Aprobat prin Hotărârea CSM
nr. 644/31 din 16.10.2012
Regulament
privind criteriile şi procedura transferului judecătorilor în cazul redistribuirii
posturilor de judecător, reorganizării sau dizolvării instanţei judecătoreşti
DISPOZIŢII GENERALE
1. Regulamentul privind transferarea judecătorilor în cazul reorganizării sau
dizolvării instanţei judecătoreşti (în continuare Regulamentul) este elaborat în
scopul implementării prevederilor art. 21 din Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995
privind organizarea judecătorească, art. 20 alin. (5) al Legii cu privire la statutul
judecătorului şi art. VIII alin. (5) şi (6) din Legea nr. 153 din 05.07.2012 cu privire
la modificarea unor acte legislative.
DOMENIU DE APLICARE
2. Regulamentul stabileşte criteriile şi procedura transferului judecătorilor
în cazul redistribuirii posturilor de judecător, reorganizării sau dizolvării
instanţelor judecătoreşti. În cazul redistribuirii posturilor, preşedinţii şi
vicepreşedinţii instanţelor judecătoreşti nu cad sub incidenţa prezentului
Regulament.
3. Regulamentul nu se aplică în cazurile transferului prevăzut de art. 20 1
alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului.
PROCEDURI PREALABILE TRANSFERULUI
4. În cazul redistribuirii posturilor de judecător, reorganizării sau dizolvării
instanţei judecătoreşti, lista posturilor vacante în toate instanţele se publică pe
pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii în scopul informării
judecătorilor.
5. Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în
termen de 10 zile de la data publicării pe pagina web a listei posturilor vacante.
Cererea de transfer va conţine informaţii privind instanţa în care activează
judecătorul şi instanţa în care solicită transferul.
6. Judecătorul poate solicita transferul doar în instanţa de judecată de acelaşi
nivel sau într-o instanţă inferioară.
7. Depunerea cererii de transfer prezumă consimţământul judecătorului de
a fi transferat în altă instanţă.8. În cazul în care nici un judecător nu a depus cerere
de transfer sau numărul solicitanţilor depăşeşte numărul posturilor vacante,
Consiliului Superior al Magistraturii, va decide asupra transferului în condiţiile
prezentului Regulament.
8. În cazul în care nici un judecător nu a depus cerere de transfer sau
numărul solicitanţilor depăşeşte numărul posturilor vacante, Consiliului Superior al
Magistraturii, va decide asupra transferului în condiţiile prezentului Regulament.
CRITERII DE SELECTARE
9. Consiliul Superior al Magistraturii va decide asupra transferului, ţinând
cont de următoarele criterii:
a) eficienta activităţii;

b) calitatea activităţii;
c) integritatea;
d) formarea profesională continuă.
10. Eficienţa activităţii se apreciază conform următorilor indici:
a) respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor;
b) respectarea termenului legal de redactare a hotărârilor;
c) executarea în termen a altor atribuţii date în competenţă.
La aprecierea eficienţei va fi luat în considerare volumul de activitate al
judecătorului în raport cu volumul de activitate al instanţei, complexitatea cauzelor
repartizate acestuia spre examinare.
11. Calitatea activităţii se apreciază conform următorilor indici:
1) calitatea redactării hotărârilor judecătoreşti, incluzând:
a) coerenţa şi consecutivitatea expunerii materialului;
b) argumentarea clară şi logică, potrivit legii, a hotărârilor judecătoreşti;
c) capacitatea de analiză şi sinteză.
2) conduita în şedinţa de judecată, incluzând:
a) abilităţile de comunicare clară şi logică;
b) profesionalismul interacţiunii sociale;
c) ţinuta vestimentară.
12. Integritatea judecătorului se apreciază conform următorilor indici:
a) respectarea restricţiilor de serviciu ale judecătorului;
b) respectarea ireproşabilă a Codului de etică al judecătorului;
c) absenţa sancţiunilor disciplinare aplicate.
13. Formarea profesională continuă se apreciază conform următorilor indici:
a) participarea la programele de formare profesională continuă în cadrul
Institutului Naţional al Justiţiei;
b) participarea la programele de formare profesională în cadrul diverselor instituţii
şi organizaţii;
c) contribuirea şi elaborarea unor culegeri sau buletine ce ţin de jurisprudenţă,
proiecte şi culegeri de acte normative;
d) activitatea didactică, inclusiv cea de formator;
e) aplicarea în practică a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului;
f) deţinerea gradului de calificare;
g) cunoştinţele în domeniul tehnologiilor informaţionale (MS WORD, Excel),
capacitatea de a naviga pe Internet şi de a utiliza poşta electronică.
14. Consiliul Superior al Magistraturii va aprecia corespunderea
judecătorilor criteriilor de selectare pentru transfer în baza informaţiei prezentate
de către preşedinţii de instanţe, de Inspecţia judiciară, de instanţele judecătoreşti
superioare, informaţiilor deţinute nemijlocit de Consiliu, precum şi a informaţiilor
parvenite de la organul de verificare.
ADOPTAREA HOTĂRÂRII
15. Consiliul Superior al Magistraturii decide asupra transferului
judecătorilor prin hotărâre care se publică pe pagina web a CSM.
16. Judecătorul care refuză transferul în altă instanţă are dreptul la demisie în
condiţiile art. 26 din Legea cu privire la statutul judecătorului.

