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RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE AL 

TRIBUNALULUI PRAHOVA ŞI AL JUDECĂTORIILOR 

ARONDATE  

                                    - 2018 – 
 

 

I. Profil organizaţional 

 
I.1. Cuvânt înainte 

 
 

În art. 21 din Constituţia României, se precizează că:  

 „(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a 

libertăţilor şi a intereselor sale legitime; 

(2) Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept; 

(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un 

termen rezonabil; 

 (4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.“ 

Astfel, justiţia din România, înfăptuită prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi 

de apel, tribunale, tribunale specializate, instanţe militare şi judecătorii, reprezintă un 

puternic factor de stabilitate și echilibru al unei societăți democratice, accesarea valorilor și 

principiilor statului de drept presupunând asigurarea unui înalt grad de competență a 

sistemului judiciar. 

Societatea democratică are nevoie de o justiție independentă care să dea dovadă de 

integritate, domeniu în care trebuie în continuare făcute eforturi legislative, organizatorice, 

de schimbare a culturii organizaționale a sistemului de justiție, de asigurare a unor 

standarde profesionale înalte în cadrul tuturor sectoarelor justiției. 

Actul de justiție se bazează exclusiv pe nevoia specifică de dreptate, iar societatea 

este cel mai fin barometru al modului în care se realizează justiția, aceasta construind 

sentimentul de dreptate în rândurile comunității, protejând cel mai de preț câștig al 

democrației: drepturile și libertățile fundamentale ale individului. 
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I.2. Misiunea instanţei şi responsabilităţi 

 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 5/19.06.1952 pentru organizarea judecătorească, 

„Tribunalele, în Republica Populară Română, aplicând sancţiuni penale, urmăresc apărarea 

regimului de democraţie populară şi în acelaşi timp reeducarea infractorilor. 

Prin activitatea lor, tribunalele educă pe cetăţenii Republicii Populare Române în 

spiritul devotamentulul fatţă de Patrie, al construirii socialismului, al îndeplinirii întocmai 

a legilor Republicii Populare Române, al grijii deosebite faţă de proprietatea socialistă, al 

disciplinei în muncă, al atitudinii cinstite faţă de îndatoririle cetaţeneşti şi sociale, precum 

şi al respectului faţă de regulile de convieţuire socială în statul democrat popular.“ 

Totodată, în art.3 din acelaşi act normativ, era reglementat faptul că „În Republica 

Populară Română, funcţionează următoarele tribunale: 

a) tribunalele populare de raion, de oraş şi de raion orăşenesc; 

b) Tribunalul Capitalei Republicii Populare Române şi tribunalele regionale; 

c) Tribunalul Suprem. 

Pentru unele ramuri de activitate funcţionează următoarele tribunale speciale: 

 a) tribunalele militare; 

b) tribunalele populare pentru căile ferate; 

c) tribunalele populare maritime şi fluviale“. 

Odată cu reorganizarea administrativă din anul 1968, prin Legea nr. 58/1968 pentru 

organizarea judecătorească, se desființau formele existente până la acea dată, înființându-se 

din nou judecătoriile, tribunalele județene alături de tribunalele militare teritoriale şi 

tribunalele militare de mari unități, iar ca instanţă superioară Tribunalul Suprem. 

Prin Legea de organizare judecătorească nr. 92/1992 se introduce denumirea simplă 

de tribunal.  

Potrivit prevederilor art. 10, instanțele judecătorești erau judecătoriile, tribunalele, 

curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție. 

În conformitate cu prevederile art. 126 din Constituția României, „Justiția se 

realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanțe judecătorești 

stabilite de lege.” 
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În prezent, judecătoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curţile de apel şi 

instanţele militare sunt organizate şi funcționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară, republicată și ale Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 958/28.10.2005, înlocuit în prezent 

de Noul Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 970/28.12.2015. 

 

I.3.1. Contribuţia pe care a adus-o Tribunalul Prahova la 

obiectivele guvernării  

 
Tribunalul Prahova, alături de celelalte instanţe de judecată din ţară, are ca atribuţii 

principale: buna funcţionare a si stemului judiciar, asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei 

ca serviciu public şi apărare a ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de a 

promova o justiţie modernă, care să fie aproape de cetăţean şi care să asigure egalitatea în 

faţa legii.  

Consolidarea instituțională a sistemului judiciar, eficientizarea justiției ca serviciu 

public, garantarea accesului liber la justiție, ca obiective definite în Strategia de dezvoltare 

a sistemului judiciar pentru anii 2015-2020, presupun eforturi ale fiecărei instanţe, cărora 

li s-a integrat şi activitatea desfăşurată de personalul Tribunalului Prahova, pe parcursul 

anului 2018. 

Prin politica managerială desfășurată în cursul anului precedent, s-a urmărit 

valorificarea punctelor tari din cadrul instituției și fructificarea oportunităților pentru o 

continuă diminuare și chiar înlăturarea a vulnerabilităților. 

Ca reprezentant al puterii judecătoreşti, Tribunalul Prahova depune eforturi 

considerabile pentru ducerea la îndeplinire a unuia dintre obiectivele guvernării, şi anume 

acela de a asigura transparenţa actului de justiţie, acesta fiind de altfel unul dintre 

principiile diriguitoare în activitatea judiciară, consacrat prin Legile nr. 303/2005, 

304/2005 si 317/2004 privind statutul magistraţilor, organizarea judiciară şi, respectiv 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, materializându-se în acest 
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sens raporturile dintre instanţă şi cetăţean, conturate prin prisma noţiunii de “Informaţii de 

interes public”, reglementată de Regulamentul de ordine interioara, Legea nr. 544/2001 si 

O.G. nr. 27/2002. 

În acest sens, pe pagina proprie de internet a Tribunalului Prahova, la rubrica 

jurisprudenţă, avocaţii, justiţiabilii sau alte persoane interesate pot găsi o serie de hotărâri 

pronunţate de Tribunalul Prahova, anonimizate în baza Regulamentului Uniunii Europene 

nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

De asemenea, această instanţă a întărit, de la an la an, colaborarea cu C.S.M., 

Curtea de Apel Ploieşti, instanţele arondate, celelalte instanţe din ţară, Uniunea Naţională a 

Barourilor din România, instituţiile locale şi centrale, asociaţiile profesionale şi societatea 

civilă.  

Pe toată durata anului 2018, întreg personalul Tribunalului Prahova a depus eforturi 

consistente pe linia creşterii performanţelor profesionale, a responsabilităţilor în 

exercitarea cu bună credinţă şi eficienţă a atribuţiilor jurisdicţionale şi administrative, 

putând fi remarcată o schimbare a mentalităţilor sub aspectul „deschiderii” către opinia 

publică, cu finalitatea consolidării integrităţii şi creşterea încrederii populaţiei in justiţie. 

În spiritul respectării principiului transparenţei, informaţiile de interes public 

referitoare la activitatea desfăşurată de Tribunalul Prahova au fost şi sunt accesibile pe 

pagina de internet a instanţei. 

Site-ul oficial al instanţei conţine informaţii utile privind organizarea instanţei, 

datele de contact, precum şi programul de lucru cu publicul la diverse compartimente şi 

birouri.  

De asemenea, sunt afişate ghiduri de orientare pentru justiţiabili, precum şi speţe 

relevante în materie civilă, comercială, de contencios administrativ sau în materie penală, 

cu rol în configurarea unei practici juridice unitare. 

Prin preluarea automată a datelor introduse în aplicaţia informatică Ecris, pot fi 

vizualizate de către orice persoană interesată date referitoare la listele şedinţelor de 

judecată planificate la nivelul fiecărei secţii, în fiecare zi, precum şi informaţii cu privire la 
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diferitele dosare aflate pe rolul instanţei, termenele de judecată ori soluţiile adoptate pe 

scurt. 

Şi în cursul anului 2018, la nivelul Tribunalului Prahova a existat o preocupare 

permanentă pentru actualizarea datelor publicate pe portal, în contextul modificărilor 

frecvente survenite, mai ales la nivelul resurselor umane. 

 

 

I.3.2. Contribuţia pe care a adus-o Tribunalul Prahova la obiectivele 

asumate de România  
 

România a aderat la Tratatul de la Lisabona, tratat care a urmărit să consolideze 

realizarea unui spaţiu european comun, în care persoanele să circule liber şi să beneficieze 

de o protecţie judiciară eficace.  

Realizarea unui astfel de spaţiu are repercusiuni asupra domeniilor în care 

aşteptările cetăţenilor europeni sunt ridicate, cum ar fi imigraţia, combaterea criminalităţii 

organizate sau terorismul.  

Aceste probleme au o puternică dimensiune transfrontalieră şi, prin urmare, 

necesită o cooperare eficace la nivel european. 

De aceea, Tratatul de la Lisabona a împărţit temele referitoare la spaţiul de 

libertate, securitate şi justiţie în patru domenii: 

- politicile referitoare la controlul la frontiere, la azil şi la imigraţie; 

- cooperarea judiciară în materie civilă; 

- cooperarea judiciară în materie penală; 

- cooperarea poliţienească. 

În acest spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, este respectată Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, iar legislaţia trebuie aplicată uniform, fiind încurajată 

cooperarea între autorităţile judiciare. Cooperarea intensificată între instanţele judiciare 

presupune ca o decizie adoptată (de ex. hotărâre de divorţ, de încredinţare a copiilor, cazuri 

de faliment etc.) într-un stat membru să poată fi aplicată şi în celelalte state membre.  

Protecţia juridică a dreptului comunitar este asigurată, în cea mai mare parte, prin 

intermediul instanţelor naţionale.  
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Controlul judecătoresc al actelor de aplicare a dreptului comunitar emise de statele 

membre se face după regulile dreptului naţional, cu respectarea principiului priorităţii 

dreptului comunitar, pe care instanţele naţionale sunt obligate să-l respecte.  

Totodată, prin prisma cooperării judiciare între autorităţile judiciare, s-a realizat o 

eficientă colaborare cu instanţe ale altor ţări europene în privinţa comunicării actelor de 

procedură, obţinerii de probe, sau a punerii în executare a unor hotărâri judecătoreşti 

pronunţate în state diferite de pe teritoriul spaţiului comun european.  

Potrivit Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie 

penală, în cursul anului 2018 au fost emise un număr de 3 mandate europene de arestare în 

vederea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, din care unul a fost  pus 

în executare. 

Trebuie subliniat faptul că, în aplicarea prevederilor art.14 din Regulamentul C.E. 

nr. 1393/2007din acelaşi regulament, judecătorii acestei instanţe au dispus, de regulă, 

efectuarea notificării sau comunicării actelor de procedură direct către persoanele care au 

reşedinţa într-un alt stat membru, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

Sub acest aspect, în anul 2018 au fost comunicate în mod direct acte de procedură 

către părţile cu reşedinţa într-un stat membru U.E., prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire, astfel: 

- în Germania – 51 comunicări; 

- în Franţa - 13 comunicări; 

- în Spania – 43 comunicări; 

- în Italia-74 comunicări; 

- în Olanda – 6 comunicări; 

- în Marea Britanie – 44 comunicări; 

- în Belgia - 5 comunicări; 

- în Finlanda – 2 comunicări; 

- în Austria – 13 comunicări;; 

- în Ungaria – 4 comunicări;; 

- în Portugalia – 6 comunicări;; 

- în Luxemburg – 4 comunicări; 

- în Cipru – 5 comunicări; 
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- în Republica Irlanda – 1 comunicare; 

- în Republica Cehă  -  1 comunicare; 

- în Slovacia – 5 comunicări; 

- în Bulgaria  - 19 comunicări; 

- în Suedia – 1 comunicare; 

- în Danemarca  - 1 comunicare; 

- în Grecia 2 comunicări. 

În ceea ce priveşte notificarea actelor de procedură din dosarele acestei isntanţe în 

state nemembre ale Uniunii Europene, s-a data eficienţă Convenţiei privind notificarea şi 

comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 

comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965 (la care România a aderat prin Legea 

nr.124/2003, publicată în Monitorul Oficial nr.265/16.04.2003), convenţiilor bilaterale în 

care România este parte, precum şi regulilor de curtoazie internaţională, sub rezerva 

principiului reciprocităţii. 

Astfel, au fost efectuate comunicări de acte de procedură către părţile cu reşedinţa 

în state nemembre U.E., prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, astfel: 

- în Statele Unite ale Americii  – 39 comunicări; 

- în Israel – 5 comunicări; 

- în Republica Moldova – 21 comunicări; 

- în Canada – 3 comunicări; 

- în Turcia – 23 comunicări; 

- în Rusia – 10 comunicări; 

- în Monaco – 3 comunicări; 

- în Elveţia – 2 comunicări; 

- în Insulele Virgine – 12 comunicări; 

- în Macedonia – 1 comunicare; 

- în Albania - 1 comunicare; 

- în Dubai – 4 comunicări; 

- în Emiratele Arabe Unite – 1 comunicare. 

În materia recunoaşterii hotărârilor străine, se constată că, în cursul anului 2018, la 

Secţia I Civilă a Tribunalului Prahova au fost înregistrate 89 dosare cu obiectul 
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exequator/recunoașterea înscrisurilor si hotărârilor străine, dintre care 86 de cereri au vizat 

hotărâri pronunţate de instanțele străine în materie de minori şi familie. 

Se impune precizarea că, în soluţionarea acestor cereri, judecătorii secţiei au dat 

eficiență, în principal, Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului privind 

competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială 

şi în materia răspunderii părinteşti, asigurându-se că petenţii prezintă şi certificatul 

prevăzut de art. 39 din regulament. 

În ipotezele în care cererile de recunoaştere/executare au vizat hotărâri străine, 

pronunţate într-un stat nemembru UE, s-a dat eficienţă dispoziţiilor 1095-1110 Cod 

procedură civilă, precum şi, după caz, unor convenţii bilaterale, 

În perioada de referinţă, pe rolul Secţiei I Civile, respectiv pe rolul Secţiei a – II- a 

Civile, de Contencios Administrativ şi Fiscal ale Tribunalului Prahova, nu a fost 

înregistrată nicio cerere de comisie rogatorie internaţională. 

Exemplele de mai sus reliefează preocuparea judecătorilor Tribunalului Prahova de 

a respecta, în primul rând, principiile priorităţii şi supremaţiei dreptului comunitar, de a 

aplica dreptul comunitar în totalitatea sa şi de a respecta drepturile pe care acesta le conferă 

cetăţenilor săi. Pe de altă parte, au fost puse în practică Regulamentele Comisiei Europene 

care facilitează accesul cetăţenilor la procesul jurisdicţional şi contribuie la simplificarea 

procedurilor judiciare.  

Pentru aceste motive, cunoaşterea şi apropierea dispoziţiilor naţionale şi comunitare 

în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială este de natură a contribui la 

îndeplinirea cerinţei desfăşurării cu celeritate a proceselor, care implică existenţa unui 

participant aflat pe teritoriul unui alt stat membru al UE.  

În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, trebuie analizată pe de o 

parte din perspectiva normelor de drept substanţial şi procedural penal reglementate în 

tratate internaţionale şi instrumentele juridice ale Uniunii Europene, iar pe de altă parte din 

punctul de vedere al fiecărei forme de cooperare internaţională.  

Nu doar în dezvoltarea dreptului internaţional penal, ci şi în stabilirea unor 

standarde comune privind acest drept, „cooperare internaţională în materie penală” se 

desfăşoară atât în plan „orizontal”, între state, cât şi cooperarea „pe verticală”, între state şi 

tribunalele penale internaţionale, iar de altă parte, în cadrul cooperării interstatale, proces la 
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care participă şi statul român, la nivel orizontal sunt cuprinse diferitele forme de colaborare 

şi asistenţă între autorităţile judiciare din două sau mai multe state suverane în cadrul unor 

proceduri penale cu elemente de extraneitate, precum şi pentru recunoaşterea şi executarea 

unor hotărâri judecătoreşti sau decizii judiciare definitive.  

Ca şi rol al instanţei în dezvoltarea spaţiului european şi cooperarea internaţională, 

sunt reprezentative procedurile în ceea ce priveşte: extrădarea, transferul procedurilor 

penale şi denunţul în vederea urmăririi penale, cât şi soluţionarea cererilor privind 

comisiile rogatorii. 

Pe de altă parte, în ultimii ani, în Uniunea Europeană normele interesând 

cooperarea judiciară în materie penală, îndeosebi cele care dau viaţă principiului 

recunoaşterii reciproce a hotărârilor şi deciziilor judiciare şi cele vizând crearea unor 

standarde minime de drept substanţial şi procedural penal, au condus nu doar la existenţa 

unui spaţiu judiciar penal comun european, ci şi la crearea unui drept penal al Uniunii 

Europene sau a dreptului european penal în sens restrâns.  

În materia cooperării judiciare internaționale în materie penală au fost înregistrate 

pe rolul Tribunalului Prahova un număr de 3 cereri de comisie rogatorie. 

 

I.4. Datele de contact ale instanţei 
 

În prezent, această instanţă funcţionează, alături de Tribunalul Buzău şi Tribunalul 

Dâmboviţa, în circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti. 

În raza teritorială a Tribunalului Prahova îşi desfăşoară efectiv activitatea un număr 

de cinci judecătorii: Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Câmpina, Judecătoria Vălenii de 

Munte, Judecătoria Mizil şi Judecătoria Sinaia, care funcţionează, de asemenea, în baza 

Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 970/28.12.2015. 

În cadrul Tribunalului Prahova sunt înfiinţate trei secţii, Secţia I Civilă, Secţia a    

II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, precum şi Secţia Penală, care îşi 

desfăşoară 
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activitatea în mod separat, fiind conduse de câte un preşedinte de secţie. Preşedinţii de 

secţii au fost numiți în anul 2018 pe o perioadă de 3 ani prin hotărâri ale Secției pentru 

Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Totodată, la Tribunalul Prahova există un Colegiu de Conducere, format din şapte 

judecători, dintre care doi aleşi în cursul anului 2018, alegerile în vederea desemnării, de 

către Adunarea Generală a judecătorilor, a celor doi membri ai colegiului fiind desfăşurate 

în lunile aprilie şi decembrie ale anului trecut. 

Începând cu data de 03.09.2018, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ 

şi Fiscal din cadrul Tribunalului Prahova s-a mutat din sediul de la etajul III al Centrului 

Comercial „Winmarkt”, din Municipiul Ploiesti, B-dul Republicii nr. 15, jud. Prahova, în 

clădirea în care funcţionează celelalte 2 secţii ale instanţei, şi anume în imobilul din 

Municipiul Ploieşti, str. Văleni, nr. 44, jud. Prahova, iar Judecătoria Ploieşti funcţionează, 

de la aceeaşi dată, la fostul sediu al Tribunalului Prahova, din str. Gheorghe Lazăr nr.6. 

 

 

II. Bugetul Tribunalului Prahova şi al judecătoriilor arondate 
 

Alocaţia  bugetară  iniţială  a  anului  2018  la  Capitolul  61.01 “Ordine 

publică şi siguranţă naţională” a fost de 48.950.400 lei, iar cea finală de 52.879.126 lei. 

 Bugetul final alocat Tribunalului Prahova în anul 2018 are următoarea structură: 

- cheltuieli de personal  -  48.682.985 lei; 

- bunuri şi servicii         -  3.303.624 lei; 

- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate - 250.800 lei; 

- despăgubiri -   641.717 lei; 

Creditele deschise au fost în sumă de 52.856.818 lei, după cum urmează: 

- cheltuieli de personal - 48.667.608 lei 

- bunuri şi servicii - 3.296.693 lei 

- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate - 250.800 lei 

- despăgubiri - 641.717 lei. 

Creditele bugetare deschise au fost consumate potrivit destinaţiei aprobate pentru 

cheltuielile strict legate de activitatea proprie a Tribunalului Prahova şi a instanţelor 

judecătoreşti arondate. 
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La angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor s-a avut în vedere respectarea 

criteriilor de legalitate, realitate, oportunitate şi eficienţă. 

Structura cheltuielilor din buget pe destinaţii se prezintă astfel: 

- cheltuieli de personal - 92,08 % 

- bunuri şi servicii - 6,24 % 

- sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate - 0,47 % 

- despăgubiri - 1,21 % 

La capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”, alocația bugetară a fost în 

sumă de 2.368.373 lei, din care s-au consumat credite în sumă de 2.361.129 lei, respectiv: 

- 1.586.508 lei pentru plata onorariilor din oficiu în materie penală și ajutor public 

judiciar în materie civilă; 

- 21.738 lei pentru onorariu curator special desemnat în baza conform O.U.G. nr. 

80/2013; 

- 58.883 lei pentru traduceri și interpretariat; 

- 694.000 lei taxe poștale pentru transmiterea actelor de procedură. 

În ceea ce privește ajutorul public judiciar în anul 2018 s-au efectuat plăți în 

sumă de 29.648 lei, reprezentând onorariu avocat, expert, executor judecătoresc, taxă test 

ADN etc. 

Cheltuieli de personal 

În anul 2018, din creditele alocate pentru cheltuieli de personal s-au achitat: 

- drepturile salariale ale personalului Tribunalului Prahova şi instanţelor arondate 

stabilite în baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice; 

- indemnizaţii de delegare; 

- chirii pentru magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate care nu deţin locuinţă 

proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea; 

- transportul dintre localitatea de domiciliu şi cea în care magistraţii şi personalul 

auxiliar de specialitate îşi desfăşoară activitatea; 

- transportul în limita a 3 călătorii pentru magistraţi; 

- transportul în concediu de odihnă pentru personalul auxiliar de specialitate şi 

conex; 
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- acordare vouchere de vacanță; 

- decontare medicamente. 

Bunuri  şi  servicii 

 

După cum s-a menţionat şi în anii precedenţi, finanţarea justiţiei este condiţionată 

în mod substanţial de existenţa resurselor financiare necesare sprijinirii procesului de 

îndeplinire a obiectivelor stabilite. 

Cu toate acestea, după cum se observă, alocația bugetară este centrată în proporție 

covârșitoare în jurul drepturilor salariale, cheltuielile pentru funcționarea instanțelor având 

un rol secundar în structura bugetului. 

Aplicarea prevederilor Noilor coduri de procedură civilă şi penală au generat, în 

decursul anilor, creşterea semnificativă a consumului de materiale cu caracter funcţional: 

hârtie copiator, tonere, plicuri cu fereastră și taxe poştale pentru transmiterea 

corespondenţei. 

Pe parcursul anului 2018, s-au întâmpinat numeroase greutăți în asigurarea acestor 

materiale absolut necesare pentru desfășurarea activității celor 6 instanțe la parametrii 

firești. 

Prin rectificările bugetare care au avut loc pe parcursul anului 2018 nu s-a 

suplimentat alocația bugetară raportat la necesitățile reale ale instanțelor judecătorești. 

Ca urmare, au existat perioade în care nu s-a reușit achiziționarea materialelor 

necesare desfășurării activității de judecată, fapt ce a creat numeroase nemulțumiri în 

rândul salariaților, aceștia fiind nevoiți să își procure din fonduri proprii hârtia de copiator 

pentru listarea hotărârilor judecătorești. 

Creditele alocate în anul 2018 la „Bunuri şi servicii”, în sumă de 3.303.624 lei, au 

fost utilizate pentru: 

- achitarea consumurilor privind utilităţile: energie electrică, gaze, apă, energie 

termică, servicii salubrizare; 

- achiziţionare de rechizite, imprimate, registre, materiale consumabile copiatoare, 

calculatoare, imprimante (tonere), piese de schimb, carburanţi, plată servicii curăţenie grup 

sanitar public, actualizare programe utilizate; 

- transmiterea corespondenţei - plicuri; 
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- procurare obiecte de inventar: mobilier dotarea clădirii în care funcționează 

JudecătoriaPloiești, echipamente IT ( monitoare calculator, switch-uri, UPS-uri ); 

- decontarea transportului pentru deplasările în interesul serviciului; 

- plata chiriei pentru spaţiile în care funcţionează Tribunalul Prahova şi Judecătoria 

Ploieşti, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal din cadrul Tribunalului 

Prahova și Judecătoria Vălenii de Munte; 

- plata chiriei pentru spaţiul închiriat pentru depozitarea arhivei vechi a 

Tribunalului Prahova; 

- expertize medico-legale dispuse de instanţă a fi achitate din fondurile tribunalului; 

- Raportul de bilanţ al Tribunalului Prahova şi al judecătoriilor din raza sa 

teritorială aferent anului 2018 

- plata serviciilor privind actualizarea programelor informatice: legislație, 

contabilitate și salarizare; 

- reparaţii curente: reparații la autoturismele din dotare, reparații ale scanner-ului de 

la Tribunalul Prahova, reparații instalație electrică Judecătoria Câmpina, reparații și curățat 

sobe Judecătoria Mizil, reparații centrala termică Judecătoria Vălenii de Munte, procurarea 

materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor de igienizare, cu forțe proprii, a spațiilor 

din clădirea în care funcționează Tribunalul Prahova. 

Referitor la procesul investiţional arătăm că în anul 2018 nu s-au alocat fondurile 

necesare continuării procedurilor pentru obiectivele de investiţii promovate de Tribunalul 

Prahova în anul 2011: 

- edificarea unor noi sedii pentru Judecătoriile Mizil şi Vălenii de Munte; 

- mansardarea clădirii anexă în vederea amenajării unor spaţii pentru depozitarea 

arhivei vechi a Judecătoriei Sinaia. 

Referitor la proiectul de consolidare a clădirii în care a funcţionat Tribunalul 

Prahova şi Judecătoria Ploieşti, cuprins în lista obiectivelor finanţate din Împrumutul 

acordat de Banca Mondială prin Acordul nr. 4811- RO privind implementarea Proiectului 

“Reforma sistemului judiciar” semnat la 27.01.2006 şi ratificat prin Legea nr.205/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, arătăm că la data de 15.07.2018 s-au finalizat 

lucrările de execuție de către constructorul SC Coral SRL Tulcea, în baza contractului 

încheiat cu Ministerul Justiției. 
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După efectuarea recepției lucrărilor de construcție a obiectivului de investiții, a avut 

loc, în perioada vacanței judecătorești, amenajarea clădirii în vederea asigurării condițiilor 

de desfășurare a activității Judecătoriei Ploiești. Această instanţă dispune astfel din luna 

august 2018 de un sediu modernizat, imobilul aflându-se pe lista monumentelor istorice, 

fiind renovat în concordanță cu caracteristicile inițiale, având valoare arhitecturală de 

patrimoniu. 

Sediul oferă publicului un număr de 6 săli de judecată moderne și două săli de 

consiliu, birouri spațioase de lucru pentru personal, sală de conferințe, o bibliotecă, arhive 

curente, oferind un spațiu bine organizat. Clădirea dispune de instalații care asigură un 

nivel de confort atât personalului instanței, cât și justițiabililor, avocaților și deținuților 

Sediul are o funcționalitate utilă, în sensul că realizează o separare totală a 

fluxurilor de personal, public și a arestaților, dispunând de o restricționare a accesului în 

spațiile alocate personalului cât și de monitorizare video, fiind apt să ofere condiții foarte 

bune pentru desfășurarea actului de justiție. 

Începând cu data de 03.09.2018, Judecătoria Ploiești și-a reluat astfel activitatea în 

vechiul sediu renovat, care asigură condițiile de siguranță și posibilitatea desfășurării în 

condiţii corespunzătoare a activității judecătorilor și personalului instanței. 

Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se oferă justiţiei prahovene un sediu 

reprezentativ, precum şi posibilitatea obținerii unei calități mai bune a activităților 

procesului judiciar. 

În ceea ce priveşte obiectivul de investiţii Palatul de Justiţie Prahova, în anul 

2018 au continuat lucrările de execuție în baza proiectului tehnic întocmit de SC IPCT SA 

Bucureşti, finanţate prin Acordul de Împrumut nr. 4811 – RO încheiat între Guvernul 

României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, ratificat prin Legea 

nr.205/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Contractul de execuție a fost încheiat în data de 02.12.2015 de Ministerul Justiției 

cu SC Rotary Construcții SRL București, termenul de execuție a lucrărilor fiind de 18 luni 

de la data începerii acestora, respectiv 15.01.2016. 

Întrucât lucrările nu s-au finalizat la data prevăzută în contract, termenul de 

execuție a fost prelungit până la 30 august 2019. 
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Prin edificarea acestui obiectiv de investiții, de o importanță deosebită pentru 

municipiul Ploiești, se vor crea condiții decente pentru desfășurarea activității Curții de 

Apel Ploiești și Tribunalului Prahova în beneficiul actului de justiție. 

 

Fonduri cu destinaţie specială 

 În anul 2018 în contul deschis pentru Biroul Local Expertize Judiciare Tehnice şi 

Contabile din cadrul Tribunalului Prahova s-a încasat suma de 4.404.689 lei, reprezentând 

contravaloarea onorariilor stabilite de organele de urmărire penală, instanţe judecătoreşti 

sau alte organe cu atribuţii  jurisdicţionale, pentru efectuarea expertizelor necesare 

lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, efectuându-se plăţi în sumă de  4.914.676 

lei pentru lucrările de expertiză efectuate  de către experţii contabili şi tehnici  judiciari. 

Spre exemplificare, sunt ataşate acestui raport: 

- fila de buget pe anul 2018; 

- sinteza cheltuielilor pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate. 

 

III. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice 

 

La nivelul Tribunalului Prahova există un compartiment intern specializat, 

constituit conform art. 2 alin. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului – cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, din 

care fac parte 3 funcţionari publici şi o persoană cu statut contractual, desemnaţi prin 

decizie a Preşedintelui acestei instanţe, pentru ducerea la îndeplinire a principalelor 

atribuţii ale acestui compartiment. 

Tribunalul Prahova a încheiat, în anul 2018, un număr de 6 contracte de achiziţii 

publice, după cum rezultă din tabelul următor: 
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Nr. 

crt. 

Numărul 

contractului 

Obiectul 

contractului 

Valoarea 

contractului 

Procedura 

de achiziţii 

publice 

folosită 

Numele 

câştigătorului 

1 3231/24.04.2018  Servicii 

poştale – 

Tribunalul 
Prahova + 

judecătorii 

arondate 

583193,27 

lei  

 
(fără 

T.V.A.) şi 

694000 lei 
(cu T.V.A.) 

Proprie 

simplificata 

C.N. POŞTA 

ROMÂNĂ S.A. 

2 4469/06.06.2018  Furnizare de 

produse – 

rafturi 
metalice 

pentru arhiva 

Judecătoriei 
Ploieşti 

31395,28 lei 

(fără 

T.V.A.) şi 
37360,38 lei 

(cu T.V.A.) 

Directă S.C. BAIBIA 

KIND S.R.L. 

Ploieşti 

3 4791/14.06.2018 Servicii – 

tipărire 
vouchere de 

vacanţă - 

Tribunalul 
Prahova + 

judecătorii 

arondate 

0,01 lei (fără 

T.V.A.) 
Directă S.C. SODEXO 

PASS 
ROMÂNIA 

S.R.L. 

Bucureşti 

4 3809/18.01.2018 Servicii – 

protecţie 

antivirus  - 
Tribunalul 

Prahova 

5757,50 lei 

(fără 

T.V.A.) şi 
6851,42 lei 

(cu T.V.A.) 

Directă S.C. BOCRIS 

SERV S.R.L. 

Ploieşti 

5 5400/03.07.2018 Furnizare 

produse – 
mobilier săli 

de 

şedinţă+atrium 
la Judecătoria 

Ploieşti 

51850 lei 

(fără 
T.V.A.) şi 

61702 lei 

(cu T.V.A.) 

Directă S.C. DUMIEM 

TRANS S.R.L. 
Piatra Neamţ 

6 10/14.08.2018 Servicii – 
mentenanţă şi 

RSVTI 

ascensoare la 
Judecătoria 

Ploieşti 

8067,2 lei 
(fără 

T.V.A.)  

Directă S.C. TRAFO 
ELECTROLIFT 

S.R.L. Ploieşti 

 

În perioada 01.01 – 31.12.2018, Tribunalul Prahova a efectuat 243 de achiziţii, 

clasificate pe categorii, după cum urmează: 

- 200 achiziţii de furnizare de produse; 

- 41 achiziţii de servicii; 

- 2 achiziţii de lucrări. 

Din totalul de 243 achiziţii realizate anul trecut, 223 s-au efectuat prin sistemul 

electronic SEAP, durata medie a unui proces de achiziţie publică fiind de 3 zile. 

Împotriva achiziţiilor efectuate în 2018 de Tribunalul Prahova nu a fost formulată 

nicio contestaţie de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi niciuna 

dintre procedurile de achiziţie nu a fost anulată sau în curs de anulare. 
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În cursul anului 2018, Tribunalul Prahova a fost implicat în mai multe litigii, care 

au avut ca obiect principal acordarea  de drepturi salariale. 

 

IV. Organigrama Tribunalului Prahova  

 

La nivelul Tribunalului Prahova, personalul auxiliar de specialitate, conex şi 

contractual a fost repartizat la începutul anului, prin Decizia nr. 9/2018 a preşedintelui 

instanţei, completată şi modificată prin Deciziile nr. 17/2018 şi nr. 29/2018, în baza art. 9 

raportat la art. 8 alin. 1 lit. e din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, cu aprobarea Colegiului de Conducere, pe secţii şi compartimente.  

S-a urmărit o repartizare echitabilă şi echilibrată a atribuţiilor de serviciu, cu 

evitarea supraîncărcării anumitor persoane a suprasolicitării altora, dar şi pentru 

respectarea limitelor fizice de timp. 

În cadrul instanţei funcţionează: 

Compartimentul grefă; 

Compartimentul arhivă şi registratură, care este comun tuturor secţiilor instanţei; 

Departamentul Economico-Financiar şi Administrativ, care este condus de 

managerul economic, subordonat preşedintelui instanţei, în cadrul căruia funcţionează 

Compartimentul financiar contabil, Compartimentul administrativ şi Compartimentul 

personal; 

Compartimentul IT; 

Biroul de informare şi relaţii publice; 

Birourile de executări civile şi penale; 

Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile; 

Biroul pentru aplicarea apostilei; 

Biroul persoane juridice; 

Biblioteca tribunalului. 

La începutul anului 2018, în ştatul de funcţii al Tribunalului Prahova şi 

judecătoriilor arondate erau prevăzute un număr de 396 posturi. 

Structura celor 396 posturi a fost următoarea: 

- 134 posturi judecător;  
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- 4 posturi asistent judiciar;  

- 231 posturi personal auxiliar de specialitate şi conex; 

- 11 posturi funcţionari publici;  

- 16 posturi personal contractual (administrativ şi de serviciu). 

În cursul anului 2018, numărul de posturi prevăzut în ştatul de funcţii a fost 

modificat, în sensul diminuării cu un post de judecător, prin revenirea la Judecătoria 

Râmnicu Sărat a unui post vacant de judecător de la Judecătoria Mizil. 

De asemenea, au avut loc și următoarele modificări în ștatul de funcții : 

- 1 post vacant de judecător de la Judecătoria Mizil a revenit la Judecătoria Vălenii 

de Munte; 

- 1 post vacant de judecător de la Tribunalul Prahova s-a transferat temporar la 

Curtea de Apel Ploieşti pentru perioada 15.07.2018 – 01.09.2018. 

La data de 01.01.2018 erau vacante un număr de 27 posturi, după cum urmează: 

- 23 posturi judecător; 

- 4 posturi personal auxiliar de specialitate (3 posturi grefieri studii superioare și 1 

post grefier studii medii). 

La data de 31.12.2018, structura celor 395 posturi prevăzute în ştatul de funcţii se 

prezenta astfel: 

- 133 posturi judecător; 

- 4 posturi asistent judiciar; 

- 231 posturi personal auxiliar de specialitate şi conex, din care: 

                    • 141 posturi grefier studii superioare; 

                    • 26 posturi grefier studii medii; 

                    • 1 post grefier statistician; 

        • 6 posturi informatician; 

        • 32 posturi grefier arhivar; 

        • 5 posturi agent procedural; 

                  • 14 posturi aprod; 

                    • 6 posturi şofer. 

- 11 posturi funcţionar public; 

- 16 posturi personal contractual. 
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Din cele 395 posturi erau vacante la data de 31.12.2018 un număr de 28 posturi, 

după cum urmează: 

- 26 posturi judecători: 

                    • Tribunalul Prahova – 6 posturi; 

                    • Judecătoria Ploieşti – 13 posturi; 

                    • Judecătoria Câmpina – 3 posturi; 

                    • Judecătoria Vălenii de Munte – 3 posturi; 

                    • Judecătoria Mizil – 1 post. 

- 1 post personal auxiliar de specialitate: 

                    • Tribunalul Prahova:   – 1 post grefier studii superioare; 

 - 1 post personal contractual: 

                     • Judecătoria Sinaia – 1 post îngrijitor. 

Menţionăm că pe site-ul Tribunalului Prahova este postată organigrama acestei 

instanţe, structurată pe secţii şi departamente, iar personalul care îşi desfăşoară activitatea 

în această instanţă este organizat pe judecători, personal conex şi contractual, respectiv 

funcţionari publici. 

De asemenea, la secţiunea „Organizare“, există lista judecătorilor din conducerea 

instanţei, respectiv lista judecătorilor care fac parte din Colegiul de Conducere al 

Tribunalului Prahova. 

În anexele acestui raport există şi organigrama Tribunalului Prahova de anul trecut. 

 

 

V. Informaţii despre managementul resurselor umane 

 

V.1. Fluctuaţia de personal în anul 2018 
 

 
Analizând situaţia personalului în anul 2018, se constată  manifestarea  tendinţei 

din anul 2017, respectiv, fluctuaţiile de personal, urmare numirilor şi eliberărilor din 

funcţie, promovărilor la instanţe superioare, transferului la instanţe de acelaşi grad şi 

detaşărilor. 
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• Promovări 

 Judecători 

- de la Tribunalul Prahova la Curtea de Apel Ploieşti –  5 judecători;  

- de la Tribunalul Prahova la Curtea de Apel Bucureşti - 1 judecător; 

- de la Tribunalul Prahova la Curtea de Apel Piteşti - 1 judecător; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Tribunalul Prahova – 8 judecători;  

- de la Judecătoria Câmpina la Curtea de Apel Ploieşti – 1 judecător; 

- de la Judecătoria Câmpina la Tribunalul Prahova  - 3 judecători; 

- de la Judecătoria Vălenii de Munte la Tribunalul Prahova – 1 judecător; 

- de la Judecătoria Mizil la Tribunalul Prahova - 1 judecător; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Tribunalul Ilfov – 1 judecător; 

- de la Judecătoria Urziceni la Tribunalul Prahova – 1 judecător; 

- de la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti la Tribunalul Prahova – 1 judecător;  

- de la udecătoria Târgovişte la Tribunalul Prahova  – 1 judecător;  

- de la Judecătoria Pucioasa  la Tribunalul Prahova  – 1 judecător;  

- de la Judecătoria Buzău la Tribunalul Prahova  – 1 judecător. 

 

Grefieri 

- de la Tribunalul Prahova la  Curtea de Apel Ploieşti – 2 grefieri cu studii 

superioare;  

- de la Judecătoria Ploieşti la Tribunalul Prahova – 2 grefieri cu studii superioare;  

- de la Judecătoria Câmpina la Tribunalul Prahova – 1 grefier cu studii superioare. 

 

• Transferuri 

Judecători 

- de la Tribunalul Prahova la Curtea de Apel Ploieşti – 2 judecători; 

- de la Tribunalul Prahova la Tribunalul Dâmboviţa – 2 judecători;  

- de la Tribunalul Prahova la Judecătoria Câmpina – 1 judecător;  

- de la Judecătoria Ploieşti la Tribunalul Prahova - 1 judecător;  

- de la Judecătoria Vălenii de Munte la Tribunalul Prahova - 1 judecător;  

- de la Judecătoria Mizil la Judecătoria Sinaia - 1 judecător; 
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- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti – 1 judecător; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – 1 judecător; 

- de la Judecătoria Mizil la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - 1 judecător; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Cornetu - 1 judecător; 

- de la Judecătoria Cornetu la Judecătoria Câmpina - 1 judecător. 

 

Personal auxiliar de specialitate şi conex 

- de la Tribunalul Prahova la Tribunalul Dolj – 1 grefier studii superioare; 

- de la Tribunalul Prahova la Judecătoria Drăgăşani – 1 grefier studii superioare  

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Câmpina - 2 grefieri studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Galaţi - 2 grefieri studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Tîrgu Jiu - 1 grefier studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Slatina - 1 grefier studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Piatra Neamţ - 1 grefier studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Craiova - 1 grefier studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Tîrgu Neamţ - 1 grefier studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Pucioasa - 1 grefier studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Răcari - 1 grefier studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Moreni – 1 grefier arhivar; 

- de la Tribunalul Prahova la Curtea de Apel Ploieşti – 1 şofer. 

 

• Detaşări 

- de la Tribunalul Prahova la Consiliul Superior al Magistraturii – 1 judecător; 

- de la Tribunalul Prahova la Curtea de Apel Ploieşti – 2 grefieri studii superioare; 

- de la Judecătoria Mizil la Curtea de Apel Ploieşti – 1 grefier studii superioare;  

- de la Judecătoria Vălenii de Munte la Curtea de Apel Ploieşti – 1 grefier studii 

superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Tribunalul Prahova – 3 grefieri studii superioare; 

- de la Judecătoria Câmpina la Tribunalul Prahova – 2 grefieri studii superioare; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Tribunalul Dâmboviţa – 1 grefier arhivar. 

 

• Delegări 

- de la Tribunalul Prahova la Judecătoria Câmpina - 1 judecător; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Câmpina - 1 judecător; 
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- de la Judecătoria Mizil la Penitenciarul Ploieşti – 1 judecător; 

- de la Judecătoria Sinaia la Penitenciarul Târgşor – 1 judecător; 

- de la Judecătoria Ploieşti la Penitenciarul Târgşor – 1 grefier; 

- de la Judecătoria Mizil la Penitenciarul Ploieşti – 1 grefier; 

- de la Judecătoria Sinaia la Tribunalul Prahova – 1 grefier studii superioare;  

- de la Tribunalul Prahova la Direcţia Naţională de Probaţiune – 1 şofer. 

 
• Delegări în funcţii de conducere 

- Tribunalul Prahova – 1 preşedinte; 

- Tribunalul Prahova – 3 preşedinţi de secţie; 

- Judecătoria Ploieşti – 1 vicepreşedinte; 

- Judecătoria Ploieşti – 2 preşedinţi secţie; 

- Judecătoria Câmpina – 1 preşedinte; 

- Judecătoria Mizil – 1 preşedinte; 

- Tribunalul Prahova – 1 grefier şef secţie; 

- Judecătoria Câmpina – 1 grefier şef. 

 

• Numiri în funcţie de execuţie 

- Judecătoria Ploieşti – 8 judecători (din care 6 judecători în urma promovării 

examenului de capacitate şi 2 judecători stagiari.); 

- Judecătoria Vălenii de Munte - 1 judecător;   

- Judecătoria Ploieşti – 29 grefieri studii superioare; 

- Judecătoria Ploieşti – 2 grefieri studii medii; 

- Judecătoria Ploieşti – 2 grefieri arhivari; 

- Tribunalul Prahova - 1 şofer; 

- Judecătoria Vălenii de Munte – 1 muncitor. 

 

• Numiri în urma promovării examenului de capacitate 

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – 1 judecător;  

- de la Judecătoria Ploieşti la Judecătoria Constanţa – 1 judecător.  

 

• Eliberări din funcţie 

- Tribunalul Prahova – 1 judecător;  
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- Tribunalul Prahova – 1 grefier studii superioare;  

- Judecătoria Ploieşti – 6 grefieri studii superioare, prin acordul părţilor şi demisie;  

- Judecătoria Ploieşti – 1 grefier studii medii, prin pensionare - (pensie pentru limită 

de vârstă conform Legii nr. 263/2010);  

- Judecătoria Ploieşti – 1 grefier arhivar, prin acordul părţilor;  

- Judecătoria – 1 grefier studii medii, prin pensionare - (pensie pentru limită de 

vârstă conform Legii nr. 263/2010);  

- Judecătoria Sinaia – 1 grefier studii superioare, prin acordul părţilor.  

 

• Numiri în funcţie de conducere 

- Tribunalul Prahova – 2 vicepreşedinţi; 

- Tribunalul Prahova – 2 preşedinţi secţie; 

- Judecătoria Ploieşti – 1 vicepreşedinte; 

- Judecătoria Câmpina – 1 preşedinte; 

- Judecătoria Sinaia – 1 preşedinte; 

- Tribunalul Prahova – 1 prim grefier; 

- Tribunalul Prahova – 2 grefieri şefi secţie; 

- Judecătoria Câmpina – 1 grefier şef. 

 

• Definitivări în funcţie de execuție 

- la Judecătoria Ploieşti – 2 grefieri studii superioare. 

 

• Suspendări din funcţie 

- la Tribunalul Prahova – 1 grefier studii medii. 

• Promovări în grade/trepte superioare: 

- la Tribunalul Prahova – 1 funcționar public; 

- la Tribunalul Prahova – 4 grefieri studii superioare; 

- la Judecătoria Ploieşti – 6 grefieri studii superioare; 

- la Judecătoria Ploieşti – 1 grefier studii medii; 

- la Judecătoria Ploieşti – 2 grefieri arhivari; 
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-  la Judecătoria Sinaia – 1 grefier studii superioare; 

- la Judecătoria Câmpina – 1 grefier studii medii; 

- la Judecătoria Vălenii de Munte – 1 grefier arhivar. 

• Transformări posturi din studii medii în studii superioare 

- la Judecătoria Câmpina – 1 post grefier. 

• Promovări pe loc 

- la Judecătoria Ploieşti – 3 judecători; 

- la Judecătoria Vălenii de Munte – 1 judecător; 

- la Judecătoria Mizil – 1 judecător. 

 • Eliberări din funcţie 

- Tribunalul Prahova – 1 judecător – prin pensionare; 

- Tribunalul Prahova – 1 grefier studii superioare. – prin acordul părţilor; 

- Judecătoria Ploieşti – 4 grefieri studii superioare. - prin acordul părţilor; 

- Judecătoria Ploieşti – 1 grefier studii medii – prin acordul părţilor; 

- Judecătoria Ploieşti - 1 grefier studii superioare – prin demisie; 

- Judecătoria Ploieşti – 1 grefier arhivar - prin pensionare - (pensie invaliditate 

conform Legii nr. 263/2010); 

- Judecătoria Sinaia – 1 îngrijitor - prin pensionare - (pensie pentru limită de vârstă 

conform Legii nr. 263/2010); 

- Judecătoria Vălenii de Munte - 1 muncitor prin pensionare - (pensie anticipată 

conform Legii nr. 263/2010). 

În cursul anului 2018 au solicitat suspendarea din funcţie pentru efectuarea 

concediului pentru îngrijirea copilului un număr de 6 salariaţi din categoria personalului 
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auxiliar şi au reluat activitatea după efectuarea concediului pentru creşterea şi îngrijirea 

copilului 3 persoane din categoria personalului auxiliar de specialitate. 

 

 

V. 2. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2018 

pe 

fiecare categorie de personal 
 

 

În cursul anului 2018, la Tribunalul Prahova nu au fost aplicate sancţiuni 

disciplinare sau penale. 

La nivelul instanţelor arondate, la Judecătoria Ploieşti a fost pusă în executare 

pentru un judecător sancțiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizației de 

încadrare lunară brută cu 10% pentru o perioadă de 1 lună”, conform Hotărârii nr. 

16/J/24.05.2017 a Secției pentru judecători în materie disciplinară, rămasă definitivă. 

Sancţiunea s-a aplicat în urma respingerii recursului declarat, potrivit Deciziei civile 

nr.115/21.05.2018 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul 

nr.2498/1/2017. 

În cursul anului 2018, a fost aplicată o singură sancţiune disciplinară personalului 

auxiliar de specialitate, respectiv la Judecătoria Vălenii de Munte, sens în care un grefier 

arhivar a fost sancţionat cu avertisment prin Decizia nr. 2/2018 a Preşedintelui Judecătoriei 

Vălenii de Munte. 

 

 

V.3. Venitul mediu 
 

Venitul mediu în anul 2018, inclusiv diferitele sporuri, la nivelul Tribunalului 

Prahova şi al judecătoriilor arondate acestuia, a fost de   10738 lei. 

 
 

VI. Raportul de activitate al cererilor de informaţii adresate 

Tribunalului Prahova şi judecătoriilor arondate în anul 2018 

 
În cursul anului 2018, la birourile de informare şi relaţii publice ale Tribunalului 

Prahova şi judecătoriilor din circumscripţia acestuia, au fost înregistrate un număr de 187 
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de solicitări de informaţii, acestui raport de activitate al instanţei fiindu-i anexat şi raportul 

de cereri întocmit de acest birou, în baza anexei nr. 10 din Hotărârea de Guvern nr. 

123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice a aplicării Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informaţiile de interes public, conform modificărilor cuprinse în Hotărârea 

de Guvern nr. 478/06.07.2016. 

Menţionăm că Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 

2018, întocmit de Tribunalul Prahova, se găseşte şi pe site-ul instanţei, la secţiunea 

„Instanţa în cifre.“ 

Referitor la celelalte categorii de informaţii din Raportul periodic de activitate 

prevăzut în anexa 3 din Hotărârea de Guvern nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor 

metodologice a aplicării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public, conform modificărilor cuprinse în Hotărârea de Guvern nr. 478/06.07.2016 (Politici 

publice, Priorităţi pentru perioada următoare, Raport de activitate efectuat conform Legii 

nr. 52/2003 republicată, Informaţii despre proiecte de acte normative iniţiate), precizăm că 

această instanţă nu are competenţe în întocmirea unor evidenţe care să conţină astfel de 

informaţii. 

 

 

 JUDECĂTOR DELEGAT, 

 ALINA PAVEL - ANTON 

 

 

 

 

 

                                                                                     Expert superior, 

                                       Lucian – Stelian Dumitrescu 
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