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˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

Criterii şi ghid de interviu pentru evaluarea candidaţilor la funcţia
de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie1

Cerinţele funcţiei de magistrat în sistemul juridic românesc şi, corespunzător, profilul de
personalităţii magistratuluii reprezintă criteriile generale care orientează procesul de
selecţie a magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Lista completă a criteriilor de selecţie este lista competenţelor din profilul
magistratuluiii:
1. Gândire independentă/critică
2. Integritate/consistenţă cognitiv-morală
3. Conştientizare socială şi angajament
4. Predispoziţie pentru muncă intensă şi învăţare profesională continuă; autenticitate
(identificare cu valorile profesiunii de magistrat) şi motivare intrinsecă a activităţilor
profesionale
5. Comunicare clară şi logică, receptivitate faţă de orice informaţie care ar putea
îmbunătăţi calitatea opiniei; autocontol.
6. Conştiinciozitate, diligenţă, respect colegial.
Pentru a fi utilizate în procesul de selecţie, criteriile generale trebuie însoţite de criterii
specifice, adică de comportamente diferenţiatoare (care fac diferenţa între candidatul
potrivit şi cel mai putin potrivit).
În această lucrare prezentăm criteriile şi comportamentele la care putem avea acces
prin intervievarea candidatuluiiii.

Imparţialitate
1

În elaborarea acestui ghid ,Alexandrina Rădulescu şi Dr.Sofia Chirică au valorificat rezultatele obţinute în
exerciţiile individuale aplicate magistraţilor în cadrul Grupului de investigaţie apreciativă(2005) dar şi
ideile privind cunoaşterea şi dezvoltarea competenţelor magistratului în pracţicile profesionale curente
promovate de magistraţii din Grupul de lucru ``Elaborarea profilului magistratului din
Romania``(2005-2006)
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Întrebările trebuie să determine dacă un candidat este sau poate fi imparţial ca judecător:
Poate această persoană să dea şanse egale de exprimare părţilor înainte de a-şi face
o imagine clară care să stea la baza unei decizii în instanţă?
ÎNTREBĂRI care solicită:
1. exemple din cazuri reale, din care să reiasă felul cum grija pentru o informare
completă i-a corectat lui, şi colegilor din complet o opinie juridică aproape complet
conturată în rezolvarea unui caz;
2. exemple despre felul în care rezistenţa la presiunea psihologică resimţită datorită
unui avocat celebru al uneia din părţi l-a condus la aflarea unor date suplimentare pentru
partea cealaltă;
3. exemple privind modul în care prin rezistenţa la părerea exprimată de un coleg
influent din complet a reuşit să modifice o opinie deja conturată;
4. exemple despre felul în care, coştientizând subiectivisme împărtăşite de majoritatea
colegilor din instanţă, a depăşit teama de a da soluţii neuzuale pentru instanţa în care
a lucrat simţind că doar astfel judecata lui va fi imparţială;
5. exemple din care să reiasă faptul că este conştient de influenţa pe care cunoaşterea
convingerilor preşedintelui de instanţă o poate avea asupra judecăţii proprii (dacă
şi-a dat seama că argumentele unei părţi pot fi mai seducătoare, pentru că sunt în
sensul convingerilor preşedintelui şi în ce fel a încercat să contracareze acest lucru?)
6. exemple despre felul în care a manifestat o grijă specială pentru colectarea
argumentelor parţii despre care în etapele incipiente ale procesului înclina să creadă
că nu are dreptate;
7. exemple despre felul în care a asigurat în instanţă condiţii de apărare echitabile
(colectare a datelor, susţinere, etc.) persoanelor expuse percepţiilor nefavorabile: etnii,
prostituate, femei divorţate, orientare sexuală, statut social sau economic scăzut, religie,
etc.
8. exemple despre felul în care s-a străduit să nu fie subiectiv în judecarea unei anumite
categorii de probleme în care se ştie vulnerabil: anumite probleme sociale reglementate
de justiţie: chiriaşi vs. proprietari, etc. anumite crime.
9. Este candidatul dornic (pregătit) să-şi limiteze activităţile şi relaţiile care ar putea
interfera cu activitatea sa de judecător la Înalta Curte? (părerea sa despre cazurile de
conflict de interese poate fi un indicator)
10. Este candidatul în stare să refuze cadouri? (Justificările aduse pentru cei care nu
rezistă acestui lucru pot fi edificatoare)
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11. exemple despre felul în care a conştientizat că laudele sau criticile ar fi putut să-i
influenţeze decizia într-un anumit caz.
12. Are candidatul o prea mare dorinţă de notorietate? Exemple despre felul în care s-a
ţinut departe de influenţa anumitor grupuri sau organizaţii chiar cu preţul scăderii
notorietăţii sau popularităţii personale.

Integritate
ÎNTREBĂRI:
1. Se poate cere descrierea unor situaţii din care să rezulte reputaţia de persoană care
nu tolerează minciuna instituţionalizată, ascunderea adevărului sau ignorarea unor
proceduri de organizare defectuoaasă a procedurilor de administrare a serviciului
judiciar în instanţele în care a lucrat.
2. Relatări privind orice fel de măsuri disciplinare a suportat.
3. Relatări privind orice fel de iniţiative personale privind stoparea unor proceduri
defectuoase în instanţe.
4. Întrebări privind plata datoriilor financiare, proprii, de orice fel.
5. Exemple privind preocupări de cercetare sistematică (ştiinţifică) în domeniul
moralei, conduitei etice, etc.
6. Opinii privind copierea la examene sau alte conduite neoneste.
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Autocontrol (Judicial temperament)
ÎNTREBĂRI:
1. Despre reputaţia de bun ascultător.
2. Despre reputaţia de păstratre a calmului sau dimpotrivă de pierdere a controlului.
3. Despre maniera de a intimida prin discursul său în instanţă.
4. Despre reputaţia de a face uşoară exprimarea interlocutorului în situaţii formale.
5. Exemple privind modul în care tactul şi diplomaţia l-au ajutat în aflarea
adevărului.
6. Exemple privind modul în care atenţia la contribuţiile unui coleg dincomplet l-au
ajutat să prgreseze în formarea opiniei juridice.
7. Exemple privind ajustarea contribuţiei proprii la formarea opiniei juridice, ca
urmare a atenţiei ţi încrederii în contribuţie unui coleg de complet.
8. Exemple de sprijin a opiniei juridice minoritare la un moment dat, în scopul unei
judecăţi corecte.
9. Exemple consideraţie faţă de opiniile juridice şi organizatorice ale subalternilor.
10. Exemple de situaţii dificile în care amanifestat reţinere şi autocontrol.
11. Despre reputaţia de creare a senzaţionalismului în instanţă.
12. Despre reputaţia privind stilul său de conducere (corcitiv, etc.)
13. Despre reputaţia de persoană arogantă, irascibilă sau tiranică.

Disponibilitate pentru muncă intensă; diligenţă
ÎNTREBĂRI:
1. Exemple de efort susţinut pentru a duce la bun sfârsit un caz dificil: se urmăreşte
păstrarea standardelor ridicate (prin studierea noii legislaţii, literaturii, procedurii,
consultarea colegilor competenţi, profesorilor universitari) pe toată durata desfăşurării
procesului, în ciuda dificultăţilor, presiunilor pentru judecarea rapidă, fricii de consecinţe
neplăcute.
2. Exemple privind felul în care timpul suplimentar alocat unui caz (timp alocat
studiului, cercetării unui anumit principiu juridic sau instituţie juridică) i-a prilejuit
satisfacţia unei opinii competente care a fost acceptată de colegii din complet.
4
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3. Exemple despre modul în care delegarea unor părţi de activitate a condus la
îmbunătăţirea întregului.
4. Despre reputaţia sa de judecător care reuşeşte să se pregătească în timp util,
despre punctualitatea lui, temeinicia sau superficialitatea lui.
5. Despre felul în care a reuşit judecarea la timp a unui caz dificil.

Priceperi profesionale: gândire critică, independentă în chestiuni juridice
ÎNTREBĂRI:
1. Despre perioadele iniţiale (de practică, de lucru într-o specializare, de conducere a
completului). În relatările candidatului privind experienţele profesionale se evaluează
modul în care a a urmărit, conştient şi consecvent progresul propriu, preferinţa
pentru căutarea personală a informaţiei de specialitate versus mulţumirea cu soluţii
primite de la alţii, situaţii în care a recunoscut pentru sine sau în faţa colegilor o
pregătire specifică insuficientă, modul în care se bizuie pe rutine preluate sau încearcă
să inoveze, atitudinea de a se pune la adăpostul opiniei şefului sau dimpotrivă
provocarea rutinelor.
2. Despre întinderea şi profunzimea experienţei juridice a candidatului. Exemple
edificatoare în privinţa studierii pasionate a unor instituţii juridice, legi, procedură
juridică. (Se urmăreşte autenticitatea actului de cercetare ştiinţifică prin depistarea
motivaţiei care a susţinut efortul - placerea intrinsecă activităţii de cercetare a instituţiei,
dorinţa constantă de îmbunătăţire a serviciului de justiţie, creşterea notorietăţii personale,
îndeplinirea cerinţelor de promovare într-un post, etc. Vor fi evitate întrebările directe
privind intensitatea sau felul motivelor; natura motivaţiei este implicită experienţei
relatate).
3. Prezentarea rezumatului unui articol publicat. În discursul candidatului se
urmăreşte: Dacă scrierea lucrării a răspuns unei nevoi autentice a domeniului; dacă
scopul lucrării sale îi este clar; dacă tipul de investigaţie ştiinţifică este adecvat
scopului; dacă studiul are coerenţă; dacă i-a găsit aplicaţii, etc.,
4. Dacă este la curent cu schimbări importante ale legislaţiei şi a reflectat asupra
consecinţelor: care sunt rezultatele reflecţiilor (opiniile, atitudinile candidatului)
asupra modificărilor unei legi, proceduri, etc. Cum le gestionează?
5. Exemple privind consecinţele profesionale - pentru sine şi pentru instanţa din care
face parte - ale participării la un anumit curs sau seminar; ale unei iniţiative de
autoperfecţionare.
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6. Opinia privind capacitate de învăţare a diferitelor categorii de judecători: (În discursul
candidatului se urmăreşte natura factorilor cărora le atribuie eficienţa învăţării
individuale: ex. leagă capacitatea de învăţare numai de factori exteriori cu legătură
cel mult indirectă cu eficienţa învăţării: tinerii învaţă mai mult şi mai uşor; vârstnicii
sunt mai buni pentru că au experienţă; participarea la cursuri echivalează cu învăţarea,
etc. O atitudine opusă este aceea care evită explicarea diferenţelor de capacitate de
învăţare prin cauze des invocate, de tipul celor de mai sus, care asociază competenţa
pentru învăţare de indicatori precum sensibilitatea la schimbările domeniului,
consistenţa efortului de însuşire a noilor informaţii, manifestarea constantă a
curiozităţii faţă de evoluţia unor principii juridice. În explicaţiile candidatului absenţa
competenţei de învăţare continuă este asociată rrezistenţei la cunoştinţe nefamiliare
despre care neobişnuit să înveţe continuu spune prea frecvent că sunt inadecvat
formulate, ori nepractice, ori cu totul în afara intereselor lui profesionale).
7. Despre modul în care şi-a indeplinit calitatea de maestru. (În relatarea situaţiilor de
învăţare pe care le-a creat pentru cei instruiţi vor fi evaluate opiniile privind natura şi
tipurile de învăţare profesională preferate de candidat: dacă fostul maestru înţelege
învăţarea ca prezentare, preluare de informaţii sau dimpotrivă ca suită de categorii de
exerciţii în care se formează competenţe pe care le poate defini simplu, etc.).

Fişă de evaluare individualăiv
Numele candidatului:
Intervievator:
CRITERII

Imparţialitate
a) grija pentru o informare completă i-a
corectat lui, şi colegilor din complet o opinie
juridică
b) felul în care rezistenţa la presiunea
psihologică resimţită datorită unui avocat
celebru al uneia din părţi l-a condus la aflarea
unor date suplimentare pentru partea cealaltă

SCOR
Scor
general 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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c) rezistenţa la părerea exprimată de un
coleg influent din complet a reuşit să-i
modifice o opinie deja conturată
d) a depăşit teama de a da soluţii neuzuale
pentru instanţa
e) este conştient de influenţa pe care
cunoaşterea convingerilor preşedintelui de
instanţă o poate avea asupra judecăţii
proprii (dacă şi-a dat seama că argumentele
unei părţi pot fi mai seducătoare, pentru că
sunt în sensul convingerilor preşedintelui)
f) grijă specială pentru colectarea
argumentelor părţii despre care în etapele
incipiente ale procesului înclina să creadă că
nu are dreptate
g) a asigurat în instanţă condiţii de apărare
echitabile (colectare a datelor, susţinere, etc.)
persoanelor expuse percepţiilor
nefavorabile: etnii, prostituate, femei
divorţate, orientare sexuală, statut social sau
economic scăzut, religie, etc
h) s-a străduit să nu fie subiectiv în
judecarea unei anumite categorii de
probleme în care se ştie vulnerabil: anumite
probleme sociale reglementate de justiţie:
chiriaşi vs. proprietari, etc. anumite crime
i) este dornic (pregătit) să-şi limiteze
activităţile şi relaţiile care ar putea interfera
cu activitatea sa de judecător la Înalta Curte?
(părerea sa despre cazurile de conflict de
interese poate fi un indicator)
j) este candidatul în stare să refuze cadouri?
k) a conştientizat că laudele sau criticile ar fi
putut să-i influenţeze decizia într-un anumit
caz
l) are candidatul o prea mare dorinţă de
notorietate? (obs. Scor ridicat = dorinţă de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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notorietate redusă)

Integritate
a) reputaţia de persoană care nu tolerează
minciuna instituţionalizată, ascunderea
adevărului sau ignorarea unor proceduri de
organizare defectuoaasă a procedurilor de
administrare a serviciului judiciar în instanţele
în care a lucra
b) orice fel de măsuri disciplinare a suportat
c) orice fel de iniţiative personale privind
stoparea unor proceduri defectuoase în
instanţe.
d) plata datoriilor financiare, proprii, de
orice fel
e) preocupări de cercetare sistematică
(ştiinţifică) în domeniul moralei, conduitei
etice, etc.
f) opinii morale privind copierea la examene
sau alte conduite neoneste

Scor
General: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Autocontrol (Judicial
temperament)

Scor
general 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) reputaţia de bun ascultător.
b)reputaţia de păstratre a calmului sau
dimpotrivă de pierdere a controlului
c) maniera de a intimida prin discursul său în
instanţă (Obs. Discurs de intimidare= scor
redus)
d) reputaţia de a face uşoară exprimarea
interlocutorului în situaţii formale
e)Modul în care tactul şi diplomaţia l-au
ajutat în aflarea adevărului

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

f) modul în care atenţia la contribuţiile unui
coleg dincomplet l-au ajutat să prgreseze în
8
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formarea opiniei juridice
g) ajustarea contribuţiei proprii la formarea
opiniei juridice, ca urmare a atenţiei ţi
încrederii în contribuţia unui coleg de
complet
h) sprijinul opiniei juridice minoritare, la un
moment dat, în scopul unei judecăţi corecte
i) consideraţie faţă de opiniile juridice şi
organizatorice ale subalternilor
j) situaţii dificile în care amanifestat reţinere
şi autocontrol
k) reputaţia de creare a senzaţionalismului în
instanţă (obs. apetenţa pentru senzaţional=scor
redus)
l) reputaţia de persoană arogantă, irascibilă
sau tiranică(obs. aroganţă ridicată=scor redus)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Disponibilitate pentru muncă
intensă; diligenţă

Scor
general 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) efort susţinut pentru a duce la bun sfârsit
un caz dificil
b) felul în care timpul suplimentar alocat
unui caz (timp alocat studiului, cercetării
unui anumit principiu juridic sau instituţie
juridică) i-a prilejuit satisfacţia unei opinii
competente
c) modul în care delegarea unor părţi de
activitate a condus la îmbunătăţirea
întregului
d) reputaţia sa de judecător care reuşeşte să
se pregătească în timp util, despre
punctualitatea lui, temeinicia sau
superficialitatea lui

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e) felul în care a reuşit judecarea la timp a
unui caz dificil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Priceperi profesionale: gândire

Scor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3
4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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critică/independentă în chestiuni
juridice

general 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a) modul în care a urmărit, conştient şi
consecvent progresul propriu, preferinţa
pentru căutarea personală a informaţiei de
specialitate versus mulţumirea cu soluţii
primite de la alţii, situaţii în care a
recunoscut pentru sine sau în faţa colegilor o
pregătire specifică insuficientă, modul în
care se bizuie pe rutine preluate sau încearcă
să inoveze, atitudinea de a se pune la adăpostul
opiniei şefului sau dimpotrivă provocarea
rutinelor
b) întinderea şi profunzimea experienţei
juridice a candidatului. Exemple edificatoare
în privinţa studierii pasionate a unor
instituţii juridice, legi, procedură juridică
c) rezumatul unui articol publicat. În
discursul candidatului se urmăreşte: dacă
scrierea lucrării a răspuns unei nevoi
autentice a domeniului; dacă scopul lucrării
sale îi este clar; dacă tipul de investigaţie
ştiinţifică este adecvat scopului; dacă studiul
are coerenţă; dacă i-a găsit aplicaţii, etc
d) este la curent cu schimbări importante ale
legislaţiei şi a reflectat asupra consecinţelor:
care sunt rezultatele reflecţiilor (opiniile,
atitudinile, etc. candidatului) asupra
modificărilor unei legi, proceduri, etc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e) consecinţele profesionale - pentru sine şi
pentru instanţa din care face parte - ale
participării la un anumit curs sau seminar;
ale unei iniţiative de autoperfecţionare
f) corectitudinea explicaţiilor privind nevoia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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capacitatea de învăţare continuă a
judecătorului: rolul factorilor cu influenţă
indirectă (ex. vârstă, participare la cursuri) vs.
rolul factorilor cu influenţă directă (ex.
dovezi de atitudine epistemică, deschidere faţă
de cunoştinţe nefamiliare) în determinarea
eficienţei învăţării individuale
g) modul în care şi-a indeplinit calitatea de
maestru: dacă fostul maestru înţelege
învăţarea ca prezentare preluare de
informaţii sau dimpotrivă ca suită de
categorii de exerciţii în care se formează
competenţe - pe care candidatul le poate
defini, exemplifica, etc.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Elaborarea unui profil al magistratului pentru sistemul juridic din România a fost ţinta eforturilor conjugate ale mai multor
echipe. Grupul nr. 3 din Consiliul Superior al Magistraturii, având ca sarcină Profilul magistratului şi formarea sa
profesională, condus de Alexandrina Rădulescu, „Grupul de investigaţie apreciativă”, alcătuit, la iniţiativa Grupului 3 din
CSM, din 25 de magistraţi, din toate nivelurile de jurisdicţie, cu statut profesional şi vârste diferite şi, în sfârşit, grupurile de
experţi participanţi la seminariile organizate pe această temă în perioada mai-septembrie 2005.
vezi şi: Schlafen D., Berkani, C., Pivetti, M., Schürmann, E., Espinar, F.F.,Chirica, S. Radulescu, Conclusions and
proposals. 3 day Seminar on the selection process for recruiting new magistrates / promoting magistrates to higher office,
and on the criteria applied in that process. Twinning Project Strengthening the functioning of the Romanian judiciary and
its representative body- Superior Council of Magistrates Bucarest, June 13 – 15, 2005
Schlafen D., Fughe E., van Luijk F., Chirica S. and Rădulescu, A. Conclusions and proposals. 3 day Seminar on
Psychological Aptitude Tests for applicants of the National Institute for Magistracy Phare Twinning, Strengthening the
functioning of the Romanian judiciary and its representative body - Superior Council of Magistrates, Bucarest, August 22 –
24, 2005.
ii
vezi lucrarea Profilul magistratului în sistemul juridic din România, CSM, septembrie, 2005.
iii
vezi anexa acestei lucrări: Fişa de evaluare individuală
iv
Pentru completarea acestei fişe se utilizează lucrarea: Criterii şi ghid de interviu pentru evaluarea candidaţilor la funcţia
de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Jusţitie

