii suprema iei drep-
tului, a drepturilor i libert ilor fundamentale ale anului.  

În realizarea misiunii sale, derivat  din statutul judec torului, obser-
v m c  activitatea judec torului, conduita sa profesional i moral ,
este prescris  de legi, principii de drept, fiind circumscris  de proceduri 
judiciare reglementate prin lege, îns  felul în care asemenea mijloace 
sunt folosite influen eaz  rezultatele muncii judec torului, în mod 

1 Avizul nr. 1(2001) referitor la standardele privind îndeplinirea puterii 
judec tore ti i inamovibilitatea judec torilor; Avizul nr. 2 (2001) privind finan-
area i administrarea instan elor, cu referire la eficien a sistemului judiciar i la 

art. 6 al Conven iei europene privind drepturile i libert ile fundamentale ale 
omului. 
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substan ial. Modul de lucru al judec torului determin  stilul acestuia, 
iar felul în care utilizeaz  tehnicile legale în administrarea unei cauze 
judiciare influen eaz  eficien a muncii i, pe ansamblu, eficacitatea 
instan ei la care func ioneaz . Un stil performant ascunde, inevitabil, 
tehnici, metode furnizate de tiin a managementului, iar nu numai fler, 
intui ie, experien . Astfel, regulile comunic rii, furnizate de tiin a
managementului, nu pot fi ignorate cu ocazia conducerii unei edin e
de judecat  decât cu pre ul pierderii în imagine i con inut, excese pe 
care ast zi instan ele judec tore ti nu i le mai pot permite. 

Este motivul pentru care judec torul de scaun se impune a exersa i
profesa managementul juridic, însu indu- i, la nivel minimal, cuno tin e
de management judiciar, în timp ce conducerea instan ei urmeaz  a se 
familiariza cu managementul judiciar, de natur  a contribui la crearea 
unui climat organiza ional, propice înf ptuirii unui act de justi ie eficient, 
prin intermediul judec torului. Prin urmare, managementul judiciar este 
unul organiza ional, în timp ce managementul juridic are caracter perso-
nal, fiind strâns legat de persoana judec torului de scaun i în leg tur
cu misiunea acestuia. 

De altfel, un studiu din Marea Britanie relev  managementul mai 
degrab  ca un sector de competen e, atitudini i calit i distribuite rela-
tiv uniform în întreaga organiza ie. Se apreciaz  c  aptitudinile mana-
geriale nu sunt proprietatea câtorva. Ni te autorit i eficiente vor admite 
c  multe slujbe, care în mod conven ional nu sunt etichetate ca „mana-
geriale”, au totu i la baz  activit i precum asumarea de r spunderi, 
asigurarea unui rezultat etc., care sugereaz  ideea de „conducere”. 
Func ia de judec tor se integreaz  perfect în aceast  abordare, c ci 
judec torul nu are de îndeplinit simple obliga ii, ci o real  misiune, 
aceea de a înf ptui justi ia1. Ea este derivat  din statutul s u social. 

Mai mult, observ m c  exist  o rela ie natural  între managementul 
judiciar i managementul juridic, rela ie care se pune în eviden  la o 
analiz  atent  nu atât a rolului judec torului în societate, ci, mai ales, a 
atribu iilor acestuia derivate din statutul s u, subordonat scopului garan-
t rii suprema iei dreptului în societate, context în care se plaseaz
înf ptuirea justi iei, ca scop al activit ii judiciare. 

Astfel, finan area instan elor se afl  într-o strâns  leg tur  cu inde-
penden a judec torilor, prin aceea c  influen eaz  / determin  condi iile 

1 Local Government Management Board, 1993:88. 
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în care instan ele î i îndeplinesc atribu iile. Exist  o leg tur  evident
între finan area i administrarea instan elor, pe de o parte i, pe de alt
parte, principiile Conven iei europene privind drepturile i libert ile 
fundamentale ale omului, accesul la justi ie i dreptul la un proces 
echitabil, care nu sunt garantate corespunz tor dac  o cauz  nu poate fi 
solu ionat  într-un termen rezonabil, de c tre o instan  care nu dispune 
de fondurile i resursele adecvate pentru a putea func iona eficient. 

Calitatea managementului juridic este direct influen at  de calitatea 
managementului judiciar. 

Referin ele de mai sus sunt de natur  a face posibil  vizualizarea 
obiectului managementului juridic i, în egal  m sur , ne permit s
furniz m o defini ie a acestuia, f r  a avea preten ii definitive, pentru 
simplul motiv c  managementul juridic, spre deosebire de managemen-
tul judiciar, ni se înf i eaz  mai degrab  ca o art , decât ca o tiin .
Aceast  determinare este fireasc i r spunde valen elor Dreptului de 
tiin i art , c ci rolul judec torului se configureaz  în procesul de 

aplicare a Dreptului, proces în care Dreptul, ca atare, ni se înf i eaz
ca art . În realizarea scopurilor sale, dreptul se manifest  prin interme-
diul artelor juridice, exersate de profesioni tii dreptului, judec tori sau 
procurori. 

De aceea, managementul juridic ar putea fi definit ca un ansamblu 
de tehnici, metode, reguli folosite de judec tor în procesul de aplicare a 
dreptului, c rora li se adaug  procesele i rela iile de management 
existente în cadrul organiza iei judiciare i între componentele acesteia, 
în scopul descoperirii de c tre judec torul de scaun a tehnicilor i meto-
delor necesare îmbun t irii activit ii, vizând previziunea, organizarea, 
administrarea, coordonarea i controlul propriei activit i în scopul 
cre terii eficien ei personale, prin ob inerea de performan  individual ,
în scopul realiz rii standardelor profesiei de magistrat. 

Aceast  abordare are menirea de a eviden ia limitele caracterului 
independent al muncii judec torului, prin aceea c  aduce în discu ie i
rolul celuilalt personal afectat organiza iilor judiciare, subordonat ace-
luia i scop – înf ptuirea justi iei. 
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Sec iunea a II-a 
Principiile privind statutul judec torilor 

Documentele formale cu privire la locul, rolul puterii judec tore ti i
al judec torilor într-un stat de drept, men ionate în sec iunea anterioar ,
sugereaz  statelor s  adopte i s  consolideze toate m surile necesare 
pentru promovarea rolului judec torilor, în mod individual, ca i al ma-
gistraturii în ansamblul s u, i s  amelioreze independen a i eficacitatea 
acestora, în mod special, aplicând o serie de principii generale, i anume: 

1. principiul independen ei judec torilor; 
2. principiul inamovibilit ii judec torilor; 
3. principiul responsabilit ii i r spunderii judec torilor; 
O analiz  a con inutului acestor principii relev  c  fiecare principiu 

exist  prin celelalte, c  ele se sus in reciproc, iar sacrificarea unuia 
dintre ele conduce la decesul celorlalte. Din motive de ordin didactic, 
ele sunt îns  analizate în mod separat. Uneori, când dorim s  le invo-
c m, putem identifica ipoteze în care fiecare principiu î i demonstreaz
for a, în mod individual, apelul la celelalte principii fiind de tip con-
junctural sau facultativ. 

Din punct de vedere al importan ei lor, for a acestor principii este 
egal , c ci ele guverneaz  sistemul de atribu ii ale judec torului, în 
totalitate, configurând, în fapt, chiar statutul judec torului. 

Subsec iunea I. Principiul independen ei judec torilor 

Punctul de pornire într-o analiz  a principiului independen ei jude-
c torului îl reprezint  ideea fundamental  potrivit c reia judec torul, în 
exercitarea atribu iilor sale, nu este angajatul nim nui. El este de i-
n torul unei func ii de stat. Dar, independen a judec torilor nu este o 
prerogativ  sau un privilegiu în propriul lor interes, ci în interesul 
Statului de drept i al celor care caut i cer înf ptuirea justi iei, c ci 
independen a judec toreasc  este o condi ie obligatorie pentru existen a
statului de drept i garan ia fundamental  a unui proces echitabil. Jude-
c torii „au sarcina deciziei finale asupra vie ii, libert ilor, drepturilor, 
obliga iilor i propriet ii cet enilor” (expunerea principiilor fundamen-
tale ale Na iunilor Unite, preluate în Declara ia de la Beijing; i art. 5 i
6 ale Conven iei europene privind drepturile omului). Aceast  indepen-
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den  trebuie s  existe în raport cu societatea, în general, i cu p r ile 
din orice litigiu asupra c ruia judec torii trebuie s  se pronun e. 

Iat  un motiv care justific  consacrarea acestui principiu la nivel 
constitu ional, independen a trebuind s  fie garantat  de stat. 

Independen a judec torului poate fi analizat  la trei nivele, i
anume: profesional, func ional i material. 

În Legea nr. 303/2004, republicat , independen a judec torilor este 
sus inut , în principal, de art. 2 din lege, care vizeaz  inamovibilitatea 
judec torului, traducând-o prin aceea c  „judec torii inamovibili pot fi 
muta i, prin transfer, delegare, deta are sau promovare, numai cu acor-
dul lor, i pot fi suspenda i sau elibera i din func ie în condi iile prev -
zute de lege” [alin. (2)] i, deopotriv , prin aceea c  „judec torii ... se 
supun numai legii i trebuie s  fie impar iali” [alin. (3)].  

Asigurarea principiului independen ei judec torilor oblig  îns  la 
ac iuni mult mai ample, atât din partea Statului, cât i din partea jude-
c torului. 

Cât prive te ac iunile Statului, acestea trebuie s  vizeze: 
• elaborarea cadrului legislativ pertinent recrut rii, selec iei, numi-

rii judec torilor; 
• furnizarea unor criterii obiective vizând cariera judec torilor; 
• asigurarea unor condi ii adecvate de munc i a unei remunera ii 

i protec ii sociale corespunz toare; 
• implementarea unui sistem pentru stimularea responsabilit ilor 

judiciare i consolidarea unui cadru legislativ vizând r spunderea 
judec torului; 

• consacrarea unui sistem de imunit i, cu precizarea unor drepturi 
fundamentale generale. 

La asemenea ac iuni fac trimitere documentele interna ionale men-
ionate în Sec iunea I a lucr rii de fa , motiv pentru care, în continuare, 

vom analiza m sura în care Statul Român i-a adaptat practica, res-
pectiv m sura în care acest principiu i-a demonstrat substan a i roade-
le în sistemul judiciar românesc, context în care afirm m, înc  de la 
început, c  din punct de vedere legislativ, formal, toate recomand rile 
men ionate au fost introduse în Constitu ia României i legisla ia rele-
vant , motiv pentru care nu vom insista asupra chestiunilor de principiu 
în domeniu, care pot fi reg site, cu u urin , printr-o simpl  lecturare a 
Constitu iei României, cât i a legilor care configureaz  organizarea 
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judiciar , Statutul judec torului, respectiv organizarea i func ionarea 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

Din punct de vedere practic, cu inciden  asupra substan ei princi-
piului independen ei judec torului, aspectele privind recrutarea, selec-
tarea i numirea judec torilor ridic  unele probleme, în raport cu 
exigen ele transmise statelor prin documente formalizate la nivelul euro-
pean sau la nivelul Na iunilor Unite. Astfel, Principiile Fundamentale 
ale Na iunilor Unite stipuleaz  [alin. (13)] c , „Promovarea judec to-
rilor trebuie s  aib  la baz  factori obiectivi, în special calificarea 
profesional , integritatea i experien a”.

Recomandarea nr. R (94) 12 prevede c , „Toate deciziile privind 
cariera profesional  a judec torilor trebuie s  fie bazate pe criterii 
obiective, iar selectarea i cariera judec torilor trebuie s  se bazeze pe 
merit, inând seama de preg tirea profesional , integritate, capacitate 
i eficien ”. Aceste principii urm resc, în principal, eliminarea consi-

derentelor politice din procesul de recrutare, selec ie, numire i pro-
movare a judec torilor. În acela i timp, calitatea acestui proces influen-
eaz  semnificativ competen ele profesionale, umane i sociale, nece-

sare exercit rii profesiei de judec tor. 
La nivel legislativ, tehnic, constat m c  în România factorul politic a 

fost eliminat din sfera procesului de recrutare, selec ie, numire i pro-
movare a judec torilor. Nu acela i lucru îl putem sus ine din perspec-
tiva celorlalte valen e ale principiilor i recomand rilor la care ne 
referim, de natur  a sus ine cele trei competen e necesare exercit rii 
profesiei de magistrat. 

Problemele de con inut ale procesului de recrutare, selec ie, numire 
i promovare a judec torilor s-au multiplicat, fiind de natur  a afecta 

substan a întregului proces, cu consecin e asupra calit ii corpului de 
magistra i chema i s  sus in  suprema ia Dreptului în societate. 

Asemenea probleme exced preocup rilor centrale ale celorlalte 
state, vizând conferirea unui con inut aspira iilor generale pentru numi-
rea „pe baz  de merit” i „obiectivism” i celor vizând alinierea teoriei 
la realitate, întrucât risc  s  compromit  întregul proces de selec ie i
numire a judec torilor. Evident c  România face parte din rândul rilor 
cu sistem de drept continental, în care numirea ini ial  a judec torilor 
depinde, în mod firesc, de reu ita obiectiv  la examene. Dar legea 
român  pare c  sus ine un sistem mixt, c ci a împrumutat i elemente 
ale sistemului de drept anglo-saxon, judec torii putând fi primi i i din 
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rândurile practicienilor cu experien  (art. 33 din Legea nr. 303/2004, 
republicat ).

În ambele cazuri r mâne în discu ie calitatea, suficien a exame-
nului/concursului, cu precizarea c , în general, în rile în care judec -
torii sunt numi i din rândurile practicienilor cu experien  e pu in 
probabil ca examenele s  fie relevante. Concluzia devine cu atât mai 
evident  cu cât constat m c , prin sistemul examenelor nu sunt 
evaluate aptitudinile practice i calit ile personale ale candida ilor, de 
natur  a m sura „integritatea, capacitatea i eficien a”, candidatului. În 
plus, nu se poate sus ine c  preg tirea profesional  a candidatului este 
pus  în eviden  în procesul de examinare, c ci aspectele de con inut 
ale examin rii nu sunt pe deplin edificatoare, dac  avem în vedere 
chestiunile de con inut reclamate de competen a profesional  necesar
exercit rii func iei de magistrat, c ci, în sistemul judiciar competen a
profesional  nu trebuie s  se rezume la relevarea nivelului de cuno tin e
de specialitate ale candidatului, ci trebuie s  fie de natur  a satisface 
principiul independen ei judec torului, principiu care reclam  o dimen-
siune mult mai radical  a competen ei, i anume aceea care este de 
natur  s  contureze i s  consolideze o real independen  profe-
sional , ata at  func iei de judec tor. 

Într-un asemenea context, practica din ara noastr  relev  o distan-
are tot mai mare în raport cu preocup rile în domeniu, identificate în 

celelalte state membre, menite a consolida statutul judec torului. Este 
motivul pentru care, în continuare, ne vom referi la o serie de probleme 
generate de modul în care sunt aplicate în practic  normele legale 
menite a reglementa procesul de recrutare, selec ie, numire i pro-
movare a judec torilor în România. 

Relativ la recrutarea, selec ia, numirea i promovarea judec torilor, 
constat m c  legea român  a eaz  la baza acestor procese concursul / 
examenul, numirea în func ie f r  concurs, prev zut  de dispozi iile 
art. 33 alin. (5)-(10) din Legea nr. 303/2004, republicat , fiind abrogat
prin O.U.G. nr. 46/20081.

Condi iile generale impuse pentru accesul în profesie sunt prev zute 
în art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicat , potrivit cu care, 
se poate înscrie la concurs persoana care:  

1 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 24 aprilie 
2008. 
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a) are cet enia român , domiciliul în România i capacitate deplin
de exerci iu; 

b) este licen iat  în drept; 
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal; 
d) cunoa te limba român ;
e) este apt , din punct de vedere medical i psihologic, pentru 

exercitarea func iei. 
Relativ la con inutul concursului, constat m urm toarele: 
A. Admiterea în magistratur  în vederea ocup rii func iei de jude-

c tor i procuror se realizeaz  prin Institutul Na ional al Magistraturii, 
prin concurs organizat de Institutul Na ional al Magistraturii, cu apro-
barea Consiliului Superior al Magistraturii [art. 15 alin. (1) din Legea  
nr. 303/2004]. 

În baza art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004, republicat , cu modifi-
c rile i complet rile ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistra-
turii a emis Hot rârea nr. 439 din 15 iunie 20061 pentru aprobarea 
Regulamentului privind concursul de admitere i examenul de absolvire 
al Institutului Na ional al Magistraturii. 

Potrivit dispozi iilor art. 9 alin. (2) din Hot rârea nr. 439/2006, comi-
siile de concurs sunt stabilite prin hot râre a Plenului Consiliului Supe-
rior al Magistraturii, la propunerea Institutul Na ional al Magistraturii. 
Dispozi iile alineatului (5) al normei prev d c  „membrii comisiilor vor 
fi numi i de regul dintre persoanele care au fost înscrise în baza de 
date a Institutului Na ional al Magistraturii i a Consiliului Superior al 
Magistraturii i care au urmat cursurile Institutul Na ional al Magistra-
turii privind metodele i tehnicile de evaluare”.

Examinarea candida ilor se face în dou  etape. 
Prima, const  în verificarea cuno tin elor juridice prin sus inerea 

unei probe eliminatorii tip gril la urm toarele discipline: 
a) drept civil; 
b) drept procesual civil; 
c) drept penal; 
d) drept procesual penal [art. 15 alin. (2) din Regulament]. 

1 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 
2006. 
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A doua etap , const  în sus inerea unui test - gril  constând în verifi-
carea ra ionamentului logic i un interviu [art. 15 alin. (3) din Regu-
lament]. 

În proba eliminatorie, lucr rile se noteaz  cu „admis” sau „respins”. 
Sunt declara i admi i candida ii care în etapa a II-a au ob inut un minim 
de 70 de puncte, echivalentul notei 7, într-un sistem de notare de la 1 la 
10. Evaluarea r spunsurilor la întreb rile testului - gril  se realizeaz
prin procesare electronic .

Potrivit art. 23 din Regulament, proba interviului se sus ine în fa a
comisiei de examinare, din care fac parte un psiholog, un judec tor, un 
procuror, un profesor universitar i un pedagog, desemna i de Consiliul 
Superior al Magistraturii la propunerea Institutului Na ional al Magistra-
turii. 

Interviul este apreciat cu note de la 1 la 10, cu dou  zecimale. 
Art. 25 din Regulament prevede c  nota final  ob inut  la concurs 

este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculat  în raport 
cu o pondere care exprim  luarea în considerare a probei eliminatorii 
tip gril , în propor ie de 75 %, a probei de verificare a ra ionamentului 
logic, în propor ie de 15 % i a interviului, în propor ie de 10 % .

Articolul 27 din Regulament prevede verificarea candida ilor admi i, 
sub aspectul îndeplinirii cerin ei bunei reputa ii prev zute la art. 12 din 
Legea nr. 303/2004, republicat , cu modific rile i complet rile ulte-
rioare, de c tre Biroul Concursuri din cadrul Direc iei resurse umane i
organizare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea dispo-
zi iilor Legii nr. 677/2001 privind protec ia persoanelor cu privire la pre-
lucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date. 

Totodat , candida ii admi i sunt programa i pentru a se prezenta la 
vizita medical i la testarea psihologic . Testarea psihologic  const  în 
sus inerea unui test scris i a unui interviu în fa a unui psiholog, 
desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul speciali tilor 
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cur ilor de apel, precum 
i din tabelul psihologilor acredita i de la Colegiul Psihologilor din 

România. Rezultatele test rii sunt cuprinse într-un raport, care cuprinde 
profilul psihologic al fiec rui candidat, precum i calificativul „admis” 
sau „respins”. 

B. Candida ii admi i devin cursan ii Institutului Na ional al Magistra-
turii, având calitatea de auditori de justi ie. Pentru a deveni judec tori 
sau procurori, ace tia urmeaz  cursuri de formare profesional  pe o 



Fundamentele teoretice ale managementului juridic 13

durat  de 2 ani, dup  primul an putând opta, în ordinea mediilor i în 
raport cu num rul posturilor, pentru func ia de judec tor sau procuror 
(art. 16 din Legea nr. 303/2004). 

Dup  încheierea cursurilor în cadrul Institutului Na ional al Ma-
gistraturii, auditorii de justi ie sus in un examen de absolvire, constând 
în probe teoretice i practice, cu subiecte distincte pentru judec tori i
procurori, prin care se verific  însu irea cuno tin elor necesare exer-
cit rii func iei de judec tor sau de procuror (art. 30 din Regulament). 

Comisiile de elaborare a subiectelor se numesc prin hot râre a Ple-
nului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului 
tiin ific al Institutului Na ional al Magistraturii, distinct pentru jude-

c tori, respectiv pentru procurori. 
Comisia pentru judec tori este alc tuit  din 2 judec tori i un 

formator al Institutului Na ional al Magistraturii [art. 305 alin. (2) din 
Regulament]. 

Cu începere din anul 2010, Comisia în discu ie va fi alc tuit  din 2 
judec tori i un formator al Institutului Na ional al Magistraturii, selectat 
dintre persoanele care au calitatea de formator la disciplina pentru care 
se sus ine examenul sau, dup  caz, un tutore de practic 1.

Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza consim mântului 
scris, exprimat anterior. 

Art. 306 alin. (4) din Regulament prevede c , membrii comisiei sunt 
numi i, de regul , dintre persoanele care au fost înscrise în baza de date 
a Institutului Na ional al Magistraturii i au urmat cursurile acestuia, 
privind metodele i tehnicile de evaluare. 

Comisia de elaborare a subiectelor, în procesul de elaborare a 
subiectelor, se supune exigen elor dispozi iilor art. 307 din Regulament, 
între care semnificative sunt cele prev zute sub litera b) i c). Astfel, se 
cere ca subiectele elaborate de comisie s  eviden ieze opera iunile 
gândirii – analiz , sintez , generalizare – în tr s turi ale procesului de 
gândire, cum ar fi flexibilitatea, dimensiunea critic , iar subiectele s  fie 
formulate astfel încât tratarea lor s  angajeze cât mai multe posibilit i
de analiz  de sintez i de generalizare din partea candida ilor i s  se 
evite, pe cât posibil, subiectele care con in probleme controversate în 
doctrin i în practic  sau, în cazul unor astfel de situa ii, s  se puncteze 

1 Hot rârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 869/2009, art. I pct. 14 i
art. II prin care se modific  art. 305 alin. (2), (3). 
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toate solu iile a c ror corectitudine poate fi argumentat  logic i
coerent, din punct de vedere legal [lit. h)]. 

Se cere comisiei s  pun  accent la notarea lucr rilor pe motivarea 
solu iei alese de candidat, în barem putând fi punctate modalit i
alternative de motivare a solu iei alese de candidat [lit. i)]. 

Pentru absolvirea Institutului Na ional al Magistraturii candidatul 
trebuie s  ob in  media general  de minimum 7 i cel pu in nota 5 la 
fiecare dintre materiile de examen. 

C. Judec torii stagiari sunt numi i în func ie de c tre Consiliul 
Superior al Magistraturii, pe baza mediilor generale, ob inute prin însu-
marea celor trei medii de la sfâr itul fiec rui an de studiu i de la 
examenul de absolvire a Institutului Na ional al Magistraturii, i func io-
neaz numai la judec torii i se bucur  de stabilitate (art. 21 din Legea 
nr. 303/2004). 

Durata stagiului este de 1 an i se desf oar  sub coordonarea unui 
judec tor, desemnat de pre edintele judec toriei. 

La finalizarea stagiului, judec torii sus in examenul de capacitate,
organizat anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul 
Institutului Na ional al Magistraturii. 

Comisia pentru examenul de capacitate al judec torilor i comisia 
pentru solu ionarea contesta iilor sunt alc tuite din judec tori de la 
Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, judec tori de la cur ile de apel i
formatori din Institutul Na ional al Magistraturii, numi i prin hot râre a 
Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Na ional 
al Magistraturii (art. 27 din lege). 

Examenul de capacitate const  în verificarea cuno tin elor teoretice 
i practice, prin probe scrise i orale [art. 28 alin. (1) din lege]. 

Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constitu-
ionale ale statului de drept, institu iile de baz  ale dreptului, orga-

nizarea judiciar i Codul deontologic al judec torilor i procurorilor 
[art. 28 alin. (2)]. 

Probele cu caracter practic constau în solu ionarea de spe e i
întocmirea de acte judiciare, specifice func iei [art. 28 alin. (3)]. 

Notarea la probele orale este definitiv .
 D. În considerarea art. 33 i art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004, 

Consiliul Superior al Magistraturii a emis Hot rârea nr. 152 din 1 martie 
2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i desf -
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urarea concursului de admitere în magistratur , precum i procedura 
de numire în func ia de judec tor i procuror f r  concurs1.

Potrivit acestui regulament, admiterea în magistratur  se face, de 
regul , prin concurs, pe baza competen ei profesionale, a aptitudinilor 
i a bunei reputa ii, cu respectarea principiului transparen ei i egalit ii 

(art. 1 din Regulament). 
Pentru înscrierea la concurs, candida ii trebuie s  îndeplineasc

condi iile generale prev zute de art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, 
men ionate, c rora li se adaug  cerin a special  de a avea o vechime în 
specialitate de cel pu in 5 ani la data sus inerii testului – gril .

Între categoriile de persoane care pot participa la un asemenea 
concurs, art. 2 din Regulament enum r : fo tii judec tori i procurori 
care i-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de 
specialitate juridic , prev zut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 
(personalul de specialitate juridic  din Ministerul Justi iei, Ministerul 
Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Na ional de Crimi-
nologie, Institutului Na ional de Expertize Criminalistice, Institutul 
Na ional al Magistraturii), avoca ii, notarii, asisten ii judiciari, consilierii 
juridici, personalul de proba iune cu studii superioare juridice, ofi eri de 
poli ie judiciar  cu studii superioare juridice, grefieri cu studii supe-
rioare juridice, persoanele care au îndeplinit func ii de specialitate 
juridic  în aparatul Parlamentului, Administra iei Pre edin iale, Guver-
nului, Cur ii Constitu ionale, Avocatul Poporului, Cur ii de Conturi sau 
al Consiliului Legislativ, Institutul de Cercetare Juridic  al Academiei 
Române i Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice 
din înv mântul juridic superior acreditat, magistra ii – asisten i, de la 
Înalta Curte de Casa ie i Justi ie. 

Comisiile de elaborare a subiectelor sunt alc tuite, de regul , dintre 
persoanele care au fost înscrise în baza de date a Institutului Na ional al 
Magistraturii i a Consiliului Superior al Magistraturii, i au urmat 
cursurile Institutului Na ional al Magistraturii privind metodele i tehni-
cile de evaluare. Desemnarea membrilor comisiilor se face pe baza 
consim mântului scris, exprimat anterior.  

 La elaborarea subiectelor, se va urm rii eviden ierea opera iunilor 
gândirii – analiz , sintez , generalizare – în tr s turi ale procesului de 

1 Prin O.U.G. nr. 46/2008 au fost abrogate dispozi iile art. 33 alin. (5)-(10) 
din Legea nr. 303/2004, privind numirea în func ie f r  concurs. 
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gândire – flexibilitate, dimensiunea critic , etc. [art. 11 lit. b) din Regu-
lament], cât i eliminarea subiectelor care con in probleme contro-
versate în doctrin i în practic  [lit. h)]. 

Examinarea candida ilor se face prin sus inerea unei probe scrise, de 
verificare a cuno tin elor teoretice i practice la urm toarele materii: 

a) drept civil; 
b) drept procesual civil; 
c) drept penal; 
d) drept procesual penal; 
e) organizarea judiciar i jurispruden a Cur ii Europene a Dreptu-

rilor Omului [art. 15 alin. (2) din Regulament]. 
Proba scris  va consta într-un test-gril  pentru verificarea cuno tin-

elor teoretice i practice (art. 16 ). 
Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie s  ob in  cel 

pu in nota 7, întru-un sistem de notare de la 1 la 10. 
Articolul 226 din Regulament, prevede, verificarea candida ilor 

admi i la proba scris , sub aspectul bunei reputa ii, de c tre inspectorii 
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Aceea i norm  prevede 
programarea candida ilor pentru a se prezenta la vizita medical i la 
testarea psihologic .

Dup  validarea concursului de c tre Consiliul Superior al Magistraturii 
i repartizarea candida ilor pe posturi, Consiliul Superior al Magistraturii, 

în termen de cel mult 30 de zile de la data valid rii concursului, propune 
Pre edintelui României numirea în func ia de judec tor a candida ilor 
admi i (art. 24 din Regulament). 

Dup  numirea în func ia de judec tor, candida ii sunt obliga i s
urmeze, pe o perioad  de 6 luni, un curs de formare profesional  în 
cadrul Institutului Na ional al Magistraturii, care va cuprinde, în mod 
obligatoriu, i elemente de drept comunitar. 

Preciz m c  recrutarea judec torilor în virtutea art. 33 din Legea  
nr. 303/2004 vizeaz exclusiv ocuparea posturilor vacante de la jude-
c torii.

E. Norma cadru privind numirea judec torilor este cuprins  în 
art. 31 din cadrul Legii nr. 303/2004, potrivit cu care judec torii sunt 
numi i de Pre edintele României, la propunerea Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
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Pre edintele României poate refuza o singur  dat  numirea jude-
c torului, caz în care refuzul motivat se comunic  Consiliului Superior 
al Magistraturii [art. 31 alin.(3)]. 

În situa ia în care Consiliul Superior al Magistraturii sus ine propu-
nerea ini ial , are obliga ia s  motiveze op iunea i s  o comunice 
Pre edintelui României, care va fi obligat s  numeasc  judec torul 
propus de Consiliul Superior al Magistraturii [art. 31 alin. (3), (4) din 
Legea nr. 303/2004]. 

F. Numirea în func ii de conducere a judec torilor, prev zut  de 
art. 48, 49 din Legea nr. 303/2004 face obiectul Hot rârii nr. 320/27 
aprilie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i desf -
urare a concursului sau examenului pentru numirea în func ii de con-

ducere a judec torilor i procurorilor, emis  de Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii1.

Potrivit acestui Regulament, se pot înscrie la concurs sau examen 
pentru ocuparea unei func ii de conducere (pre edinte, vicepre edinte 
de instan ) judec torii care au ob inut calificativul „foarte bine” la ulti-
ma evaluare, nu au fost sanc iona i disciplinar în ultimii 3 ani i înde-
plinesc condi iile de vechime prev zute de art. 50 din Legea nr. 303/2004 
(5 ani în func ia de judec tor – pentru func ia de pre edinte i vicepre-
edinte de judec torie, 6 ani în func ia de judec tor – pentru func iile 

corespondente la nivelul tribunalelor, 8 ani în func ia de judec tor – 
pentru func ii similare la nivelul cur ilor de apel), cu precizarea c , la 
calculul vechimii, se ia în considerare i perioada în care judec torul a 
fost avocat. În plus, legea pretinde ca judec torul s  aib  dreptul s
func ioneze la instan a la care urmeaz  s  fie numit în func ia de 
conducere i s  nu fi f cut parte din serviciile de informa ii înainte de 
anul 1990 sau s  fi colaborat cu acestea ori s  aib  un interes personal 
ce influen eaz  sau ar putea influen a îndeplinirea cu obiectivitate i
impar ialitate a atribu iilor prev zute de lege. 

Concursul sau examenul const  în prezentarea unui proiect referitor 
la exercitarea atribu iilor specifice func iei de conducere i în probe 
scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacita-
tea candidatului de a lua decizii i de a- i asuma r spunderea, rezisten a
la stres i un test psihologic [art. 48 alin. (4) din Legea nr. 303/2004]. 

1 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.384 din 4 mai 2006. 
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Comisia de examinare este numit  de Consiliul Superior al Magistra-
turii, la propunerea Institutului Na ional al Magistraturii, i este format
din 2 judec tori de la Înalta Curte de Casa ie i Justi ie, 2 judec tori de 
la cur ile de apel i 3 speciali ti în management i organizarea institu-
ional  [art. 9 alin. (1) din Regulament]. La constituirea comisiilor vor fi 

avu i în vedere, în principal, judec torii care au urmat cursuri de mana-
gement, au fost înscri i în baza de date a Institutului Na ional al 
Magistraturii i au urmat cursurile acestuia privind metodele i tehnicile 
de evaluare. 

Desemnarea membrilor comisiei se face pe baza consim mântului 
scris, exprimat anterior. 

În art. 13 lit. g) din Regulament se stipuleaz , printre atribu iile comi-
siei de examinare, punerea accentului în notarea lucr rilor pe moti-
varea solu iei alese de candidat, baremul putând puncta modalit i
alternative de motivare a solu iei alese de candidat. 

Testarea psihologic  a candida ilor, vizat  de art. 14 din Regu-
lament, este destinat  a evalua capacitatea candidatului de a lua decizii 
i de a- i asuma r spunderea i verificarea rezisten ei la stres. Ea se 

realizeaz  prin aplicarea unui test scris i sus inerea unui interviu în fa a
comisiei formate din doi psihologi, desemna i de Consiliul Superior al 
Magistraturii din rândul speciali tilor din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, cur ilor de apel, precum i din tabelul psihologilor acre-
dita i de la Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele test rii sunt 
cuprinse într-un raport scris, care va cuprinde profilul candidatului, în 
raport cu func ia pentru care candideaz , precum i calificativul reco-
mandabil sau nerecomandabil.

Proba oral , vizând sus inerea proiectului, este reglementat  în 
art. 15 din Regulament, care furnizeaz  criteriile principale în apre-
cierea sus inerii proiectului, dup  cum urmeaz :

a) capacitatea de organizare, capacitatea rapid  de decizie, autoper-
fec ionarea, capacitatea de analiz , sintez , previziune, strategie i pla-
nificare pe termen scurt, mediu i lung, ini iativa i capacitatea de 
adaptare rapid ;

b) îndeplinirea atribu iilor prev zute de lege i regulamente, cunoa -
terea i capacitatea de a pune în practic  politicile publice din dome-
niul justi iei, strategiile na ionale i secven iale în domeniul justi iei i
respectarea principiului repartiz rii aleatorii;  
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c) comportamentul i comunicarea cu judec torii, procurorii, 
personalul auxiliar, justi iabilii, persoanele implicate în actul de justi ie, 
alte institu ii, mass-media, asigurarea accesului la informa iile de interes 
public din cadrul instan ei i transparen a actului de conducere; 

d) folosirea adecvat  a resurselor umane i materiale, evaluarea 
necesit ilor, gestionarea situa iilor de criz , raportul resurse investite - 
rezultate ob inute, gestionarea informa iilor, organizarea preg tirii i
perfec ion rii profesionale i repartizarea sarcinilor în cadrul instan elor. 

Rezultatele sus inerii proiectului se noteaz  cu note de la 1 la 10, 
sunt definitive i nu pot fi contestate. 

Testarea scris , vizat  de art. 17 din Regulament, const  în verifi-
carea cuno tin elor privind managementul, comunicarea i resursele 
umane, pe baza unui test-gril . Lucr rile scrise sunt corectate de c tre 
un judec tor i un specialist în management i organizare institu ional ,
fiind notate cu note de la 0 la 10, cu dou  zecimale. 

Nota final  a concursului sau examenului reprezint  media aritme-
tic  dintre nota de la proiect i nota de la proba scris , iar pentru 
ocuparea func iei judec torul trebuie s  ob in  cel pu in media 7, iar 
notele la ambele probe, trebuie s  fie cel pu in 5 (cinci). 

Numirea judec torilor în func ii de conducere se face pentru o 
perioad  de 3 ani cu posibilitatea reînvestirii o singur  dat  (art. 46 din 
Regulament). 

G. Promovarea judec torilor în func ii de execu ie, la tribunale i
cur i de apel se face în baza art. 43-47 din Legea nr. 303/2004, conform 
Regulamentului privind organizarea i desf urarea concursului de 
promovare a judec torilor i procurorilor, aprobat prin Hot rârea  
nr. 621/21 septembrie 2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistra-
turii1.

Normele consfin ite de aceste acte normative consacr concursul
pentru ocuparea func iilor vacante sau pe loc de c tre judec torii care 
îndeplinesc condi iile de vechime prev zute de art. 44 din Legea  
nr. 303/2004 (5 ani vechime în func ia de judec tor – pentru pro-
movarea la tribunale; 6 ani vechime în func ia de judec tor – pentru 
promovarea la cur i de apel), au avut calificative „FB” la ultima 
evaluare, nu au fost sanc iona i disciplinar în ultimii 3 ani. 

1 Publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octom-
brie2006. 
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