
 

R O M Â N I A  
TRIBUNALUL DÂMBOVI�A 

 

 

 

R A P O R T 
privind activitatea desf��urat� în anul 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 

T Â R G O V I � T E  
   2012 



 2 

CAPITOLUL I. 
PREZENTAREA GENERAL� A TRIBUNALULUI DÂMBOVI�A. 

 
Tribunalul Dâmbovi�a este o instan�� cu personalitate juridic� ce 

func�ioneaz� potrivit anexei nr.1 a Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciar�, într-un sediu nou, în Municipiul Târgovi�te, Calea Bucure�ti, nr.3 – 
din luna octombrie 2008 – f�când parte al�turi de Tribunalul Prahova �i 
Tribunalul Buz�u - din circumscrip�ia Cur�ii de Apel Ploie�ti. 

Este de precizat faptul c� noul sediu al tribunalului dispune de 7 s�li de 
�edin�� �i birouri spa�ioase pentru judec�tori �i personalul auxiliar – fiecare 
judec�tor având la dispozi�ie un calculator conectat la re�ea, cu acces la internet, 
la sistemul de comunica�ie electronic�, precum �i la programul legislativ. De 
asemenea, exist� spa�ii special amenajate pentru func�ionarea Biroului de 
Informare �i Rela�ii Publice, pentru avoca�i �i pentru procurori, în vederea 
studiului dosarelor �i o bibliotec� – cu rol �i de sala de consiliu. 

În cadrul tribunalului func�ioneaz� 3 sec�ii: 
� Sec�ia Civil� I – 15 judec�tori (1 judec�tor delegat la Judec�toria 

R�cari, în func�ia de pre�edinte) 
� Sec�ia penal� – 7 judec�tori 
� Sec�ia Civil� II, de contencios administrativ �i fiscal – 11 judec�tori 
Compartimentele auxiliare ce func�ioneaz� în cadrul instan�ei sunt cele 

prev�zute de Regulament: grefa, registratura, arhiva, biblioteca, Biroul de 
Informare �i Rela�ii Publice, Departamentul economico-administrativ �i 
financiar. 

 
Tribunalul are arondate 5 judec�torii:  
� Judec�toria Târgovi�te  
� Judec�toria G�e�ti  
� Judec�toria R�cari  
� Judec�toria Moreni  
� Judec�toria Pucioasa 
 
În ceea ce prive�te infrastructura Tribunalului Dâmbovi�a �i a  instan�elor 

arondate, aceasta  se prezint� astfel: 
Tribunalul Dâmbovi�a func�ioneaz� în sediul din Târgovi�te, Calea 

Bucure�ti, nr.3, jude�ul Dâmbovi�a, într-un imobil cu  S+P+4E, la care se adaug� 
sala de consiliu situat� la etajul 5 al cl�dirii. 

Structura exterioar� în cadre (grinzi �i stâlpi), închiderea perimetral�  �i 
pere�ii desp�r�itori cu zid�rie din  c�r�mid�. 

În anul 2011 nu au fost aprobate lucr�ri de interven�ie la nicio instan��. 
 
Judec�toria Târgovi�te func�ioneaz� în Târgovi�te, Bulevardul 

Independen�ei, nr.34, jude�ul Dâmbovi�a.  
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Starea tehnic� : 
� cl�dire cu P+3, zid�rie din c�r�mid�; 
� cl�dire P+1 par�ial, zid�rie din c�r�mid�. 

 
Interven�ii efectuate:  
 

� în anii 1994 -1995 trecut de la termoficare pe central� proprie, cu 
repara�ia instala�iei de înc�lzire; 

� în anul 2004 s-a efectuat lucr�ri pentru construirea unui alt  acoperi�.  
 
Interven�ii necesare �i urgente: 
 

� În anul 2011 s-au alocat prin fila de buget in suma de 54.000 lei,   s-au 
deschis credite de 43.400 lei, din care s-au efectuat pl��i in suma de 
43.400 lei pentru: efectuarea propunerii de proiect privind separarea 
fluxurilor, a  expertizei tehnice, a auditului energetic si a studiului 
geotehnic pentru obiectivul interven�ii �i extindere la sediul Judec�toriei 
Târgovi�te.  
Obiectivul principal în anul 2012 pentru investi�ii sunt lucr�rile de 
extindere, consolidare, amenajare si repara�ii capitale de la Judec�toria 
Târgovi�te. Men�ion�m c� pân� în prezent s-a efectuat studiul de 
fezabilitate, urmând a fi prezentat în comisia CTE a M.J., dup� care 
urmeaz� etapele: întocmirea proiectului cu respectarea legisla�iei pentru 
achizi�ie ; ob�inerea autoriza�iei de construc�ii �i organizarea licita�iei 
pentru constructor. 
 
Judec�toria G�e�ti func�ioneaz� în ora�ul G�e�ti, str. Nicolae Titulescu, 

nr.13, jude�ul Dâmbovi�a.  
  
Starea tehnic� : 

� cl�dire cu P+1, zid�rie din c�r�mid�; 
� stare bun�, dotat� cu instala�ii �i mobilier necesar desf��ur�rii activit��ii în 

bune condi�ii. 
 
Interven�ii efectuate:  

� efectuat lucr�ri de R.K. în perioada septembrie 1997- iunie 2000. 
Se impune aprobarea de fonduri pentru repara�ii curente. 

 
    Interven�ii necesare �i urgente:  
• Lucr�ri de între�inere, zugr�veli, igienizare, revizii instala�ii sanitare, 

amenajare spa�ii arhiva, consolidare �i vopsire gard exterior 
  



 4 

Judec�toria Pucioasa func�ioneaz� în Pucioasa, str. G�rii, nr.12,  jude�ul 
Dâmbovi�a.  

Starea tehnic� : 
� cl�dire cu P+3, zid�rie din c�r�mid�; 
� stare bun�, dotat� cu instala�ii �i mobilier necesar desf��ur�rii  activit��ii 

în bune condi�ii. 
 
Interven�ii efectuate:  

� efectuat lucr�ri de R.K. �i amenaj�ri în perioada septembrie 1994 - 
decembrie 1995; 

� în 2009 s-a amenajat un hol pentru arhiv�, spa�iul existent fiind 
insuficient; 

�  în 2010 s-a montat tâmpl�rie PVC cu geam termopan la centrala termic�; 
 

Interven�ii necesare �i urgente: 
 

� se vor relua demersurile efectuate în anul 2011 pentru includerea pe lista 
de investi�ii pentru lucr�ri repara�ii capitale �i refunc�ionalizare prin 
crearea  spa�iilor necesare pentru arhiva prin amenajarea cur�ii interioare a 
cl�dirii, întrucat s-a efectuat  ob�inerea cl�dirii de la Prim�ria Pucioasa 
prin hot�râre de guvern. Vor mai fi prev�zute �i urm�toarele lucr�ri: 
înlocuire tâmpl�rie exterioar�, izola�ie termic�, repara�ii la instala�iile 
sanitare, zugr�veli, igienizare, automatizare centrala termic�. 

 
 
Judec�toria Moreni func�ioneaz� în ora�ul Moreni, str. 22 Decembrie, 

nr.60, jude�ul Dâmbovi�a.   
 

Starea tehnic� : 
� cl�dire cu P+2, zid�rie din c�r�mid�, dat� în folosin��, dup� repara�ii 

capitale, în anul 2006. 
 

Interven�ii efectuate:  
În anul 2010 s-au efectuat lucr�ri de refacere, redimensionare �i cur��ire sistem 
pluvial, înlocuire pompe  la sistemul drenaj în incinta judec�toriei. 

 
Judec�toria R�cari func�ioneaz� în ora�ul R�cari, str. Ana Ip�tescu, 

nr.605, jude�ul Dâmbovi�a. 
 
Starea tehnic� : 

� cl�dire cu P+1, zid�rie din c�r�mid�, plan�e din B.A. 
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Interven�ii efectuate : 
� în anul 2009 s-a schimbat tâmpl�ria; s-a efectuat revizie �i repara�ie 

instala�ie electric�; s-a trecut cu central� termic� de pe combustibil solid 
pe gaze. 

 
Interven�ii necesare : 

� lucr�ri între�inere; 
� automatizare central� termic�; 
� consolidare �i vopsire gard exterior; 
� amenajare  spa�ii  arhiv� ; 
� zugr�veli, igienizare. 
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CAPITOLUL II 
ANALIZA ACTIVIT��II INSTAN�EI  

 
II.1 Indicatori statistici relevan�i pentru activitatea instan�ei 
 
II.1.1. Volumul  de activitate la nivelul Tribunalului Dâmbovi�a , 

 pe sec�ii/complete specializate/materii 
 
Volumul total de activitate – înregistrat de Tribunalul Dâmbovi�a �i 

instan�ele arondate acestuia a fost în anul 2011 de 53649 cauze, din care, 
înregistrate în anul 2011, 42994 cauze, la care se adaug� stocul din anul 2010, 
de 10655 cauze, reprezentând în procente o cre�tere de 11,34% fa�� de anul 
2010, când instan�ele din jude�ul Dâmbovi�a au avut de solu�ionat un num�r de 
48184 cauze.  
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Volumul de activitate pe instan�e arondate se prezint� astfel: 
 
 

o Judec�toria Târgovi�te – volumul total de activitate a fost 
de  17680 dosare (1356 penale �i 16324 civile �i 
comerciale), dintre care 14244 dosare (1102 penale �i 13142 
civile �i comerciale)   au fost înregistrate în anul 2011, la 
care se adaug� stocul de 3436  dosare (254 penale �i 3182 
civile �i comerciale); 

o Judec�toria Pucioasa - volumul total de activitate a fost de  
3389 dosare (487 penale �i 2902 civile), din care 2460   
dosare (339 penale �i 2121 civile) au fost înregistrate în anul 
2011 la care se adaug� stocul de 929 dosare (148 penale �i 
781 civile); 

o Judec�toria G�e�ti - volumul total de activitate a fost de  
6329 dosare (568 penale �i 5761 civile), din care  5248  
dosare (395 penale �i 4853civile) au fost înregistrate în anul 
2011 la care se adaug� stocul de1081 (173penale �i 908 
civile) dosare; 

o Judec�toria R�cari - volumul total de activitate a fost de  
5146 dosare( 515 penale �i 4631 civile), din care 4110  
dosare (407penale �i 3703 civile) au fost înregistrate în anul 
2011 la care se adaug� stocul de 1036(108 penale �i 928 
civile) dosare; 

o Judec�toria Moreni - volumul total de activitate a fost de  
4110 dosare (1722 penale �i 2388 civile), din care 
3683(1564 penale �i 2119 civile) dosare au fost înregistrate 
în anul 2011, la care se adaug� stocul de 427  dosare (158 
penale �i 269 civile); 
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 Volumul de activitate la nivelul  Tribunalului Dâmbovi�a 
 

Volumul  de activitate la nivelul  tribunalului, la dosarele înregistrate la 
cele 3 (trei) sec�ii a fost de 13249 cauze, fa�� de 10825 cauze – eviden�iate în 
anul 2010 – reprezentând o cre�tere semnificativ� de 2424 cauze. 

În ceea ce prive�te volumul total în care se include �i stocul înregistrat la 
sfâr�itul anului 2010, reprezentând total cauze aflate pe rol – acesta a fost de 
16995 cauze, fa�� de 13732, în 2010, cu o cre�tere de 3263 cauze. 
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 La num�rul cauzelor înregistrate în anul 2011 se  adaug� cele aflate în 
stoc la sfâr�itul anului 2010 – �i anume, 3746 cauze – astfel c�, pe rolul 
tribunalului au existat în anul 2011 un num�r de 16995 cauze, cu 3263 cauze 
mai multe ca în anul 2010. 

Ponderea activit��ii tribunalului fa�� de activitatea tuturor instan�elor a fost 
de  31,69 %. 

Referitor la  structura cauzelor, în func�ie de stadiul procesual,  la nivelul 
tribunalului se prezint� astfel: în anul 2011, 12322 cauze de prim� instan�� – 
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reprezentând un procent de 72,50 %, 744 cauze de apel – reprezentând un 
procent de 4,38  % �i 3929 cauze în recurs – reprezentând un procent de  23,12% 
din activitatea total� a instan�ei. 
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68.32%

31.68%

DOSARE AFLATE PE ROL - TOATE INSTAN�ELE

DOSARE AFLATE PE ROL -TRIBUNALUL DÂMBOVI�A

 
 

PONDEREA DOSARELOR AFLATE PE ROL DUP� STADIUL 
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Ponderea volumului de activitate  al sec�iilor raportat  la volumul instan�ei 
 

Din totalul de 16995 cauze ce a avut instan�a de solu�ionat, 6459 cauze au 
reprezentat volumul sec�iei I civil�, ceea ce înseamn� un procent de 38,01% mai 
mic cu 8 procente decât în anul 2010, când acesta a fost de 46,11%, 8777 cauze, 
sec�ia a II-a civil�, ele reprezentând un procent de 51,64% mai mult cu 11 
procente mai mult decât în anul 2010, când acesta a fost de 40,53% �i 1759 
cauze  la sec�ia penal�, procentul fiind de 10,35 % mai mic cu 3 procente fa�� de 
2010, când afost de 13,35%. 
 

PONDEREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE A SEC�IILOR 
RAPORTAT LA VOLUMUL 

TRIBUNALUL DÂMBOVI�A ÎN ANUL 2011

Sec�ia II Civil� 
51.64%Sec�ia Penal� 
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PONDEREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE PE SEC�II ÎN ANII 2010 �I 
2011 RAPORTAT LA  VOLUMUL TRIBUNALULUI DÂMBOV�A

2010 2011
 



 11 

 Volumul de activitate pe sec�ii �i principalele materii 
 
La Sec�ia I Civil� (denumit� în grafice sec�ia civil�) s-au înregistrat, în 

cursul anului 2011, 4904 dosare cu 98 dosare mai mult decât în anul 2010 �i a 
avut de solu�ionat 6459 dosare,  cu 127 dosare mai mult decât în anul 2010. 

Ponderea dosarelor avute de solu�ionat a fost de 38,01% din num�rul total 
de dosare aflate pe rolul  tribunalului fa�� de 46,11% în anul 2010. 
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Volumul de activitate pe stadii procesuale: 
 

� 4039 dosare în prim� instan�� reprezentând 62,53% din totalul activit��ii 
sec�iei; 

� 584 dosare în apel reprezentând 9,04%; 
� 1836 dosare în recurs reprezentând 28,43%. 
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Volumul de activitate pe complete specializate: 
 

� 3000 dosare – conflicte de munc� �i asigur�ri sociale, adic� 74,28% din 
num�rul de dosare avute de solu�ionat în prim� instan��; 

� 745 dosare – minori �i familie, adic� 18, 45 % din num�rul de dosare 
avute de solu�ionat în prim� instan��; 

� 302 dosare – recurs fond funciar reprezentând 16,45% din num�rul de 
dosare avute de solu�ionat în recurs; 

� 1534 dosare – recurs de drept comun reprezentând 83,55%. 
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- SEC�IA CIVIL� -
 PONDEREA DOSARELOR DE FOND FUNCIAR
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1534, 83.55%

FOND FUNCIAR ALTE CAUZE
 

 

- SEC�IA CIVIL� - 
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Se constat�  c� ponderea cauzelor o reprezint� cele în prim� instan�� unde 

se înregistreaz� o u�oar� cre�tere, în apel se constata o sc�dere a cauzelor aflate 
pe rolul instan�ei, iar în ceea ce prive�te cauzele  de recurs apare o cre�tere fata 
de anul 2010. 
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        În materie penal�, Tribunalul Dâmbovi�a a înregistrat în anul 2011  un 
num�r de 1462 cauze, cu 78 cauze mai pu�in fa�� de anul 2010, când au fost 
înregistrate 1540 cauze. 

 Pe categorii de cauze situa�ia înregistr�rilor se prezint� astfel: 
� fond penal – 833 (în cre�tere  fa�� de anul 2010, când au fost înregistrate 

679 cauze); 
� apel penal – 42 (mai pu�in decât în anul 2010, când  au fost înregistrate 

315 cauze); 
� recurs penal – 587 (în anul 2010 au fost înregistrate 546 cauze). 

 

- SEC�IA PENAL� -
PONDERE DOSARE PE STADII PROCESUALE TRIBUNAL

RECURS, 587, 
40.15%

APEL, 42, 2.87%

FOND, 833, 56.98%

FOND APEL RECURS
 

 
           Ad�ugând la num�rul dosarelor nou înregistrate în anul 2011, num�rul 
dosarelor aflate în stoc la începutul anului 2011, respectiv 297, sec�ia penal� a 
avut de solu�ionat un num�r de 1759 cauze penale (939 fonduri, 153 apeluri, 
667 recursuri), deci cu 75 cauze mai pu�in decât în anul 2010, când num�rul 
cauzelor penale aflate pe rolul instan�ei  a fost de 1834  (815 fonduri, 409 apeluri 
�i 610 recursuri).   
            Sec�ia penal� a solu�ionat în anul 2011 un num�r de 1621 cauze, cu 
84 mai mult decât în anul 2010, înregistrându-se o cre�tere de 6,47%. 
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Ca prim� instan�� sec�ia penal� s-a pronun�at în anul 2011 în 842 cauze 
penale (a pronun�at 462 sentin�e �i 380 încheieri), deci cu 133 mai mult decât în 
anul 2010, când s-a pronun�at în 709 cauze penale (428 sentin�e �i 281  
încheieri). 

Ca instan�� de apel, sec�ia penal� a pronun�at în 2011 un num�r de 125  
decizii penale �i 25 încheieri (cu 53 mai  pu�in decât în 2010, când s-au 
pronun�at  267  decizii penale  �i 31 încheieri). 

Ca instan�� de recurs a pronun�at 629 cauze penale (cu 99 mai mult decât 
în anul 2010, când s-au pronun�at  530 cauze).   

 

- SEC�IA PENAL� -
PONDERE DOSARE SOLU�IONATE  PE STADII PROCESUALE

RECURS, 629, 
38.80%

APEL, 150, 9.25%

FOND, 842, 
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Stocul de dosare, la sfâr�itul anului 2011, a fost la Sec�ia penal� de 138 

cauze, fa�� de 297 cât a fost la începutul anului, sc�derea fiind de 159 cauze.  
Pe categorii de cauze : 

� sc�derea stocului în cazul dosarelor de  fond (de la 106 în 2010 la 97  
dosare în anul 2011); 

� sc�derea  stocului în cazul dosarelor de  apel (de la 111 în 2010 la 3 
dosare în anul 2011); 

� sc�derea stocului în cazul dosarelor de recurs  (de la 80 la sfâr�itul anului 
2010 la 38 la finele anului 2011).  
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 La Sec�ia a II - a Civil�, de contencios administrativ �i fiscal  , 
(denumit� în grafice Sec�ia II civil�) – au fost înregistrate 6883 dosare, cu 2404 
dosare mai mult decât în anul 2010, cre�terea în procente fiind de 53,67%. 

Ad�ugând stocul de 1894 dosare de la începutul anului la cele înregistrate, 
rezult� c� aceast� Sec�ie a avut de solu�ionat 8777 dosare, ponderea acestei sec�ii 
la activitatea general� a tribunalului (16995), din acest punct de vedere, fiind de 
51,64 %, fa�� de 39,85% în anul 2010. 

Volumul de activitate pe categorii de cauze a fost urm�torul : 
� 6183 au fost dosare în prim� instan�� – reprezentând 70,45%; 
� 7 dosare  in apel – reprezentând 0,08 % 
� 1426 dosare au fost în recurs – reprezentând 16,25% ; 
� 1161 au fost dosare de insolven�� – reprezentând 13,23%. 
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Din aceast� prezentare rezult� c� activitatea Sec�iei comerciale �i de 

contencios administrativ �i fiscal a fost în propor�ie de 83,68% ca prim� instan��. 
Ca instan�� de fond, a avut de solu�ionat 4924 dosare având ca obiect litigii de 
contencios administrativ �i fiscal (adic� 79,64% din num�rul dosarelor în prim� 
instan��, cu excep�ia celor de insolven��), 1259 dosare au avut ca obiect litigii cu 
profesioni�tii (adic� 20,36%). 



 20 

Fa�� de anul 2010 se constat� o cre�tere a num�rului de dosare avute de 
solu�ionat în prim� instan�� de 91,78% (de la 3224 dosare în 2010 la 6183 
dosare în 2011). 

Atât la  dosarele având ca obiect litigii de contencios administrativ �i 
fiscal s-a înregistrat o cre�tere de 129 % (de la 2150 în 2010 la 4924 în 2011), 
cât �i la cele având ca obiect litigii cu profesioni�tii, de 17,23% (de la 1074 în 
2010 la 1259 în 2011). 
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În cauzele de insolven�� se constat� o cre�tere a num�rului de dosare 
avute de solu�ionat de 48,28% (de la 783 dosare în 2010 la 1161 dosare în 
2011). Ca instan�� de recurs, a avut de solu�ionat 1076 dosare în materie 
contraven�ional� (75,46%),de la 1238 în 2010 în  sc�dere cu 15,06% �i 350 de 
dosare în litigii cu profesionistii  (24,54%), de la 321 în 2010 în cre�tere cu 
9,03%. 
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- SEC�IA II CIVIL� -
 PONDEREA DOSARELOR DE RECURS MATERIE 

CONTRAVEN�IONAL�

350, 24.54%

1076, 75.46%

RECURSURI COMERCIALE MATERIE CONTRAVEN�IONAL�
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Volumul de activitate pentru fiecare dintre cele 3 sec�ii ale Tribunalului 
Dâmbovi�a se prezint� astfel: 

 

3986 4039

682 584

1664 1836

- SEC�IA CIVIL� - 
VOLUMUL DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN ANII 2010 �I 2011

2010 2011

2010 3986 682 1664

2011 4039 584 1836

FOND APEL RECURS

 
 

815
939

409

153

530

667

- SEC�IA PENAL� - 
VOLUMUL DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN ANII 2010 �I 2011

2010 2011

2010 815 409 530

2011 939 153 667

FOND APEL RECURS
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3224

6183

783
1161 1559 1426

- SEC�IA II CIVIL� - 
VOLUMUL DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN ANII 2010 �I 2011

2010 2011

2010 3224 783 1559

2011 6183 1161 1426

FOND SINDIC RECURS
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II.1.2. Înc�rc�tura pe judec�tor 
 
La nivelul tribunalului exist� 33 de posturi de judec�tor, care  au fost 

ocupate în cursul anului 2011, înregistrându-se o încetare a activit��ii prin 
pensionare, precum  �i un judec�tor care s-a aflat în cea mai mare parte a anului, 
în concediu medical. 

 F�cându-se raportul între cauzele aflate pe rol la nivelul instan�ei �i 
num�rul efectiv de judec�tori, s-a calculat înc�rc�tura medie pe judec�tori de 
800 de cauze fa�� de  766  cauze pe anul 2010. 

 

766

800

ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2010 �I 
2011

2010 2011
 

 
Sec�ia civil� - La stabilirea acestui indicator s-a avut în vedere fluctua�ia 

de personal ce a caracterizat activitatea sec�iei civile, pe de o parte transferul  
unui judec�tor începând cu luna martie 2011, la Tribunalul Bucure�ti, 
redistribuirea a doi judec�tori la sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ 
�i fiscal �i, pe de alt� parte, intrarea în concediu prenatal a altui judec�tor �i 
redistribuirea la sec�ia I civil�, la mijlocul lunii iunie, de la sec�ia a II-a civil�.  

Având în vedere num�rul de cauze avute pe rol în anul 2011, de  10715 
dosare, raportat la num�rul de judec�tori ai sec�iei, înc�rc�tura este de 765 
cauze, în sc�dere   fa�� de anul trecut, când  raportat la  num�rul cauzelor avute 
pe rol de 13 119, înc�rc�tura medie pe judec�tor la sec�ia civil� a fost de 820 
cauze.  

Raportat la num�rul cauzelor solu�ionate,  înc�rc�tura medie pe 
judec�tor a fost de  607 cauze, judec�torii sec�iei solu�ionând  un num�r de 8501  
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cauze, în sc�dere fa�� de anul 2010, când num�rul cauzelor solu�ionate a fost de 
9769, înc�rc�tura medie fiind  de 611 cauze.   

 

820
765

- SEC�IA CIVIL� - 
ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2010 �I 

2011 - DOSARE PE ROL

2010 2011
 

 

611

607

- SEC�IA CIVIL� - 
ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2010 �I 

2011 - DOSARE SOLU�IONATE

2010 2011
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Sec�ia penal� – Raportat la num�rul cauzelor penale aflate pe rolul sec�iei 
penale în anul 2011, respectiv 3246 (reprezentat de num�rul cauzelor nou 
înregistrate  �i stocul existent la finele anului 2010)  înc�rc�tura medie pe 
judec�tor a fost de 464 dosare,  în cre�tere fa�� de anul 2010, când aceasta a fost 
de 433 dosare,  judec�torii sec�iei (8, efectiv, în activitate pân� în luna martie �i 
7 ulterior, prin  trecerea domnului  judec�tor Ciocoiu Gheorghe la Sec�ia a II a  
Civil� de Contencios Administrativ si Fiscal ). 
       Raportat la num�rul cauzelor solu�ionate,  înc�rc�tura medie pe 
judec�tor a fost de  433 cauze, judec�torii sec�iei solu�ionând  un num�r de 3029  
cauze, în cre�tere fa�� de anul 2010, când aceasta a fost de 362 cauze. 
 

433

464

- SEC�IA PENAL� - 
ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2010 �I 

2011 - DOSARE PE ROL

2010 2011
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362

433

- SEC�IA PENAL� - 
ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2010 �I 

2011 - DOSARE SOLU�IONATE

2010 2011
 

 
 
Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal (denumit� în 

grafice sec�ia II civil�)   
 La stabilirea acestui indicator trebuie avut� în vedere fluctua�ia de 
personal ce a caracterizat activitatea sec�iei. Astfel doamna judec�tor Anton 
Georgeta,  având  probleme grave de s�n�tate,  începând cu data de 25.01.2011 
s-a aflat în concedii medicale, a�a încât  nu a mai desf��urat activitate în anul 
2011.  La 16 februarie 2011, au trecut la  aceast� sec�ie domnii judec�tori: Ion 
Milo�ioiu, Carmen Ducu �i Gheorghe Ciocoiu. În ceea ce  prive�te pe domnul 
judec�tor Gheorghe Ciocoiu activitatea desf��urat�  la aceast� sec�ie  a fost pe o 
perioad� limitat�,  începând cu 16.02.2011 pân� la data de  14.06.2011,   fiind 
transferat la Sec�ia I civil�. Doamna judec�tor Elisabeta Popescu  a fost eliberat� 
din func�ie  prin pensionare începând cu data de 1 octombrie 2011. 

În cadrul acestei sec�ii au fost pe rol 11636 dosare, repartizate celor 11 
judec�tori afla�i în activitate, rezultând o înc�rc�tur� medie pe judec�tor de 1058 
dosare, cu 93 dosare mai mult decât în anul anterior, când aceasta a fost de 965, 
raportat îns� la un num�r de 9 judec�tori. 
 Raportat la dosarele solu�ionate în num�r de 8727, num�rul mediu pe 
judec�tor de dosare solu�ionate a fost de 793, cu 120 mai mult decât în anul 
2010, când num�rul acestora a fost de 673 dosare. 

La sec�ia a II-a civil� �i de contencios administrativ �i fiscal au fost pe 
rol 11 636 dosare, repartizate celor 11 judec�tori afla�i în prezent în  activitate, 
de�i în anul precedent activitatea s-a desf��urat preponderent cu un num�r de 10 
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judec�tori, printre care s-au aflat inclusiv pre�edintele �i vicepre�edintele 
tribunalului cu atribu�iile manageriale specifice func�iilor acestora,  conform 
celor expuse mai sus. 

A rezultat astfel o înc�rc�tur� medie pe judec�tor de 1058 dosare, cu 93 
dosare mai mult  decât în anul anterior, când aceasta a fost de 965, raportat îns� 
la un num�r de 9  judec�tori. 
 Raportat la dosarele solu�ionate în num�r de 8727, num�rul mediu pe 
judec�tor de dosare solu�ionate a fost de 793, cu 120  mai mult  decât în anul 
2010, când num�rul acestora a fost de 673 dosare. 

Prin Hot�rârea Plenului Consiliul Superior al Magistraturii nr. 
945/4.11.2010 s-a decis continuarea aplic�rii în anul 2011 a Programului  
pentru stabilirea volumului optim de munc� �i asigurarea calit��ii activit��ii 
in instan�e aprobat prin Hot�rârea Plenului C. S. M.  nr. 2119/2009. De altfel, �i 
pentru anul 2012 s-a aprobat prin Hot�rârea Plenului C. S. M.  nr. 4/12.01.2012 
continuarea acestui program. 

Conform acestui program s-a stabilit un num�r maxim de puncte de 
înc�rcare anual� pe judec�tor, calculate la dosare nou intrate de 5060 puncte fa�� 
de un num�r de   3 960 de puncte în anul 2010. 

La aceasta sec�ie totalul înc�rc�turii a fost de 63 292, 63 puncte în anul 
2011 fa�� de 39 185,27 în anul 2010 astfel c� raportat la un  num�r de 11 
judec�tori a rezultat o înc�rc�tur�  medie de 5753,87 puncte în anul 2011 fa�� de 
4 354 în anul 2010. 

În consecin�� judec�torii sec�iei au dep��it num�rul maxim de puncte de 
înc�rcare anual� cu 694 puncte. 

Aceste date trebuie analizate �i prin prisma activit��ii  la aceast� sec�ie pe 
tot parcursul anului 2011.  Astfel, judec�torii sec�iei, inclusiv pre�edintele 
sec�iei, au dep��it cu mult num�rul maxim de puncte de înc�rcare anual�, 
respectiv  Banu Laura 6369,93,  B�la�a Gabriel 6556,08,  Chira Ion 6936,23  
Eftene Florin 7146,63  Florea Ionel 6630,78  Ilie Elena 6896,23, Ducu Carmen 
7677,63.În acela�i sens doamna judec�tor Elena Turcu, cu o activitate de circa 8 
luni a acumulat un punctaj de 4923,62. 

�i în ce prive�te pre�edintele �i vicepre�edintele  tribunalului, de�i ace�tia 
aveau posibilitatea reducerii num�rului maxim de puncte cu 50%, au dep��it la 
rândul lor acest procent, având 3579,95 �i, respectiv, 3705,45 puncte. 
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965

1058

- SEC�IA II CIVIL� - 
ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2010 �I 

2011 - DOSARE PE ROL

2010 2011
 

 

673

793

- SEC�IA II CIVIL� - 
ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2010 �I 

2011 - DOSARE SOLU�IONATE

2010 2011
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II.1.3. Operativitatea pe instan��, pe sec�ii-complete specializate, în 
diferite materii �i pe judec�tor 

 
Indicele general de operativitate al instan�ei - determinat de raportul dintre 

num�rul de dosare solu�ionate �i num�rul dosarelor aflate pe rol, din care se 
scade num�rul dosarelor suspendate a fost în anul 2011 de 78,28%, fa�� de 75,64 
înregistrat în anul 2010. 

Este evident c� acest indicator reprezentativ a fost influen�at negativ în 
primul rând de cel realizat la cauzele de insolven�� de numai 47,31% - indice 
specific pentru natura acestor cauze, întrucât calcularea separat� a operativit��ii 
excluzând cauzele de insolven�� conduce la un procent de peste 80%. 

Un al doilea considerent care a afectat procentul de operativitate în anul 
2011 a fost acela al num�rului mare de dosare înregistrate în a doua parte a lunii 
decembrie 2011, la cele dou� sec�ii civile, cu preponderen�� la Sec�ia civil� II, 
de contencios administrativ �i fiscal, de 681 cauze �i Sec�ia civil� I, de 320 
cauze.  

Acest aspect, precum �i altele de ordin subiectiv, ca fluctua�ie de personal 
la unele sec�ii a condus la înregistrarea  unu stoc mai mare de dosare la sfâr�itul 
anului 2011, cu 663 cauze, în condi�iile în care sec�ia penal� �i civil� I au  atacat 
în procente mai mici stocul din anul precedent. 

 

75.64

78.28

OPERATIVITATEA TRIBUNALULUI DÂMBOVI�A
 PE ANII 2010 �I 2011

2010 2011
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Astfel, în cursul anului 2011 la nivelul tribunalului au fost solu�ionate un 

num�r de 12 863 cauze, din cele 16 995 aflate pe rol, iar 563 cauze sunt 
suspendate, înregistrându-se o operativitate de 78,28 % fa�� de 75,64% în anul 
2010.  

 
 

OPERATIVITATEA TRIBUNALULUI DÂMBOVI�A ÎN 
ANUL 2011

12863

563

DOSARE SOLU�IONATE DOSARE SUSPENDATE
 

 
 

  
 Indicele de operativitate la instan�ele arondate este în medie de 81,42 %, 

remarcându-se printr-un procent de operativitate mai mare – Judec�toria 

Pucioasa – 86,47% �i Judec�toria Târgovi�te – 82,37%, fa�� de 2010, iar la 

Judec�toria R�cari  -79,82%, Judec�toria G�e�ti – 70,96% �i Judec�toria 

Moreni- 91,25 %, înregistrându-se   procente de operativitate mai mici decât în 

anul 2010. 
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        Operativitatea pe sec�ii �i materii 
 

Sec�ia I civil� a început anul 2011 cu un stoc de 1555 dosare. 
Ad�ugând la acest stoc dosarele înregistrate în cursul anului în num�r de 

4904 dosare rezult� c� a avut de solu�ionat 6459 dosare. 
Din acestea la sfâr�itul anului 2011 se aflau cu judecata suspendat� 425 

dosare. 
Solu�ionând în cursul anului 2011 un num�r de 5022 dosare rezult� c� s-a 

atacat stocul de dosare, cu un num�r de 118 dosare �i c� s-a ob�inut un procent 
de operativitate de 83,23%,  acesta crescând cu 2,5 procente fa�� de anul 2010 
(de la 80,73% la 83,23%), indicele de operativitate fiind peste media de  
operativitate pe instan��. 

 
Operativitatea pe complete specializate 
 

- conflicte de munc� �i asigur�ri sociale – 78,41%, cu aproximativ 3,5% 
procente mai mare decât în anul 2010; 

- minori �i familie – 89,99%, cu aproximativ 4,5 % procente mai mic decât 
în anul 2010; 

- recurs fond funciar – 84,30%, cu aproximativ 1,88 % procente mai mare 
decât în anul 2010; 
 
Pentru cauzele judecate în prim� instan�� – au fost solu�ionate 3047dosare, 

ob�inându-se un indice de operativitate de 81,67%,  în cre�tere cu 1,16 procente 
fa�� de anul 2010 �i o reducere a stocului de dosare cu 15 dosare. 

La recursuri indicele de operativitate de 85,84% cu 3,6 procente mai mare 
decât în anul 2010 �i o reducere a stocului de dosare cu 29 dosare. 

Dosare judecate în apel – procent de operativitate de 85,48%, în cre�tere 
cu 8,5 procente fa�� de anul 2010, iar stocul de dosare a fost mic�orat cu 74 
dosare. 
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OPERATIVITATEA SEC�IEI CIVILE ÎN ANUL 2011

5022

425

DOSARE SOLU�IONATE DOSARE SUSPENDATE
 

 

80.73

83.23

OPERATIVITATEA SEC�IEI CIVILE PE ANII 2010 �I 
2011

2010 2011
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80.51%

81.67%

79.68%

85.48%

82.78%

85.00%

FOND APEL RECURS

- SEC�IA CIVIL� -
INDICE DE OPERATIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN ANII 2010 �I 

2011 -

2010 2011
 

 
 
 
Pe complete specializate 
 

� Cauze cu minori �i familie – operativitate 89,99 %, cu aproximativ 4,5 
procente mai mic  decât în anul 2010 

� Recursuri fond funciar – operativitate 84,30 %, cu aproximativ 1,88 
procente mai mare decât în anul 2010 

� Conflicte de munc� �i asigur�ri sociale – operativitate 78,41 %, cu 
aproximativ 3,5 procente mai mare decât în anul 2010 
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În materie penal�  procentul de operativitate în anul 2011 a fost de 

92,15% în cre�tere fa�� de anul 2010, când a fost de 83,81%. 
 
 

83.81

92.15

OPERATIVITATEA SEC�IEI PENALE ÎN ANII 2010 �I 
2011

2010 2011
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Operativitatea pe materii 
 
Pe categorii de cauze, operativitatea în materie penal� a fost de: 
 

� 89,67 % la fonduri (fa�� de 86,99% în 2010) 
� 98,04 % la apeluri (fa�� de 72,86% în 2010) 
� 94,30 % la recursuri (fa�� de 86,89 % în 2010)   

 

86.99% 89.67%

72.86%

98.04%
86.89% 94.30%

FOND APEL RECURS

- SEC�IA PENAL� -
INDICE DE OPERATIVITATE PE STADII PROCESUALE 

ÎN ANII 2010 �I 2011 

2010 2011
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La sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal (denumit� 
în grafice sec�ia II civil�),  existau pe rol la începutul anului 2011 un num�r de 
1894 dosare, fiind înregistrate în cursul anului 6883 dosare, ajungându-se la 
8777 dosare pe rol. Din acestea au fost solu�ionate 6220 dosare (138 dosare 
aveau judecata suspendat� la sfâr�itul anului), înregistrând un indice de 
operativitate de 72%, cu 4,64  procente mai mare decât cel din anul 2010. 

OPERATIVITATEA SEC�IEI II CIVIL� ÎN ANUL 2011

6220

138

DOSARE SOLU�IONATE DOSARE SUSPENDATE
 

67.36

72.00

OPERATIVITATEA SEC�IEI II CIVIL� ÎN ANII 2010 �I 
2011

2010 2011
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Pe categorii de cauze, indicele de operativitate a fost de 72,92% la fonduri 

(fa�� de 67,46% în anul 2010), de 83,33% la apeluri, de 88,04% la recursuri (fa�� 
de 76,66% în anul 2010) �i de 47,31% în materie de insolven�� (fa�� de 48,46% 
în anul 2010). 

De�i a crescut indicele de operativitate, atât la fonduri cât �i la recursuri, 
cre�terea stocului de dosare a fost într-o dinamica mult mai mare, determinat� de 
cre�terea num�rului de dosare nou înregistrate, in special în ultimele 2 luni ale 
anului 2011, dosare care au primit prim termen în 2012. Astfel, num�rul 
dosarelor care erau pe rol a crescut de la 1894 dosare la începutul anului 2011 la 
2557 dosare la sfâr�itul anului 2011.   

Din cele 2 557 dosare aflate în stoc, un num�r de 188 aveau o vechime 
cuprins� între 6 – 12 luni, din acestea 92 fiind în materia insolven�ei iar 195 
aveau vechimea de peste un an, din care 178 fiind  în materia insolven�ei. 
 
 

67.46% 72.92%

48.46% 47.31%

76.66%

88.04%

FOND INSOLVEN�� RECURS

- SEC�IA II CIVIL� - 
INDICE DE OPERATIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN ANII 2010 �I 

2011

2010 2001
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CONCLUZII PRIVIND EVOLU�IA INDICATORILOR 
STATISTICI PE ANUL 2011 

 
Analiza indicatorilor statistici pe aceast� perioad� eviden�iaz� urm�toarele 

concluzii : 
- pe fondul  cre�terii semnificative a volumului de activitate, de la 13732 

dosare rulate în anul 2010, la 16995 dosare rulate în anul 2011, deci o 
cre�tere cu 3263 dosare; 

-  în condi�iile unei scheme aproape complete de personal la nivelul 
judec�torilor  (o pensionare spre sfâr�itul anului �i un concediu medical 
prelungit pe aproape întreaga perioad� �i continuarea unei suspendari), s-a 
înregistrat o cre�tere a înc�rc�turii medii pe judec�tor, cea mai 
semnificativ� fiind la Sec�ia a II a Civil� de Contencios Admnistrativ �i 
Fiscal – la un nivel de 1058 dosare pe judec�tor.  

         Acest lucru s-a realizat în condi�iile în care s-a continuat �i în anul 2011     
aplicarea programului volumului optim de munc� pe judec�tor.  

- s-a constatat o evolu�ie pozitiv� a indicatorului operativit��ii - care putea 
dep��i pragul de 80% - dac� nu intervenea fenomenul de înregistrare a unui 
num�r de 1000 cauze în a doua parte a lunii decembrie cu deosebire la Sec�ia a 
II a Civil� – (iminen�a modific�rilor legislative privind taxa auto). 

Suntem con�tien�i �i de existen�a altor factori subiectivi ce vizeaz� 
repartizarea echilibrat�   a resurselor umane la nivelul instan�ei, instabilitatea 
unor complete de judecat� la unele sec�ii, neasigurarea   într-un timp optim a 
unei practici unitare etc. 

- o constatare negativ� prive�te �i cre�terea pe total instan�� a stocului de   
dosare  la sfar�itul anului 2011- de�i Sec�ia Penal� mai ales �i Sec�ia   Civil� I  
au atacat stocul din anul anterior – dar fenomenul men�ionat    anterior  de 
cre�tere a înregistr�rii unor cauze la Sec�ia a II-a Civil�  -   în ultima parte a 
anului, precum �i alte aspecte legate strict de gestionarea corect� a cauzelor de 
fiecare judec�tor în parte – au condus    la aceast� nerealizare. 

  
M�suri urgente �i de constan��  care se impun în anul 2012  
- folosirea eficient� a resurselor umane – �i in acest sens managementul 

instan�ei �i al sec�iilor va avea ca �i coordonate datele privind volumul de 
activitate, punctajul aferent de aplicare a volumului optim pe judec�tor �i 
sporirea responsabilit��ii în gestionarea eficient� a solu�ion�rii cauzelor la 
nivelul    tuturor sec�iilor   

- continuarea unei preg�tiri speciale �i temeinice a judec�torilor �i 
personalului auxiliar pentru aplicarea înocmai a prevederilor Noului Cod Civil, 
�i preg�tirea cadrului corespunz�tor pentru insu�irea prevederilor celorlalte 
Coduri de procedur� civil� �i Penal �i procedur� penal�. 

- perfec�ionarea activit��ii instan�ei, studierea codului legal pentru  
degrevarea judec�torilor de sarcini non- jurisdic�ionale, atragerea si implicarea 
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personalului auxiliar în aceste activit��i consumatoare de timp – în acest sens 
propuneri pentru modificarea cât mai urgent� a Regulamentului. 

- Adoptarea de m�suri urgente la nivelul tribunalului- precum �i la 
celelalte instan�e cu prioritate cele supuse monitoriz�rii, R�cari �i 
Gae�ti- pentru reducerea stocului de dosare pentru cre�terea 
operativit��ii, printr-o bun� �i eficient� gestionare a solu�ion�rii 
cauzelor în acest sens, prin implementarea programului de raportare a 
cauzelor cu o vechime mai mare, constituirea corect� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
II.2. ASPECTE  CALITATIVE 

 
II.2.1 Ponderea hot�rârilor atacate din totalul hot�rârilor 

pronun�ate. Indicele de desfiin�are 
 

La nivelul tribunalului  raportul dintre num�rul hot�rârilor pronun�ate în 
fond �i apel, care a fost de 9479 �i cele atacate efectiv, de 4661,   a reprezentat 
un procent de 49,17%. 

Se constat� o cre�tere a procentului de atacabilitate – de la 37,21% în anul 
2010, la 49,17% în anul 2011, cu 11,96 %. 

 

RAPORTUL HORARÂRILOR ATACABILE/HOTARÂRI 
DEFINITIVE ÎN ANUL 2011

49.17%
50.83%

HOTARÂRI ATACABILE HOTARÂRI DEFINITIVE
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37.21

49.17

PROCENTUL ATACABILIT��II ÎN ANII 2010 �I 2011

2010 2011
 

 
 
Pe sec�ii situa�ia se prezint� astfel: 
 
La sec�ia I civil�, ponderea hot�rârilor atacate din totalul de 5022 hot�râri 

pronun�ate a fost de 54,58%. 
La sec�ia penal�,  procentul de atacabilitate al hot�rârilor la nivelul 

Sec�iei penale  a fost de 28,13%,  fa�� de 26,91% în anul 2010,  num�rul 
cauzelor efectiv atacate care reprezint� 17,21% din totalul celor pronun�ate,  
num�rul  hot�rârilor reformate în c�ile de atac, respectiv 5 cauze, comparativ cu 
32 cauze în 2010, la nivelul anului 2011, fiind înregistrat un indice de desfiin�are 
de 1,79%. 

Procentul de atacabilitate al hot�rârilor a fost de 28,13%, în cre�tere fa�� 
de  anul 2010, când acesta a fost de 26, 91%.  Raportat la num�rul cauzelor 
pronun�ate: 
          Pe categorii de cauze ponderea atacabilit��ii se prezint� astfel: 
          Ca prim� instan��, din totalul de 842 cauze penale solu�ionate de Sec�ia 
penal� în anul 2011, au fost atacate cu apel la Curtea de Apel Ploie�ti un num�r 
de  65 cauze, ele reprezentând 7,72% din totalul hot�rârilor pronun�ate ca 
instan�� de fond. 
          Ca instan�� de apel, din totalul de  150 hot�râri penale pronun�ate de 
Sec�ia penal� în anul 2011, au fost atacate cu recurs la Curtea de Apel Ploie�ti 
un num�r de 78 cauze, ceea  ce  reprezint� 52,00% din num�rul hot�rârilor 
pronun�ate ca instan�� de apel.    
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Sec�ia a II-a civil� �i de contencios administrativ �i fiscal – din cele  
4969 hot�râri pronun�ate în prim� instan��, apel �i în materia insolven�ei (4419 
fonduri, 5 apeluri �i 545 insolven��) din care 3524 sentin�e pronun�ate în prim� 
instan��, 5 în  apel �i 819 în materia insolven�ei ( un total de 4343 sentin�e) au 
fost atacate 2462, rezultând o pondere a atacabilit��ii de  49,55% raportat la 
hot�rârile pronun�ate �i 56,69% raportat la sentin�ele pronun�ate.  

Aceast� diferen�iere a  ponderii  atacabilit��ii a fost determinat� de cauzele 
de insolven��, unde specificul procedurii presupune pronun�area mai multor 
hot�râri în acela�i dosar, care pot fi atacate separat. Or, în statistic� nu sunt luate 
în considerare decât cauzele de insolven�� în care a fost închis� procedura. 
 

Indicele de casare 
 
În cele 9479 dosare în care au fost pronun�ate hot�râri în prim� instan�� �i 

în apel, c�ile de atac exercitate au fost admise, dispunându-se casarea sau 
desfiin�area hot�rârilor, rezultând un indice de casare �i desfiin�ate de 6,87%, 
constatându-se o sc�dere fa�� de anul anul 2010 când procentul a fost de 7,84%.  
Indicele de casare – raportat la num�rul concret de hot�râri atacate  respectiv 
4661  procentul este de 2.23% în sc�dere  fa�� de anul 2010 când acesta a fost de 
5,98% 

Indicele de schimbare al hot�rârilor pe total instan��, raportat la hot�rârile  
atacate a fost de 11,74% în anul 2011. 

 
 

PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE PRONUN�ATE

93.13%

6.87%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE
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PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE ATACATE

86.03%

13.97%

ATACATE CASATE

 
 
 

7.84

6.87

INDICII DE CASARE ÎN ANII 2010 �I 2011

2010 2011
 

 
 
 

Sec�ia I Civil� – Raportat  la num�rul de hot�râri atacate cu apel �i recurs, 
procentul de casare �i desfiin�are a fost de 20,57%, în sc�dere fa�� de 25,15%,  
în anul 2010.      
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Raportat la num�rul de  hot�râri  pronun�ate în fond �i apel , procentul de 
casare �i desfiin�are a fost de 11,23%, fa�� de 9,47 % în 2010.         

Din punctul de vedere al sen�intelor casate cu trimitere, indicele de 
desfiin�are este de 2,5%. 

 

- SEC�IA CIVIL� -
PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE PRONUN�ATE

88.77%

11.23%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE

 

- SEC�IA CIVIL� -
PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE ATACATE

79.43%

20.57%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE

 
 Sec�ia penal� – Raportat  la num�rul de hot�râri atacate cu apel �i recurs 

(279 hot�râri), procentul de casare �i desfiin�are a fost de 1,79% (11,81% în 
2010). 
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Raportat la num�rul de  hot�râri  pronun�ate în fond �i apel (992 hot�râri), 
procentul de casare �i desfiin�are a fost de 0,50% (3,18% în 2010).         
                

- SEC�IA PENAL� -
PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE PRONUN�ATE

99.50%

0.50%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE

 
 

- SEC�IA PENAL� -
PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE ATACATE

98.21%

1.79%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE

 
 

La sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal au fost 
admise c�ile de atac exercitate în 251 cauze.  
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Fa�� de cele 2462 hot�râri care au fost atacate cu apel sau recurs, indicele 
de desfiin�are �i casare a fost la aceast� sec�ie de 10,19%,  diferen�a de 89,81% 
reprezentând indicele de men�inere a hot�rârilor împotriva c�rora au fost 
exercitate c�ile legale de atac. 

Raportat la cele  4969 cauze în care au fost pronun�ate hot�râri în prim� 
instan��, apel �i în materia insolven�ei (4419 fonduri, 5 apeluri �i 545 insolven��) 
rezult� un indice de desfiin�are �i casare de 5,05  %, iar la cele 4343 sentin�e un 
indice de 5,78 %. 

Din punctul de vedere al sentin�elor casate cu trimitere, indicele de 
desfiin�are este de 2,07 %. 

 

- SEC�IA II CIVIL� -
PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE PRONUN�ATE

94.95%

5.05%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE
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- SEC�IA II CIVIL� -
PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE ATACATE

89.81%

10.19%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE

 
 
Se constat� o diminuare  a procentului de casare atât la nivelul instan�ei, 

cât �i la nivelul sec�iilor. 
 

Principalele motive de casare/desfiin�are a hot�rârilor: 
 
La sec�ia civil� au fost re�inute urm�toarele : 

� existen�a unei practici neunitare pe diferite probleme de drept  ; 
� încheierea unor tranzac�ii în c�ile de atac; 
� aprecierea eronat� a probelor . 

 
         La sec�ia penal� au fost re�inute urm�toarele: 

� pronun�area de c�tre Curtea de Apel Ploie�ti a unor  solu�ii de desfiin�are 
sau casare ca  urmare  a deciziilor pronun�ate de Sec�iile Unite ale Înaltei 
Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, având ca obiect recurs în interesul legii, fapt ce 
dovede�te c� nu exist� un mod unitar de interpretare �i aplicare a 
dispozi�iilor legale incidente în cauzele respective 

� interpretarea �i aplicare diferit� a dispozi�iilor legale incidente în cauz�;  
� gre�ita interpretare a probelor. 

 
La sec�ia II civil� de contencios administrativ �i fiscal, din motivele de 

desfiin�are sau casare re�inute de instan�ele de control judiciar re�inem: 
� aplicarea gre�it� a legii 
� necercetarea fondului 
� aprecierea eronat� a probelor administrate în cauz� sau neadministrarea 

tuturor probelor necesare solu�ion�rii cauzelor 
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� aplicarea gre�it� a unor excep�ii atât de procedur� cât �i de fond  
� imposibilitatea administr�rii de instan�a de recurs a unor probe care pot fi 

administrate doar în prim� instan��. 
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II.2.2. Elemente statistice privind durata de solu�ionare a cauzelor, pe 
materii 

 
La nivelul tribunalului, cele 12.863 cauze solu�ionate au avut durata de 

solu�ionare dup� cum urmeaz�: 
� 12 069 cauze cu durata de solu�ionare 0-6 luni procentul  fiind de   

93,83%; 
� 646 cauze cu durata de solu�ionare 6-12  luni procentul  fiind de    5,02%; 
� 121 cauze cu durata de solu�ionare 1-2 ani procentul fiind de 0,94%; 
� 27 cauze cu durata de solu�ionare 2-3 ani procentul  fiind de 0,21% 

 
Pe sec�ii, stadii procesuale �i pe principalele materii, durata de solu�ionare 

se prezint� astfel: 
DURATA  DE SOLU�IONARE A CAUZELOR LA SEC�IA  I  CIVIL�  

ÎN ANUL 2011 
 

Durata solutionarii Nr. 
Crt 

 
Natura cauzelor 

Cauze 
solutionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

Legea 10 /2001 24 12 10 2 - 
Ligii de munca �i asigur�ri 
sociale 

2136 2016 104 15 1 

Minori si familie 665 664 1 - - 
Alte actiuni 222 206 11 5 - 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

Fond 
civil  

TOTAL 3047 2898 126 22 1 
Partaje succesorale 73 50 12 9 2 
Revendicari �i ac�iuni privind 
dreptul de propietate 

53 38 9 6 - 

Alte actiuni 345 321 20 4 - 

 
 

2 

 
Apel 
civil 

TOTAL 471 409 41 19 2 
Recursuri funciare 247 238 9 - - 
Alte ac�iuni 1257 1239 18 - - 

  
3 

Recurs      
civil 

TOTAL 1504 1477 27 - - 
4 

 
TOTAL SECTIE  5022 4784 194 41 3 
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DURATA  DE SOLU�IONARE A CAUZELOR LA SEC�IA PENAL� ÎN 

ANUL 2011 
 
 
 

Durata solutionarii Nr. 
crt 

 
Natura cauzelor 

Cauze 
solutionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

Cauze cu rechizitoriu 69 45 15 6 3 
Cereri anterioare solutionarii 
cauzei  
( propuneri arestare, prelungiri 
arestare, etc.) 

 
353 

 
352 

 
1 

 
- 

 
- 

Cereri ulterioare solutionarii 
cauzei ( intreruperi, contopiri, 
revizuiri, reabil. ) 

 
420 

 
413 

 
7 

 
- 

 
- 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

Fond 
penal 

TOTAL 842 810 23 6 3 
Cauze cu rechizitoriu 123 90 27 5 1 
Cereri anterioare solutionarii 
cauzelor  

18 18 - - - 

Cereri ulterioare solutionarii 
cauzelor ( liberari,amanari, 
intreruperi etc.) 

 
9 

 
9 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

2 

 
Apel 
penal 

TOTAL 150 117 27 5 1 
Actiuni directe 65 63 2 - - 
Cereri anterioare solutionarii 
cauzelor  
( plangeri  impotriva 
rezol.procurorului, 
propuneri,prelungiri , etc.) 

 
391 

 
381 

 
10 

 

 
- 

 
- 

Cereri ulterioare solutionarii 
cauzelor ( revizuiri, liberari, 
cont. in anul.) 

 
173 

 
173 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Recurs 
penal 

TOTAL 629 617 12 - - 
4 TOTAL SECTIE  1621 1544 62 11 4 
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DURATA  DE  SOLU�IONARE  A  CAUZELOR LA SEC�IA  A II –A 
CIVIL�,  DE CONTENTICIOS ADMINISTRATIV �I FISCAL 

 ÎN ANUL 2011 
 

Durata de solu�ionare  
Nr. 
crt. 

 
Natura cauzelor 

 
Cauze 

solutionate 
0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

 
Cauze contencios 
administrative �i 
fiscale 

 
3392 

 
3205 

 
173 

 
14 

 
- 

Litigii cu 
profesionistii 
(pretentii, somatii si 
alte litigii ) 

 
1027 

 
963 

 
55 

 
8 

 
1 1 Fond  

TOTAL 4419 4168 228 22 1 
Plângeri cont adm si 
fiscal 

957 917 40 - - 

Litigii cu 
profesionistii 

294 284 10 - - 

 
 

2 

 
Recurs  

TOTAL 1251 1201 50 - - 
3 Apel  5 5 - - - 
3               Legea insolven�ei 545 367 112 47 19 
4 TOTAL SECTIE 6220 5741 390 69 20 

 
 
La  sec�ia  I civil�, din cele 1437 dosare r�mase în stoc, un num�r de 108 

aveau o vechime cuprins� între 6 – 12 luni, 16  dosare  aveau vechimea de peste  
un an,  ele fiind repartizate astfel: 11 fonduri; 5 apeluri. Astfel,  se poate observa 
o sc�dere a num�rului de dosare mai vechi de un an, comparativ cu anul 2010, 
când num�rul cauzelor a fost de 17. 

 
La sec�ia penal� s-au avut în vedere prevederile art.6 pct.1 din Conven�ia 

European� a Drepturilor Omului, care  oblig� statele s�-�i organizeze sistemul 
judiciar astfel încât s� se poat� respecta exigen�a duratei rezonabile de 
solu�ionare a cauzelor.  

În lumina acestei dispozi�ii legale, dar urm�rind în acela�i timp ca 
rezolvarea cu celeritate a proceselor s� nu devin� un scop în sine, ci s� fie 
subordonat� cerin�elor de calitate �i eficien�� ale actului de justi�ie, judec�torii 
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sec�iei penale au manifestat o aten�ie deosebit� respect�rii cu stricte�e a tuturor 
termenelor procedurale, evitând cazurile de tergiversare a procesului penal, în 
mod deosebit în cauzele cu inculpa�i trimi�i în judecat� în stare de arest 
preventiv. 

Num�rul dosarelor r�mase nesolu�ionate cu o vechime cuprins� între 6 - 
12 luni a sc�zut  de la 34, cât a fost în anul 2010 la 5 - în 2011. 

La finele anului 2011, pe rolul Sec�iei Penale existau 4 cauze de fond mai 
vechi de 12  luni si 2 de apel, cu 2 cauze mai mult decât la sfâr�itul anului 2010 
când existau 4 cauze,  toate fond penal. 

 
La  sec�ia a II-a civil�,  de contencios administrativ �i fiscal, din cele 

2557 dosare aflate în stoc, un num�r de 188 aveau o vechime cuprins� între 6 – 
12 luni, din acestea 92 fiind în materia insolven�ei, 1 recurs �i 95 fonduri 
comerciale �i de contencios, iar 195 aveau vechimea de peste un an, din care 178 
fiind  în materia insolven�ei �i 17dosare de fond. 

Se constat� c� în recurs nu a existat nicio cauz� cu o durat� de solu�ionare 
mai mare de un an. 
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II.2.3. Formarea profesional� la nivelul instan�ei 

 
 Un act de justitie de calitate implic� o formare profesional� de natur� s� 
asigure preg�tirea unor judec�tori competen�i cu voca�ie european� capabili s� 
fac� fa�� unei justi�ii europene comune �i unor cerin�e din partea societ��ii ce 
implic� exigen�e din ce în ce mai mari în ceea ce prive�te deontologia 
profesional� a magistratului, independen�a acestuia, impar�ialitatea, transparen�a 
�i calitatea actului de justitie.  

În anul 2011, procesul de formare profesional� continu� la nivelul 
Tribunalului Dambovi�a s-a desf��urat sub coordonarea conducerii tribunalului 
cu aportul semnificativ al pre�edintilor celor 3 sec�ii �i a judec�torilor delega�i 
urm�rind prin activita�ile desfasurate asigurarea pregatirii magistratilor conform 
obiectivelor Programului de formare profesional� continu� a judec�torilor �i 
procurorilor aprobat de catre Consiliul Superior al Magistraturii. 

Judec�torii au participat conform programului I.N.M. la seminarii 
organizate la nivel centralizat în func�ie de specializarea fiec�ruia iar la nivelul 
Tribunalului Dâmbovi�a au fost organizate reuniuni �i seminarii în func�ie de 
specializarea fiec�rei sec�ii. 

De asemenea, judec�torii au participat în anul 2011 la intrunirile �i 
seminariile organizate de Curtea de Apel Ploie�ti cu participarea �i a 
judec�torilor de la celalalate tribunale din raza Cur�ii de Apel. Prin temele 
abordate  �i dezb�tute, s-a urm�rit clarificarea problemelor teoretice în 
concordan�� cu nevoile practice �i situa�iile ce pot contribui la unificare practicii 
judiciare precum �i asigurarea cuno�tintelor pentru integrarea sistemului judiciar 
românesc în contextul european actual cu accent pe dreptul comunitar, practica 
Cur�ii Europene a Dreptului Omului �i cooperarea judiciar� intena�ional� în 
materie civil� �i penal�. 

Pe lâng� temele cuprinse în programul de înv���mânt profesional, stabilit 
la nivelul fiec�rei sec�ii, au fost organizate întruniri cu participarea Cur�ii de 
Apel �i a tribunalelor Prahova �i Buz�u de c�tre fiecare sec�ie a tribunalului 
dup� cum urmeaz�:  

 
Sectia penal�, la data de 14.04.2011, a organizat seminarul cu tema 

„Cooperare judiciar� interna�ional� în cadrul Uniunii Europene – recunoa�terea 
hot�rârilor pronun�ate în str�in�tate”. 

Seminarul s-a realizat cu participarea judec�torilor din raza Cur�ii de Apel 
Ploie�ti iar formatori au fost reprezenta�i al Direc�iei de Tratate �i Drept 
interna�ional din cadrul Ministerului Justi�iei. 

 
Sectia civila I, la data de 05.05.2011 în colaborare cu Consiliul Na�ional 

pentru Combaterea Discrimin�rii �i Facultatea de Drept din Târgovi�te �i cu 
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participarea doamnei conferen�ial universitar Raluca Dimitriu în calitate de 
formator s-a desf��urat seminarul cu tema” Discriminarea în raporturile de 
munc�. Evolu�ii în dreptul european al muncii”. Seminarul s-a bucurat de o larg� 
participare a judec�torilor din raza Cur�ii de Apel Ploie�ti �i a fost organizat la 
sediul Facult��ii de Drept din cadrul Universit��ii Valahia din Târgovi�te.  

La 20.10.2011, a fost organizat seminarul cu tema „Evolu�ia Dreptului 
Comunitar în materia rela�iilor matrimoniale �i în materia r�spunderii 
p�rinte�ti”. Seminarul s-a desf��urat la sediul Tribunalului Dâmbovi�a cu 
participarea judec�torilor de la toate instan�ele din raza Cur�ii de Apel Ploie�ti 
fiind organizat în colaborare cu Ministerul de Justi�ie-Direc�ia Drept 
Interna�ional �i Tratate.  

Ambele seminarii s-au bucurat de aprecieri atât din partea institu�iilor 
colaboratoare cât �i a participan�ilor atât în privin�a modului de organizare cât �i 
în privin�a tematicii abordate.  

 
În cadrul sec�iei a II-a civil� de contencios administrativ �i fiscal, au fost 

organizate întâlniri lunare ale judec�torilor din cadrul sec�iei, fiind dezb�tute 
problemele specifice înv���mântului profesional.  

În contextul intr�rii în vigoare a noului Cod Civil, pe ultimul trimestru al 
anului 2011, au fost organizate s�pt�mânal întâlniri atât pentru judec�tori cât �i 
pentru grefieri în care au fost analizate institu�iilor juridice introduse prin noul 
cod �i prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului Civil, la toate cele 
trei sec�ii ale tibunalului. 

Formarea profesional� a personalului auxiliar s-a desf��urat în anul 2011 
atât prin participarea grefierilor selecta�i la seminariile realizate de catre S.N.G. 
la nivel central cât �i în cadrul tribunalului sub forma reuniunilor organizate 
conform planificarilor anuale ale fiec�rei sec�ii. Trebuie remarcat� cre�terea 
calit��ii profesionale a membrilor personalului auxiliar atât prin aportul 
grefierilor absolven�i ai �colii Na�ionale de Grefieri repartiza�i la aceasta 
instan�î, cât �i prin cre�terea num�rului de grefieri care au absolvit cursuri 
universitare. 

Consider�m c� pentru anul 2012, unificarea practicii judiciare trebuie s� 
ramân� principalul obiectiv al form�rii profesionale continue.   Se impune în 
contextul economico-social actual aprofundarea unor domenii ce �in de 
clarificarea problemelor în domeniul dreptului adminsitrativ �i financiar fiscal, 
dreptului muncii, dreptului asigur�rilor sociale, justi�iei pentru minori, dreptul 
consumatorului �i dreptul concuren�ei. 

Ca o necesitate practic�, se  impune aprofundarea problemelor generate de 
solutionarea cauzelor ce implic� elemente de extraneitate, aspecte de cooperare 
judiciar�, recunoa�terea si executarea hot�rârilor str�ine.  

O aten�ie sporit� trebuie acordat� în continuare dreptului Uniunii 
Europene  �i implica�iilor acestora în dreptul na�ional respectiv interpretarea 
dreptului na�ional în conformitate cu dreptul comunitar în condi�iile în care 
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cazuistica instan�elor de judecat� în acest domeniu este din ce în ce mai 
numeroas�. 

Trebuie avute în vedere �i problemele privind aplicarea jurisprunden�ei 
Cur�ii Europene a Drepturilor Omului, precum �i domeniile ce �in de etica �i 
deontologia profesional� �i comunicare.   

De asemenea, trebuie avut în vedere problematica specific� cauzat� de 
intrarea în vigoarea a noului Cod Civil.  

Se va avea în vedere c�, prin Hot�rârea nr. 59/24.01.2012, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a decis elaborarea unui Plan de ac�iune 
comun al Ministerului Justi�iei, Consiliul Superior al Magistraturii, Înaltei Cur�i 
de Casa�ie �i Justi�iei, Ministerului Public �i al instan�elor �i parchetelor cu 
privire la  punerea în aplicare a Codului de Procedur� Civil�, a Codului Penal �i 
a Codului de Procedur� Penal�. 

Având în vedere c� formarea profesional� continu� a judec�torilor 
constituie garan�ie a independen�ei �i impar�ialit��ii acestora în exercitarea 
profesiei, apreciem c� responsabilitatea revine pe lângî Institutul Na�ional al 
Magistraturii �i conducerea instan�elor, în primul rând fiec�rui judec�tor în parte 
prin studiul individul în condi�iile în care formele de pregîtire profesionalî 
centralizate nu pot r�spunde în totalitate nevoilor fiec�rui judec�tor �i cerin�elor 
sistemului judiciar în ansamblu. 
 

Formarea profesional� a personalului auxiliar s-a desf��urat  în anul 2011 
prin participarea grefierilor selecta�i la seminariile organizate de c�tre �coala 
Na�ional� de Grefieri la nivel central, cât �i la nivelul tribunalului, 
descentralizat, prin participarea grefierilor la seminarul organizat de Sec�ia 
civil�, la data de 28.05.2011, cu tema „Asisten�a judiciar� interna�ional� în 
materie civil�”. Totodat� s-au organizat la toate cele trei sec�ii ale instan�ei 
activit��ile de instruire profesional�, sub forma reuniunilor organizate conform 
planific�rilor anuale ale fiec�rei sec�ii.      

Trebuie remarcat� cre�terea calit��ii profesionale a  personalului auxiliar, 
atât prin aportul grefierilor absolven�i ai �colii Na�ionale de Grefieri repartiza�i 
la aceast� instan��, cât �i prin cre�terea num�rului de grefieri care au absolvit 
cursuri universitare. 
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II.2.4. Managementul instan�ei  în anul 2011 
 

       În asigurarea managementului instan�ei am pornit de la premisa c� se pot 
ob�ine rezultate bune numai în colaborare cu ceilal�i manageri , pre�edinti de 
sec�ie , judec�tori cu atribu�ii stabilite prin ordinul de serviciu, primul grefier �i 
grefierii �efi de sec�ii, promovând un management  participativ de antrenare a 
factorilor importan�i în luarea deciziilor pentru bunul mers al instan�ei.  
       Am instituit împreun� cu conducerea colectiv� a instan�ei o colaborare 
constant�, cu presedin�ii instan�elor arondate, întâlniri periodice, sau când 
situa�ia a cerut-o, pentru analiza �i adoptarea  de m�suri în problemele solicitate 
de instan�a superioar� sau de Consiliul Superior al Magistraturii – discutarea 
problemelor curente, inclusiv de natur� administrativ�, cu men�inerea 
permanent� a canalelor de comunicare. 
       Pe aceast� linie la începutul anului 2011 – am solicitat tuturor managerilor – 
prezentarea obiectivelor manageriale pentru anul în curs, pe care ulterior  le-am 
integrat într-un plan unitar de management discutat �i aprobat în adunarea 
general� a judec�torilor instan�ei. 
      În sedintele colegiului de conducere s-au dezb�tut problemele importante ale 
activita�ii instan�ei, înregistrându-se în anul 2011  un num�r de 23 de sedin�e la 
care s-au adoptat 26 de hotarâri. De asemenea la nivelul instan�ei au fost 
convocate  4 adunari generale- adoptându-se  acelea�i num�r de hotarâri. 
     Activitatea managerial� a instan�ei, a�a cum a fost configurat� în planul de 
management aprobat a urm�rit în principal dou� direc�ii : 

- cre�terea calit��ii actului de justi�ie – prin pronun�area unor hot�râri 
judec�tore�ti de calitate cu respectarea riguroas� a normelor 
procedurale �i de drept comun ; 

- cre�terea eficien�ei activit��ii instan�ei, prin sporirea operativit��ii   
solu�ion�rii cauzelor, mic�orarea duratei de solu�ionare �i astfel 
reducerea stocului. 

     S-a avut în vedere realizarea unei comunic�ri  organiza�ionale   care s� 
înl�ture atât obstacolele generate de manager, cat �i cele generate de subordona�i 
– printr-o abordare corect�  lipsit� de prejudec��i a problememlor instan�ei. 
     Trebuie recunoscut faptul c� aceste obiective manegeriale – propuse nu au 
putut fi realizate în totalitate. Astfel problemele cu care instan�a s-a confruntat �i 
în anii anteriori, prezente �i în prima jum�tate a anului 2011- �i anume 
repartizarea judec�torilor pe sec�iile tribunalului, a generat dezbateri prelungite 
�i nefiresc de tensionate care au afectat  coeziunea  colectivului �i ne-a 
indep�rtat de la problemele instan�ei . 
     Dup� completarea   colectivului de conducere prin reînoirea  mandatului  
domni�oarei judec�tor Gabriela Sp�taru la conducerea sec�iei civile I  �i alegerea 
noului colegiu de conducere în luna octombrie 2011, atmosfera s-a îmbun�t��it 
substan�ial,  existând premisele ca pentru anul 2011 coeziunea colectivului s� 
constituie elementul esen�ial în asigurarea managementului instan�ei. 
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II.3. Modific�rile în plan normativ 
 
II.3.1. Impactul principalelor modific�ri legislative �i regulamentare 

operate în cursul anului 2011 asupra activit��ii instan�ei 
 
În ceea ce prive�te activitatea Sec�iei I civil�, influen�ele s-au manifestat 

prin intrarea în vigoare a Legii nr. 62/2011 – legea dialogului social �i Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Dintre cele dou� acte normative un impact asupra activit��ii completelor 
specializate în solu�ionarea conflictelor de munc� �i asigur�rilor sociale a avut-o 
Legea nr. 263/2010 în sensul c� dac� într-o prim� faz� num�rul cauzelor a 
sc�zut datorit� desf��ur�rii procedurilor prealabile de contestare a deciziilor la 
comisiile de contesta�ii, ulterior acestei faze num�rul cauzelor �i care au ca 
obiect asigur�ri sociale a crescut �i va continua s� creasc� �i în anul 2012 ca 
urmare a contest�rii hot�rârilor date de aceste comisii de contesta�ii la instan�ele 
de judecat�. 

Ar�t�m totodat� c� un impact asupra cre�terii num�rului de dosare l-a 
avut �i Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor m�suri în domeniul pensiilor �i 
în baza c�reia s-au recalculat pensiile speciale pentru militari, poli�i�ti, personalul 
auxiliar de specialitate din cadrul instan�elor �i parchetelor, deputa�ilor �i 
senatorilor, personalului aeronautic �i al Cur�ii de conturi ce a generat numeroase 
contesta�ii. 

Un impact asupra activit��ii sec�iei au avut �i dispozi�iile art. 103 alin. 11 
din Regulamentul de ordine interioar� al instan�elor judec�tore�ti în sensul c� de 
vreme ce sistemul Ecris IV nu permite identificarea tuturor elementelor prev�zute 
de dispozi�iile respective, a�a cum rezult� din referatul întocmit de specialistul �ef 
IT al instan�ei, efortul f�cut de c�tre grefierul de �edin��, cât �i de pre�edintele 
completului de judecat� sau alt judec�tor, se m�re�te, aceste persoane fiind 
nevoite s� verifice uneori un num�r mare de dosare pentru a stabili dac� în 
dosarele ata�ate cererile au fost formulate de acelea�i persoane, împotriva 
acelora�i persoane �i având acela�i obiect, având în vedere c� opisul alfabetic 
generat în sistem Ecris este limitat, iar sub aspectul timpului alocat acestor 
verific�ri, de asemenea a crescut. 

În materie penal�, s-au avut în vedere  Deciziile  nr. 1.470 din 8 noiembrie 
2011 �i nr. 1.483 din 8 noiembrie 2011 referitoare la excep�ia de 
neconstitu�ionalitate a dispozi�iilor art. 3201 din Codul de procedur� penal�, prin 
care Curtea Constitu�ional� a declarat neconstitu�ionale aceste prevederi, care 
reglementeaz� judecata în cazul recunoa�terii vinov��iei, �inând cont de 
necesitatea limit�rii de îndat� a efectului juridic imediat al deciziilor mai sus 
men�ionate, �i anume suspendarea de drept a dispozi�iilor art. 3201 din Codul de 
procedur� penal�, �inând seama �i de necesitatea evit�rii unei perioade de vid 
legislativ �i cre�rii unei practici judec�tore�ti neunitare, evit�rii cre�terii duratei 
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de solu�ionare a cauzelor, precum �i a costurilor implicate de practica neunitar� 
în materia procesual� penal� a fost necesar� interven�ia legislativ�. 
          Astfel, prin Ordonan�a de Urgen�� nr. 121 din 22.12.2011 publicat� în 
Monitorul Oficial al României nr. 931/29.12.2011 art. V  s-au modificat alin. 4 
�i alin8 ale art. 3201 din Codul de procedur� penal�, în sensul c� : 
 "Instan�a de judecat� solu�ioneaz� latura penal� atunci când din probele 
administrate în cursul urm�ririi penale rezult� c� fapta exist�, constituie 
infrac�iune �i a fost s�vâr�it� de inculpat. 
        Instan�a respinge cererea atunci când constat� c� probele administrate în 
cursul urm�ririi penale nu sunt suficiente pentru a stabili c� fapta exist�, 
constituie infrac�iune �i a fost s�vâr�it� de inculpat. În acest caz instan�a 
continu� judecarea cauzei potrivit procedurii de drept comun." 
        Totodat�, s-a statuat prin noul act normativ în art. XI  c� „în cauzele aflate 
în curs de judecat� în care cercetarea judec�toreasc� în prim� instan�� începuse 
anterior intr�rii în vigoare a Legii nr. 202/2010, dispozi�iile art. 3201 din Codul 
de procedur� penal� se aplic� în mod corespunz�tor la primul termen cu 
procedur� complet� imediat urm�tor intr�rii în vigoare a prezentei ordonan�e de 
urgen��”.  
       Acest text a stabilit dispozi�ii care reglementeaz�  situa�ii tranzitorii 
generate de intrarea in vigoare a modific�rilor aduse în materie penal� de Legea 
nr. 201/2010. 

Anul 2011 a adus modific�ri �i în legisla�ia aplicabil� la nivelul Sec�iei a 
II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal  a debutat cu implementarea 
importantelor modific�ri legislative aduse  de Legea nr. 202/2010 privind unele 
masuri pentru accelerarea solu�ion�rii proceselor. Legea a modificat o serie de 
acte normative deosebit de importante, din care le amintim pe cele cu inciden�� 
asupra activit��ii sec�iei: Codul de procedur� civil�, Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraven�iilor, O. U. G. nr. 195/2002 privind circula�ia pe drumurile publice, 
Legea  nr. 61/1991 pentru sanc�ionarea faptelor de înc�lcare a unor norme de 
convie�uire social�, a ordinii si lini�tii publice, Legea nr. 31/1990 privind 
societ��ile comerciale, Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea 
profesiei de mediator, Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 

Astfel, eliminarea c�ii de atac a recursului, în cazul plângerilor 
contraven�ionale reglementate de OUG nr.195/2002 �i Legea nr.61/1991, 
precum �i a litigiilor comerciale cu o valoare mai mic� de 2000 lei s-a repercutat 
pozitiv asupra activit��ii sec�iei.  

Amintim o alt� modificare adus� în anul 2011, prin Legea nr. 299/2011, 
fiind abrogat aliniat 2 al  art.21 din  Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, care reglementa un alt motiv de revizuire ce viza pronun�area 
hot�rârilor r�mase definitive �i irevocabile prin înc�lcarea principiului priorit��ii 
dreptului comunitar. 
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Cea mai important� modificare legislativ�  în anul 2011, cu implica�ie 
asupra întreg sistemului  judiciar,  a fost adus� prin intrarea în vigoare la 1 
octombrie 2011 a Noului Cod Civil. Acesta  a impus concep�ia monist� a 
dreptului privat astfel încât dreptul comercial a încetat s� reprezinte o ramur� de 
drept distinct�, fiind integrat în dreptul civil. Prin urmare, o mare parte din 
reglement�rile diferitelor institu�ii juridice de natur� comercial� au fost integrate 
în Codul Civil. Intrarea în vigoare a Noului Cod Civil a condus �i la 
reorganizarea sec�iei, prin transformarea acesteia în sec�ia a II-a civil�, de 
contencios administrativ �i fiscal. Al�turi de solu�ionarea litigiilor având ca 
obiect contencios administrativ �i fiscal, aceast� sec�ie �i-a men�inut competen�a 
de solu�ionare a cauzelor de insolven��, precum �i a tuturor litigiilor cu 
profesioni�ti,  astfel cum au fost defini�i prin art.8 din Legea nr.71/2011 cu art.3 
din Codul Civil. 

Distinct de Noul Cod Civil, Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr.287/2009 privind Codul Civil a adus modific�ri  Legii nr.31/1990 
privind societ��ile comerciale, Legii nr.26/1990 privind Registrul comer�ului, 
OUG nr.86/2006 privind organizarea activit��ii practicienilor în insolven��, OG 
nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obliga�ii b�ne�ti, în vederea 
punerii în acord cu Noul Cod Civil, în sensul noii reglement�ri a  statutului  
profesioni�tilor.  

Prin aceea�i lege s-au adus modific�ri �i Codului de procedur� civil�, prin 
eliminarea reglement�rii distincte a competen�ei tribunalului de solu�ionare a 
cauzelor comerciale, respectiv urmare a abrog�rii art.2 alin.1 lit.a Cod procedur� 
civil�. În aceste condi�ii, competen�a sec�iei în solu�ionarea în fond a  litigiilor cu 
profesioni�ti, a fost redus�, în sensul c� au trecut în competen�a instan�ei de 
drept comun - judec�toria, litigiile neevaluabile în bani �i cele în valoare de pân� 
la 500.000 lei ron. În mod corelativ, s-a extins competen�a sec�iei în solu�ionarea 
în apel a  litigiilor neevaluabile în bani �i a celor în valoare cuprins� între 
100.000 lei �i 500.000 lei ron.  

În anul 2011, cele mai multe litigii înregistrate pe rolul sec�iei, având ca 
obiect contencios administrativ au fost cele care au vizat restituirea taxei de 
poluare, prin aplicarea în mod direct a dreptului comunitar. În acest sens Curtea 
European� de Justi�ie a pronun�at  dou� hot�râri preliminare , la 7 aprilie 2011 în 
cauza Ioan Tatu contra România �i, la 7 iulie 2011 în cauza Iulian Nisipeanu 
contra România. Prin aceste hot�râri preliminare s-a conchis în sensul c� 
reglementarea na�ional� are ca efect descurajarea import�rii �i punerii în 
circula�ie în România a unor autovehicule de ocazie, cump�rate din alte state 
membre �i, prin aceasta, contravine art.110 al Tratatului privind func�ionarea  
Uniunii Europene.                                                                                  

Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie prin Decizia nr.24 din 14 noiembrie 
2011 privind recursul în interesul legii referitor la aplicarea art.4, art.7 �i art.10 
alin.1 din OUG nr.50/2008, a admis recursurile în interesul legii �i a stabilit c�: 
1. ac�iunea având ca obiect obligarea Institu�iei Prefectului , prin Serviciul de 
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specialitate, la înmatricularea autovehiculelor second-hand, achizi�ionate dintr-
un alt stat membru al Uniunii Europene f�r� plata taxei de poluare prev�zut� de 
OUG nr.50/2008 �i f�r� parcurgerea procedurii de contestare a obliga�iei fiscale 
prev�zute de art.7 din OUG nr.50/2008 este admisibil�; 2. procedura de 
contestare prev�zut� la art.7 din OUG nr.50/2008, raportat la art.205-218 din 
Codul de procedur� fiscal�, nu se aplic� în cazul cererilor de restituire a taxei de 
poluare întemeiate pe dispozi�iile art.117 alin.1 lit.d din acela�i cod.Au fost 
aduse modific�ri �i Regulamentului de ordine interioar� al instan�elor 
judec�tore�ti, prin Hot�rârile Plenului CSM  nr.504/2011, 749/2011 �i 829/2011, 
f�r� a fi  fost  îns� de substan��. Pe de alt� parte, introducerea  art.96 ind.2, prin 
Hot�rârea nr.749/2011 �i modific�rile aduse prin Hot�rârea nr.829/2011, sunt de 
natur� a îngreuna inutil activitatea de judecat�, prin stabilirea obliga�iei  
persoanei îns�rcinate cu repartizarea aleatorie a cauzelor �i,  ulterior a  
grefierului de �edin�� �i a pre�edintelui completului de judecat�, de verificare a 
cauzelor ce privesc acelea�i p�r�i �i acela�i obiect,  în absen�a unui instrument 
informatic adecvat. 
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C O N C L U Z I I 
 

 
Analiza aspectelor calitative pentru anul 2011 contureaz� câteva concluzii 

revelatoare: 
 

- asigurarea unei durate rezonabile de solu�ionare a cauzelor, la un 
procent ascendent; 

- continuarea cu succes a implement�rii Programului volumului 
optim de activitate  pentru judec�tori, f�r� afectarea evident� a indicatorilor de 
performan��; 

- preg�tirea constant�, mai ales la nivelul tribunalului, cât �i a 
instan�elor arondate pentru perfec�ionarea preg�tirii profesionale, atât în sistem 
centralizat, cât �i descentralizat, încurajarea studiului individual; 

- încurajarea unui management participativ. 
 

În ceea ce prive�te neajunsurile: 
 
- volum mare de lucru pe o schem� de personal în sc�dere, calitatea 

muncii fiind influen�at� de stres;  
- timp relativ scurt �i mijloace modeste de documentare pentru 

asigurarea însu�irii prevederilor Noului Cod Civil; 
- lipsa unui program de motivare �i compensare; 
- pierderi de personal calificat, prin pensionare. 

 
Din analiza efectuat� rezult� c�, la nivelul tribunalului �i al instan�elor 

arondate, sunt necesare m�suri care s� conduc� la îmbun�t��irea actului de 
justi�ie, respectiv la echilibrarea volumului de lucru la instan�e, care va 
determina reducerea duratei de solu�ionare a cauzelor, perfec�ionarea preg�tirii 
profesionale a tuturor categoriilor de personal, cu asigurarea condi�iilor pentru 
asimilarea noilor coduri, una de necesitate �i prevederile cele mai importante 
pentru anul 2012 �i anii urm�tori. 

Va trebui îmbun�t��it� substan�ial activitatea de management la toate 
nivelele (manageri de instan��, manageri de zon�), iar ca �i coordonate 
principale: 

- perfec�ionarea  organiz�rii activit��ii instan�ei; 
- comunicarea, la parametrii optimi, atât în interiorul instan�ei, cât �i cu alte 

institu�ii, �i asigurarea unei congruen�e func�ionale între principalele nivele de 
conducere, întronarea spiritului de echip�; 

- transparen�a actului de conducere. 
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CAPITOLUL III - ACCES �I ÎNCREDERE ÎN JUSTI�IE, 
TRANSPAREN�� �I INTEGRITATE 
 
  III.3.1–Asigurarea accesului liber la justi�ie în anul 2011 

 
Liberul acces la justi�ie este consacrat, ca drept cet��enesc fundamental 

prin art.21 din Constitu�ia României. 
Accesul liber la justi�ie este conceput ca drept al oric�rei persoane de a se 

putea adresa justi�iei pentru ap�rarea drepturilor, a libert��ilor �i a intereselor 
sale legitime, garantându-se c� exercitarea acestui drept nu poate fi îngr�dit� 
prin nici o lege. 

Principiul liberului acces la justi�ie nu înseamn� caracterul gratuit al 
acesteia. Întrucât este vorba de un serviciu prestat de stat, accesul la instan�a de 
judecat� poate fi condi�ionat de plata unei taxe de timbru necesar� pentru 
acoperirea cheltuielilor de judecat�. 

Exist� îns�, dispozi�ii legale (respectiv O.U.G nr.51/2008 privind ajutorul 
public judiciar) în baza c�rora persoanele cu posibilit��i materiale reduse au 
dreptul de a cere asisten�� judiciar�, ce poate consta în acordarea de scutiri, 
reduceri, e�alon�ri sau amân�ri la plata taxelor, cât �i asistarea �i reprezentarea 
gratuit� de c�tre un avocat. 

În anul 2011 au fost formulate 50 de cereri prin care s-a solicitat ajutor 
public judiciar, din care au fost admise 34.Trebuie men�ionat c� majoritatea 
cererilor de acordare a ajutorului public judiciar s-au referit la plata onorariului 
pentru asigurarea reprezent�rii, asisten�ei juridice prin avocat �i la scutiri, 
reduceri, e�alon�ri de la plata taxelor judiciare de timbru. 

În vederea asigur�rii accesului neîngr�dit al fiec�rei persoane la justi�ie 
Tribunalul Dâmbovi�a a luat o serie de m�suri menite a facilita exercitarea 
acestui drept. 

S-a încercat asigurarea unei corecte inform�ri a cet��enilor cu privire la 
procedurile pe care le presupune actul de justi�ie prin punerea la dispozi�ia în 
cadrul punctului de informare – documentare din incinta Biroului de Informare 
�i Rela�ii Publice de materiale informative, modele de cereri �i reclama�ii 
administrative ce se pot formula în baza Legii nr. 544/2001, precum �i buletinul 
informativ al instan�ei. 

În vederea distribuirii materialelor de prezentare a Noului Cod civil  a fost 
creat un al doilea punct de informare - documentare, situat într-un loc accesibil 
publicului, în apropierea compartimentelor Arhiv� �i Registratur�. 

Au fost afi�ate la sediul instan�ei, la loc vizibil,  informa�ii de interes 
public, informa�ii utile, precum �i regulile de conduit� ce trebuie respectate în 
cadrul diverselor compartimente care desf��oar� activitate cu publicul �i în s�lile 
de �edin��. 
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Accesând portalul instan�ei cet��enii pot afla informa�ii despre dosare, dar 
�i informa�ii de interes public, informa�ii utile, materiale informative cu privire 
la Noul Cod civil, date statistice, jurispruden�a instan�ei. 

Accesul liber la justi�ie a fost asigurat �i prin activitatea Biroului de 
Informare �i Rela�ii Publice, prin intermediul c�ruia au fost solu�ionate cererile 
justi�iabililor �i ale reprezentan�ilor mass-media. 
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III.2. M�suri luate la nivelul tribunalului pentru unificarea practicii 
judiciare. 

 
 Având în vedere c� una din deficien�ele cu care se confrunt� sistemul 
judiciar român cu influen�� direct� asupra calit��ii actului de justi�ie �i a 
credibilit��ii, este practica judiciar� neunitar�, la nivelul Tribunalului Dâmbovi�a 
au fost luate m�surile necesare, astfel încât s� se evite solu�ionarea diferit� a 
aceleia�i situa�ii juridice deduse judec��ii. 
 Astfel, au fost organizate conform planific�rilor stabilite la începutul 
anului, întâlniri a tuturor judec�torilor la fiecare sec�ie, în cadrul c�rora au fost 
dezb�tute problemele de drept identificate în activitatea proprie precum �i 
probleme de practic� neunitar� transmise de c�tre instan�ele arondate. 
 Totodat� au fost comunicate lunar, Cur�ii de Apel Ploie�ti, problemele 
discutate în întâlnirilor de la nivelul Tribunalului. 
 Modificarea adus� Regulamentului de Ordine Interioar� prin introducerea 
art. 29 ind. 1 în urma Hot�rârii nr. 504/21.06.2011 constituie un   element  care 
s� poat� contribui la revigorarea activit��ii în acest domeniu, prin desemnarea 
unui singur judec�tor care s� se ocupe de verificarea �i identificarea situa�iilor 
care ar putea conduce la o practic� neunitar�. 
 La nivelul Tribunalului Dâmbovi�a, la ini�iativa conducerii, cu concursul 
pre�edin�ilor de sec�ii, au fost organizate întâlniri cu judec�torii de la judec�torii, 
în special cu Judec�toria Târgovi�te, în cadrul c�rora au fost discutate 
problemele cu care s-au confruntat judec�torii atât în interpretarea noilor 
reglement�ri, cât �i în interpretarea dificil� a normelor legale  ce pot duce la 
situa�ii de practic� neunitar�. 
 În continuare, se simte nevoia unui mecanism mai eficient capabil s� 
asigure o practic� judiciar� unitar� �i coerent� la nivelul tuturor instan�elor din 
România, în condi�iile în care rolul esen�ial revine Înaltei Cur�i de Casa�ie �i 
Justi�ie prin deciziile date în solu�ionarea recursurilor în interesul legii.  
 Este dificil ca în condi�iile unei legisla�ii în continu� schimbare, 
caracterizat� de instabilitate cu norme susceptibile de a fi interpretate în mod 
diferit, s� se realizeze în mod eficient acest deziderat al practicii unitare. 

La nivelul sec�iilor, printre m�surile luate în scopul unific�rii practicii 
judiciare men�ion�m: 

• organizarea în cadrul  fiec�rei sec�ii, la termenele stabilite în 
planificarea întocmit� la începutul anului a întâlnirilor tuturor judec�torilor 
sec�iei în cadrul c�rora au fost dezb�tute problemele de drept identificate în 
activitatea proprie, precum �i problemele de practic� neunitar� transmise de 
c�tre instan�ele arondate �i care apoi au fost dezb�tute la întâlnirile comune. 

Problemele de drept ce au generat controverse au fost inserate în 
materiale ce au fost transmise instan�ei ierarhic superioare �i au fost dezb�tute cu 
ocazia întâlnirilor trimestriale la nivelul Cur�ii de Apel Ploie�ti. 
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• publicarea lunar� pe portalul instan�ei a hot�rârilor considerate 
relevante din punct de vedere al problemelor de drept considerându-se c� este de 
natur� a asigura cunoa�terea de c�tre instan�ele de fond a practicii sec�iilor; 

• informarea lunar� a judec�torilor cu privire la actele normative 
ap�rute în cursul lunii respective, a jurispruden�ei C.E.D.O., a deciziilor Cur�ii 
Constitu�ionale �i a recursurilor în interesul legii 

• respectarea specializ�rii judec�torilor cu consecin�a eficientiz�rii 
unei practici necontradictorii �i de calitate 

• reconsiderarea formelor de preg�tire profesional� a judec�torilor 
poate contribui la o practic� judiciar� unitar�  

• acordarea unei aten�ii sporite dreptului Uniunii Europene �i 
implica�iile acestuia în dreptul na�ional, respectiv interpretarea dreptului na�ional 
în conformitate cu dreptul comunitar �i în acest sens au fost formulate în dou� 
cauze având ca obiect conflicte de munc� dou� întreb�ri preliminare, de c�tre 
sec�ia I civil�. 
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III.3. Aspecte privind asigurarea transparen�ei activit��ii instan�ei  
 
Asigurarea transparen�ei func�ion�rii instan�elor reprezint� unul din 

principalele obiective stabilite în strategia de reform� a sistemului judiciar. 
În vederea asigur�rii acestui obiectiv, Tribunalul Dâmbovi�a a venit în 

întâmpinarea cet��enilor de a avea acces la dosarele instan�ei prin cele trei 
chio�curi informatice aflate în zona de acces a publicului.  

Infochio�cul permite c�utarea informa�iilor dup� num�rul dosarului, 
numele p�r�ilor sau data înregistr�rii dosarelor aflate pe rolul instan�ei. 

Dup� identificarea dosarului se pot vizualiza informa�ii privind evolu�ia  
dosarului, p�r�ile aflate în litigiu, documentele înregistrate în dosar, termenele de 
judecat� �i solu�iile pe scurt pronun�ate de instan��. 

Astfel, atât justi�iabilii, cât �i avoca�ii au posibilitatea de a afla informa�ii 
despre dosare în timp util, fapt care mic�oreaz� num�rul celor care solicit� 
asemenea informa�ii la compartimentul arhivei. 

Persoanele interesate au acces la dosarele �i registrele instan�ei, cu 
respectarea dispozi�iilor prev�zute de Regulamentul de ordine interioar� al 
instan�elor judec�tore�ti. 

Prin Biroul de Informare �i Rela�ii Publice - garantul asigur�rii 
transparen�ei activit��ii judiciare, s-a asigurat leg�tura cu publicul �i cu mass-
media. 

În anul 2011 au fost înregistrate 177 de peti�ii, num�rul acestora fiind mai 
mare decât în anul 2010 când au fost înregistrate 104 de peti�ii. Aspectele 
semnalate de peti�ionari au vizat în cea mai mare parte nemul�umiri privind 
modul de solu�ionare al dosarelor �i hot�rârile pronun�ate de instan��, solicit�ri 
de informa�ii despre dosare, precum �i cereri de consulta�ii juridice. Peti�iile au 
primit r�spuns în termenul legal, nefiind necesar� prelungirea termenului de 
r�spuns pentru efectuarea de cercet�ri. 

Au fost solu�ionate �i 36 de solicit�ri de informa�ii de interes public, 
formulate în baza Legii nr. 544/2001, având ca obiect cereri de acreditare 
jurnali�ti, solicit�ri verbale de informa�ii privind Noul Cod Civil, Ziua 
European� a Justi�iei Civile, cereri de comunicare a unor date statistice, cereri 
vizând alte rela�ii (informa�ii despre dosare, despre activitatea instan�ei, solicit�ri 
de comunicare de copii acte). �i num�rul acestora a cunoscut o cre�tere 
semnificativ� fa�� de anul precedent, când au fost înregistrate doar 17 cereri.  

Toate cererile au primit r�spuns pozitiv �i au fost solu�ionate în termenul 
legal. 

În anul 2011 nu au existat reclama�ii administrative sau plângeri în 
contencios administrativ referitoare la instan�a noastr�. 

Pentru asigurarea transparen�ei activit��ii instan�ei, s-a urm�rit 
actualizarea informa�iilor publicate pe portalul instan�ei, precum �i a celor 
afi�ate la sediul instan�ei.  
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Au fost difuzate comunicate de pres� de câte ori a fost necesar, atât pentru 
a semnala organizarea unor evenimente desf��urate de instan��, precum �i ca 
urmare a interesului manifestat de reprezentan�ii mass-media fa�� de anumite 
dosare ale instan�ei. Astfel, au fost postate pe site-ul instan�ei, la rubrica 
„Informa�ii de interes public” 8 comunicate de pres�. 

Pentru informarea cet��enilor, Biroul de Informare �i Rela�ii Publice s-a 
ocupat �i de promovarea Noului Cod Civil, prin postarea de afi�e cu privire la 
intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, distribuirea de materiale informative, 
precum �i prin sus�inerea a patru conferin�e de pres� având ca teme principalele 
modific�ri introduse de Noul Cod Civil. 

De asemenea, purt�torul de cuvânt �i loc�iitorul acestuia au acordat 
interviuri cu privire la Noul Cod Civil. 

Activitatea Biroului de Informare �i Rela�ii Publice de  promovare a 
noului cod a fost mediatizat� de presa local� prin difuzarea interviurilor date de 
conducerea biroului, a conferin�elor de pres�, precum �i prin publicarea de 
articole în ziarele locale. 

În scopul promov�rii Noului Cod Civil pre�edintele instan�ei a organizat 
întâlniri cu factorii de decizie locali pentru a le prezenta modific�rile esen�iale �i 
pentru a-i încuraja s� multiplice bro�uri �i s� posteze afi�e cu privire la Noul 
Cod Civil. 

În data de 25 octombrie 2011, pentru a celebra Ziua European� a Justi�iei 
Civile, a fost organizat� Ziua U�ilor Deschise, prilej cu care instan�a a fost 
vizitat� de grupuri de studen�i, de elevi, �i cet��eni interesa�i s� cunoasc� 
specificul activit��ii judiciare. 

Cei prezen�i au vizitat compartimentele instan�ei �i li s-au explicat 
atribu�iile acestora, circuitul unui dosar �i etapele procesuale pân� la 
solu�ionarea unei cauze, �i, de asemenea, le-au fost puse la dispozi�ie ghiduri de 
orientare juridic�, modele de cereri în baza Legii nr.544/2001, o bro�ur� cu 
prezentarea instan�ei �i a importan�ei Zilei Europene a Justi�ie, precum �i 
materiale de prezentare a Noului Cod Civil. 

Prin organizarea evenimentului s-a urm�rit s� se reaminteasc� tuturor c� 
justi�ia este un serviciu public transparent, c� accesul la justi�ie este liber. 

Evenimentul a fost mediatizat de presa local�, fiind publicate articole în 
ziare �i difuzate interviurile oferite de conducerea biroului. 

De asemenea, purt�torul de cuvânt �i judec�torul Ion Stoica au participat 
la dezbateri cu elevii unor clase din cadrul Liceului Industrial Constantin 
Brâncoveanu Târgovi�te �i Colegiul Na�ional Constantin Carabella, precum �i la 
�colile cu clasele I - VIII „Diaconu Coresi” �i „Mihai Viteazul” pe teme de 
legisla�ie referitoare la ocrotirea minorilor, obliga�iile civile �i r�spunderea 
acestora cuprinse în actualul Cod civil �i Codul penal. 
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 III.4. Aspecte privind r�spunderea disciplinar� a personalului 
instan�ei 

 
 

În ceea ce prive�te r�spunderea disciplinar� a personalului auxiliar în 
cursul anului 2011, nu au fost persoane sanc�ionate pentru abateri disciplinare la 
nivelul tribunalului.  

De asemenea, nici activitatea judec�torilor tribunalului nu a f�cut obiectul 
ac�iunilor disciplinare din partea Inspec�iei Judiciare. 

Singurele incidente negative, pe aceast� linie, l-au constituit ac�iunile 
disciplinare finalizate cu hot�râri ale Consiliului Superior al Magistraturii, de 
sanc�ionare a dou� colege de la Judec�toria R�cari, care se afl� în faza recursului 
la Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 
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CAPITOLUL IV – GESTIONAREA RESURSELOR 
 
IV.1. Resursele umane aflate la dispozi�ia instan�ei în anul 2011 

 
           Prin fila de buget, la Tribunalul Dambovita �i pentru judec�toriile 
arondate începând cu 1 ianuarie 2011  s-au finan�at un numar de 268 posturi din 
cele 283 posturi prev�zute în �tatul de func�ii.  

Structura celor 268 de  posturi finan�ate a fost: 
� 77  posturi judec�tor  
� 2  posturi  asistent judiciar  
� 163 posturi personal auxiliar de specialitate,  
� 9 posturi consilier proba�iune 
� 9 posturi func�ionari publici  
� 8 posturi personal contractual (administrativ �i de serviciu). 

  Conform Ordinlui Ministrului justi�iei nr.70/C/2010 din 07.01.2010 si     
s-a redus  din schema de personal a Tribunalului Dambovita cu un  post de 
judec�tor.  
           �i în anul 2011 s-au înregistrat fluctua�ii de personal, ca urmare a 
promov�rii la instan�e superioare, transferului la instan�e de acela�i grad, 
deta��ri, numirii în func�ie �i eliber�ri din func�ie, precum �i transformarea 
posturilor de personal auxiliar de specialitate cu studii medii în personal auxiliar 
de specialitate cu studii superioare. 

    
În anul 2011 au avut loc  urm�toarele : 

 
- transferuri: 

� de la Judec�toria Gae�ti la Judec�toria Sector 1 Bucure�ti  – 1 judec�tor; 
�i 2 posturi de grefieri ; 1 grefier la  Curtea de Apel Pite�ti,  1 grefier  la 
Parchetul de pe lang� Judecatoria -Gae�ti; 

� de la Tribunalul Dâmbovi�a la Tribunalul Bucuresti  – 1 judec�tor 
� de la Tribunalul Dâmbovi�a la Tribunalul Dolj  – 1 consilier proba�iune; 
� la  Tribunalul Dâmbovi�a de la Tribunalul Cluj  – 1 consilier probatiune; 
� de la Judec�toria Pucioasa la Curtea de Apel Pite�ti – 1 grefier arhivar 
� la Judec�toria Moreni de  la Judecatoria Sector 1 Bucure�ti  - 1 judec�tor; 
� la Judec�toria Târgovi�te de  la Judec�toria Sector 1 Bucure�ti – 1   

judec�tor; 
� la Judec�toria Târgovi�te de  la Judec�toria Gala�i – 2 judec�tori; 
� la Judec�toria Târgovi�te de  la Judec�toria Re�i�a – 1 judec�tor; 

 
- deta��ri: 

� de la Judec�toria  Târgovi�te la Tribunalul Dâmbovi�a – 1 grefier 
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- deleg�ri în continuare la penitenciare: 
� de la Judec�toria Târgovi�te la Penitenciarul Caragiale – 1 judec�tor, 1 

grefier  
� de la Judec�toria G�e�ti la Penitenciarul G�e�ti – 1 judec�tor, 1 grefier  

 
În perioada de referin�� s-au f�cut urm�toarele: 
 

-  numiri în func�ie de execu�ie: 
� Tribunalul Dâmbovi�a – 2 func�ionari publici �i 1 merceolog; 
� Judec�toria Târgovi�te – 1 judecator de la INM; 
� Judec�toria G�e�ti – 1  judec�tor de la INM; 

 
- numiri in functii de conducere:  

� Judec�toria Moreni – pre�edinte; 
� Judec�toria  Gaesti – grefier �ef; 
� Judec�toria Racari – grefier �ef; 

 
- delegari in functii de conducere: 

� Judec�toria  G�e�ti – pre�edinte;  
� Judec�toria R�cari – pre�edinte;  

                      
La Tribunalul Dâmbovi�a �i instan�ele arondate au fost urm�toarele 

eliber�ri din func�ie : 
� Tribunalul Dâmbovi�a – prin  pensionare: 1  judec�tor, 1 fun�ionar public 
�i 1 merceolog 

� Judec�toria Moreni–  2 grefieri prin pensionare; 
În cursul anului 2011 au fost suspendate din func�ie un num�r de 8 

persoane: pentru efectuarea concediului pentru îngrijirea copilului în vârst� de 
pân� la 2 ani, din care: 3 judec�tori, 3 grefieri, 1 agent procedural �i 1 aprod. 
De asemenea au reluat activitatea, din concediu crestere copil, 1 grefier arhivar.  
          În anul 2011 nu s-au aprobat transformari de posturi de grefieri cu studii 
medii în posturi de grefieri cu studii superioare desii au fost cereri, de la 
Tribunalul Dambovita  – 1 posturi; Judecatoria Târgovi�te – 1 posturi, 
Judec�toria Pucioasa –  5 posturi �i Judec�toria R�cari – 4 posturi; 
 Activitatea desf��urat� de personalul auxiliar de specialitate a fost 
permanent supus� controlului conducerii instan�elor, direct sau prin judec�torii 
delega�i pe sectoare de activitate.  

La sfâr�itul anului 2011 posturile finan�ate prin fila de buget au fost 
ocupate, r�mânaâd vacante doar 11 posturi nefinan�ate, dup� cum urmeaz�: 

� 2 posturi judec�tori; 
� 5 posturi grefieri; 
� 3 posturi aprozi; 
� 1 post de muncitor. 
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 Un obiectiv major al anului 2011 în domeniul resurselor umane l-a 
reprezentat  continuarea eficientiz�rii activit��ii desf��urate de personalul de la 
instan�ele judec�tore�ti  prin: 

� ocuparea posturilor vacante; 
� repartizarea echilibrat� a sarcinilor stabilite prin fi�a postului pentru 

fiecare categorie de personal; 
� participarea la programele de perfec�ionare profesional�. 
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IV. 2 Resursele materiale aflate la dispozi�ia instan�ei în anul 2011 
 

 Datorit� constrângerilor bugetare impuse de contextul macroeconomic al 
anului 2011, Tribunalul Dambovita, în calitate de ordonator ter�iar de credite, s-a 
confruntat  cu o situa�ie deosebit de dificil� din punct de vedere al aloca�iei 
bugetare �i al deschiderilor lunare de credite, iar la finele anului (luna 
decembrie) nu au fost deloc deschideri de credite, ceea ce a determinat 
inregistrarea de datorii în special la furnizorii de  utilita�i pentru consumul de 
energie electrica, gaze, apa, gunoi �i la onorarii avoca�i.  
  

Astfel, bugetul ini�ial alocat în anul 2011 a fost mai mic decât de bugetul 
de care a beneficiat Tribunalul Dambovita în anul 2010, respectiv  17.853.000 
lei fa�� de 25.826.000 lei, astfel: la cheltuieli de personal în 2011 prevederile 
ini�iale au fost de 16.185.000 lei, fa�� de 23.421.000 lei în 2010, diminuarea 
înregistrat� fiind din abrogarea drepturilor cu titlul de premiu anual �i prima de 
vacan��; iar la titlul II cheltuieli pentru bunuri �i servicii prevederile au fost cu 
32 % mai mici, respectiv 1.575.000 lei în 2011 fa�� de 2.324.000 lei în 2010. 
 Urmare rectific�rilor bugetare pozitive aloca�ia  final� a anului 2011 a fost 
de 21.323.000 lei. 
 
           Bugetul  final al anului 2011 pentru Tribunalul Dambovita de 
21.323.000 lei prezint� urm�toarea structur�: 

- cheltuieli de personal –  19.113.000  lei 
- cheltuieli materiale �i servicii – 2.155.000 lei 
- cheltuieli capital – 54.000  lei 
- transferuri programe PHARE – 500  lei, 

din care s-au deschis credite dup� cum urmeaz�: 
- cheltuieli de personal – 19.113.000 lei 
- cheltuieli materiale �i servicii – 2.040.090 lei 
- cheltuieli capital – 43.400  lei 
- transferuri programe PHARE – 400  lei 

Creditele bugetare deschise au fost consumate potrivit destina�iei  
aprobate. 

 
 Structura cheltuielilor din buget pe destina�ii se prezint� astfel: 

- cheltuieli de personal – 89,63 % 
- cheltuieli materiale �i servicii – 9,56% 
- cheltuieli capital – 2,04% 
- transferuri programe PHARE – 0,0002% 
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Cheltuieli de personal 
În anul 2011 din creditele alocate pentru cheltuieli de personal s-au achitat 

drepturile salariale ale personalului Tribunalului Dâmbovi�a �i instan�elor 
arondate,  indemniza�ii de delegare, chirii pentru magistra�ii �i personalul 
auxiliar de specialitate care nu de�in locuin�� proprietate personal� în localitatea 
în care î�i desf��oar� activitatea, transportul în limita a  6 c�l�torii pentru 
magistra�i, transportul în concediu de odihn� pentru personalul auxiliar de 
specialitate �i conex, transportul dintre localitatea de domiciliu �i cea în care 
magistra�ii �i personalul auxiliar de specialitate î�i desf��oar� activitatea, 
decontare medicamente. 
 De men�ionat faptul c� în anul 2011 nu s-au alocat  credite �i nu au fost 
nici prevederi bugetare pentru prime �i punerea în executare a titlurilor 
executorii. 
 

 Bunuri  �i  servicii 
  Din creditele alocate în bugetul anului 2011 pentru „Bunuri �i servicii” 
Tribunalul Dâmbovi�a a reu�it s�  asigure desf��urarea atât a activit��ii proprii, 
cât �i a celor 5 (cinci) instan�e judec�tore�ti din circumscrip�ia teritorial�. 
  Creditele alocate la „Bunuri  �i servicii” în sum� de 2.040.090 lei  au 
fost utilizate pentru: 

- achitarea consumurilor privind utilit��ile: energie electric�, gaze, ap�, 
energie termic�  ; 

- achizi�ionare de rechizite, imprimate, registre, materiale consumabile 
copiatoare, calculatoare, imprimante (tonere), carburan�i,  plat� servicii 
cur��enie, actualizare baz� legisla�ie; 

- transmiterea  actelor de procedur�: cita�ii �i comunic�ri, coresponden�� ; 
- obiecte de inventar; 
- deplas�ri; 
- abonamente la publica�ii juridice pentru anul 2011  
- onorarii avoca�i; 
- expertize medico – legale dispuse de instan�� a fi achitate din fondurile 

tribunalului, traduceri �i plat� interpre�i; 
În anul 2011 func�ionarea instan�elor judec�tore�ti a fost afectat� de  

insuficien�a fondurilor alocate pentru Bunuri �i servicii, mai ales în primele 
noua luni ale anului, când a existat riscul bloc�rii activit��ii.  

De mentionat este faptul ca din bugetul alocat pentru Bunuri �i servicii, 
cheltuielile pe structura se prezinta, astfel: 

- cheltuieli utilita�i – 38,0%; 
- onorarii avoca�i – 33.5%; 
- cheltuieli cu hartia, tonere, registre �i coper�i �i transmiterea  actelor de 

procedur�: cita�ii �i comunic�ri, coresponden�� – 16,1%; 
- cheltuielile cu cura�enia �i între�inerea ascensoarelor – 3,2 %; 
- contribu�ia institu�iei pentru fondul de handicapa�i – 2,0%; 
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- restul de 7,2% sunt cheltuieli efectuate pentru: repara�ii curente, 
rechizite, materiale de cura�enie, piese schimb, obiecte inventar inclusiv 
înoirea stampilelor, plata expertizelor medicale �i a traduc�torilor; 

Asigurarea resurselor financiare la nivelul actualelor nevoi este condi�ia 
primordial� pentru reu�ita reformei sistemului judiciar care reprezint� o 
prioritate în cadrul procesului de reform� institu�ional� din România. 

  În decursul timpului, în func�ie de nivelul aloca�iei bugetare, s-au f�cut 
eforturi pentru punerea în siguran�� a cl�dirilor  în care func�ioneaz� instan�ele.  

 
Cheltuieli de capital 
Cheltuielile de capital  în anul 2011 s-au alocat prin fila de buget în sum� 

de 54.000 lei, s-au deschis credite de 43.400 lei, din care s-au efectuat pl��i în 
suma de 43.400 lei pentru: efectuarea propunerii de proiect privind separarea 
fluxurilor, a expertizei tehnice, a auditului energetic �i a studiului geotehnic 
pentru obiectivul interven�ii �i extindere la sediul Judec�toriei Târgovi�te.  

Obiectivul principal în anul 2012 pentru investi�ii sunt lucr�rile de 
extindere, consolidare, amenajare �i repara�ii capitale de la Judec�toria 
Târgovi�te, men�ion�m c� pân� în prezent s-a efectuat studiul de fezabilitate, 
urmând a fi prezentat în comisia CTE a MJ, dupa care urmeaz� etapele: 
întocmirea proiectului cu respectarea legisla�iei pentru achizi�ie; ob�inerea 
autoriza�iei de construc�ii �i organizarea licita�iei pentru constructor. 

In anul 2011 nu au fost aprobate lucr�ri de interven�ie la nici o instan��, 
motiv pentru care se vor continua demersurile necesare  aprob�rii documenta�iei 
privind lucr�rile pentru eficientizare energetic� �i lucr�ri de igienizare la 
urmatoarele instan�e: 

Judec�toria Gae�ti: lucr�ri între�inere, zugr�veli, igienizare, revizii 
instala�ii sanitare, amenajare spa�ii arhiv�, consolidare �i vopsire gard exterior, 
automatizare central� termic� – 110.000 lei; 

Judec�toria Racari: lucr�ri între�inere, zugraveli, igienizare, revizii 
instala�ii sanitare, amenajare spa�ii arhiv�, automatizare central� termic�, 
consolidare �i vopsire gard exterior – 85.000 lei; 

Pentru Judec�toria Pucioasa se vor relua demersurile efectuate în anul 
2011 pentru includerea pe lista de investi�ii pentru lucr�ri repara�ii capitale �i 
refunc�ionalizare prin creerea spa�iilor necesare pentru arhiva prin amenajarea 
cur�ii interioare a cl�dirii, întrucât s-a efectuat ob�inerea cl�dirii de la Primaria 
Pucioasa prin hotarare de guvern. Vor mai fi prev�zute �i urm�toarele lucr�ri: 
înlocuire tâmpl�rie exterioar�, izola�ie termic�, repara�ii la instala�iile sanitare, 
zugraveli, igienizare, automatizare central� termic�. 

 
Fonduri cu destina�ie special� 

 Prin intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 195 din 25 mai 2004 
pentru aprobarea Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr. 58/2003 privind 
modificarea �i completarea Codului de procedur� civil� �i aprobarea  Normelor 



 76 

metodologice privind colectarea, gestionarea �i eviden�a fondului cu destina�ie 
special� pentru stimularea personalului din sistemul justi�iei prin Ordinul 
nr.2404/C/07.09.2004 al Ministrului Justi�iei s-a continuat activitatea de încasare 
a veniturilor din amenzi judiciare �i din recuperarea cheltuielilor judiciare 
avansate de stat prin casieria Tribunalului Dâmbovi�a �i a judec�toriilor din raza 
de competen��. 
  Astfel, în anul 2011 s-au încasat prin casieria Tribunalului Dâmbovi�a �i 
si  a  judec�toriilor arondate  suma de 65884 lei reprezentând cheltuieli judiciare 
avansate de stat �i 4.543 lei reprezentând amenzi judiciare. 

 Conform prevederilor legale un procent de 75% din sumele încasate 
reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat �i amenzi judiciare au fost 
virate în contul Ministerului Justi�iei, respectiv suma de 52.545 lei iar diferen�a 
de 25% la bugetul statului. 

 
  Fondurile cu destina�ie special� provenite din activitatea financiar-
contabil� desf��urat� în cadrul Biroului Local pentru Expertize Judiciare 
Tehnice �i Contabile în baza O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activit��ii de 
expertize tehnice judiciare �i extrajudiciare sunt în sum� de 1.174.174 lei, 
reprezentând onorarii stabilite de organele judiciare când s-a dispus efectuarea 
expertizei în vederea l�muririi unor fapte sau împrejur�ri ale cauzei din care s-au 
efectuat pl��i de 1.059.117 lei reprezentând onorarii achitate exper�ilor pentru 
lucr�rile de expertiz� efectuate �i depuse la instan��.    
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 CAPITOLUL V - RAPORTURILE DINTRE INSTAN�� �I 
CELELALTE INSTITU�II �I ORGANISME, PRECUM �I CU 
SOCIETATEA CIVIL� 
 

V.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 
  

Conform sistemului actual de organizare al instan�elor, tribunalul nu are 
în principal raporturi directe cu C.S.M-ul, acestea derulându-se în cea mai mare 
parte prin intermediul Cur�ii de Apel Ploie�ti. 

Problematica schimbului de informa�ii – prin intermediul Cur�ii de Apel 
se refer� la comunicarea unor date, situa�ii, informa�ii, precum �i a unor puncte 
de vedere în probleme în care C.S.M–ul consult� judec�torii tuturor instan�elor. 

Trebuie men�ionat faptul c�, în multe dintre aceste solicit�ri, termenele de 
comunicare sunt extrem de scurte, astfel c� suntem de multe ori în 
imposibilitatea de a proceda la o consultare real� a tuturor judec�torilor pentru 
exprimarea în cuno�tin�� de cauz� a unor puncte de vedere bine argumentate, 
care s� fie folosite în procesul decizional. 

Raporturile directe pe care le-am avut cu C.S.M-ul în anul 2011 s-au 
concretizat în cele 23 solicit�ri ale inspec�iei judiciare, referitoare la plângeri 
formulate de justi�iabili, pentru care s-au întocmit referate de c�tre judec�torii 
desemna�i prin Ordinul de Serviciu în termenele stabilite.  

Au fost �i solicit�ri ale tribunalului adresate C.S.M-ului, prin intermediul 
Cur�ii de Apel, referitoare la delegarea sau prelungirea deleg�rii pentru func�ii 
de conducere  la nivelul instan�elor arondate (Judec�toria G�e�ti), cerere care a 
fost onorat�. 
 De asemnea remarc�m sprijinul acordat de membrii Consiliului Superior 
al Magistraturii, domnului judec�tor Marin Tudose �i doamnei judec�tor Mona 
Pivniceru, care, cu ocazia  deplas�rii f�cut� la instan�ele din Jude�ul Dâmbovi�a, 
la sfâr�itul anului 2011 s-a finalizat activitatea de delegare în func�ia de 
pre�edinte la Judec�toria R�cari a doamnei judec�tor Maria  Miri�oiu, de la 
Tribunalul Dâmbovi�a. 
 
 V.2. Raporturile dintre instan�� �i parchetul corespunz�tor în grad 
 

Raporturile cu parchetul �i cu organele de poli�ie au avut la baz� interesul 
comun de realizarea unui act de justi�ie de calitate, într-un climat de 
responsabilitate �i respect reciproc. 

În cadrul activit��ilor specifice s-au luat toate m�surile pentru respectarea 
termenelor procedurale pentru a nu afecta activitatea la nivelul fiec�rei institu�ii, 
aspectele privind unele disfunc�ionalit��i fiind rezolvate în timp util de 
conducerile acestora. 

Este de remarcat �i faptul c� în anul 2011 au fost organizate în comun 
ac�iuni de formare profesional� în materie penal�, care au fost de un real folos în 
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activitatea practic� �i a contribuit, de asemenea, la consolidarea rela�iilor 
colegiale dintre magistra�ii celor dou� institu�ii. 

În raporturile cu I.P.J. Dâmbovi�a s-au organizat întâlniri periodice pentru 
analizarea unor probleme organizatorice ivite în practic�, în solu�ionarea 
plângerilor contraven�ionale, dar �i pentru stabilirea unei modalit��i de 
colaborare eficiente privind punerea în executare a mandatelor de executare a 
pedepselor închisorii, care s-a finalizat   printr-un protocol  ce urmeaz� afi pus în 
aplicare. 
 
 

 V.3. Raporturile cu Baroul de Avoca�i, cu exper�ii judiciari 
 
Raporturile tribunalului �i al instan�elor arondate cu Baroul de Avoca�i   

s-au desf��urat în condi�ii de colaborare �i colegialitate, prin asigurarea, 
conform Regulamentului, a priorit��ii în studierea dosarelor �i a înregistr�rii 
actelor la dosare. 

În acela�i spirit Baroul de Avoca�i a desemnat cu punctualitate ap�r�tori 
din oficiu la cererea instan�elor, atât în timpul programului de lucru, cât �i în 
afara acestui program �i în zilele libere sau s�rb�tori legale. 

Au existat în cursul anului  sesiz�ri din partea conducerii Baroului în 
leg�tur� cu unele cazuri izolate de manifest�ri arogante, subiective, lipsite de 
colegialitate din partea unor magistra�i, probleme care au fost discutate la 
nivelul conducerilor de instan��, adoptându-se atitudinea care se impunea. 
 Pe aceast� linie s-a desf��urat  în cursul anului 2011, o întâlnire a 
conducerii Baroului Dâmbovi�a cu conducerea Tribunalului Dâmbovi�a �i a 
instan�elor arondate pentru analizarea acestor aspecte negative �i eliminarea lor 
pe viitor. Conducerile instan�elor trebuie s� se implice mai mult în asigurarea 
unui climat de colaborare între cele dou� institu�ii. 

 
V.4 Raporturile cu mass-media 
 
Transparen�a activit��ii instan�ei presupune �i accesul presei sau a altor 

mijloace mass-media la informa�iile care pot fi date publicit��ii. 
Înt�rirea imaginii �i transparen�ei institu�ionale se poate realiza prin 

stabilirea unei strategii de comunicare pe termen lung a Biroului de Informare �i 
Rela�ii Publice.  

În cursul anului 2011, tribunalul, prin intermediul Biroului de Informare 
�i Rela�ii Publice, a manifestat deschidere fa�� de reprezentan�ii mass-media, 
fiind oferite informa�ii la cerere, organizate conferin�e de pres�, participare la 
emisiuni televizate în care s-au dezb�tut probleme care intereseaz� comunitatea 
local�, cicluri de conferin�e �i interviuri dup� intrarea în vigoare a noului cod 
civil. 
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Au fost �i situa�ii în care presa a relatat într-un mod denaturat realitatea – 
f�r� a exista o reac�ie prompt� de restabilire a adev�rului – prin exercitarea 
dreptului la replic�. 

Cauza o reprezint� o comunicare ineficient� între instan�� �i 
reprezentan�ii presei, ceea ce impune modificarea atitudinii în raporturile cu 
publicul �i mass-media, furnizarea rapid�, complet� �i diversificat� de 
informa�ii prin toate mijloacele de comunicare, precum �i întâlniri periodice cu 
jurnali�tii.  

 
 
V.5. Raporturile cu justi�iabilii 

 
În activitatea instan�ei s-a urm�rit �i realizarea unei rela�ii corespunz�toare 

cu justi�iabilii, prin asigurarea garan�iilor respect�rii drepturilor lor procesuale �i 
materiale. 

Acest lucru s-a realizat atât prin comunicarea direct� în s�lile de judecat�, 
cât �i prin Biroul de Informare �i Rela�ii Publice, prin r�spunsurile la peti�ii �i la 
solicit�rile de interes public formulate, dar �i prin afi�area informa�iilor utile la 
avizier �i pe website-ul instan�ei. 

De asemenea, celor interesa�i le-au fost înmânate ghiduri de orientare 
necesare asigur�rii unei minime instruiri juridice a acestora. 

Tot pe aceast� linie au fost instalate la zone de acces a publicului trei 
chio�curi informatice, care au contribuit la ob�inerea în timp scurt a datelor 
necesare privind dosarele aflate pe rolul instan�ei. 

Aplica�ia ECRIS a facilitat �i simplificat accesul celor interesa�i la 
eviden�ele instan�ei, f�r� a fi necesar� deplasarea la sediul instan�ei. 

A existat �i  un studiu sociologic efectuat de expertul din cadrul Cur�ii de 
Apel Ploie�ti, ale c�rui concluzii eviden�iaz�  o percep�ie pozitiv� a justi�iabililor 
fa�� de activitatea instan�ei. 

Se impune pe viitor îmbun�t��irea interac�iunii dintre justi�iabili �i cei 
chema�i s� înf�ptuiasc� actul de justi�ie pentru c� numai în urma con�tientiz�rii 
cet��enilor asupra rolului lor în acest act se va ajunge la cre�terea încrederii în 
justi�ie. 

Ca o concluzie la raporturile instan�ei cu celelalte institu�ii �i organisme �i 
cu societatea civil�, sunt de relevat rezultatele sondajului organizat de Curtea de 
Apel Ploie�ti care au eviden�iat aspecte deosebit de favorabile, ce pot constitui 
un reper  pentru activitatea viitoare.  
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CAPITOLUL VI - CONCLUZII 
 
 

Realizarea unui sistem judiciar independent, impar�ial, credibil �i eficient, 
reprezint� o condi�ie necesar� pentru suprema�ia legii �i a principiului statului de 
drept, iar m�surile de consolidare a independen�ei sistemului judiciar trebuie s� 
duc�, nu doar la afirmarea principiului separa�iei în stat, ci �i la aplicarea 
acestuia în practic�. 

Atingerea acestui obiectiv necesit� implicarea tuturor judec�torilor �i 
personalului auxiliar din cadrul instan�ei. 

Anul 2011 a fost pentru justi�ia român� în general, dar �i pentru instan�ele 
noastre, un an cu probleme, în care, s-a men�inut  subfinan�area sistemului �i 
diminuarea salariilor pe fondul cre�terii volumului de activitate, necesitatea 
asimil�rii unor reglement�ri (Noul cod civil), într-un timp scurt �i cu o legisla�ie 
insuficient�, dar �i atingeri aduse  statutului magistratului prin modificarea Legii 
nr. 303/2004, privind r�spunderea disciplinar�. 

Evident c� în acest context general, dar �i cel particular, pentru tribunal �i 
instan�ele arondate, rezultatele ob�inute, nu au fost pe m�sura eforturilor depuse 
constant atât de judec�tori, cât �i de personalul auxiliar. 

Aceste aspecte au fost relevate în cadrul concluziilor prezentate la fiecare 
capitol în parte, elementele caracteristice vizeaz� cre�terea constant� a 
volumului de activitate, în cadrul unei scheme de personal în continu� diminuare  
�i în  fluctua�ie, lipsa unor prognoze privind evolu�ia resurselor umane, 
instabilitatea legisla�iei care afecteaz� chiar statutul magistratului, legate de 
salarizare, pensionare, recunoa�terea altor drepturi, etc.  

Un program managerial pentru anul 2011 nu poate avea succes decât prin 
implicarea tuturor: manageri, judec�tori, personal auxiliar, pornind de la 
elementele definitorii de stabilitate, date de valoarea profesional� �i etic� a 
judec�torilor tribunalului (aproximativ 1/3 sunt doctori sau doctoranzi în drept), 
condi�ii de lucru bune într-un sediu nou, care va trebui mai bine gospod�rit, 
informatizarea institu�iei, inexisten�a problemelor de disciplin� în rândul 
judec�torilor �i personalului auxiliar, interesul mare �i constant pentru 
perfec�ionarea preg�tirii profesionale. 

Îmbun�t��irea accesului cet��eanului la justi�ie, realizarea unui act de 
justi�ie transparent �i aplicarea normelor de drept comunitar, diminuarea 
corup�iei, solu�ionarea cu celeritate a cauzelor, dar �i o practic� unitar�, continu� 
s� reprezinte obiective prioritare pentru anul 2010, iar conducerea administrativ� 
a instan�elor are un rol important în îndeplinirea lor. 

Direc�iile de activitate �i m�surile propuse, completate cu o garantare a 
independen�ei puterii judec�tore�ti �i o salarizare corespunz�toare, ar determina 
cu certitudine ca Tribunalul Dâmbovi�a �i instan�ele arondate s� se înscrie 
printre instan�ele cu rezultate superioare la nivelul Cur�ii de Apel Ploie�ti. 


