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  II  NN  TT  RR  OO  DD  UU  CC  EE  RR  EE  
 

Pornind de la rolul judecătorului în societatea actuală coroborat cu efortul 
întregii societăţi de a se adapta la noile cerinţe de dezvoltare şi integrare efectivă ca 
parte a justiţiei europene, putem aprecia că justiţiei în special îi revine un rol de 
maximă importanţă în funcţionarea efectivă ca parte a justiţiei europene.  

În acest sens, crearea unui sistem judiciar independent, imparţial, credibil, 
eficient şi transparent devine un deziderat pentru care nu trebuie precupeţit nici un 
efort din partea tuturor factorilor implicaţi în acest proces complex. 

Societatea democratică are nevoie de o justiţie independentă care să dea 
dovadă de integritate, domeniu în care trebuie în continuare făcute eforturi 
legislative, organizatorice, de schimbare a culturii organizaţionale a sistemului de 
justiţie, de asigurare a unor standarde profesionalle înalte în cadrul tuturor 
sectoarelor justiţiei. 

României, stat democratic a cărui funcţionare este fondată pe principiul 
statului de drept, îi revine misiunea fundamentală de a reglementa şi de a garanta 
funcţionarea unui sistem de justiţie independent, imparţial şi eficient, care să se 
constituie astfel într-o putere judecătorească separată şi în echilibru cu celelalte 
puteri ale statului, aptă să înfăptuiască justiţia exclusiv în numele legii, în scopul 
apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum 
şi a celorlalte drepturi şi interese legitime ale persoanelor care apelează la acest 
serviciu public, fără privilegii şi fără discriminări. 

Această misiune afirmată şi asumată la momentul trecerii statului la regimul 
democratic, a căpătat noi valenţe odată cu necesitatea îndeplinirii condiţionalităţilor 
impuse în mecanismele de pre- şi postaderare la Uniunea Europeană şi, mai ales cu 
necesitatea corelării actului de justiţie la evoluţia şi aşteptările societăţii 
contemporane, impunându-se desfăşurarea unui amplu proces de reformă a 
întregului sistem judiciar, fiecare instanţă de judecată fiind chemată să contribuie la 
consolidarea şi continuarea acestei reforme. 

Activitatea instanțelor de judecată este în continuare influențată de 
continuarea și menținerea atenției asupra activității aplicării noilor coduri penale și 
civile, precum și a modificărilor legislative recente, menite să contribuie la 
modernizarea sistemului judiciar și a societății în ansamblu.   

Pe de altă parte, impactul produs de intrarea în vigoare a acestor acte 
normative ce constituie adevăraţi piloni ai sistemului legislativ intern, a pus 
instanţele de judecată în faţa unor noi provocări, acestora revenindu-le sarcina ca, 
printr-un management strategic şi operaţional, integrat la nivelul întregului sistem 
judiciar, să asigure îndeplinirea unui act de justiţie de calitate, eficient, accesibil şi 
previzibil, realizat în condiţii de independenţă şi integritate, care să răspundă 
nevoilor de justiţie ale societăţii. 

Îndeplinirea acestei sarcini la un înalt standard de calitate nu este însă 
posibilă doar printr-un management care să utilizeze eficient resursele disponibile, 
fiind necesară asigurarea unei stabilităţi legislative şi consolidări instituţionale, 
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precum şi asigurarea componentei investiţionale necesară obţinerii şi susţinerii 
unui  standard înalt de performanță.  

 Tribunalul Dâmboviţa a fost înfiinţat în anul 1968 în baza Legii nr. 
58/1968 pentru organizarea judecătorească, şi funcţionează în baza Legii nr. 
304/29.06.2004 privind organizarea judiciară.  

 În conformitate cu art.2 pct.2 din Legea nr.304/2004, justiţia se realizează 
prin următoarele instanţe: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, 
tribunale specializate, instanţe militare şi judecătorii. 

  Tribunalele sunt instanţe cu personalitate juridică, organizate la nivelul 
fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, şi au, de regulă, sediul în municipiul 
reşedinţă de judeţ. Conform Legii nr.304/2004 în judeţul Dâmboviţa funcţionează 
un tribunal ce are în raza de competenţă Judecătoriile Târgovişte, Găeşti, Pucioasa, 
Răcari şi Moreni.  

 Din punct de vedere administrativ şi teritorial, Tribunalul Dâmboviţa îşi 
desfăşoară activitatea în circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti. 

 Conform legii, puterea judecătorească este separată şi în echilibru cu 
celelalte puteri ale statului, având atribuţii proprii ce sunt exercitate prin instanţele 
judecătoreşti în conformitate cu principiul constituţional al independenţei şi 
inamovibilităţii judecătorilor ce constituie serviciu public prin intermediul căruia se 
exercită funcţia judiciară. 

Activitatea judiciară a Tribunalului Dâmboviţa se desfăşoară în secţii, după 
cum urmează:  

 
1.- Secţia Penală  

2.- Secţia I civilă  

3.- Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
În cadrul Tribunalului Dâmboviţa funcţionează şi următoarele 

compartimente auxiliare :   
 

1.- Grefa, registratura şi arhiva – care efectuează operaţiuni privind 
primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea 
registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a 
activităţii instanţelor.  

2.- Departamentul economico – financiar şi administrativ, care asigură 
activitatea economică, financiară şi administrativă pentru tribunal şi cele 5 
judecătorii din circumscripţia sa.  

3.- Biroul de informare şi relaţii publice care asigură legăturile instanţei cu 
publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei 
activităţii judiciare, în condiţiile stabilite de lege.  
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4.- Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile care ţine 
evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a experţilor contabili şi are atribuţiuni în 
vederea efectuării expertizelor judiciare tehnice şi contabile.  

 Conducerea tribunalului este asigurată de preşedinte ajutat de către 
vicepreşedinte, iar fiecare secţie are un preşedinte; deciziile se iau la propunerea 
preşedintelui de către Colegiul de Conducere. 

 Pe lângă activitatea de judecată a cauzelor civile şi penale, judecătorii 
coordonează şi răspund de buna desfăşurare a activităţii compartimentelor 
auxiliare, urmărindu-se ca întreg circuitul dosarului, începând de la înregistrare, 
judecata propriu-zisă, trimiterea în căile de atac şi executarea hotărârilor, să fie 
supravegheat de către judecător. 
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CAPITOLUL I 
DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA TRIBUNALULUI ÎN ANUL 

2016 
 

I.1 VOLUMUL DE ACTIVITATE 
 
Potrivit modulului de statistică STATIS - ECRIS volumul total de activitate 

– înregistrat de Tribunalul Dâmboviţa şi instanţele arondate acestuia a fost în anul 
2016 de 56 883 de cauze din care: 

- înregistrate în anul 2016 - 44 644 cauze (dosarele asociate nu au fost 
luate  în calcul decât în materia penală şi a insolvenţei); 

-  la care se adaugă stocul din anul 2015, de 12 239 cauze; 
 

 reprezentând în procente o scadere de 4,22 % faţă de anul 2015, când instanţele 
din judeţul Dâmboviţa au înregistrat  33 811 de cauze  avand de soluţionat un 
număr de 59 286 cauze.  

Semnalăm faptul că deşi analiza globală a acestui indicator al volumului total 
de activitate ar arăta scăderea generală mai sus menţionată, în realitate este vorba 
de o creştere a volumului de activitate, raportat la faptul că în stocul aferent anului 
2015 au fost incluse potrivit aplicaţiei STATIS – ECRIS, dosare soluţionate, fără 
însă ca documentul de tip final să fi fost introdus în ECRIS, ceea ce a crescut 
artificial stocul real de dosare. 
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Volumul de activitate pe instanţele arondate se prezintă astfel: 
 
 

• Judecătoria Târgovişte –volumul total de activitate a fost de  16.915 
cauze (1.539 penale şi 15.376 civile), dintre care 12.575 cauze (1228 
penale şi 11.347 civile şi comerciale)  au fost înregistrate în anul 
2016, la care se adaugă stocul de 4.340  cauze (311 şi 4.029 civile); 

• Judecătoria Pucioasa - volumul total de activitate a fost   de 3.760 
cauze (408 penale şi 3.352  civile), din care 3.085 cauze (340 penale 
şi 2.745 civile) au fost înregistrate în anul 2016 la care se adaugă 
stocul de 675 cauze (68 penale şi 607 civile); 

• Judecătoria Găeşti - volumul total de activitate a fost de 9.268 cauze 
(3.567 penale şi 5.701 civile),  din care 7.990 cauze (3.281 penale şi  
4.709 civile) au fost înregistrate în anul 2016 la care se adaugă stocul 
de 1.278 (286 penale şi 992 civile) cauze; 

• Judecătoria Răcari - volumul total de activitate a fost de  6.370  
cauze (1.431 penale şi 4.939 civile), din care 5.101 cauze (1.196  
penale şi 3.905 civile) au fost înregistrate în anul 2016 la care se 
adaugă stocul de 1.269 (235 penale şi 1.034 civile); 

• Judecătoria Moreni cauze -  volumul total de activitate a fost de      
6.293 cauze (3.335 penale şi 2.958 civile), din care 5.388 cauze 
(3.044 penale şi 2.344 civile) au fost înregistrate în anul 2016, la care 
se adaugă stocul de 905 cauze (291 penale şi 614 civile); 

 

VOLUMUL  DE  ACTIVITATE  AL  INSTANŢELOR   ARONDATE  ÎN  
ANUL  2016 

 
Nr. 
crt. 

Instanţa Materia juridică Stoc la începutul 
anului 

Cauze 
înregistrate 

Volum de 
activitate 

1. Judecătoria Târgoviste Penal 311 1228 1539 

Civil 4029 11347 15376 

TOTAL 4.340 12.575 16.915 

2. Judecătoria Găeşti Penal 286 3281 3567 

Civil 992 4719 5701 

TOTAL 1.278 7.990 9.268 

3. Judecătoria Moreni Penal 291 3044 3335 

Civil 614 2344 2958 

TOTAL 905 5.388 6.293 

4. Judecătoria Pucioasa Penal 68 340 408 

Civil 607 2745 3352 

TOTAL 675 3.085 3.760 

5. Judecătoria Răcari Penal 235 1196 1431 

Civil 1034 3905 4939 

TOTAL 1.269 5.101 6.370 

6. TOTAL INSTANŢE 8.467 34.139 42.606 
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Ponderea volumului de activitate a tribunalului faţă de volumul de activitate 
a tuturor instanţelor a fost de 25.10 %. 

 

 
 

 Volumul de activitate la nivelul  Tribunalului Dâmboviţa 
 
          Tribunalul Dâmboviţa a înregistrat la cele 3 secţii în anul 2016, un număr de 
10.505 cauze, ceea ce înseamnă o crestere  cu 9,47 % faţă de anul 2015, când 
numărul acestora a fost de 9.596 cauze.  
            Pe rolul tribunalului au existat în anul 2016 un număr 14.277 de cauze, cu 
18 cauze mai mult ca în anul 2015, când  aceasta a fost de 14.259 cauze. 
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Referitor la  stadiul procesual, volumul cauzelor la nivelul tribunalului se 
prezintă astfel:  

În anul 2016, au fost pe rol: 
-  8.904 cauze de primă instanţă ( 2.220 cauze penale, 3.373 cauze civile şi 

3.311 cauze civile, de contencios administrativ şi fiscal )  – reprezentând 
un procent de 62,37 %; 

- 4.026 cauze de apel (1.995 cauze civile şi 2.031 cauze civile, de 
contencios administrativ şi fiscal ) – reprezentând un procent de 28,20  %; 

- 940 contestatii NCPP  - reprezentand 6,58 % şi  
- 407 cauze în recurs (357 cauze civile şi 50 cauze civile, de contencios 

administrativ şi fiscal)  – reprezentând un procent de 2,85 % din 
activitatea totală a instanţei. 
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Ponderea volumului de activitate  al secţiilor raportat  la volumul instanţei 
 

Din totalul de 14.277 cauze ce a avut instanţa de soluţionat: 
-  5.725 cauze au reprezentat volumul Secţiei I Civilă, ceea ce 

înseamnă un procent de 40,10 % , adică o crestere nesemnificativă de 
0,39 procente faţă de  anul 2015, când acesta a fost de 39,71 %; 

-  5 392 cauze, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ 
şi fiscal, ele reprezentând un procent de 37,77 % mai puţin cu 1,03 
procente decât în anul 2015, când acesta a fost de 38,80 % ; 

- 3 160 cauze  la Secţia penală, procentul fiind de 22,13 %, mai 
mult cu 0,64 procente faţă de 2015, când a fost de 21,49 % ceea ce 
reprezintă o creştere de asemenea nesemnificativă. 
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 Volumul de activitate pe secţii şi principalele materii 
 
La Secţia I Civilă s-au înregistrat, în cursul anului 2016 – 4.059 cauze cu 

208 mai mult decât în anul 2015 şi a avut de soluţionat 5.725 cauze,  cu 63 mai 
mult decât în anul 2015. 

 
  

 
 

 

 

 

Volumul de activitate pe stadii procesuale: 
 

� 3 373 dosare în primă instanţă reprezentând 58,92 % din totalul activităţii 
secţiei; 

� 1 995 dosare în apel reprezentând 34,85 %; 
� 357 dosare în recurs reprezentând 6, 23 %. 
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  ÎN MATERIE PENALĂ, Tribunalul Dâmboviţa a înregistrat în anul 2016  
un număr de 2.761 cauze, cu 188 cauze mai mult faţă de anul 2015, când au fost 
înregistrate 2.573 cauze. 

  
Pe categorii de cauze situaţia înregistrărilor se prezintă astfel: 

� fond penal –1.916 cauze (în creştere faţă de anul 2015, când au fost 
înregistrate 1.831 cauze); 

� contestaţii NCPP - 845 cauze (în creştere cu 103  cauze faţă de anul 2015, 
când au fost înregistrate 742 cauze); 
 
 

 
 

    Secţia penală a avut de soluţionat un număr de 3.160 cauze (2.220 
fonduri şi 940 contestaţii NCPP),  cu 96 cauze mai mult decât în anul 2015, 
când numărul cauzelor penale aflate pe rolul instanţei  a fost de 3.064  (2.225 
fonduri şi 839 contestaţii NCPP ).   
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LA SECŢIA A II - A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
ŞI FISCAL, au fost înregistrate 3.685 cauze, cu 513 cauze mai mult decât în anul 
2015 cănd au fost înregistrate 3.172 cauze. 

În anul 2016 această secţie a avut de soluţionat 5.392  cauze, cu  141 cauze 
mai puţin decât în anul 2015 când acesta a fost de 5.533 cauze. 

 

 
 
 
Volumul de activitate pe categorii de cauze a fost următorul: 
 

� 2.355  cauze au fost în primă instanţă – reprezentând 43,67 %; 
� 2.031 cauze  în apel – reprezentând 37,67 %; 
� 50 dosare au fost în recurs – reprezentând 0,93 % ; 
� 956 au fost dosare de insolvenţă – reprezentând 17,73 %. 
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I.2. ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR 
 
 
Total instanţă  - 600 cauze  în anul 2016 faţă de 615 cauze în anul 2015: 
 

Secţia penală   - 381 cauze în anul 2016 faţă de 383 cauze în anul 
2015; 

Secţia I civilă  - 680 cauze în anul 2016 faţă de 703 cauze în anul 
2015; 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal - 654 cauze 
în anul 2016 faţă de 688 cauze în anul 2015. 

 
 
 
 

 
ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR  LA NIVEL DE INSTANŢĂ  

STOC INIŢIAL INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCĂRCĂTURA RAPORTATĂ LA 

EFECTIV ADIŢIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADIŢIONAT 

3.772 10.505 14.277 19.117 31,9 329,3 447,6 599,3 

 
 

ORDINE 
DENUMIRE 

SECŢIE 

ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR PE SECŢII 

STOC 
INIŢIAL 

INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCĂRCĂTURA RAPORTATĂ LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

1 Secţia Penală 399 2.761 3.160 3.160 8,3 332,7 380,7 380,7 

2 Secţia I Civilă 1.666 4.059 5.725 8.434 12,4 327,3 461,7 680,2 

3 

Secţia a II-a Civilă 
de Contencios 

Administrativ şi 
Fiscal 

1.707 3685 5392 7523 11,5 320,4 468,9 654,1 
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Încărcătura pe judecător la  instanţele arondate în anul 2016 
 

ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR  CENTRALIZATĂ  

STOC INIŢIAL INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 
ÎNCĂRCĂTURA RAPORTATĂ LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

8467 34139 42606 42607 40,5 842,9 1052,0 1052,0 

 

 

ORDINE 

DENUMIRE 
JUDECĂTOR IE 

 
 

ÎNCARCĂTURA PE JUDECĂTOR  

STOC  
INITIAL 
  

INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

ÎNCĂRCĂTURA RAPORTATĂ LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

1 
Judecătoria 

MORENI 
905 5388 6293 6293 4,9 1099,6 1284,3 1284,3 

2 
Judecătoria 

GĂEŞTI 
1278 7990 9268 9268 7,8 1024,4 1188,2 1188,2 

3 
Judecătoria 

RĂCARI 
1269 5101 6370 6370 5,9 864,6 1079,7 1079,7 

4 
Judecătoria 
PUCIOASA 

675 3085 3760 3760 4 771,3 940 940 

5 
Judecătoria 

TÂRGOVISTE 
4340 12575 16915 16916 17,9 702,5 945 945 
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I.3. OPERATIVITATEA SOLUŢIONĂRII CAUZELOR 
 

             La  calculul  operativităţii  pe  instanţă  s-au  avut  în  vedere  mai  multe 
variante, deoarece CSM  a  stabilit  prin  Hotărârea  nr. 1305/2014  modalitate de 
calcul a operativităţii raportând numărul dosarelor soluţionate la numărul dosarelor  
intrate,  iar  în Ghidul  de  statistică  formula  operativităţii  este:  dosare 
soluţionate/volum-suspendate.   

 

  
ANUL 2016 

Sectia Stadiu procesual Stoc la 
01.01.2016 

Cauze 
intrate 

Volum de 
activitate 

Solutionate Cauze 
suspendate 

la 31.12.2016 

Operativitate* 
raportata la 

cauzele 
înregistrate 

Operativitate** 
raportată la 

volum de 
activitate 

 
 
PENALĂ 

Fond 304 1916 2220 1926 0 100,52 % 86,76 % 

Contestatii NCPP 95 845 940 872 0 103,20 % 92,77 % 
TOTAL SECTIE 

PENALĂ 
399 2761 3160 2798 0 101,34 % 88,54 % 

 
 
CIVILĂ I 

Fond 994 2379 3373 2495 114 104,88 % 76,56 % 

Apel 529 1466 1995 1547 68 105,53 % 80,28 % 

Recurs 143 214 357 279 28 130,37 % 84,80 % 
TOTAL SECTIE 

CIVILĂ I 
1666 4059 5725 4321 210 106,45 % 78,35 % 

 
 
CIVILĂ  II 

Fond 686 1669 2355 1385 82 82,98 % 60,93 % 

Apel 471 1560 2031 1520 14 97,44 % 75,36 % 

Recurs 26 24 50 34 8 141,67 % 80,95 % 

Legea insolventei 524 432 956 474 25 109,72 % 50,91 % 
TOTAL SECTIE 

CIVILA II 
1707 3685 5392 3413 129 92,62 % 64,85 % 

 
TOTAL INSTANŢĂ 

 

3772 

 

10505 

 

14277 

 

10532 

 

339 

 

100,26 % 

 

75,56 % 

 
* Operativitatea = Rata de soluţionare a dosarelor înregistrate 
** Operativitatea = Soluţionate /Volum de activitate - suspendate 

 

ANUL 2015 

Secţia Stadiu procesual Stoc la 
01.01.2015 

Cauze 
intrate 

Volum de 
activitate 

Solutionate Cauze 
suspendate 

la 
31.12.2015 

Operativitate *  
Raportată la 

cauzele intrate   

Operativitate** 
Raportată la 

volum de 
activitate  

 
 
PENALĂ 

Fond 394 1831 2225 1933 0 105,57 % 86,88 % 

Contestatii NCPP 97 742 839 749 0 100,94 % 89,27 % 
TOTAL SECTIE 
PENALA 

491 2573 3064 2682 0 104,24 % 87,53 % 

 
 
CIVILĂ I 

Fond 1208 2217 3425 2450 116 110,51 % 74,04 % 

Apel  373 1330 1703 1190 105 89,47 % 74,46 % 

Recurs 230 304 534 404 50 132,89 % 83,47 % 
TOTAL SECTIE 
CIVILA I 

1811 3851 5662 4044 271 105,01 % 75,01 % 

 
 
CIVILĂ  II 

Fond 1039 1362 2401 1769 58 129,88 % 75,50 % 

Apel  410 1205 1615 1147 7 95,19 % 71,33 % 

Recurs 161 50 211 187 8 374,00 % 92,11 % 

Legea insolventei 751 555 1306 755 19 136,04 % 58,66 % 
TOTAL SECTIE 
CIVILA II 

2361 3172 5533 3858 92 121,63 % 70,91 % 

 
TOTAL INSTANŢĂ 

 

4.663 

 

9.596 

 

14.259 

 

10.584 

 

363 

 

110,30 % 

 

76,17 % 



 21

 
* Operativitatea = Rata de soluţionare a dosarelor inregistrate 
** Operativitatea =Soluţionate /Volum de activitate - suspendate 

 
 
Făcând o analiză a datelor statistice privind operativitatea soluţionării 

cauzelor în anul 2016 comparativ cu cea din anul 2015 se constată urmatoarele: 
 
La nivelul întregii instanţe s-a înregistrat  o scădere cu 10,04  procente a 

operativităţii  raportat la rata de soluţionare a dosarelor înregistrate şi cu 0.61 
procente la rata dosarelor soluţionate la volumul de activitate minus cauzele 
suspendate. 

 
Pe secţii, situaţia operativităţii se prezintă astfel: 
 
La Secţia Penală a existat o scadere faţă de anul 2015 cu 2,9 procente la 

operativitatea privind rata de soluţionare a dosarelor înregistrate şi o creştere 
faţă de anul 2015 cu 1,01 procente la dosarele soluţionate la volumul de activitate 
minus cauzele suspendate. 

 
La Sectia I Civilă s-a remarcat  o creştere atât la  procentul de 

operativitate privind rata de soluţionare a dosarelor înregistrate (cu 1,44 
procente mai mult decât în 2015) cât şi la procentul dosarelor soluţionate la 
volumul de activitate minus cauzele suspendate (cu 3,34 procente faţă de anul 
2015). 

 
La Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal scăderea faţă 

de anul 2015 a fost de 29,01 procente privind rata de soluţionare a dosarelor 
înregistrate şi de 6,07 procente la dosarele soluţionate la volumul de activitate 
minus cauzele suspendate. 

La această secţie, indicele de operativitate a înregistrat o scădere faţă de anul 
2015, în special datorită intrărilor în număr forte mare a dosarelor de fond-  
inclusiv restituire timbru de mediu  (în ultimele 5 luni ale anului fiind înregistrată o 
dublare a numărului de dosare faţă de aceeaşi perioadă din 2105), dosare care nu au 
putut fi soluţionate dată fiind procedura de regularizare care, în medie, are o durată 
de cel putin 35 - 45 de zile, la are se adaugă stabilirea primului termen de judecată 
de cel putin 30 de zile.  

Astfel, un dosar înregistrat în noiembrie nu poate fi soluţionat decât în luna 
ianuarie, în acest caz fiind un număr de 331 de dosare,  ce reprezintă 20% din 
totalul dosarelor de fond înregistrate în anul 2016. 
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I.4. INDICATORI DE EFICIENŢĂ 
 
          Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei 
 
          Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea masurării eficienţei activităţii 
instanţelor sunt următorii: 
 
        a) Rata de soluţionare a dosarelor ( operativitate ) calculată exclusiv în raport 
de dosarele nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada 
de referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat 
procentual; 
 
        b) Stocul de dosare  - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la 
finele perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel 
şi de 1 an şi 6 luni pentru celelalte instanţe; 
 
         c) Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor 
finalizate în termen de mai putin de 1 an de la înregistrare raportat la suma tuturor 
dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; 
 
          d) Durata medie de soluţionare  - reprezintă timpul mediu scurs între data 
înregistrarii dosarului şi data închiderii documentului final. 
 
           e) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instantei 
respective de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final 
- Hotărâre. 
 

 
INSTANŢA 

GRADUL DE EFICIENŢĂ 
Foarte 
eficient 

Eficient Satisfăcător Ineficient 

Tribunalul Dâmboviţa     
Judecătoria Târgovişte     
Judecătoria Găeşti     
Judecătoria Pucioasa     
Judecătoria Moreni     
Judecătoria Răcari     
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Prezentarea grafică a indicatorilor de eficienţă a activitatii Tribunalului Dâmboviţa  la 
nivel de curte, în perioada analizată, astfel cum reiese din aplicatia STATIS şi anume: 
 

 
 
 

Vechime dosare în stoc, analiza Tribunal în Curte 

ORDINE 
DENUMIRE 
TRIBUNAL 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE MAI 

VECHI DE 1,5 ANI 
FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Tribunalul 
BUZAU 3322 272 8,2 %        

2 
Tribunalul 
DÂMBOVITA 3745 289 7,7 %        

3 
Tribunalul 
PRAHOVA 11172 861 7,7 %        

 
 
 
 

Pondere dosare închise într-un an, analiza Tribunale în Curte. 

ORDINE 
DENUMIRE 
TRIBUNAL 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 
INTR-UN 

AN 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Tribunalul 
BUZAU 7508 6993 93,1 %        

2 
Tribunalul 
DÂMBOVIŢA  10532 9959 94,6 %        

3 
Tribunalul 
PRAHOVA 15061 12451 82,7 %        

 
 
 
 
 
 
 
 

Rata de soluţionare, analiza Tribunale în Curte. 

ORDINE DENUMIRE TRIBUNAL 

NUMAR DOSARE VALOARE  GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE INTRATE INDICATOR 
FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Tribunalul 
BUZAU 

7508 7446 100,8%        

2 
Tribunalul 
DÂMBOVIŢA  

10532 10505 100,3%        

3 
Tribunalul 
PRAHOVA 15061 16379 92,0%        



 26

 

 
Hotarâri redactate peste termenul legal, analiza Tribunale în Curte. 

ORD 
DENUMIRE 
TRIBUNAL 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

MEDIE 
DEPAŞIRE 

IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN 
HOTARARE 

DIN  
CARE 

NEREDACTATE 
 IN TERMEN 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Tribunalul 
BUZAU 6416 1255 19,6 % 26,4        

2 Tribunalul 
DÂMBOVIŢA  9360 2006 21,4 % 23,7        

3 Tribunalul 
PRAHOVA 13047 5248 40,2 % 41,3        

 
 

Analiza centralizată indicatori eficienţă activitate  tribunale la nivel de curte    

ORD 
DENUMIRE GRAD DE EFICIENTA 

INSTANTA FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Tribunalul BUZAU  
  

    
E01 E02 E03 E04 E05 

2 Tribunalul 
DÂMBOVIŢA    

 
    

E01 E02 E03 E04 E05 

3 Tribunalul 
PRAHOVA   

 
    

E01 E02 E03 E04 E05 
Legenda:      

E01 Rata de solutionare 

E02 Vechime dosare in stoc 

E03 Pondere dosare inchise intr-un an 

E04 Durata medie de solutionare 

E05 Hotarari redactate peste termenul legal 

  

  Foarte eficient 

  Eficient 

  Satisfacator 

  

Ineficient 
 
 
 
 
 

Durata medie de soluţionare, analiza Tribunale în Curte. 

ORDINE 
DENUMIRE 
TRIBUNAL 

DOSARE 
SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 
SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENTA 

PENAL 
NON 

PENAL 
FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Tribunalul 
BUZAU 7508 1,4 6,1 

  

P C 
 

  
 

  
 

  
 

2 
Tribunalul 
DÂMBOVIŢA 10532 1,7 5,6 

  

P C 
 

  
 

  
 

  
 

3 
Tribunalul 
PRAHOVA 15061 1,2 8 

  

P C 
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Indicatori eficienţă activitate pe secţii la Tribunalul Dâmboviţa în anul 2016 

ORD 
DENUMIRE 
SECTIE 

GRAD DE EFICIENTA 

FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Sectia 
Penala 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

2 
Sectia 
Civila I 

  
     

E01 E02 E03 E04 E05 

3 
Sectia 
Civila II 

  
  

    
E01 E02 E03 E04 E05 

Legenda:      

E01 Rata de soluţionare 

E02 Vechime dosare în stoc 

E03 Pondere dosare închise într-un an 

E04 Durata medie de soluţionare 

E05 Hotărâri redactate peste termenul legal 

  

  Foarte eficient 

  Eficient 

  Satisfacător 

  Ineficient 

 
Indicatori eficienţă activitate pe materia juridică la Tribunalul Dâmboviţa  în anul 2016 

ORD 
MATERIA  
JURIDICĂ 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISFACĂTOR INEFICIENT 

1 
Asigurari  
sociale 

 
     

E01 E02 E03 E04 E05 

2 Civil 
  

     
E01 E02 E03 E04 E05 

3 
Contencios 
Administrativ 
şi Fiscal 

  
     

E01 E02 E03 E04 E05   

4 Faliment  
 

  
E01 E02 E03 E04 E05 

5 
Litigii cu 
profeşionistii  

 
  

E01 E02 E03 E04 E05 

 
6 

 
Litigii de 
munca 

 
   

E01 E02 E03 E04 E05 

7 
 

Minori şi 
familie 
 

 
   

E01 E02 E03 E04 E05 

8 Penal     
E01 E02 E03 E04 E05 

Legenda:      

E01 Rata de soluţionare 

E02 Vechime dosare în stoc 

E03 Pondere dosare închise într-un an 

E04 Durata medie de soluţionare 

E05 Hotărâri redactate peste termenul legal 

  

  Foarte eficient 

  Eficient 

  Satisfacător 

 Ineficient 
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Prezentarea grafică a indicatorilor de eficienţă a activitaţii instanţelor 
arondate Tribunalului Dâmboviţa, în perioada analizată, astfel cum reiese din 
aplicatia STATIS şi anume: 
 
 

 
Vechime dosare in stoc, analiza Judecătorii  

ORDINE 
DENUMIRE 
INSTANTA 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE MAI 

VECHI DE 1,5 ANI 
FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecătorie 
Târgovişte  4077 194 4,80 %        

2 
Judecătorie 
Găeşti  

1291 21 1,60 %        

3 
Judecătorie 
Pucioasa 

675 28 4,10 %        

4 
Judecătorie 
Moreni 888 46 5,20 %     

5 
Judecătorie 
Răcari  

1240 54 4,40 %     

 
 

Pondere dosare închise într-un an, analiza Judecătorii 

ORDINE 
DENUMIRE 
INSTANTA 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE 
DIN CARE 
INTR-UN 

AN 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecătorie 
Târgovişte  

12838 12140 94,60 %        

2 
Judecătorie 
Găeşti  

7977 7783 97,60 %        

3 
Judecătorie 
Pucioasa 

3085 2993 97,00 %        

4 
Judecătorie 
Moreni 5405 5283 97,70 %     

5 
Judecătorie 
Răcari  

5130 4854 94,60 %     

Rata de solutionare, analiza Judecătorii  

ORDINE DENUMIRE INSTANTA 

NUMAR DOSARE VALOARE  GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE INTRATE INDICATOR 
FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecătorie 
Târgovişte  12838 12575 102,10%        

2 
Judecătorie 
Găeşti  

7977 7990 99,80%        

3 
Judecătorie 
Pucioasa 

3085 3085 100,0%        

4 
Judecătorie 
Moreni 

5405 5388 100,30%     

5 
Judecătorie 
Răcari  5130 5101 100,60%     
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Hotărâri redactate peste Termenul Legal, analiza  Judecătorii 

ORD 
DENUMIRE 
INSTANTA 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

MEDIE 
DEPAŞIRE 

IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN 
HOTARARE 

DIN  
CARE 

NEREDACTATE 
 IN TERMEN 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecătorie 
Târgovişte  6002 2547 42,40 % 41,4        

2 
Judecătorie 
Găeşti  

5104 510 10,00 % 14,7        

3 
Judecătorie 
Pucioasa 

1713 135 7,90 % 56,8        

4 
Judecătorie 
Moreni 

3341 313 9,40 % 30,5     

5 
Judecătorie 
Răcari  2286 965 42,20 5 40     

Analiza centralizată  indicatori eficienţă activitate  judecătorii la nivel de tribunal    

ORD 
DENUMIRE GRAD DE EFICIENTA 

INSTANTA FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecătoria 
Tragoviste  

  
    

E01 E02 E03 E04 E05 

2 
Judecătoria 
Găeşti  

  
     

E01 E02 E03 E04 E05 

3 
Judecătoria 
Pucioasa 

   
    

E01 E02 E03 E04 E05  

4 
Judecătoria 
Moreni 

  
  

E01 E02 E03 E04 E05  

5 
Judecătoria 
Răcari   

   
E01 E02 E03 E04 E05   

Durata medie de soluţionare, analiza  Judecătorii . 

ORDINE 
DENUMIRE 
INSTANTA 

DOSARE 
SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 
SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENTA 

PENAL 
NON 

PENAL 
FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecătorie 
Târgovişte  

12838 3,9 3,7 
  

P C 
 

  
 

  
 

  
 

2 
Judecătorie 
Găeşti  

7977 1,5 2,8 
  

P C 
 

  
 

  
 

  
 

3 
Judecătorie 
Pucioasa 3085 3,8 2,8 

  

P C 
 

  
 

  
 

  
 

4 
Judecătorie 
Moreni 

5405 2 2,9 
  

P C 
 

   

5 
Judecătorie 
Răcari  

5130 3,1 3,4 
  

P C 
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Legenda:      

E01 Rata de solutionare 

E02 Vechime dosare in stoc 

E03 Pondere dosare inchise intr-un an 

E04 Durata medie de solutionare 

E05 Hotarari redactate peste termenul legal 

  

  Foarte eficient 

  Eficient 

  Satisfacator 

  Ineficient 
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I.5. INDICI DE ATACABILITATE A HOTĂRÂRILOR  JUDECĂTOREŞTI 
 

Ponderea atacabilitaţii  hotărârilor  
Datele statistice arată că hotărârile judecătoreşti pronunţate de tribunal în 

anul 2016 (adică acele hotărâri care sunt susceptibile a fi supuse controlului 
judiciar) au fost atacate în proporţie de 30,11 %. 

Se constată o crestere  a procentului de atacabilitate – de la 22,19 % în anul 
2015, la 30,11 % în anul 2016, cu 7,92 procente. 

 
 

 

 
 
  
 Pe secţii situaţia se prezintă astfel: 

 
SECŢIA NUMĂR 

CAUZE 
PRONUNŢATE 

NUMĂR HOTĂRÂRI 
SUSCEPTIBILE DE A FI ATACATE 

NUMAR 
HOTARARI 
ATACATE 

PROCENTUL DE 
ATACABILITATE 

 

 
PENALĂ 

 

2798 

 

1051(hotarari penale ) 192 18,27 % 

579( încheieri în materia 

măsurilor preventive ) 

226 39,03 % 

1630 418 25,64 % 
 

CIVILĂ I 
 

4321 

 

4042 

 

1168 

 

28,90 % 

 
CIVILĂ II 

 

3413 

 

3379 

 

1139 

 

33,71 % 

TOTAL 
INSTANŢĂ 

10532 
 

9051 2725 30,11 % 
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I.6. INDICII DE DESFIINŢARE A HOTĂRÂRILOR 
JUDECĂTOREŞTI 

 
SECŢIA NUMĂR CAUZE 

PRONUNŢATE –
SUSCEPTIBILE 

DE A FI 
ATACATE 

NUMĂR 
HOTĂRÂRI  
ATACATE 

INDICELE DE DESFIINŢARE 
A HOTĂRÂRILOR  

RAPORTAT LA CAUZELE 
ATACATE 

 

INDICELE DE DESFIINŢARE 
A HOTĂRÂRILOR  

RAPORTAT LA CAUZELE 
PRONUNŢATE 

 

 
PENALĂ 

 

1630 

 

 
418 

 

8,13 % 

 

1,22  % 

 
CIVILĂ I 

 

4042 

 

1168 

 

10,10 % 

 

2,73 % 

 
CIVILĂ II 

 

3379 

 

1139 

 

17,12 % 

 

5,71 % 

TOTAL 
INSTANŢĂ 

9051 
 

2725 12,73 % 3,83 % 

 
 
Raportat la totalul hotarârilor pronunţate  în primă instanţă şi în apel, 

indecele de casare şi desfiinţare a hotărârilor este de  de 3,83 %, constatându-se o 
creştere faţă de anul anul 2015 când procentul a fost de 2,92 %. Dacă ne referim 
strict la cauzele atacate, indicele de casare şi desfiinţare este de  12,73 %, în 
scadere faţă de anul 2015 când acesta a fost de 13,16 %. 
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Secţia penală – Raportat  la numărul de hotărâri atacate cu apel şi 

contestaţii (418 hotărâri), procentul de casare şi desfiinţare a fost de 8,13 % 
(19,38 % în 2015). 

Raportat la numărul de  hotărâri  pronunţate în fond (1926 hotărâri), 
procentul de casare şi desfiinţare a fost de 1,22 % (1,29 % în 2015).         

Secţia I civilă – Raportat  la numărul de hotărâri atacate cu apel şi recurs, 
procentul de casare şi desfiinţare a fost de 10,10 %, în scadere faţă de 11,46 %  
în anul 2015.      

Raportat la numărul de  hotărâri  pronunţate în fond şi apel, procentul de 
casare şi desfiinţare a fost de 2,73 %, în scadere faţă de 5,45 % în 2015.         

Sectia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal  
Faţă de cele 1065 hotărâri care au fost atacate cu apel sau recurs, indicele de 

desfiinţare şi casare a fost la această secţie de 17,12 %,  faţă 14,03 % în anul 2015. 
Raportat la cele  3379 cauze în care au fost pronunţate hotărâri în primă 

instanţă, apel şi în materia insolvenţei (1385 fonduri, 1520 apeluri şi 474 
insolvenţă) rezultă un indice de desfiinţare şi casare de 5,71  %, faţă de 3,68 % în 
anul 2015. 
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I.7 DURATA DE SOLUTIONARE A CAUZELOR 
 ( INCLUSIV PE MATERII ) 

 
 

Durata medie de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul instanţei,  diferă în 

funcţie de materie şi stadiul procesual, complexitatea dosarelor înregistrate, aceasta 

fiind influenţată  de administrarea probatoriilor specifice în fond, apel sau recurs. 

Prezentam mai jos, timpul mediu pentru finalizarea unei cauze pe materii şi 

stadii procesuale:  

 

MEDIA DURATEI  DE SOLUŢIONARE A CAUZELOR LA  

SECŢIA  I  CIVILĂ  ÎN ANUL 2016 

 
Nr. 
Crt 

 
Natura cauzelor 

 
Cauze soluţionate 

 
Media duratei de soluţionare în 

zile 

1 Fond civil 

 
2495 

 
139,32 

 
 
2 

 
Apel civil 

 
1547 

 
123,93 

  
3 

 
Recurs  civil 

 
279 

 
200,25 

4 
 

TOTAL SECŢIE  4.321 137,82 
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MEDIA DURATEI  DE SOLUŢIONARE A CAUZELOR LA 
 SECŢIA PENALĂ  ÎN ANUL 2016 

 
Nr. 
crt 

 
Natura cauzelor 

Cauze  
soluţionate 

Media duratei de 
 soluţionare în zile 

 
1 
 

 
Fond penal 

 
1926 

 
37,84 

 
2 

 
Contestaţii 
NCPP 

 
872 

 
17,8 

3 TOTAL SECŢIE  2798 32 
 
 
 
 
 

MEDIA DURATEI  DE SOLUŢIONARE A  CAUZELOR LA SECŢIA  A  
II–A CIVILĂ,  DE CONTENTICIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

 ÎN ANUL 2016 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Natura cauzelor 

 
Cauze 

soluţionate 

 
Media duratei de 
soluţionare în zile 

1 Fond  

Cauze contencios 
administrativ şi 
fiscal 

 
998 

 
159,11 

Litigii cu 
profeşioniştii  

387 140,11 

 
 
2 

 
Recurs  

 
34 

 
134,03 

3 Apel 1520 121,37 
4 Legea insolvenţei 474 325,9 
5 TOTAL SECŢIE 3.413 159,49 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 37

CAPITOLUL II  
 DATE STATISTICE REFERITOARE LA  RESURSELE  UMANE LA 

NIVELUL TRIBUNALULUI DÂMBOVIȚA ÎN ANUL 2016 
 

II. 1. SITUAȚIA POSTURILOR 
 
Prin fila de buget, la Tribunalul Dâmboviţa  şi pentru judecătoriile arondate 

începand cu 1 ianuarie 2016,  s-a finanţat un numar de 272 posturi din cele 275 
posturi prevăzute în statul de funcţii.  

Structura celor 272 de  posturi finanţate în 2016  a fost: 
• 78 din 81 posturi judecător;  
•  2 din 2  posturi  asistent judiciar;  
• 174 din 174 posturi personal auxiliar de specialitate;  
•   9 din 9 posturi funcţionari publici;  
•   9 din 9 posturi personal contractual (administrativ şi de serviciu). 

  Conform Ordinlui Ministrului Justiţiei nr.4071/C/11.11.2016 s-a mărit 
schema de personal a Tribunalului Dâmboviţa, la Judecătoria Târgovişte  cu un 
post de  grefier gr.II, conform 4200/C/18.11.2016 şi la Judecătoriile Găeşti şi 
Moreni cu câte un post de judecător, iar la propunerea conducerii Tribunalului 
Dâmboviţa, pentru tribunal, conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 
3720/C/24.10.2016 s-a transformat un post de muncitor necalificat devenit vacant 
în cursul anului, în grefier cu studii superioare debutant. 
           Şi în anul 2016 s-au înregistrat fluctuaţii de personal, ca urmare a 
promovării la instanţe superioare, transferului la instanţe de acelaşi grad, detaşări, 
numirii în funcţie şi eliberări din funcţie, precum şi transformarea posturilor de 
personal auxiliar de specialitate cu studii medii în personal auxiliar de specialitate 
cu studii superioare. 

 
În anul 2016 au avut loc  următoarele : 

                
Transferuri:  

 
- de la Judecătoria Orşova  la Judecătoria  Moreni – 1 judecător; 
- de la Judecătoria Sector 2 Bucureşti  la Judecătoria Răcari  -1judecător ; 
- de la Judecătoria Ploieşti  la Judecătoria Târgovişte  – 1 grefieri cu studii medii; 
- de la Judecătoria Zimnicea la Judecătoria Târgovişte  – 1 grefieri cu studii medii; 
- de la Judecătoria Ploieşti  la Judecătoria Găeşti  – 1 grefier cu studii medii; 
- de la Judecătoria Ploieşti  la Judecătoria Pucioasa - 1 grefier cu studii medii; 
- de la Judecătoria Ploieşti  la Judecătoria Moreni - 1 grefier cu studii superioare; 
- de la Judecătoria Ploieşti  la Judecătoria Răcari  - 1 grefier cu studii medii; 
- de la Tribunalul Dâmboviţa  la Tribunalul Galaţi - 1 judecător ; 
- de la Judecătoria Târgovişte  la Judecătoria Sector 5 Bucureşti - 1 judecător; 
- de la Judecătoria Moreni la Judecătoria Slobozia- 1 judecător ; 
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Promovări: 

- din judecător  grad  judecătorie în judecător  grad tribunal – 2 judecători; 
- promovat examen capacitate judecători – 2 judecători; 
-  din grefier cu studii medii în grefier cu studii superioare:  1 post Tribunalul 
Dâmboviţa, 1 post la Judecătoria Târgovişte, 1 post la Judecătoria Găeşti; 
- din grefier debutant în grefier treapta a II-a - 1 grefier la Judecătoria Răcari;  
- 3 judecători de la Judecătoria Galaţi promovaţi la Tribunalul Dâmboviţa; 
- 1 judecător  de la Judecătoria Brezoi promovat la Tribunalul Dâmboviţa; 
- 1 judecător  de la Judecătoria Valenii de Munte - la Tribunalul Dâmboviţa; 
 
 

Delegări în continuare la penitenciare: 
 

La Penitenciarul Margineni – 1 judecător de la Judecătoria Târgovişte  cu 
înlocuitor pentru perioada concediului de la Tribunalul Dâmboviţa şi 1 grefier 
titular cu 1 grefier înlocuitor pentru perioada concediului, ambii de la Judecătoria 
Târgovişte.  

La Penitenciarul Găeşti  –1 judecător de la Judecătoria Târgovişte  cu 
înlocuitor pentru perioada concediului de la Judecătoria Găeşti, pentru primele 
două luni ale anului, având înlocuitor de la Judecătoria Târgovişte şi 1 grefier 
titular şi un înlocuitor pentru perioada concediului, ambii de la Judecătoria Găeşti. 
 

În perioada de referinţă (2016), s-au făcut următoarele: 
 
    Numiri în funcţie de execuţie: 
 

• Tribunalul Dâmboviţa  – 1 specialist IT, 1 grefier cu studii medii, 
3 grefiei cu studii superioare pe perioadă determinată în locul 
titularilor suspendaţi pentru concedii creştere copil, 2 aprozi. 

• Judecătoria Târgovişte  – 2 judecători de la INM şi 1 judecător  
direct pe post, 1 grefier cu studii superioare de la SNG; 

•  Judecătoria Găeşti  – 1 grefier cu studii medii pe perioadă 
determinată în locul titularei suspendată pentru concediu creştere 
copil; 

• Judecătoria Pucioasa – 1 grefier; 
• Judecătoria Moreni – 1 grefier arhivar, 1 aprod; 
• Judecătoria Răcari  – 1 grefier, 1 aprod; 

 
   Promovari în funcţii de conducere: 
 
    -  Tribunalul Dâmboviţa  –  preşedinte la Secţia I Civilă; 
  - Tribunalul Dâmboviţa  –preşedinte Secţia a II-a Civilă, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal; 

   - Tribunalul Dâmboviţa  – specialist IT şef; 
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   - Judecătoria Târgovişte  – preşedinte, care a demişionat după 3 luni pe 
motive medicale; 

   - Judecătoria Găeşti  - preşedinte; 
  

Delegări în funcţii de conducere: 
- Judecătoria Târgovişte  –  preşedinte; 
- Judecătoria Pucioasa –  preşedinte; 

 
 

La Tribunalul Dâmboviţa  şi instanţele arondate au fost următoarele 
eliberări din funcţie : 
 

Tribunalul Dâmboviţa  - 3 judecători prin pensionare; 
Judecătoria Târgovişte  -1 judecător  prin pensionare; 
Judecătoria Răcari   -1 judecător  prin pensionare; 
       
Tribunalul Dâmboviţa  –  1  grefier cu studii medii prin pensionare; 
Judecătoria Târgovişte  – 1 grefier studii medii prin pensionare; 
Judecătoria Pucioasa – 1  grefier cu studii medii prin pensionare; 
Judecătoria Moreni -1 aprod prin  pensionare; 
Judecătoria  Răcari  -   1  grefier cu studii medii prin pensionare; 
 
Tribunalul Dâmboviţa  - 1 muncitor necalificat pensie boală; 
Judecătoria Moreni - 1 grefier arhivar, prin demisie, numită prin examen la 

Judecătoria Sector 2 Bucureşti; 
 Tribunalul Dâmboviţa  - 3  aprozi din care 1 numit prin examen în altă 

funcţie  la Judecătoria Ploieşti , 1 temporar, expirând perioada determinată, 1 prin 
demisie; 

 Judecătoria Răcari  - 1 aprod , prin demisie, fiind numit prin examen în 
aceeaşi funcţie la Tribunalul Dâmboviţa; 

Tribunalul Dâmboviţa  - 2 grefieri, prin demisie, din care unul temporar la  
Tribunalul Dâmboviţa, fiind numiţi prin examen în aceeaşi funcţie la Judecătoria 
Ploieşti; 

 Judecătoria Târgovişte  - 1 grefier cu studii superioare, prin demisie, fiind 
numită prin examen în aceeaşi funcţie la Tribunalul Hunedoara; 

Judecătoria Găeşti - 1 grefier cu studii superioare, prin deces. 
 
 
În cursul anului 2016 s-a dispus suspendarea din funcţie a unui număr de 

9 persoane, din care:  
  - 8 pentru efectuarea concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de 

până la 2 ani, din care  3 judecători ş 5 grefieri;  
- 1 şofer pe 2 ani începand cu data de 20.02.2016. 
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   Au reluat activitatea din concediul pentru creştere copil 4 persoane: 1 
funcţionar public,   1 grefier, 1 grefier arhivar şi 1 aprod. 
 

Detaşări/delegări: 
 - 1 grefier cu studii superioare de la Judecătoria Târgovişte  la Tribunalul 

Dâmboviţa, prelungit detaşarea începand cu 06.01.2016 pe o perioadă de şase luni,  
cu prelungire de încă 6 luni;  

- 1 grefier cu studii superioare de la Judecătoria Târgovişte  la Tribunalul 
Dâmboviţa  începând cu 09.05.2016 pe o perioadă de 1 an; 

- 1 grefier cu studii superioare de la Judecătoria Moreni  la Tribunalul 
Dâmboviţa  începand cu 01.03.2016 pe o perioadă de 1 an; 
  -1 grefier cu studii medii de la Judecătoria Răcari  la Tribunalul Dâmboviţa  
începand cu 01.10.2016 pe o perioada de 1 an; 
  -1 judecător  de la Tribunalul Dâmboviţa la Curtea de Apel Ploieşti  
începand cu 01.11.2016 pe o perioadă de 6 luni; 
  -1 judecător  de la Judecătoria Moreni la Tribunalul Dâmboviţa  începand cu 
15.11.2016, pe o perioadă de 3 luni. 
 
           La sfârşitul anului 2016  posturile finanţate prin fila de buget  au fost 
ocupate, ramânând vacante doar  7 posturi din care: 4 de judecători, 1 de grefier 
cu studii superioare, 1 de grefier arhivar şi 1 de agent procedural. 
 

 Un obiectiv major al anului 2016 în domeniul resurselor umane l-a 
reprezentat  continuarea eficientizării activităţii desfăşurate de personalul de la 
instanţele judecătoreşti  prin: 

- ocuparea posturilor vacante; 
- repartizarea echilibrată a sarcinilor stabilite prin fişa postului pentru  

fiecare  categorie de personal; 
- participarea la programele de perfecţionare profesională. 
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II.2.1 PREGĂTIREA  PROFESIONALĂ A JUDECĂTORILOR ŞI 
PERSONALULUI AUXILIAR 

 

Formarea  profesională continuă a judecătorilor reprezintă garanția calității 
actului de justiție și preocuparea permanentă a judecătorilor și personalului 
auxiliar.  

Societatea modernă a impus noi standarde în relaţia dintre judecători şi 
public, acesta din urmă având exigenţe din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte 
deontologia profesională a magistratului, transparenţa şi calitatea actului de justiţie. 

Având în vedere aceste obiective, la secţia penală toţi judecătorii şi-au 
exprimat opţiunile de participare la seminariile organizate de INM, o atenţie 
deosebită acordându-se seminariilor care au fost organizate în vederea aplicării 
dispoziţiilor noilor coduri - penal şi de procedură penală. 

 În egală măsură o parte dintre judecătorii secţiei au participat la seminarii 
specifice activităţii de formare continuă descentralizată organizate de celelalte 
tribunale din raza Curţii de Apel Ploieşti, după cum secţia penală a Tribunalului 
Dâmboviţa a organizat pe data de 12 decembrie 2016 un seminar cu tema 
„ASPECTE PRACTICE REFERITOARE LA EMITEREA MANDATULUI 
EUROPEAN DE ARESTARE”. 

De asemenea, în cadrul secţiei au fost organizate întâlniri ale judecătorilor 
pentru cunoaşterea şi aplicarea noilor dispoziţii procedurale, astfel încât să se 
instituie o  abordare unitară în practică a noilor prevederi legale. 

La începutul anului 2016, ca de altfel la începutul fiecărui an, a fost întocmit 
programul de formare profesională, în care au fost înscrise teme extrase din 
programul de formare continuă la nivel centralizat aprobat de C.S.M, dar şi teme 
propuse de magistraţii secţiei, inspirate de natura şi problematica cauzelor aflate în 
curs de soluţionare. 

Temele au fost planificate lunar şi au fost întocmite referate de către 
judecătorii desemnaţi să le susţină,  urmate de dezbateri teoretice şi analizarea unor 
soluţii din activitatea instanţei ori  din practica de casare. 

La Secţia I Civilă, precum şi la Secţia a II-a Civilă de Contencios 
Administrativ şi Fiscal, în anul 2016 procesul de formare profesională continuă 
centralizată s-a desfăşurat prin participarea atât a judecătorilor, cât şi a grefierilor la 
seminariile organizate de către INM şi respectiv SNG. 

Totodată, judecătorii au participat şi la întrunirile şi seminariile organizate de 
Curtea de Apel Ploieşti. 

De asemenea, în cadrul Secţiei I civile, şi-au desfăşurat activitatea şi 2 
asistenţi judiciari care au participat la 233 şedinţe de judecată, au redactat în anul 
2016 un număr de circa 113 hotărâri judecătoreşti (87 sentinţe  - asistentul judiciar 
din partea sindicatelor şi 26 de sentinţe - asistentul judiciar din partea patronatelor), 
fiind evidenţiate în sistemul ECRIS. Totodată, au participat la activităţile de 
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formare profesională continuă desfăşurate în cadrul secţiei dar şi în cadrul instanţei 
precum şi la şedinţtele de unificare a practicii judiciare.  

De menţionat că, prin temele stabilite şi care au făcut obiectul dezbaterilor, 
s-a urmărit atât unificarea practicii judiciare cât şi aprofundarea dreptului european, 
jurisprudenţa CEDO şi cooperarea judiciară internaţională în materie civilă. 

 În ce priveşte formarea profesională continuă descentralizată, au fost 
organizate frecvent întâlniri, seminarii, mese rotunde şi conferinţe în domeniile 
importante, vizând teme de interes pentru judecători, astfel cum şi-a propus 
conducerea Tribunalului Dâmboviţa (încă de la prima conferinţa organizată în anul 
2015 în colaborare cu Univerşitatea Valahia) să organizeze două conferinţe în 
fiecare an, la care să participe profeşionişti ai dreptului, teoreticieni şi practicieni, 
în vederea clarificării unor probleme controversate generate de legislaţia în 
continuă schimbare. 

Astfel, în cursul anului 2016, Tribunalul Dâmboviţa în colaborare cu 
Universitatea Valahia - Centrul de Cercetări în Ştiinţe Sociale din cadrul Facultăţii 
de Drept şi Ştiinţe Administrative, la data de 25 martie 2016, a organizat prima 
conferinţă cu tema: „ASPECTE PRIVIND APLICAREA NOILOR CODURI, 
CIVILE, PENALE, FISCALE  ŞI AL MUNCII”, iar  de-a doua conferinţă din 
anul 2016 a fost organizată de Tribunalul Dâmboviţa în colaborare cu Asociaţia 
pentru Studiul Relaţiilor Profesionale de Muncă, Asociaţia Magistraţilor din 
România - Filiala Dâmboviţa şi Centrul  de Cercetări în Ştiinţe Sociale din Cadrul 
Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative, la data de 21 octombrie 2016, cu 
tema: „ASPECTE CONTROVERSATE GENERATE DE MODIFICĂRILE 
LEGISLATIVE RECENTE”, acţiuni ce au avut ca scop perfecţionarea pregătiri 
profesionale a judecătorilor specializaţi în această materie şi  la care au participat şi 
susţinut teme cu privire la aspectele mai sus menţionate judecători din cadrul Curţii 
de Apel Ploieşti şi curţile de apel învecinate, avocaţi, doctori în drept, profesori 
renumiţi din cadrul mai multor universităţi din ţară.  

Referitor la formarea profesională a personalului auxiliar,  în anul 2016 
grefierii de la Tribunalul Dâmboviţa şi de la judecătoriile arondate acestuia au 
participat la seminariile la care au fost selecţionaţi, ce au fost cuprinse în cadrul 
Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar  de 
specialitate din cadrul  instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă  
acestea, aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 
1306/08.12.2015. 

Temele pentru care personalul auxiliar de specialitate şi-a exprimat opţiunile 
de participare şi la care grefierii au participat potrivit selecţiei au fost: drept 
procesual civil; ECRIS; management;  drept procesual penal; activitatea grefierului 
desemnat pentru asigurarea desfăşurării activităţii la biroul judecătorului de 
supraveghere a privării de libertate; comunicare şi deontologie. 

De asemenea, grefierii de la Tribunalul Dâmboviţa au participat la acţiunile 
de formare profesională desfăşurate la Centrul de Pregătire Schengen , din Ploieşti, 
organizate de Şcoala Naţională de Grefieri în colaborare cu Curtea de Apel 
Ploieşti, în materia insolvenţei persoanei fizice, drept civil, drept penal. 
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Totodată, în data de 12.05.2016, la sediul Tribunalului Dâmboviţa, a fost 
organizat seminarul cu tema „Statistică (statisEcris, statisEficienţă), seminar la 
care au participat grefierii cu funcţii de conducere şi cei  cu atribuţii pe linie de 
statistică, precum şi  specialişti IT,  de la Curtea de Apel Ploieşti,  de la cele trei 
tribunale arondate acesteia şi de la toate judecătoriile din circumscripţia celor trei 
tribunale. 

Seminarul a avut ca scop prezentarea şi însuşirea elementelor statistice nou 
introduse în versiunea a 2-a a aplicaţiei statisEcris.  

Tot în cadrul formării profesionalle continue, grefierii s-au înscris şi au 
parcurs cursuri eLearning, obţinând note care atestă o pregătire profesională 
deosebită. 

Personalul auxiliar şi conex de la Tribunalul Dâmboviţa a  manifestat o 
preocupare continuă de a cunoaşte  legislaţia în vigoare, modificările legislative  
adoptate, cu impact direct asupra sistemului judiciar, printr-o pregătire individuală, 
pregătirea în cadrul şedinţelor de  învăţământ profesionall desfăşurate în cadrul 
celor trei secţii ale tribunalului,  în vederea creşterii calităţii actului de justiţie. 

 

II.2.2. MECANISME DE UNIFICARE A PRACTICII JUDICIARE LA 
NIVELUL INSTANŢEI 

 

Consolidarea statutului de drept impune în domeniul justiţiei asigurarea 
calităţii activităţii organelor judiciare şi în special a instanţelor de judecată, obiectiv 
care poate fi atins numai prin realizarea unui cadru legislativ coerent, concomitent 
cu unificarea practicii judiciare, specializarea magistraţilor în soluţionarea unor 
tipuri de cauze, precum şi prin pregătirea judecătorilor şi a altor categorii de 
personal din sistemul judiciar. 

O primă componentă a procesului de continuă transformare a sistemului 
judiciar priveşte unificarea practicii judiciare, fapt ce presupune identificarea 
problemelor de drept care au generat soluţii diferite la nivelul magistraţilor, 
abordarea acestora în cadrul întâlnirilor profesionalle cu judecătorii şi realizarea 
unor comunicări pe această temă către Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul 
rapoartelor de monitorizare. 

Cunoaşterea practicii instanţelor de control judiciar este o premisă a 
reducerii numărului de cauze casate sau desfiinţate în căile de atac, conducând şi la 
reducerea duratei procedurilor judiciare.  

           Problema asigurării  unei practici unitare rămâne în continuare de mare 
actualitate, întrucât, pe de o parte, se manifestă încă formalism în selectarea 
problemelor de drept importante, interpretarea acestora şi însuşirea soluţiilor 
consemnate în minute, iar pe de altă parte ne confruntăm cu instabilitate legislativă, 
atât în ceea ce priveşte dreptul material, cât şi cel procesual. 

De aceea, la nivelul secţiei penale, s-au luat măsuri în acest sens, iar 
învăţământul profesional a fost organizat şi în vederea unei informări permanente a 
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judecătorilor cu privire la opiniile exprimate în doctrina judiciară, prin prezentarea 
periodică a celor mai importante articole şi studii publicate în literatura de 
specialitate sau cu privire la schimbările intervenite în jurisprudenţă - prin referire 
punctuală la jurisprudenţa instanţelor de control judiciar şi respectiv a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie. 

În cadrul şedinţelor de învăţământ profesional au fost dezbătute situaţiile 
care au generat practică neunitară, cu prezentarea argumentelor şi raţionamentului 
care au condus la o anumită soluţie, astfel ca fiecare judecător să aibă la dispoziţie 
informaţiile necesare pentru a împărtăşi o opinie sau alta.  

În cursul anului 2016 au fost organizate, la nivelul secţiei, la termenele 
stabilite în planificarea întocmită la începutul anului,  întâlniri la care au participat 
toţi judecătorii care îşi desfăşoară activitatea în materie penală, ocazie cu care s-au 
adus în dezbatere problemele de drept identificate în activitatea proprie, precum şi 
problemele de practică neunitară transmise de către instanţele arondate, şi care au 
fost dezbătute apoi la întâlnirile comune organizate. 

 Problemele de drept controversate, de natură a crea o practică neunitară au 
fost cuprinse în materialele înaintate în vederea organizării întâlnirilor trimestriale 
la nivelul Curţii de Apel Ploieşti, unde acestea au fost reţinute în minutele 
întocmite, ce au fost apoi discutate cu ocazia întâlnirilor organizate de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 

În acest sens, apreciem ca fiind benefice întâlnirile profesionale pe această 
temă organizate la nivelul Curţii de Apel care, analizând punctele de vedere 
exprimate de instanţele arondate, au stabilit practici unitare în multe probleme în 
care se pronunţau soluţii diferite. 

Pentru evitarea pronunţării unor soluţii diferite privind aceleaşi situaţii 
juridice deduse judecăţii, la nivelul secţiei I civilă au fost organizate, conform 
planificărilor stabilite la începutul anului, întâlniri ale judecătorilor, în cadrul 
cărora au fost dezbătute problemele de drept identificate în activitatea secţiei şi 
totodată au fost centralizate problemele de practică neunitară transmise de către 
instanţele arondate. 

Problemele de drept ce au generat controverse au fost inserate în materiale 
ce au fost transmise trimestrial Curţii de Apel Ploieşti şi au fost dezbătute cu 
ocazia întâlnirilor trimestriale de la nivelul instanţei ierarhic superioare. 

S-au publicat lunar pe portalul instanţei hotărâri judecătoreşti apreciate ca 
fiind relevante din punct de vedere al problemelor de drept. 

În cadrul şedinţelor de învăţământ profesional a avut loc informarea lunară 
privind actele normative apărute în cursul lunii respective, a jurisprudenţei CEDO, 
a deciziilor Curţii Constituţionale şi a recursurilor în interesul legii. 

Respectarea specializării judecătorilor şi a completelor de judecată a 
constituit o metodă eficientă pentru realizarea unei jurisprudenţe necontradictorii şi 
a fost exclusă jurisprudenţa contradictorie între diferitele complete ale secţiei. 
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În cadrul secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal  au fost 
organizate întâlniri lunare ale judecătorilor din cadrul secţiei prin care au fost 
discutate problemele de practică neunitară, atât la nivelul secţiei cât şi al 
judecătoriilor aflate în raza de competenţă a tribunalului. 

Judecătorul delegat pentru măsurile privind unificarea practicii, împreună cu 
ceilalţi  judecători delegaţi, atât la nivelul judecătoriilor arondate, cât şi al curţii 
de apel au urmărit prin materialele întocmite lunar reducerea cazurilor de practică 
neunitară. 

Problemele de drept susceptibile a conduce la o practică neunitară  au fost 
înaintate Curţii de Apel pentru a fi analizate în cadrul întâlnirilor trimestriale 
organizate la acest nivel, fiind reţinute în materialele întocmite.  

Procedura de desfăşurare a întâlnirilor trimestriale în care sunt dezbătute 
problemele de drept care au generat o practică neunitară, parcurgerea etapelor şi 
respectarea termenelor, au fost realizate în conformitate cu H.C.S.M nr. 
148/19.03.2015 modificată prin Hot. CSM nr. 725/13.10.2015. 
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II.3. SITUAȚIA SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE ȘI PENALE ÎN 
CURSUL ANULUI 2016 APLICATE PE FIECARE CATEGORIE DE 

PERSONAL 
 
 

În ceea ce priveşte răspunderea disciplinară a judecătorilor şi personalului 
auxiliar în cursul anului 2016, au fost aplicate sancţiuni unui numar de 2 persoane 
dintre care:  

- un specialist IT cu avertisment şi 

- un grefier din cadrul Judecătoriei Pucioasa cu retrogradare în treapa 
profesională pe o perioadă de 3 luni. 

Totodată, activitatea judecătorilor tribunalului nu a făcut obiectul acţiunilor 
disciplinare din partea Inspecţiei Judiciare. 

 În cursul anului 2016  nu a fost atrasă răspunderea penală a vreunui judecător 
din cadrul Tribunalului Dâmboviţa sau din cadrul instanţelor arondate, printr-o 
sentinţă penală rămasă definitivă şi nici a vreunui grefier.  
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CAPITOLUL III  

 INFRASTRUCTURA INSTANŢEI 
 

Tribunalul Dâmboviţa este o instanţă cu personalitate juridică ce 
funcţionează potrivit anexei nr.1 a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, 
într-un sediu nou, în Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. (din luna 
octombrie 2008), făcând parte alături de Tribunalul Prahova şi Tribunalul Buzău - 
din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti. 

Este de precizat faptul că noul sediu al tribunalului dispune de 7 săli de 
şedinţă şi birouri spaţioase pentru judecători şi personalul auxiliar – fiecare 
judecător având la dispoziţie un calculator conectat la reţea, cu acces la internet, la 
sistemul de comunicaţie electronică, precum şi la programul legislativ. De 
asemenea, există spaţii special amenajate pentru funcţionarea Biroului de 
Informare şi Relaţii Publice, pentru avocaţi şi pentru procurori, în vederea studiului 
dosarelor şi o bibliotecă – cu rol şi de sala de consiliu . 

În cadrul tribunalului funcţionează 3 secţii: 
� Secţia I Civilă 
� Secţia Penală  
� Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  
Compartimentele auxiliare ce funcţionează în cadrul instanţei sunt cele 

prevăzute de Regulament: grefa, registratura, arhiva, biblioteca, Biroul de 
Informare şi Relaţii Publice, Departamentul economico- financiar  şi administrativ. 

Tribunalul are arondate 5 judecătorii:  
� Judecătoria Târgovişte  
� Judecătoria Găeşti  
� Judecătoria Răcari  
� Judecătoria Moreni  
� Judecătoria Pucioasa 
 
Tribunalul Dâmboviţa funcţionează în sediul din Târgovişte, mai sus 

arătat, într-un imobil cu  S+P+4E, la care se adaugă sala de consiliu  situată la 
etajul 5 al clădirii. 

 

III. 1. RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIŢIA 

INSTANŢEI ÎN ANUL 2016 

 

 Rezultatele anului 2016 la Tribunalul Dâmboviţa, în calitate de 
ordonator terţiar de credite,  au înregistrat o situaţie mult mai favorabilă faţă de anii 
precedenţi.  

Solicitările de suplimentare a fondului pentru achiziţia de calculatoare în 
vederea schimbării celor uzate au fost aprobate prin rectificarea bugetară din 
noiembrie 2016. 
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Astfel, bugetul iniţial alocat în anul 2016 a fost mai mare decât bugetul de 
care a beneficiat Tribunalul Dâmboviţa în anul 2015, respectiv  27.852.900 lei faţă 
de 34.702.931 lei – fără sumele aferente plaţilor pentru diferenţe salariale conform 
hotărârilor judecătoreşti astfel: la cheltuieli de personal în 2016, prevederile pentru 
diferenţe salariale plătite conform sentinţelor judecătoreşti au fost în sumă de 
344.569 lei; iar la titlul II cheltuieli pentru bunuri şi servicii prevederile au fost cu 
8,55 % mai mici faţă de anul  2015, respectiv 2.037.350 lei în 2016 faţă de 
2.375.951 lei în 2015. 

 
Alocaţia  bugetară  aprobată a anului 2016 a fost de 28.451.464 lei şi 

prezintă următoarea structură: 
- cheltuieli de personal –  24.913.665 lei din care suma de 

344.569 lei reprezintă diferenţele salariale plătite conform sentinţelor 
judecătoreşti; 

- cheltuieli materiale şi servicii – 2.037.350 lei; 
- ajutor public judiciar şi onorarii avocaţi – 1.406.630 lei; 
- cheltuieli capital – 82.000  lei 
 

din care s-au deschis credite după cum urmează: 
- cheltuieli de personal – 24.905.669 lei din care  344.569 lei 

diferenţe salariale plătite conform sentinţelor judecătoreşti; 
- cheltuieli materiale şi servicii  - 2.010.766 lei;  
- ajutor public judiciar şi onorarii avocaţi – 1.392.508 lei; 
- cheltuieli capital –  81.980 lei. 
 

Creditele bugetare deschise au fost consumate potrivit destinaţiei aprobate. 
 

Structura cheltuielilor din buget pe destinaţii se prezintă astfel: 
- cheltuieli de personal – 87,6 %;  
- cheltuieli materiale şi servicii – 7,16%;  
- ajutor public judiciar şi onorarii avocaţi – 4,95%;  
- cheltuieli capital – 0,29%. 
 

III.2. CHELTUIELI DE PERSONAL 
 
În anul 2016 din creditele alocate pentru cheltuieli de personal s-au achitat 

drepturile salariale ale personalului Tribunalului Dâmboviţa şi instanţelor arondate, 
indemnizaţii de delegare, chirii pentru magistraţii şi personalul auxiliar de 
specialitate care nu deţin locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea, decontare medicamente pentru personalul activ cât şi pentru 
pensionarii din instantele arondate tribunalului, transportul în limita a 3 călătorii 
pentru magistraţi, o calatorie în concediu de odihnă pentru personalul auxiliar de 
specialitate şi conex precum şi transportul dintre localitatea de domiciliu şi cea în 
care magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate şi-au efectuat deplasarea, 
respectiv concediul, o indemnizaţie de instalare pentru un grefier repartizat de la 
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SNG şi echivalentul unui salariu de bază care s-a plătit în noiembrie 2016 pentru 
copiii cu drept de pensie de urmaş ai unui grefier decedat. 

Totodată  s-a efectuat punerea în executare a ultimilor sume rezultate din 
titlurile executorii în conformitate cu prevederile OUG nr. 71/2009  plătite în luna 
septembrie 2016 în sumă totală de 344.569 lei.  

De menţionat faptul că în anul 2016 nu s-au alocat  credite şi nu au fost 
nici prevederi bugetare pentru prime.  

 
III.3. BUNURI  ŞI  SERVICII 

 
 Din creditele alocate în bugetul anului 2016 pentru „Bunuri şi servicii”, 

Tribunalul Dâmboviţa a reuşit să  asigure desfăşurarea atât a activităţii proprii, cât 
şi a celor 5 (cinci) instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială. 

 Creditele alocate la „Bunuri  şi servicii” în sumă de 2.010.766 lei au fost 
utilizate pentru: 

- achitarea consumurilor privind utilităţile: energie electrică, gaze, apă, 
convorbiri telefonice; 

- achiziţionare de rechizite, hârtie imprimantă, registre, imprimate 
procedurale, materiale consumabile copiatoare piese de schimb şi tonere, 
carburanţi,  plată servicii curăţenie, actualizare bază legislaţie; 

- transmiterea  actelor de procedură: comunicări, corespondenţă; 
- obiecte de inventar; 
- deplasări; 
- expertize medico – legale dispuse de instanţă a fi achitate din fondurile 

tribunalului, traduceri şi plată interpreţi; 
- pentru reparaţii curente la Tribunalul Dâmboviţa, la Judecătoria Găesti 

şi Judecătoria Pucioasa, s-a verificat instalaţia electrică a Judecatoriei Răcari cu 
firmă autorizată. 

 Creditele alocate  pentru ajutor public judiciar şi onorarii avocaţi de  
1.392.508 lei, au fost prevazute într-un capitol separat şi au fost la un nivel de 
69,25%  faţă de bugetul alocat pentru Bunuri şi servicii.  

De menţionat este faptul că din bugetul alocat pentru Bunuri şi servicii, 
cheltuielile pe structură se prezintă  astfel: 

-  cheltuieli utilităţi – 48,64%; 
- cheltuieli cu hârtia pentru imprimante, tonere, registre şi coperte, precum şi  

transmiterea  actelor de procedură - comunicări, corespondenţă – 22,73%; 
-  cheltuieli cu curăţenia şi întreţinere asccensoare – 10,86%; 
- cheltuieli cu plata expertizelor medicale şi a traducătorilor  - 8.03%;  
- cheltuieli cu reparaţiile curente – 4.90%;  
- cheltuieli cu procurarea de obiecte de inventar şi echipamente protecţie - 

4.86%;  
- consumul de carburant – 1,87 %; 
- piese de schimb şi reparaţii pentru  imprimante, copiatoare, calculatoare, 

fax-uri, autoturisme şi ascensoare – 1,52 %; 
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- restul de  4,62 % sunt cheltuieli efectuate pentru: deplasări; rechizite; 
materiale de curăţenie; prime de asigurare. 

Cheltuielile cu bunurile de natura obiectelor de inventar sunt în sumă de 
99.000 lei şi au fost primite ca urmare a rectificării bugetare. 

 La nivelul tuturor instanţelor, datorită uzurii avansate a imprimantelor în 
anul 2016, s-a menţinut contractul iniţial cu „ECOCART HOLDING IAŞI” privind 
folosinţa gratuită a 15 imprimante laser de mare capacitate, 2 copiatoare şi 2 
multifuncţionale în schimbul achiziţionării de cartuşe toner, atunci când este 
necesar şi a  fost extins cu 40 imprimante şi 4 multifunctionale. 

Asigurarea resurselor financiare la nivelul actualelor nevoi este condiţia 
primordială  pentru reuşita reformei sistemului judiciar,  care reprezintă o prioritate 
în cadrul procesului de reformă instituţională din România, dar din lipsa de fonduri, 
în prezent lucrăm cu aparatură IT primită de la minister din 2006 care prezintă un 
grad mare de uzură, tehnic sunt complet amortizate şi trebuiau înlocuite de acum 4 
ani.  Mobilierul, în afară de cel de la Tribunal şi Judecatoria Moreni este procurat 
în anul 2005. 

În decursul timpului, în funcţie de nivelul alocaţiei bugetare, s-au făcut 
eforturi pentru punerea în siguranţă a clădirilor  în care funcţionează instanţele, 
prin achiziţia de servicii de la firme specializate care au verificat instalaţiile 
electrice şi termice  şi alte servicii la solicitarea instanţelor. 

 
III.4. CHELTUIELI DE CAPITAL 

 
Cheltuielile de capital  în anul 2016, s-au alocat prin fila de buget în sumă de 

82.000 lei, s-au deschis credite de 81.980 lei, din care s-au achizitionat: 17 
calculatoare şi 22 licenţe office, precum şi reînnoirea (reactualizarea) avizelor 
pentru obiectivul de investiţii: „Consolidare, extindere, amenjare şi reparație 
capitală de la Judecătoria Târgovişte.” 

 
În anul 2016 s-au realizat urmatoarele lucrări de reparaţii curente: 
 
 La Tribunalul Dâmboviţa: verificarea şi repararea  instalatiei de încălzire, 

izolaţia teraselor mici, reparaţia şi verificarea prizelor cu împământări. 
 La Judecătoria Găesti:  lucrări de zugrăveli şi vopsitorii pentru exteriorul 

clădirii, lucrări de reparaţii curente şi verificare la prizele cu împământări şi 
reparaţie instalaţie centrală termică.  

Se fac demersuri privind includerea pe lista de investiţii pentru lucrări de 
reparaţii capitale, extindere şi refuncţionalizare prin creerea spaţiilor necesare 
pentru săli consiliu şi arhivă, prin prelungirea şi supraetajarea clădirii anexe.  

La Judecătoria Pucioasa: au fost efectuate lucrări de zugraveli şi vopsire la 
exteriorul clădirii şi lucrări de reparaţii curente şi verificări la prizele cu 
împământări. 

 Se fac demersuri privind includerea pe lista de investiţii pentru lucrări de 
reparaţii capitale şi refuncţionalizare prin creerea  spaţiilor necesare pentru arhivă, 
prin amenajarea curţii interioare a clădirii. 
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La Judecătoria Răcari: lucrări de reparaţie şi modificare sistem 
supraveghere video exterior, executarea unor lucrări de reparaţie a instalaţiei de 
alimentare cu apă, precum refacere  contor şi montare apometru şi lucrări de 
verificare reparaţii curente la prizele cu împământări. 

La Judecatoria Moreni: lucrări de reparaţie şi modificare sistem 
supraveghere video exterior, executarea unor lucrari de reparaţie a instalaţiei de 
alimentare cu apă, precum şi refacere  contor şi montare apometru şi lucrari de 
verificare reparaţii curente la prizele cu împământări. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIVV  
CCOOOOPPEERRAARREEAA  JJUUDDIICCIIAARRĂĂ    IINNTTEERRNNAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  

     
 

În contextul socio-economic şi politic actual stabilit de calitatea României de 
membru al Uniunii Europene, instanţa de judecată dobândeşte un rol deosebit de 
important în activitatea statului român ca parte a întregului reprezentat de Uniunea 
Europeană. 

Crearea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie se bazează pe programele 
de la Tampere (1999 – 2004), Haga (2004 – 2009) şi Stockholm (2010 – 2014 ). 
Aceasta derivă din Titlul V al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene 
care reglementează spaţiul de libertate, securitate şi justiţie. 

Securitatea şi libertatea sunt garantate de normele în vigoare transpuse în 
legislaţia românească a căror respectare este vegheată de către justiţie. 

În acest context, instanţa naţională a devenit instanţă europeană cu toate 
garanţiile, obligaţiile şi responsabilitatea aferentă acestora. 

Spaţiul european oferă o serie de drepturi şi libertăţi după cum urmează: 
- absenţa controalelor asupra persoanelor la frontierele interne şi dezvoltă o 

politică comună în domeniul dreptului de azil, al imigrării şi al controlului la 
frontierele externe care este întemeiată pe solidaritatea între statele membre şi care 
este echitabilă faţă de resortisanţii ţărilor terţe. În înţelesul prezentului titlu, 
apatrizii sunt aşimilaţi resortisanţilor ţărilor terţe. 

- un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalităţii, a 
raşismului şi a xenofobiei, precum şi de combatere a acestora, prin măsuri de 
coordonare şi de cooperare între autorităţile poliţieneşti şi judiciare şi alte autorităţi 
competente, precum şi prin recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie 
penală şi, după caz, prin apropierea legislaţiilor penale. 

- facilitarea accesului la justiţie, în special pe baza principiului recunoaşterii 
reciproce a deciziilor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă. 
Statele membre au libertatea de a organiza între ele şi sub autoritatea lor forme de 
cooperare şi de coordonare pe care le conşideră oportune, între serviciile 
competente ale administraţiilor acestora care răspund de asigurarea securităţii 
naţionale. 
 Cetăţenii doresc să trăiască într-o Uniune Europeană prosperă şi paşnică, în 
cadrul căreia drepturile lor sunt respectate, iar securitatea lor este protejată.  

Libertatea, securitatea şi justiţia sunt valori cheie care constituie componente 
majore ale modelului societăţii europene. Ele se numără printre pietrele de temelie 
ale modelului de integrare europeană. 
 Uniunea Europeană a instituit deja pentru cetăţenii săi o piaţă unică, o uniune 
economică şi monetară şi capacitatea de a face faţă provocărilor politice şi 
economice globale. Ea a realizat, de asemenea, progrese importante în stabilirea 
unui spaţiu al libertăţii, al securităţii şi al justiţiei; prioritatea momentului este de a 
plasa cetăţeanul în centrul acestui proiect. 
 Printre exemplele de succes din ultimii zece ani se numără MANDATUL 
DE ARESTARE EUROPEAN, care a redus semnificativ, la rândul său, efortul 
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necesar pentru extrădarea infractorilor. Din perspectiva mandatelor europene de 
arestare emise în anul 2016 menţionăm astfel că au fost emise un număr de 15 
mandate dintre care deja au fost executate 6. În cadrul secţiei penale a fost 
folosit cu succes şi mecanismul cererii de asistenţă judiciară în materie penală, 
înregistrându-se câteva cereri adresate tribunalului, în special de comunicare a unor 
diferite acte judiciare unor persoane cu domiciliul cunoscut în judeţul Dâmboviţa, 
cereri formulate de diferite autorităţi străine, după cum au fost şi adresate cereri ale 
Tribunalului vizând în special obţinerea de informaţii de la autorităţi străine.  
 Nu în ultimul rând, în domeniul comercial şi în cel civil, cetăţenii UE dispun 
la ora actuală de mijloace mai simple şi mai rapide pentru a-şi recupera creanţele  
în situaţii transfrontaliere. S-au stabilit norme comune pentru legile referitoare la 
răspunderea civilă şi la contracte. S-a ameliorat protecţia copilului, mai ales pentru 
a se asigura posibilitatea menţinerii de contacte regulate cu părinţii după o separare 
şi pentru a descuraja răpirile pe teritoriul UE. 
 Obiectivul este de a se asigura cele mai bune servicii posibile  pentru 
cetăţean. Diversitatea sporită a unei Uniuni compuse din 27 sau chiar mai multe 
state membre trebuie să se reflecte în maniera în care se gestionează domeniile 
justiţiei, libertăţii şi securităţii.  
 Într-un spaţiu marcat de o mobilitate în creştere, prioritatea ar trebui să o 
constituie dezvoltarea şi promovarea unui spaţiu judiciar european pentru cetăţeni, 
înlăturând obstacolele actuale în calea exercitării drepturilor acestora. Prin urmare, 
hotărârile judecătoreşti trebuie să fie recunoscute şi executate de la un stat membru 
la altul fără dificultăţi. Sistemele judiciare ale celor 27 de state membre ar trebui să 
poată funcţiona împreună, într-un mod coerent şi eficient, respectând tradiţiile 
juridice naţionale. 
  Principiul recunoaşterii reciproce a hotărârilor reprezintă piatra de temelie a 
construcţiei Europei justiţiei. Progresele juridice importante realizate în cursul 
anilor trecuţi ar trebui să fie consolidate şi puse în aplicare cu fermitate. Totuşi, 
acestea nu ar putea fi concretizate fără a spori încrederea reciprocă între actorii din 
sfera juridică. 
 Dezvoltarea Europei juridice presupune, de asemenea, ca Uniunea să se 
echipeze cu o bază de norme comune. În special în cadrul luptei împotriva 
anumitor tipuri de criminalitate transfrontalieră deosebit de gravă sau pentru a 
asigura punerea în aplicare eficientă a politicilor Uniunii. 
 De asemenea, spaţiul judiciar european trebuie să permită recunoaşterea 
drepturilor persoanelor de pe tot cuprinsul Uniunii, facilitând accesul la justiţie. 
Trebuie să ofere actorilor economici instrumentele necesare pentru a profita pe 
deplin de oportunităţile pieţei unice, în special în perioade de criză economică. 

În materie civilă, hotărârile judecătoreşti trebuie să fie executate direct şi fără 
alte măsuri intermediare. Prin urmare, va trebui să fie abolită în mod general 
procedura de exequatur a hotărârilor în materie civilă şi comercială, care continuă 
să fie de prea multe ori necesară în vederea executării hotărârilor pronunţate în alte 
state membre. Acest lucru va necesita, în prealabil, armonizarea normelor privind 
conflictul de legi în domeniile vizate. 
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Spre exemplu, pe rolul Secţia I-a Civilă, în cursul anului 2016, a fost 
înregistrat un număr de 60 de cereri având ca obiect recunoaşterea 
hotărârilor pronunţare în străinătate. 

În materie penală, principiul recunoaşterii reciproce trebuie aplicat la toate 
etapele procedurii. Au fost realizate progrese importante pentru îmbunătăţirea 
recunoaşterii reciproce a sentinţelor pronunţate. 

Recunoaşterea reciprocă are drept consecinţă faptul că hotărârile pronunţate 
la nivel naţional au impact în alte state membre, în special în ceea ce priveşte 
sistemul lor judiciar. Pentru a beneficia pe deplin de aceste progrese, sunt necesare 
măsuri de consolidare a recunoaşterii reciproce. 

Ar trebui consolidată punerea în aplicare a instrumentelor, în special în sfera 
profesională. Eurojust şi reţelele judiciare europene civile şi penale ar trebui să se 
implice mai activ în îmbunătăţirea aplicării concrete şi eficiente a dreptului 
european de către toţi practicienii. De asemenea, este necesar să se pună la 
dispoziţia autorităţilor judiciare instrumente de sprijin utilizând în special 
mijloacele electronice (asistare a traducerii, crearea unui spaţiu securizat de 
comunicare, videoconferinţe etc.). 

Uniunea ar trebui să sprijine eforturile statelor membre în vederea 
îmbunătăţirii calităţii sistemelor lor judiciare, favorizând schimburile de bune 
practici şi dezvoltarea proiectelor inovatoare în materie de modernizare a justiţiei.  

Dezvoltarea spaţiului judiciar european necesită, de asemenea, un anumit 
nivel de apropiere a dispoziţiilor legislative şi de reglementare ale statelor membre. 

În materie penală, în special în ceea ce priveşte terorismul, crima organizată 
şi atentatele la interesele financiare ale Uniunii, doar acţiunea la nivel european 
poate să dea rezultate eficiente. Prin urmare, trebuie continuată apropierea 
dreptului material privind anumite infracţiuni grave, de natură transfrontalieră în 
general care trebuie să facă obiectul definiţiilor şi a sancţiunilor comune. Această 
abordare va permite aprofundarea recunoaşterii reciproce şi, în anumite cazuri, va 
permite să se ajungă la eliminarea aproape totală a motivelor de refuz de 
recunoaştere a hotărârilor altor state membre. 

Pentru a asigura eficienţa acesteia, în conformitate cu jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, punerea în aplicare a anumitor politici ale Uniunii  
impune de asemenea, definirea infracţiunilor şi sancţiunilor comune, aşa cum s-a 
procedat parţial în cazul mediului şi al transporturilor. 

În materie civilă, trebuie adoptate norme minime la nivel european privind 
anumite aspecte de procedură civilă în raport cu nevoile de recunoaştere reciprocă. 
Printre altele, astfel de norme ar trebui să fie stabilite în vederea recunoaşterii 
hotărârilor privind responsabilitatea parentală (inclusiv cele privind dreptul de 
încredinţare a copilului). În cele din urmă, buna funcţionare a spaţiului judiciar 
european presupune câteodată aplicarea de către o instanţă naţională a legii unui alt 
stat membru.  

Acest proces nu este simplu, implică eforturi comune atât din partea 
sistemului judiciar, al judecătorului individual cât şi din partea statului şi a Uniunii 
însăşi prin asigurarea resurselor umane şi materiale necesare şi a unui cadru 
normativ adecvat. 
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În ceea ce priveşte timbrul de mediu pentru autovehicule, intrat în vigoare din 
data de 15.03.2013, urmare a Hotărârii CJUE din 09.06.2016, în cauza Budişan c. 
României, CJUE s-a pronunţat în sensul că: 
 „Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că: 
•nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică 
autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru 
şi autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei 
transcrieri în acelaşi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă; 
•se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele 
deja înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în 
vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.” 
 Se mai reţine că normele europene au caracter prioritar în raport cu cele 
naţionale, după cum rezultă din art. 11, art. 148 alin. 2 şi 4 din Constituţia României, 
art. 4 din Codul de proc. civilă, din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, precum şi 
din prevederile Legii nr. 157/2005. 

În consecinţă, dacă statul român a adoptat, prin introducerea art. 4 lit. c din 
O.U.G. nr. 9/2013, norme de discriminare fiscală între produsele importate şi cele 
similare autohtone, dispoziţiile dreptului european au prioritate faţă de dreptul 
naţional, în temeiul principiului supremaţiei. 

Judecătorul naţional, ca prim judecător european, are competenţa, atunci când dă 
efect direct dispoziţiilor art. 110 din TFUE, să aplice procedurile naţionale în aşa fel 
încât drepturile prevăzute în Tratat să fie pe deplin şi efectiv protejate. 

Drept consecinţă, argumentele prezentate impun concluzia că timbrul de mediu, 
în forma în care a fost reglementat prin O.U.G. nr. 9/2013, nu este datorat, aşa încât 
nu există nici un impediment pentru restituirea acestuia. 

Concluzionând, timbrul de mediu (reglementat prin O.U.G. nr. 9/2013) 
contravine legislaţiei europene (art. 110 T.F.U.E) în ceea ce priveşte autoturismele de 
ocazie achiziţionate din alte state membre în vederea punerii acestora în circulaţie în 
România, iar efectul direct al hotărârii Budişan este reprezentat de obligaţia statului 
român de a restitui timbrul de mediu colectat astfel în mod nelegal cu începere de la 
data de 15 martie 2013. 

Astfel, la nivelul Secţiei a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
din cadrul Tribunalului Dâmboviţa, au fost înregistrate în cursul anului 2016, 
ulterior pronunţării cauzei Budişan vs. România de către CJUE, nu număr de 450 
cauze, având ca obiect restituirea timbrului de mediu, cauze în care judecătorul 
naţional are  obligaţia de a aplica prioritar dreptul european. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  VV  
RRAAPPOORRTTUURRIILLEE    IINNSSTTAANNŢŢEEII  CCUU  CCEELLEELLAALLTTEE  IINNSSTTIITTUUŢŢIIII  ŞŞII  

OORRGGAANNIISSMMEE,,  PPRREECCUUMM  ŞŞII  CCUU  SSOOCCIIEETTAATTEEAA  CCIIVVIILLĂĂ  
 

V.1. RAPORTURILE CU CONSILIUL SUPERIOR AL 
MAGISTRATURII 

  

Conform sistemului actual de organizare al instanţelor, tribunalul nu are în 
principal raporturi directe cu Consiliul Superior al Magistraturii, acestea derulându-
se în cea mai mare parte prin intermediul Curţii de Apel Ploieşti. 

Problematica schimbului de informaţii – prin intermediul Curţii de Apel se 
referă la comunicarea unor date, situaţii, informaţii, precum şi a unor puncte de 
vedere în probleme în care C.S.M–ul consultă judecătorii tuturor instanţelor. 

Trebuie menţionat faptul că, în multe dintre aceste solicitări, termenele de 
comunicare sunt scurte, astfel că suntem de multe ori în imposibilitatea de a 
proceda la o consultare reală a tuturor judecătorilor pentru exprimarea în cunoştinţă 
de cauză a unor puncte de vedere bine argumentate, care să fie folosite în procesul 
decizional. 

Raporturile directe pe care le-am avut cu Consiliul Superior al Magistraturii 
în anul 2016 s-au concretizat în solicitările inspecţiei judiciare, referitoare la 
plângeri formulate de justiţiabili, pentru care s-au întocmit referate de către 
judecătorii desemnaţi prin Ordinul de Serviciu în termenele stabilite. 

Au fost şi solicitări ale tribunalului adresate Consiliului Superior al 
Magistraturii, prin intermediul Curţii de apel, referitoare la delegarea sau 
prelungirea delegării pentru funcţii de conducere  la nivelul instanţelor arondate, 
cereri care au fost onorate. 

De  remarcat frecvenţa modificărilor Regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, la care a recurs Consiliul Superior al Magistraturii, în anul 
2015, precum şi creşterea continuă a obligaţiilor extrajudiciare a judecătorilor şi 
grefierilor în condiţiile în care numărul de angajaţi (judecători şi grefieri) este 
constant, dacă nu chiar în scădere. 

 Autoritatea judecătorească din România constituie una din cele trei autorităţi 
care asigură consolidarea statului de drept român, prin respectarea supremaţiei legii 
şi aplicarea acesteia cu independenţă, imparţialitate, responsabilitate şi eficienţă în 
toate fazele procedurii. 

 Independenţa şi imparţialitatea judecătorilor sunt principii constituţionale 
fundamentale ale funcţionarii Justiţiei. 

 În statul de drept român, procurorii se bucură de independenţă, dar şi de 
stabilitate în asigurarea atribuţiilor specifice ce le revin, aceste principii, 
reprezentând garanţii pentru o justiţie imparţială şi efectivă, ceea ce asigură 
protejarea intereselor publice, dar şi private ale justiţiabililor în cauză. 
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 Totodată, în statul de drept român, avocaţii au un rol semnificativ în 
asigurarea aplicării legii, respectului drepturilor şi garanţiilor fundamentale ale 
justiţiabililor. 

 Judecătorii, procurorii şi avocaţii români în cadrul procedurii judiciare au 
atribuţii distincte şi complementare, reprezentând o garanţie necesară pentru o 
justiţie echitabilă, imparţială şi eficientă. 

 Dialogul interprofesional continuu între judecătorii, procurorii şi avocaţii 
români are loc pe baza unor principii şi valori etice comune, ca respectul faţă de 
lege, secretul profesional, integritatea şi respectul faţă de justiţiabili, competenţă 
profesională, echitate, precum şi respect reciproc. 

 Elaborarea şi modificarea legilor în domeniul justiţiei presupune 
intensificarea nivelului dialogului interprofesional între judecătorii, procurorii şi 
avocaţii români la nivel instituţional, în procedura consultării şi redactării 
dispoziţiilor legale, reprezentativităţii în faţa autorităţii legiuitoare naţionale, în 
cadrul dezbaterilor parlamentare naţionale, precum şi în cadrul reuniunilor 
internaţionale ale organismelor, organizaţiilor internaţionale, în domeniul judiciar, 
asigurând în acest mod consistenţa procesului de consolidare a justiţiei. 

 În desfăşurarea procedurilor judiciare este necesar ca judecătorii să asigure, 
în realizarea asigurării  respectării principiului egalităţii armelor în procesele 
penale, dar şi în procesele civile, un dialog interprofesional imparţial cu procurorii 
şi avocaţii, cu respectarea atribuţiilor specifice acestora, prin stabilirea unor 
calendare cu privire la desfăşurarea activităţilor judiciare necesare cauzelor penale 
şi civile, în scopul asigurării  îndeplinirii garanţiilor procesuale ale justiţiabililor. 

Organizarea şi desfăşurarea unor proiecte comune interprofesionale 
naţionale dar şi cu organisme europene, regionale şi comunitare între judecătorii, 
procurorii şi avocaţii români şi cei europeni la nivel instituţional, prin 
reprezentanţii desemnaţi sunt de natură să contribuie la realizarea unei culturi 
juridice naţionale şi europene comune spre o justiţie, care să confere încredere 
justiţiabilului european într-un spaţiu judiciar comun. 

 Diversificarea formelor de comunicare cu mass-media naţională şi 
internaţională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români, la nivel 
instituţional şi prin reprezentanţi desemnaţi, în baza elaborării unor bune practici 
comune este menită  să confere încredere justiţiei, ca un comunicator şi formator de 
opinie cu înalte standarde de credibilitate. 

 Mass-media, cât şi judecătorii, procurorii şi avocaţii români trebuie să 
respecte principiile fundamentale ca prezumţia de nevinovăţie, dreptul la un proces 
echitabil, dreptul la viaţa privată a persoanelor în cauză. 
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V.2. RAPORTURILE DINTRE TRIBUNAL ŞI PARCHETUL 
CORESPUNZĂTOR ÎN GRAD 

 
 

Raporturile cu parchetul şi cu organele de poliţie au avut la bază interesul 
comun de realizarea unui act de justiţie de calitate, într-un climat de 
responsabilitate şi respect reciproc. 

În cadrul activităţilor specifice s-au luat toate măsurile pentru respectarea 
termenelor procedurale pentru a nu afecta activitatea la nivelul fiecărei instituţii, 
aspectele privind unele disfuncţionalităţi fiind rezolvate în timp util de conducerile 
acestora. 

De asemenea, au fost organizate întâlniri periodice la care au participat şi 
reprezentanţi ai I.P.J. Dâmboviţa, pentru analizarea unor probleme organizatorice 
ivite în practică, în soluţionarea plângerilor contravenţionale, dar şi pentru 
stabilirea unei modalităţi de colaborare eficiente privind punerea în executare a 
mandatelor de executare a pedepselor închisorii. 

 
V.3. RAPORTURILE CU BAROUL DE AVOCAŢI, CU EXPERŢII 

JUDICIARI 
 
 

Raporturile tribunalului şi a instanţelor arondate cu Baroul de Avocaţi   s-au 
desfăşurat în condiţii de colaborare şi colegialitate, prin asigurarea, conform 
Regulamentului, a priorităţii în studierea dosarelor şi a înregistrării actelor la 
dosare. 

În acelaşi spirit, Baroul de Avocaţi a desemnat cu punctualitate apărători din 
oficiu la cererea instanţelor, atât în timpul programului de lucru, cât şi în afara 
acestui program şi în zilele libere sau sărbători legale. 

Au existat în cursul anului 2016 un număr mic de sesizări din partea 
conducerii Baroului în legătură cu unele cazuri izolate privind disfuncţionalităţi în 
activitatea instanţelor, probleme ce au fost discutate la nivelul instanţelor în cauză 
şi au fost luate măsuri pentru remedierea acestora. 

Apreciem că şi în anul 2016 instanţele de judecată şi avocaţii au contribuit 
la menţinerea unui climat de colaborare şi respect reciproc între cele două instituţii 
cu efecte benefice asupra calităţii actului de justiţie.  
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 V.4. RAPORTURILE CU MASS-MEDIA 
 
 

Transparenţa activităţii instanţei presupune şi accesul presei sau a altor 
mijloace mass-media la informaţiile care pot fi date publicităţii. 

Întărirea imaginii şi transparenţei instituţionale se poate realiza prin 
stabilirea unei strategii de comunicare pe termen lung a Biroului de Informare şi 
Relaţii Publice.  

În cursul anului 2016, tribunalul, prin intermediul Biroului de Informare şi 
Relaţii Publice, a manifestat deschidere faţă de reprezentanţii mass-media, fiind 
oferite informaţii la cerere, interviuri. 

Au fost şi situaţii în care presa a relatat într-un mod denaturat realitatea – 
fără a exista o reacţie promptă de restabilire a adevărului – prin exercitarea 
dreptului la replică. 

Deşi au existat şi situaţii când comunicarea nu şi-a atins scopul prin 
recepţionarea defectuoasă a mesajului, considerăm că în anul 2016 relaţia instanţei 
cu mass-media s-a îmbunătăţit faţă de anii anteriori, ceea ce impune menţinerea 
eforturilor pentru furnizarea rapidă şi completă a informaţiilor, precum şi 
organizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanţii mass-media. 

 
Putem aprecia că în general, colaborarea  cu instituţiile implicate în actul de 

justiţie, în anul 2016 s-a intensificat, am urmărit de fiecare dată identificarea 
soluţiilor comune pentru rezolvarea diferitelor probleme. 

În acest sens au fost organizate întâlniri periodice cu reprezentanţii Baroului 
Dâmboviţa, Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean 
de Poliţie Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dâmboviţa, Camera 
Notarilor Publici şi experţilor judiciari. 

 
 

V.5. RAPORTURILE CU JUSTIŢIABILII ŞI SOCIETATEA CIVLĂ 
 

În activitatea tribunalului s-a urmărit şi menţinerea unei relaţii 
corespunzătoare cu justiţiabilii, prin asigurarea garanţiilor respectării drepturilor lor 
procesuale şi materiale. 

Acest lucru s-a materializat atât prin comunicarea directă în sălile de 
judecată, cât şi prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice, prin răspunsurile la 
petiţii şi la solicitările de interes public formulate, dar şi prin afişarea informaţiilor 
utile la avizier şi pe web şite-ul instanţei. 

De asemenea, celor interesaţi le-au fost înmânate ghiduri de orientare 
necesare asigurării  unei minime instruiri juridice a acestora. 

Aplicaţia ECRIS a facilitat şi simplificat accesul celor interesaţi la evidenţele 
instanţei, fără a fi necesară deplasarea la sediul instanţei. 
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Persoanele interesate au acces la dosarele şi registrele instanţei cu 
respectarea dispoziţiilor prevăzute de Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti. 
 Cetăţenii au acces la dosarele instanţei şi prin cele trei chioşcuri informatice 
amplasate în cadrul Arhivei, astfel avocaţii şi justiţiabilii au posibilitatea de a afla 
informaţii despre dosare în timp util, fapt care micşorează numărul celor care 
solicită informaţii Compartimentului Arhivă. 

Infochioşcul permite căutarea informaţiilor după numărul dosarului, numele 
părţii sau obiectul acestora. 

După identificarea dosarului se pot vizualiza informaţii privind părţile aflate 
în litigiu, termenele de judecată, documentele înregistrate în dosar, precum şi 
soluţiile pe scurt pronunţate de instanţă. 

Trebuie menţionat faptul că cele trei infochioşcuri sunt utilizate de un număr 
mare de avocaţi şi justiţiabili. 

Informaţii despre dosare se găsesc şi pe portalul instanţei, acestea putând fi 
căutate, de asemenea, după numărul dosarului, numele părţii sau obiectul acestora. 

Transparenţa activităţii instanţei este asigurată prin implementarea 
serviciului de informare publică judiciară „SPEAK TO ME”, serviciu funcţional la 
Tribunalul Dâmboviţa, precum şi la următoarele instanţe din raza Curţii de Apel 
Ploieşti: Curtea de Apel Ploieşti, Tribunalul Prahova, Tribunalul Buzău, 
Judecătoria Târgovişte, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Buzău. 

Acest serviciu interactiv de informare judiciară permite oricărei persoane 
interesate ca printr-un simplu apel telefonic, la numărul 0244.402.955 (număr 
taxabil cu tarif normal în reţeaua Romtelecom), să obţină informaţii cu privire la 
dosarele aflate pe rolul instanţei (soluţii, termene), informaţii privind modalitatea 
de obţinere a ajutorului public judiciar, informaţii referitoare la taxele judiciare de 
timbru, informaţii privind depunerea actelor la dosar, legalizare, învestire, 
programul de lucru al instanţei. 

Serviciul „SPEAK TO ME” reprezintă o alternativă la internet, acceşibilă 
tuturor categoriilor de utilizatori, inclusiv celor cu deficienţe de vedere, 24 de ore 
pe zi, 7 zile din 7. 

Asigurarea transparenţei activităţii instanţei s-a realizat şi prin intermediul 
Biroului de Informare şi Relaţii Publice, care funcţionează ca o punte de legătură 
între instanţă, pe de o parte, şi justiţiabili şi mass-media, pe de altă parte. 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Tribunalului Dâmboviţa s-a 
ocupat atât de activitatea de soluţionare a petiţiilor, în conformitate cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002, precum şi de activitatea de soluţionare a 
solicitărilor de informaţii de interes public potrivit dispoziţiilor Legii nr.544/2001. 

În anul 2016 au fost înregistrate 135 de petiţii, numărul acestora fiind mai 
mic decât în anul 2015, când au fost înregistrate 165 de petiţii.  

Aspectele semnalate de petiţionari au vizat în general modul de soluţionare a 
dosarelor (cereri, precizări, apărări, inclusiv nemulţumiri privind soluţiile 
pronunţate), dar au existat şi solicitări de  comunicare de informaţii despre dosare, 
de comunicare/eliberare copii hotărâri sau acte din dosare, precum şi cereri de 
consultaţii juridice. 
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Toate petiţiile au primit răspuns în termenul legal, nefiind necesară 
prelungirea termenului de răspuns. 

În termenul legal au fost soluţionate şi 87 de solicitări de informaţii de 
interes public, formulate în baza Legii nr.544/2001, având ca obiect cereri de 
acreditare ziarişti, dar şi cereri vizând alte relaţii (informaţii referitoare la dosare, la 
activitatea şi funcţionarea instanţei, date statistice, copii hotărâri, etc.). 

Numărul solicitărilor de informaţii de interes public a fost mai mare 
comparativ cu anul precedent, când s-au înregistrat 61 de solicitări. 

În anul 2016 nu au existat reclamaţii administrative sau plângeri în 
contencios administrativ, formulate în baza Legii nr. 544/2001, referitoare la 
instanţa noastră. 

În vederea asigurării  transparenţei instanţei s-a urmărit actualizarea 
informaţiilor publicate pe web-şite-ul instanţei, precum şi a celor afişate la sediul 
instanţei.  

De asemenea, la punctul de informare-documentare au fost puse la dispoziţia 
justiţiabililor modele de solicitări de informaţii de interes public, modele de 
reclamaţii administrative, buletinul informativ al Tribunalului Dâmboviţa, astfel 
cum a fost actualizat, materiale informative cu privire la elementele pe care trebuie 
să le conţină obligatoriu cererea de chemare în judecată, potrivit dispoziţiilor 
Noului Cod de procedură civilă. 

Au fost furnizate comunicate de presă de câte ori a fost necesar, iar 
purtătorul de cuvânt a manifestat promptitudine în oferirea de informaţii la 
solicitarea jurnaliştilor, precum şi disponibilitate în situaţia în care ziariştii au 
solicitat declaraţii ale purtătorului de cuvânt. 

În luna aprilie  2016, în cadrul programului şcolar „Să ştii mai multe, să fii 
mai bun”, Tribunalul Dâmboviţa a fost vizitat de grupuri de elevi de la Colegiul 
Economic Ion Ghica şi Şcoala Gimnazială Matei Basarab, de prezentarea instanţei 
şi activităţii desfăşurate în cadrul acesteia ocupându-se Biroul de Informare şi 
Relaţii Publice. 

Cu această ocazie au fost prezentate compartimentele de specialitate ale 
instanţei, atribuţiile acestora, s-a explicat circuitul unui dosar, precum şi etapele 
procesuale până la soluţionarea unei cauze, astfel încât elevii să afle informaţii utile 
despre specificul activităţii instanţelor judecătoreşti. 

Şi în anul 2016 Tribunalul Dâmboviţa a organizat cu prilejul Zilei Europene 
a Justiţiei Civile, Ziua Uşilor Deschise, prin acest eveniment urmărindu-se 
reapropierea justiţiei de cetăţeni, permiţându-le să înţeleagă mai bine mecanismele  
şi să amelioreze accesul la justiţie, pentru că justiţia este înainte de toate un 
serviciu la dispoziţia cetăţenilor, care le permite să-şi rezolve disputele personale şi 
să-şi apere drepturile. 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a adus la cunoştinţa persoanelor 
interesate organizarea acestui eveniment prin transmiterea unui comunicat de presă 
şi postarea acestuia pe portalul instanţei, prin anunţuri afişate la sediul instanţei, 
precum şi prin instalarea unor bannere cu titlurile  Ziua Europeană a Justiţiei Civile 
- 25 octombrie 2016 şi Ziua Uşilor Deschise. 
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 Instanţa a fost vizitată de grupuri de studenţi din cadrul Univerşităţii Valahia 
– Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, de elevi de la Colegiul Naţional 
Constantin Cantacuzino, precum şi de un grup de elevi beneficiari ai proiectului 
„Protecţie şi educaţie pentru copiii afectaţi de migraţia pentru muncă în străinătate, 
prin centre de zi”, derulat de Organizaţia Salvaţi Copiii. 

În ziua evenimentului s-a permis accesul în instanţă oricărei persoane 
interesate, pe baza documentelor de identitate. 

Au fost vizitate arhiva, registratura, biroul de informare şi relaţii publice şi 
sălile de şedinţă. Au fost prezentate informaţii despre activitatea acestor 
compartimente auxiliare, despre circuitul unui dosar, precum şi informaţii despre 
atribuţiile magistraţilor şi  grefierilor. 
 Au fost puse la dispoziţia celor prezenţi ghiduri, modele de solicitări de 
informaţii de interes public, de reclamaţii administrative, de diverse cereri ce pot fi 
adresate instanţei,  broşuri cu prezentarea instanţei, pliante elaborate de Consiliul 
Superior al Magistraturii, ce conţineau informaţii despre Ziua Europeană a Justiţiei 
Civile, despre organizarea sistemului judiciar din România şi despre admiterea în 
magistratură. 

În cursul anului 2016, Tribunalul a fost parte în diverse procese civile, 
având calitate de reclamant sau pârât, după caz, activitatea de redactare și întocmire 
a actelor procedurale fiind asigurată de conducerea instanței și persoanele delegate 
prin Ordinul de serviciu.  

Astfel, activitatea desfăşurată în anul 2016 a vizat: 
- dosarele înregistrate în cursul anului 2015,  
- dosarele înregistrate în cursul anului 2016 

Referitor la dosarele înregistrate în cursul anului 2015, este de precizat că în 
53 dintre acestea, din totalul de 123 dosare înregistrate,  judecata a continuat şi în 
anul 2016, la finele anului situaţia prezentându-se astfel:  

- dosare soluţionate în cursul anului 2016: 36 
- dosare suspendate în cursul anului 2016:  4 
- dosare perimate în cursul anului 2016:  8 
- dosare nesoluţionate :     5  

 Astfel, din totalul de 123 dosare înregistrate în anul 2015, au fost soluţionate 
în mod definitiv până la finele anului 2016 un număr de  114 cauze, procedându-se 
la închiderea poziţiilor aferente din Registru, şi se mai află pe rolul instanţelor de 
judecată un număr de 9 dosare (din care 4 cauze suspendate), acestea urmând a fi 
avute în vedere şi în cursul anului 2017. 

În cursul anului 2016 au fost înregistrate un număr de 54 dosare în care 
Tribunalul Dâmboviţa este parte, din care:  
-  în 49 dosare  tribunalul are calitatea de pârât; 
-  în 4 dosare  tribunalul are calitatea de reclamant. 

La finele anului 2016 situaţia acestor cauze este următoarea:  
- dosare soluţionate :  21 
- dosare suspendate:   1 
- dosare perimate:   nu este cazul 
- dosare nesoluţionate: 32 
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C O N C L U Z I I   
 

 

Cu ocazia evaluării activităţii anului anterior, convingerea noastră este că 
efortul depus a fost mult mai mare decât în trecut. Raportarea se face la datele 
statistice ce par cifre fără semnificaţie, dar care reprezintă în fapt, reperul nostru 
pentru îmbunătăţirea activităţii. Ne străduim de fiecare dată să îmbunătăţim modul 
în care activitatea noastră este percepută de societate, dar percepţia diferă 
întotdeauna de realitatea internă, astfel cum este apreciată de profeşionişti. 

Pentru anul 2017 vom continua demersurile pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite pentru sistemul judiciar, menite să asigure organizarea eficientă a actului 
de justiţie: 

Obiectiv strategic – creşterea calităţii actului de justiţie. 

Pornind de la acest obiectiv ce poate fi considerat chiar scop al sistemului de 
justiţie, identificăm obiectivele subsecvente ce sunt asimilate şi la nivelul 
Tribunalului Dâmboviţa. 

La nivelul Tribunalului Dâmboviţa, au fost identificate, discutate cu 
colectivul de judecători şi acceptate, obiectivele pentru anul în curs. 

Soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil 

Dreptul la un proces echitabil astfel cum este reglementat de art. 6 din 
Convenţia Europeană a Dreptului Omului, art. 21 din Constituţia României  
precum şi art.10 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară presupune ca 
o condiţie a echităţii soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.  

În categoria factorilor subiectivi, ce influenţează durata de soluţionare a 
cauzelor se identifică - neaplicarea dispoziţiilor procedurale care permit 
sancţionarea conduitei culpabile a părţilor şi a celorlalţi participanţi (avocaţi, 
experţi); administrarea probelor (în etape) de unde rezultă o insuficientă cunoaştere 
a dosarului şi a probelor necesare lămurii cauzei; administrarea defectuoasă a 
probei cu expertiză prin nestabilirea cu claritate a obiectivelor la care trebuie să 
răspundă expertul; amânări nejustificate ale pronunţării hotărârii în raport cu gradul 
de complexitate al dosarului. 

În categoria factorilor obiectivi întâlnim situaţii ca: subdimenşionarea 
schemelor de personal în raport cu volumul de activitate, lipsa asistenţei judiciare 
calificate a părţilor, numărul insuficient de experţi, durata mare de timp în care se 
efectuează expertizele, neprezentarea sau netransferarea inculpaţilor arestaţi la 
termenele de judecată. 

Creşterea celerităţii în rezolvarea cauzelor 

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, se impune discutarea periodică a 
importanţei aplicării corecte a normelor procedurale privind menţiunile obligatorii 
ale cererii de chemare în judecată, verificarea respectării acestora încă de la 
primirea cererii, stabilirea corectă a cadrului procesual şi a încadrării juridice a 
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cererii. De altfel, perspectiva aplicării noului Cod de procedură civilă, va clarifica 
în mare măsură aceste deficienţe. 

Tot în acest context, este necesară continuarea măsurilor de  monitorizare 
permanentă a situaţiei dosarelor mai vechi de 6 luni şi un an pe secţii şi complete 
de judecată şi comunicarea acestor situaţii judecătorilor pentru ca aceştia să poată 
vedea imaginea de ansamblu a activităţii lor, urmărindu-se astfel stimularea 
îmbunătăţirii  performanţei. 

Asigurarea unei practici unitare la Tribunalul Dâmboviţa şi instanţele 
arondate şi îmbunătăţirea învăţământului profesional 

Necesitatea armonizării legislaţiei interne cu legislaţia europeană şi realitatea 
socială nou creată în urma aderării României la Uniunea Europeană a determinat în 
ultima perioadă de timp apariţia unor reglementări noi în aproape toate domeniile 
precum şi modificări frecvente a legislaţiei. 

Cunoaşterea practicii instanţelor de control judiciar este o premisă a 
reducerii numărului de hotărâri casate sau desfiinţate în căile de atac şi contribuie 
şi la reducerea duratei procedurilor judiciare, motiv pentru care unificarea practicii 
este una din direcţiile generale de acţiune menţinută în strategia de reformă a 
sistemului judiciar. 

Soluţii pentru realizarea acestui obiectiv: creşterea gradului de informare 
permanentă a judecătorilor cu privire la opiniile exprimate în doctrina judiciară sau 
cu privire la schimbările intervenite în  jurisprudenţă; participarea judecătorilor de 
la instanţele ierarhic superioare la întâlnirile de dezbatere a practicii organizate la 
nivelul judecătoriilor cu precădere în situaţiile în care de dezbat probleme de drept 
ce au condus la soluţii diferite; comunicarea către instanţele din subordine a 
proceselor verbale din cadrul întâlnirilor de învăţământ profesional în care sunt 
cuprinse şi argumentate soluţiile date în cazul discutării problemelor de drept nou 
apărute şi cele ce generează practică neunitară. 

Redactarea în termen a hotărârilor judecătoreşti 

Rolul conducerii instanţei în activitatea de reducere a numărului de dosare 
nemotivate şi nesoluţionate în termen este oarecum limitat, întrucât în activitatea 
sa, judecătorul este independent şi se supune numai legii, dar independenţa implică 
şi o responsabilitate corespunzătoare. 

În scopul îndeplinirii acestui obiectiv, au fost evidenţiate sentinţele 
neredactate în termen pe fiecare judecător, evidenţă ce a fost urmărită săptămânal 
pe secţii şi pe judecător şi comunicată fiecăruia în parte. În anumite situaţii, s-a 
impus evidenţierea unei consultări a judecătorilor care au întârzieri în redactarea 
sentinţelor în vederea stabilirii cauzelor ce au generat această situaţie, pentru a se 
putea lua măsurile necesare pentru fiecare caz în parte; s-a impus evaluarea 
motivației personale și asigurarea concordanţei dintre dorinţele, necesităţile 
individului şi obiectivele organizaţiei în ansamblu prin raportarea la rezultatele 
obţinute. 
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În cursul anului 2016 au existat situaţii în care conducerea instanţei s-a 
implicat în activitatea de redactare în termen a hotărârilor atunci când s-au 
constatat întârzieri mari în timp şi un număr mare de hotărâri neredactate.  

Au existat cauze generale care au determinat redactarea cu întârziere - 
volumul de activitate, aplicarea noilor coduri – cauze care ţin de complexitatea 
ridicată a unor cauze, precum şi cauze care ţin de managementul dosarului şi al 
timpului. 

De asemenea, s-a statuat că se impune implicarea conducerii instanţelor, care 
să urmărească cu seriozitate evidenţa hotărârilor neredactate în termenul legal, 
pentru a se asigura reducerea numărului hotărârilor neredactate în termenul legal. 

Şi în anul 2016, judecătorii Tribunalului Dâmboviţa au depus un efort 
susţinut în activitatea de soluţionare a dosarelor. Au desfăşurat şi activităţi 
extrajudiciare, subsumate activităţii curente, atât la nivelul instanţei – organizând 
funcţionarea compartimentelor auxiliare, cât şi în afara instanţei, prin participarea 
la diverse manifestări – simpozioane, conferinţe, învăţământ profesional, etc. 

Trebuie remarcat efortul depus alături de judecători şi de către membrii 
personalului auxiliar de specialitate (grefieri, arhivari, etc.), care au contribuit la 
buna desfăşurare a activităţii în anul 2016. 

           Creşterea calităţii actului de justiţie şi operativitatea  în  soluţionarea 
cauzelor sunt obiective ale  fiecărui magistrat în parte, performanţa  în acest 
domeniu  fiind de natură  a aduce satisfacţii  atât judecătorului, cat şi celui  ce 
ajunge  să apeleze  la sistemul justiţiei. 

Putem aprecia activitatea desfăşurată ca fiind foarte bună, raportat la 
condiţiile concrete în care s-a muncit, dar în acelaşi timp, trebuie să fim conştienţi 
că efortul trebuie susţinut şi în continuare, în condiţiile modificărilor legislative de 
substanţă ce vor urma. 
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