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II  NN  TT  RR  OO  DD  UU  CC  EE  RR  EE  
 

 

Dobândirea de c�tre România a calit��ii de stat membru al Uniunii 
Europene începând cu 1 ianuarie 2007, presupune pentru întreaga societate 
româneasc� sporirea eforturilor în vederea compatibiliz�rii institu�iilor, normelor 
�i mentalit��ilor române�ti cu cele europene.  

Justi�iei în special îi revine un rol de maxim� importan�� în func�ionarea 
efectiv� ca parte a justi�iei europene. În acest sens, crearea unui sistem judiciar 
independent, impar�ial, credibil, eficient �i transparent, devine un deziderat 
pentru care nu trebuie precupe�it nici un efort din partea tuturor factorilor 
implica�i în acest proces complex. 

Societatea democratic� are nevoie de o justi�ie independent� care s� dea 
dovad� de integritate, domeniu în care trebuie în continuare f�cute eforturi 
legislative, organizatorice, de schimbare a culturii organiza�ionale a sistemului 
de justi�ie, de asigurare a unor standarde profesionale înalte în cadrul tuturor 
sectoarelor justi�iei. 
 Tribunalul Dâmbovi�a a fost înfiin�at în anul 1968 în baza Legii nr. 
58/1968 pentru organizarea judec�toreasc�, �i func�ioneaz� în baza Legii 
nr.304/29.06.2004 privind organizarea judiciar�.  
 În conformitate cu art.2 pct.2 din Legea nr.304/2004, justi�ia se realizeaz� 
prin urm�toarele instan�e: Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, cur�i de apel, 
tribunale, tribunale specializate, instan�e militare �i judec�torii. 
  Tribunalele sunt instan�e cu personalitate juridic�, organizate la nivelul 
fiec�rui jude� �i al municipiului Bucure�ti, �i au, de regul�, sediul în municipiul 
re�edin�� de jude�. Conform Legii nr.304/2004 în jude�ul Dâmbovi�a 
func�ioneaz� un tribunal ce are în raza de competen�� Judec�toriile Târgovi�te, 
G�e�ti, Pucioasa, R�cari �i Moreni.  
 Din punct de vedere administrativ �i teritorial Tribunalul Dâmbovi�a î�i 
desf��oar� activitatea în circumscrip�ia Cur�ii de Apel Ploie�ti. 
 Conform legii, puterea judec�toreasc� este separat� �i în echilibru cu 
celelalte puteri ale statului, având atribu�ii proprii ce sunt exercitate prin 
instan�ele judec�tore�ti în conformitate cu principiul constitu�ional al 
independen�ei �i inamovibilit��ii judec�torilor ce constituie serviciu public prin 
intermediul c�ruia se exercit� func�ia judiciar�. 

Activitatea judiciar� a Tribunalului Dâmbovi�a se desf��oar� în sec�ii, 
dup� cum urmeaz�:  

1.- Sec�ia Penal�  
2.- Sec�ia I civil�  
3.- Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal 
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În cadrul Tribunalului Dâmbovi�a func�ioneaz� �i urm�toarele 
compartimente auxiliare :   

1.- Grefa, registratura �i arhiva – care efectueaz� opera�iuni privind 
primirea, înregistrarea �i expedierea coresponden�ei, îndosarierea actelor, 
p�strarea registrelor, precum �i alte lucr�ri cu caracter auxiliar, necesare bunei 
desf��ur�ri a activit��ii instan�elor.  

2.- Departamentul economico – financiar �i administrativ, care asigur� 
activitatea economic�, financiar� �i administrativ� pentru tribunal �i cele 5 
judec�torii din circumscrip�ia sa.  

3.- Biroul de informare �i rela�ii publice care asigur� leg�turile instan�ei 
cu publicul �i cu mijloacele de comunicare în mas�, în vederea garant�rii 
transparen�ei activit��ii judiciare, în condi�iile stabilite de lege.  

4.- Biroul local pentru expertize judiciare tehnice �i contabile care �ine 
eviden�a exper�ilor tehnici judiciari �i a exper�ilor contabili �i are atribu�iuni în 
vederea efectu�rii expertizelor judiciare tehnice �i contabile.  

5.- Serviciul pentru protec�ia victimelor �i reintegrare social� a 
infractorilor care exercit� atribu�ii speciale prev�zute de lege pentru protec�ia 
victimelor unor infrac�iuni �i pentru reintegrarea social� a infractorilor.  

 Conducerea tribunalului este asigurat� de pre�edinte ajutat de c�tre 
vicepre�edinte, iar fiecare sec�ie are un pre�edinte; deciziile se iau la propunerea 
pre�edintelui de c�tre Colegiul de Conducere. 
 Pe lâng� activitatea de judecat� a cauzelor civile �i penale judec�torii 
coordoneaz� �i r�spund de buna desf��urare a activit��ii compartimentelor 
auxiliare, urm�rindu-se ca întreg circuitul dosarului, începând de la înregistrare, 
judecata propriu-zis�, trimiterea în c�ile de atac �i executarea hot�rârilor, s� fie 
supravegheat� de c�tre judec�tor. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  II  
SSTTAARREEAA  IINNSSTTAANN��EEII  ÎÎNN  AANNUULL  22001122  

 
 

SSEECC��IIUUNNEEAA  II      
AACCTTIIVVIITTAATTEEAA  IINNSSTTAANN��EEII  

 
I.1. VOLUMUL  DE ACTIVITATE LA NIVELUL TRIBUNALULUI 

DÂMBOVI�A, PE SEC�II/COMPLETE SPECIALIZATE/MATERII 
 
Tribunalul Dâmbovi�a �i instan�ele arondate acestuia au avut pe rol în anul 

2012 un num�r de  53.578 cauze, din care 41.616 cauze nou înregistrate  �i 
11.962 stoc din 2011, reprezentând în procente o sc�dere nesemnificativa de 
0,13% fa�� de anul 2011, când instan�ele din jude�ul Dâmbovi�a au înregistrat 
42.994 având de solu�ionat un num�r de 53.649 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  
16.001 dosare (1480 penale �i 14.521 civile), dintre care 12.264 
dosare (1143 penale �i 11.121 civile �i comerciale) au fost 
înregistrate în anul 2012, la care se adaug� stocul de 3737  dosare 
(337 penale �i 3400 civile); 

o Judec�toria Pucioasa - volumul total de activitate a fost de 3064 
dosare (383 penale �i 2681 civile), din care 2500 dosare (280 
penale �i 2220 civile) au fost înregistrate în anul 2012 la care se 
adaug� stocul de 564 dosare (103 penale �i 461 civile); 

o Judec�toria G�e�ti - volumul total de activitate a fost de 8334 
dosare (510 penale �i 7824 civile), din care 6367 dosare (391 
penale �i 5976 civile) au fost înregistrate în anul 2012 la care se 
adaug� stocul de 1.967  (119 penale �i 1848 civile) dosare; 

o Judec�toria R�cari - volumul total de activitate a fost de 4183 
dosare (462 penale �i 3721 civile), din care 3029 dosare (279 
penale �i 2750 civile) au fost înregistrate în anul 2012 la care se 
adaug� stocul de 1154 (183 penale �i 971 civile) dosare; 

o Judec�toria Moreni - volumul total de activitate a fost de 4288 
dosare (1718 penale �i 2570 civile), din care 3880 (1606 penale �i 
2274 civile) dosare au fost înregistrate în anul 2012, la care se 
adaug� stocul de 408 dosare (112 penale �i 296 civile); 

 
 

 Volumul de activitate la nivelul  Tribunalului Dâmbovi�a 
 

În anul 2012 au fost înregistrate 13.576 cauze, fa�� de 13.249 cauze în 
anul 2011 – reprezentând o cre�tere cu  327 cauze. 

Stocul de dosare a fost  de 4.132 cauze, astfel încât pe rolul Tribunalului 
Dâmbovi�a s-au aflat în 2012 un num�r de  17.708  cauze, cu 713 cauze mai 
multe ca în anul 2011, când au fost pe rol 16.995 cauze. 
 Se poate observa o sc�dere a stocului de dosare la sfâr�itul anului 2012 
(4.083) comparativ cu anul 2011 (4.132), în condi�iile în care judec�torii 
Tribunalului Dâmbovi�a au avut de solu�ionat cu 713 mai multe dosare decât în 
anul anterior. 
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Dinamica volumului de activitate a operativit��ii pe instan�� 
 

ANUL STOC 
ANTERIOR 

INTRATE 
IN 

CURSUL 
ANULUI 

TOTAL 
CAUZE 

PE 
ROL 

SOLUTIONAT STOC 
LA 

FINELE 
ANULUI 

SUSPENDATE OPERATIVITATE 

2011 3746 13249 16995 12863 4132 563 78,28 % 
2012 4132 13576 17708 13625 4083 500 79,18 % 

% +  10 % + 2 % + 4 % + 6 % - 1 % - 13% + 1 % 
 

 
Ponderea activit��ii tribunalului fa�� de activitatea tuturor instan�elor a fost 

de  33,05%. 
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PONDERE DOSARE AFLATE PE ROL LA TRIBUNALUL 
DÂMBOVI�A FA�� DE TOTAL INSTAN�E - 2012
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Referitor la  structura cauzelor, în func�ie de stadiul procesual,  la nivelul 

tribunalului se prezint� astfel:  
În anul 2012, 14.054 cauze de prim� instan�� (1004 cauze penale, 4206 

cauze civile �i 8844 cauze civile, de contencios administrativ �i fiscal)  – 
reprezentând un procent de 79,37%, 398 cauze de apel (3 cauze penale, 382 
cauze civile �i 13 cauze civile, de contencios administrativ �i fiscal) – 
reprezentând un procent de 2,25% �i 3256 cauze în recurs (545 cauze penale, 
1501 cauze civile �i 1210 cauze civile, de contencios administrativ �i fiscal)  – 
reprezentând un procent de 18,39 % din activitatea total� a instan�ei. 

 

PONDEREA DOSARELOR AFLATE PE ROL DUP� STADIUL 
PROCESUAL LA TRIBUNALUL DÂMBOVI�A ÎN ANUL 2012

APEL 2.25%

RECURS 
18.39% FOND 79.37%
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Ponderea volumului de activitate  al sec�iilor raportat  la volumul 
instan�ei se prezint� astfel: Din totalul de 17.708 cauze ce a avut instan�a de 
solu�ionat, 6089 cauze au reprezentat volumul sec�iei I civil�, ceea ce înseamn� 
un procent de 34,39% - mai mic cu 4 procente decât în anul 2011, când acesta a 
fost de 38,01%, 10.067 cauze sec�ia a II-a civil�, ele reprezentând un procent de 
56,85% mai mult cu 5 procente  decât în anul 2011, când acesta a fost de 
51,64% �i 1552 cauze  la sec�ia penal�, procentul fiind de 8,76% mai mic cu 2 
procente fa�� de 2011, când a fost de 10,35%. 

 
PONDEREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE A SEC�IILOR 

RAPORTAT LA VOLUMUL 
TRIBUNALUL DÂMBOVI�A ÎN ANUL 2012

Sec�ia Penal� 
8.76%

Sec�ia II Civil� 
56.85%

Sec�ia I Civil� 
34.39%
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56.85%

10.35%
8.76%

Sec�ia I Civil� Sec�ia II Civil� Sec�ia Penal�

PONDEREA VOLUMULUI DE ACTIVITATE PE SEC�II ÎN ANII 2011 �I 
2012 RAPORTAT LA  VOLUMUL TRIBUNALULUI DÂMBOV�A

2011 2012
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 Volumul de activitate pe sec�ii �i principalele materii 
 
La Sec�ia I Civil� (denumit� în grafice Sec�ia I civil�) s-au înregistrat, în 

cursul anului 2012, 4652 dosare, cu 252 dosare mai pu�in decât în anul 2011, �i a 
avut de solu�ionat 6089 dosare,  cu 370 dosare mai pu�in decât în anul 2011. 

Ponderea dosarelor avute de solu�ionat a fost de 34,39% din num�rul total 
de dosare aflate pe rolul  tribunalului, fa�� de 38,01% în anul 2011. 
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VOLUMUL DE ACTIVITATE ÎN ANII 2011 �I 2012

ÎNREGISTRATE DE SOLU�IONAT

ÎNREGISTRATE 4904 4652

DE SOLU�IONAT 6459 6089

2011 2012
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Volumul de activitate pe stadii procesuale: 
 

� 4206 dosare în prim� instan�� reprezentând 69,08 % din totalul activit��ii 
sec�iei; 

� 382 dosare în apel reprezentând 6,27 %; 
� 1501 dosare în recurs reprezentând 24,65%. 

 

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

RECURS, 1501, 
24.65%

APEL, 382, 6.27%

FOND, 4206, 69.08%

FOND APEL RECURS
 

 
Volumul de activitate pe complete specializate: 
 

� 3233 dosare – conflicte de munc� �i asigur�ri sociale, adic� 76,87% din 
num�rul de dosare avute de solu�ionat în prim� instan��; 

� 805 dosare – minori �i familie, adic� 19,14% din num�rul de dosare avute 
de solu�ionat în prim� instan��; 

� 177dosare – recurs fond funciar reprezentând 11,79% din num�rul de 
dosare avute de solu�ionat în recurs; 

� 1324 dosare – recurs de drept comun reprezentând 88,21%. 
 

Se observ� o preponderen�� a dosarelor având ca obiect conflicte de 
munc� �i asigur�ri sociale. 
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- SEC�IA CIVIL� - 
PONDEREA DOSARELOR DE CONFLICTE DE MUNC� �I 
ASIGURARI SOCIALE, MINORI �I FAMILIE, ALTE CAUZE
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- SEC�IA CIVIL� -
 PONDEREA DOSARELOR DE FOND FUNCIAR
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Se constat�  c� ponderea cauzelor o reprezint� cele în prim� instan�� unde 

se înregistreaz� o cre�tere cu 167 dosare, în apel se constat� o sc�dere cu 202 
dosare a cauzelor aflate pe rolul instan�ei, iar în ceea ce prive�te cauzele de 
recurs putem spune c� �i aici a existat o sc�dere a cauzelor aflate pe rol cu 335 
mai pu�in fa�� de 2011. 
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        În materie penal� Tribunalul Dâmbovi�a a înregistrat în anul 2012  un 
num�r de 1414 cauze, cu 48 cauze mai pu�in fa�� de anul 2011, când au fost 
înregistrate 1426 cauze. 

 Pe categorii de cauze situa�ia înregistr�rilor se prezint� astfel: 
� fond penal – 907 (în cre�tere  fa�� de anul 2011, când au fost înregistrate 

833 cauze); 
� recurs penal – 507 (în sc�dere fa�� de anul 2011 când  au fost înregistrate 

587 cauze). 
          Ad�ugând la num�rul dosarelor nou înregistrate în anul 2012, num�rul 
dosarelor aflate în stoc la începutul anului 2012, respectiv 138, sec�ia penal� a 
avut de solu�ionat un num�r de 1552 cauze penale (1004 fonduri, 3 apeluri, 
545 recursuri), deci cu 207 cauze mai pu�in decât în anul 2011, când num�rul 
cauzelor penale aflate pe rolul instan�ei  a fost de 1759  (939 fonduri, 153 apeluri 
�i 667 recursuri).   

 

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

RECURS, 545, 
35.12%

APEL, 3, 0.19%

FOND, 1004, 64.69%

FOND APEL RECURS
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              Sec�ia penal� a solu�ionat în anul 2012 un num�r de 1426 cauze, cu 
195 mai pu�in decât în anul 2011, înregistrându-se o sc�dere de 13,67%. 
                 Ca prim� instan�� sec�ia penal� s-a pronun�at în anul 2012 în 903 cauze 
penale (a pronun�at 485 sentin�e �i 418 încheieri), deci cu 61 mai mult decât în 
anul 2011, când s-a pronun�at în 842 cauze penale (462 sentin�e �i 380 
încheieri). Ca instan�� de recurs a pronun�at 520 cauze penale (cu 109 mai pu�in 
decât în anul 2011, când s-au pronun�at  629 cauze).   
 

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

RECURS, 520, 
36.47%

APEL, 3, 0.21%

FOND, 903, 
63.32%

FOND APEL RECURS
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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 7510 dosare, cu 627 dosare mai 
mult decât în anul 2011, cre�terea în procente fiind de 9,11%. 

Ad�ugând stocul de 2557 dosare de la începutul anului la cele înregistrate, 
rezult� c� aceast� sec�ie a avut de solu�ionat 10.067 dosare, cu 1.290 cauze mai 
mult decât in anul 2011,  când  acesta  fost de 8.777 cauze. 

Ponderea volumului de activitate al acestei sec�ii la activitatea general� a 
tribunalului (17.708),  este de 56,85%, fa�� de 51,64% în anul 2011. 
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Volumul de activitate pe categorii de cauze a fost urm�torul : 
 

� 7168 au fost dosare în prim� instan�� – reprezentând 71,20%; 
� 13 dosare în apel – reprezentând 0,13% 
� 1210 dosare au fost în recurs – reprezentând 12,02% ; 
� 1676 au fost dosare de insolven�� – reprezentând 16,65%. 

 



 15 

- SEC�IA II CIVIL� -
PONDERE DOSARE PE STADII PROCESUALE TRIBUNAL

APEL, 13, 0.13%

RECURS, 1210, 
12.02%
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FOND SINDICE RECURS APEL  
 

         Ca instan�� de fond, a avut de solu�ionat 6349 dosare având ca obiect 
litigii de contencios administrativ �i fiscal (adic� 88,57% din num�rul dosarelor 
în prim� instan��, cu excep�ia celor de insolven��), 819 dosare au avut ca obiect 
litigii cu profesioni�tii (adic� 11,43%). 
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 16 

Fa�� de anul 2011 se constat� o cre�tere a num�rului de dosare avute de 
solu�ionat în prim� instan�� de 15,93% (de la 6183 dosare în 2011 la 7168 
dosare în 2012). 

La  dosarele având ca obiect litigii de contencios administrativ �i fiscal s-a 
înregistrat o cre�tere de 28,94 % (de la 4924 în 2011 la 6349 în 2012), iar la cele 
având ca obiect litigii cu profesioni�tii a existat o sc�dere de 53,72% (de la 1259 
în 2011 la 819 în 2012). 

În cauzele de insolven�� se constat� o cre�tere a num�rului de dosare 
avute de solu�ionat de 44,36% (de la 1161 dosare în 2011 la 1676 dosare în 
2012). 

Ca instan�� de recurs, a avut de solu�ionat în anul 2012, un num�r de 
909 dosare în materie contraven�ional� (75,12%), fa�� de  1076 în 2011, în  
sc�dere cu 18,37% �i 301 de dosare în litigii cu profesioni�tii (24,88%), fa�� de  
350 în 2011,  în sc�dere cu 16,28%. 

 

- SEC�IA II CIVIL� -
 PONDEREA DOSARELOR DE RECURS MATERIE 

CONTRAVEN�IONAL�

301, 24.88%

909, 75.12%

LITIGII CU PROFESIONI�TII MATERIE CONTRAVEN�IONAL�
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Volumul de activitate pentru fiecare dintre cele 3 sec�ii ale Tribunalului 
Dâmbovi�a se prezint� astfel: 
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2011 4039 584 1836

2012 4206 382 1501
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2011 2012

2011 939 153 667

2012 1004 3 545

FOND APEL RECURS
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 I.2. ÎNC�RC�TURA PE JUDEC�TOR 
 

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 
794 de cauze in anul 2012, fa�� de  800 cauze in anul 2011. 

 

800
794

ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2011 �I 
2012

2011 2012
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- SEC�IA II CIVIL� - 
  VOLUMUL DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN ANII 2011�I 2012 

2011 2012

2011 6183 1161 1426

2012 7168 1676 1210

FOND SINDIC RECURS 
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1.2.1 Înc�rc�tura raportat� la num�rul mediu de judec�tori care au 

lucrat efectiv in cursul anului 2012 
 

Anul Dosare 
nou 

înregistrate 

Total 
cauze pe 

rol 

Num�r 
de 

�edin�e 

Num�r 
dosare 
rulate 

Num�r 
dosare 

solu�ionate 

Num�r de 
judec�tori 

2011 624 800 83 1423 633 32 
2012 622 794 81 1405 627 31 

% - 0,32 % - 1 % - 2 % - 1 % - 1 % - 3 % 
 
 
1.2.2 Înc�rc�tura medie pe judec�tor în anul 2012 - raportat la 

num�rul mediu de judec�tori încadra�i (posturi ocupate) în schema de 
personal a instan�ei 

 
Anul Dosare 

nou 
înregistrate 

Total 
cauze pe 

rol 

Num�r 
de  

�edin�e 

Num�r 
dosare 
rulate 

Num�r 
dosare 

solu�ionate 

Num�r de 
judec�tori 

2011 604 776 80 1380 613 33 
2012 584 746 76 1320 589 33 

% - 3 % - 4 % - 5 % - 5 % - 4 % % 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

Sec�ia I civil�  
 

Având în vedere num�rul de cauze avute pe rol în anul 2012, de 9.473 
dosare, raportat la num�rul mediu de judec�tori al sec�iei, înc�rc�tura este de 
677 cauze, în sc�dere fa�� de anul trecut, când  raportat la num�rul cauzelor 
avute pe rol de 10.715, înc�rc�tura medie pe judec�tor la sec�ia civil� a fost de 
765 cauze.  
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Sec�ia penal�  
 
Raportat la num�rul cauzelor penale aflate pe rolul sec�iei penale în anul 

2012, respectiv 2645 (reprezentat de num�rul cauzelor nou înregistrate  �i stocul 
existent la finele anului 2011) înc�rc�tura medie pe judec�tor a fost de 378 
dosare,  în sc�dere fa�� de anul 2011, când aceasta a fost de 464 dosare.   
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Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal (denumit� în 
grafice sec�ia II civil�)   

 
În cadrul acestei sec�ii au fost pe rol 12.500 dosare, repartizate celor 10 

judec�tori afla�i în activitate, rezultând o înc�rc�tur� medie pe judec�tor de 1250 
dosare, cu 192 dosare mai mult decât în anul anterior, când aceasta a fost de 
1058 cauze. 
  

1058

1250

- SEC�IA II CIVIL� - 
ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2011 �I 

2012

2011 2012
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I.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 2012 de 79,18%, fa�� de 78,28 
înregistrat în anul 2011. 

 

78.28

79.18

OPERATIVITATEA TRIBUNALULUI DÂMBOVI�A
 PE ANII 2011 �I 2012

2011 2012
 

 
 
Astfel, în cursul anului 2012 la nivelul tribunalului au fost solu�ionate un 

num�r de 13.625 cauze, din cele 17.708 aflate pe rol, iar 500 cauze sunt 
suspendate, înregistrându-se o operativitate de 79,18% fa�� de 78,28% în anul 
2011.  
 Indicele de operativitate la instan�ele arondate este în medie de 79,10%, 
remarcându-se printr-un procent de operativitate mai mare – Judec�toria G�e�ti 
– 74,88% �i Judec�toria Moreni – 91,80% fa�� de 2011, iar la Judec�toria R�cari  
-66,41%, Judec�toria Pucioasa – 80,45% �i Judec�toria Târgovi�te - 80,90%, 
înregistrându-se   procente de operativitate mai mici decât în anul 2011. 
 
       

Operativitatea pe sec�ii �i materii 
 

Sec�ia I civil� a început anul 2012 cu un stoc de 1437 dosare. 
Ad�ugând la acest stoc dosarele înregistrate în cursul anului în num�r de 

4652 dosare rezult� c� a avut de solu�ionat 6089 dosare. 
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Din acestea la sfâr�itul anului 2012 se aflau cu judecata suspendat� 395 
dosare. 

Solu�ionând în cursul anului 2012 un num�r de 4563 dosare rezult� c�  
stocul de dosare a crescut cu un num�r de 89 dosare �i c� s-a ob�inut un procent 
de operativitate de 80,14%,  acesta sc�zând cu 3 procente fa�� de anul 2011 (de 
la 83,23% la 80,14%), indicele de operativitate fiind peste media de  
operativitate pe instan��. 

 
Operativitatea pe complete specializate 

- conflicte de munc� �i asigur�ri sociale – 72,88%, cu aproximativ 6% 
procente mai mic decât în anul 2011; 

- minori �i familie – 91,97%, cu aproximativ 2% procente mai mare decât 
în anul 2011; 

- recurs fond funciar – 84,30%, cu aproximativ 0,48% procente mai mic 
decât în anul 2011; 
Pentru cauzele judecate în prim� instan�� – au fost solu�ionate 3012 

dosare, ob�inându-se un indice de operativitate de 76,80%, în sc�dere cu 5 
procente fa�� de anul 2011 �i o cre�tere a stocului de dosare cu 202 dosare. 

La recursuri indicele de operativitate de 88,51% cu 3 procente mai mare 
decât în anul 2011 �i o reducere a stocului de dosare cu 87 dosare. 

Dosare judecate în apel – procent de operativitate de 83,57%, în sc�dere 
cu 2 procente fa�� de anul 2011, iar stocul de dosare a fost mic�orat cu 26 
dosare. 
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În materie penal�  procentul de operativitate în anul 2012 a fost de 
91,88%,  în sc�dere fa�� de anul 2011, când a fost de 92,15%. 
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Operativitatea pe materii 

 
Pe categorii de cauze, operativitatea în materie penal� a fost de: 
� 89,94% la fonduri (fa�� de 89,67% în 2011) 
� 100% la apeluri (fa�� de 98,04% în 2011) 
� 95,41% la recursuri (fa�� de 94,30% în 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 2012 un num�r de 
2557 dosare, fiind înregistrate în cursul anului 7510 dosare, ajungându-se la 
10.067 dosare pe rol. Din acestea au fost solu�ionate 7636 dosare (105 dosare 
aveau judecata suspendat� la sfâr�itul anului), înregistrând un indice de 
operativitate de 76,65 %, cu 5  procente mai mare decât cel din anul 2011. 

 

72.00

76.65
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Pe categorii de cauze, indicele de operativitate a fost de 80,53% la fonduri 

(fa�� de 72,92% în anul 2011), de 61,54% la apeluri, de 80,53% la recursuri (fa�� 
de 88,04% în anul 2011) �i de 57,50% în materie de insolven�� (fa�� de 47,31% 
în anul 2011). 

Astfel, num�rul dosarelor care erau pe rol la sfâr�itul anului 2012 a sc�zut 
cu 126 cauze de la 2557dosare la sfâr�itul anului 2011 la 2431 dosare la sfâr�itul 
anului 2012.   

Din cele 2431 dosare aflate în stoc, un num�r de 273 aveau o vechime 
cuprins� între 6 – 12 luni, din acestea 131 fiind în materia insolven�ei iar 202 
aveau vechimea de peste un an, din care 192 fiind  în materia insolven�ei. 
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 I.4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
  
           Prin fila de buget, la Tribunalul Dâmbovi�a �i pentru judec�toriile 
arondate începând cu 1 ianuarie 2012,  s-au finan�at un num�r de 274 posturi din 
cele 281 posturi prev�zute în �tatul de func�ii, iar începând cu luna septembrie 
2012 s-au finan�at 280 de posturi (mai pu�in postul de personal contractual de la 
Judec�toria Pucioasa). 

Structura celor 274 de  posturi finan�ate a fost: 
• 78 din 80 posturi judec�tor  
• 2 din 2  posturi  asistent judiciar  
• 168 din 171 posturi personal auxiliar de specialitate 
• 9 din 10 posturi consilier proba�iune 
• 9 din 9 posturi func�ionari publici  
• 8 din 9 posturi personal contractual (administrativ �i de   

serviciu). 
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  Conform Ordinului Ministrului justi�iei nr.56/C/2012 din 06.01.2012  s-a 
redus  din schema de personal a Tribunalului Dâmbovi�a cu un post de judec�tor 
începând cu 01.01.2012, iar cu 14.12.2012 se reduce schema la Judec�toria 
Pucioasa cu un post de judec�tor conform Ordinului Ministrului justi�iei 
nr.4305/C/14.012.2012. 

Totodat� conform Ordinului Ministrului justi�iei nr.2705/C/16.08.2012 se 
suplimenteaz� cu un post num�rul posturilor de consilier de proba�iune. 
           Si în anul 2012 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 si transformarea 
posturilor de personal auxiliar de specialitate cu studii medii în personal auxiliar 
de specialitate cu studii superioare. 

   În anul 2012 au avut loc  urm�toarele : 
- transferuri: 
- de la Judec�toria Moreni la Judec�toria Sector 1 Bucure�ti  – 1 

judec�tor; si un grefier la Judec�toria Câmpulung;     
- de la Judec�toria G�e�ti la Judec�toria  Adjud – 1 grefier cu studii 

medii; 
- de la Judec�toria G�e�ti la  Parchetul de pe lâng� Judec�toria 

Câmpina – 1 grefier; 
- de la Judec�toria G�e�ti la  Parchetul de pe lâng� Judec�toria G�e�ti 

– 1 grefier; 
- de la Judec�toria Târgovi�te  la Judec�toria Pogoanele – 1 grefier;   
- la Judec�toria G�e�ti de  la Tribunalul Prahova - 1 grefier cu studii 
superioare;                                                                                                                                                    
-   la Judec�toria Moreni de  la Judec�toria Buz�u  - 1 judec�tor; 
- la Judec�toria R�cari de  la Judec�toria Mizil  - 1 grefier arhivar; 
- la Judec�toria G�e�ti de  la Judec�toria Câmpina - 1 grefier cu 

studii medii; 
- la Judec�toria R�cari de  la Judec�toria Topoloveni  - 1 judec�tor; 
- deleg�ri, deta��ri: 
- de la Judec�toria  Pucioasa la Tribunalul Dâmbovi�a  – un  grefier; 
- de la Judec�toria  Moreni la Tribunalul Dâmbovi�a  – un  grefier; 
- de la Judec�toria  Târgovi�te la Tribunalul Dâmbovi�a  – doi 

grefieri; 
- de la Judec�toria  G�e�ti la Judec�toria R�cari – doi grefieri pentru 

cate 2 luni si un grefier arhivar  pentru tot anul 2012; 
- deleg�ri în continuare la penitenciare: 
- de la Judec�toria Târgovi�te la Penitenciarul Caragiale – 1 

judec�tor �i  
- 1 grefier cu înlocuitori pentru perioada concediului; 
- de la Judec�toria G�e�ti la Penitenciarul G�e�ti – 1 judec�tor �i  
- 1 grefier cu înlocuitori pentru perioada concediului; 
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În perioada de referin�� s-au f�cut urm�toarele: 
- numiri în func�ie de execu�ie: 
- Judec�toria Pucioasa -1 grefier de la SNG; 
- Judec�toria Moreni – 1 grefier prin concurs �i 1 grefier de la SNG; 
- Judec�toria Pucioasa – un agent procedural; 
- Judec�toria G�e�ti – 5 grefieri, din care 3 s-au transferat ; 
- Judec�toria R�cari – 1 aprod; 
- numiri in func�ii de conducere:  
- Tribunalul Dâmbovi�a pre�edinte �i pre�edinte sec�ie penal�; 
- Tribunalul Dâmbovi�a – prim grefier �i grefier �ef sec�ie penal�; 
- deleg�ri în func�ii de conducere: 
- Judec�toria  G�e�ti -  pre�edinte; 
- Judec�toria R�cari – pre�edinte �i grefier �ef;  

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

eliber�ri din func�ie : 
- Tribunalul Dâmbovi�a - prin pensionare: 1 func�ionar public �i prin 

demisie un �ofer (care deservea Judec�toria G�e�ti); 
- Judec�toria G�e�ti–  1 grefier prin pensionare. 

 
În cursul anului 2012 au fost suspendate din func�ie un num�r de 14 

persoane: pentru efectuarea concediului pentru îngrijirea copilului în vârst� de 
pân� la 2 ani, 8 persoane, din care: 5 judec�tor, 5 grefier, 1 agent procedural, 1 
consilier proba�iune �i 1 aprod. 

De asemenea au reluat activitatea, din concediu cre�tere copil - 2 judec�tori, 
2 grefieri si 1 consilier proba�iune. 
 
          În anul 2012 nu s-au aprobat transform�ri de posturi de grefieri cu studii 
medii în posturi de grefieri cu studii superioare de�i au fost cereri �i au sus�inut 
si examenul de promovare. 
 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 2012 posturile finan�ate prin fila de buget au fost 
ocupate, r�mânând vacante doar  9 posturi nefinan�ate, dup� cum urmeaz�: 

- 2 posturi judec�tori; 
- 1 posturi grefieri; 
- 2 posturi aprozi; 
- 1 �ofer; 
- 1 func�ionar public; 
- 1 post de muncitor. 
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 Un obiectiv major al anului 2012 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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SSEECC��IIUUNNEEAA  IIII    
IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURRAA  ��II  CCAAPPAACCIITTAATTEEAA  IINNSSTTIITTUU��IIOONNAALL��    

AA  IINNSSTTAANN��EEII  
 

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 I Civil� – 14 judec�tori  
� Sec�ia penal� – 6 judec�tori 
� Sec�ia a II-a Civil�, de contencios administrativ �i fiscal – 12 

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�. 
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Judec�toria Târgovi�te func�ioneaz� în Târgovi�te, Bulevardul 
Independen�ei, nr.34, jude�ul Dâmbovi�a.  

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 2012 s-au alocat prin fila de buget in suma de 15.000 lei,   s-au 
deschis credite de 14.136 lei, din care s-au efectuat pl��i in suma de 4 340 
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 �i de 
9.796 lei s-au achizi�ionat 4 imprimante.  
Obiectivul principal în anul 2013 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 �i avizat  în 
comisia  CTE a M.J. studiul de fezabilitate, 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. 
 
În anul 2012 nu au fost aprobate lucr�ri de interven�ie la nicio 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 
instan�e. 

 
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 fac demersuri privind includerea pe lista de investi�ii pentru lucr�ri de 

repara�ii capitale �i refunc�ionalizare prin crearea  spatiilor necesare pentru s�li 
consiliu si arhiva prin amenajarea cur�ii interioare a cl�dirii si pentru lucr�ri de 
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interven�ie, amenajare s�li consiliu si spa�iu arhiva,  zugr�veli, igienizare, revizii 
instala�ii sanitare, consolidare si vopsire gard exterior, automatizare centrala 
termica, repara�ie acoperi� – 2.152.000 lei; 
  

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 2012 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, 
întrucât 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. 

 
Sunt necesare lucr�ri de amenajare s�li consiliu prin refunc�ionalizarea 

spa�iului existent – 121.000 lei. 
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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. 
 
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, zugr�veli, igienizare, revizii 

instala�ii sanitare, amenajare spa�ii arhiv�, automatizare central� termic�, 
amenajare s�li consiliu prin ob�inerea spa�iului existent de la Consiliul Local 
R�cari – 198.000 lei; 
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SSEECC��IIUUNNEEAA  IIIIII      
CCAALLIITTAATTEEAA  AACCTTUULLUUII  DDEE  JJUUSSTTII��IIEE  

 
 III.1. ACCESUL LA JUSTI�IE 
 
 Accesul liber la justi�ie constituie unul dintre drepturile fundamentale ale 
persoanei, iar statul, prin institu�iile sale are obliga�ia de a adopta m�surile 
legislative, organizatorice �i financiare, care s� permit� materializarea dreptului 
la acces la instan��. 
 Liberul acces la justi�ie nu presupune îns� gratuitatea procedurilor 
judiciare, fiind posibil�, în special în domeniul procesului civil, instituirea unei 
taxe de timbru. 
 Principiul liberului acces la justi�ie nu este înfrânt prin achitarea taxelor 
judiciare de timbru, cât� vreme exist� dispozi�ii legale (respectiv O.U.G. 
nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar) în baza c�rora persoanele cu abilit��i 
materiale reduse au dreptul de a cere asisten�� judiciar�, ce poate consta în 
acordarea de scutiri, reduceri, e�alon�ri sau amân�ri de la plata taxelor judiciare 
prev�zute de lege, plata expertului, traduc�torului sau interpretului folosit în 
cursul procesului, plata onorariului executorului judec�toresc, cât �i asistarea �i 
reprezentarea gratuit� de c�tre un avocat. 
 În anul 2012 au fost formulate 60 de cereri prin care s-a solicitat ajutor 
public judiciar, din care 39 au fost admise. Trebuie men�ionat c� majoritatea 
cererilor de acordare a ajutorului public judiciar s-au referit la plata taxelor 
judiciare de timbru �i a onorariului pentru asigurarea reprezent�rii, asisten�ei 
juridice prin avocat. 
 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 punctelor de informare – documentare de la sediul instan�ei de materiale 
informative, modele de cereri �i reclaman�ii administrative ce se pot formula în 
baza Legii nr.544/2001, buletinul informativ al instan�ei, precum �i materiale de 
prezentare a Noului Cod Civil. 
 Obliga�ia instan�ei de a asigura accesul liber la justi�ie �i transparen�a 
activit��ii desf��urate s-a materializat �i prin afi�area la sediul acesteia, în locuri 
vizibile, a unor informa�ii utile �i a regulilor de conduit� ce trebuie respectate în 
cadrul diverselor compartimente care desf��oar� activitate cu publicul �i în s�lile 
de �edin��. 
 Prin accesarea portalului instan�ei persoanele interesate pot afla informa�ii 
despre dosare, informa�ii de interes public �i informa�ii privind organizarea 
instan�ei. De asemenea, au fost inserate pe portal modele de cereri, ghiduri 
practice pentru justi�iabili, materiale de prezentare a Noului Cod Civil, date 
statistice, rapoarte de activitate, hot�râri relevante din jurispruden�a instan�ei. 
 O alt� modalitate prin care s-a asigurat accesul liber la justi�ie a 
reprezentat-o activitatea Biroului de Informare �i Rela�ii Publice, prin 
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intermediul c�ruia au fost solu�ionate cererile justi�iabililor �i ale 
reprezentan�ilor mass-media. 
 
 III.2. PONDEREA HOT�RÂRILOR ATACATE DIN TOTALUL 
HOT�RÂRILOR PRONUN�ATE. INDICELE DE DESFIIN�ARE 
 

Din punct de vedre statistic imaginea reala a calit��ii actului de justi�ie 
este reflectata de urm�torii indicatori : 

 
III. 2.1 Ponderea atacabilit��ii  hot�rârilor  
 
Datele statistice arat� c� hot�rârile judec�tore�ti pronun�ate de tribunal în 

anul 2012 ( adic� acele hot�râri care sunt susceptibile a fi supuse controlului 
judiciar ) au fost atacate in propor�ie de 46,08 %. 

Se constat� o sc�dere  a procentului de atacabilitate – de la 49,17 % în 
anul 2011, la 46,08 % în anul 2012, cu 3,09 %. 

 

RAPORTUL HORARÂRILOR ATACABILE/HOTARÂRI 
DEFINITIVE ÎN ANUL 2012

53.92%

46.08%

HOTARÂRI ATACABILE HOTARÂRI DEFINITIVE
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49.17
46.08

PROCENTUL ATACABILIT��II ÎN ANII 2011 �I 2012

2011 2012
 

 
 
Pe sec�ii situa�ia se prezint� astfel: 
 
La sec�ia I civil�, ponderea hot�rârilor atacate din totalul de 3307 hot�râri 

pronun�ate - susceptibil de a fi atacate a fost de 31,93 %, în sc�dere fa�� de 2011 
când acesta a fost de 54,58 % . 
          La sec�ia penal�,  procentul de atacabilitate al hot�rârilor la nivelul 
Sec�iei penale  a fost de 22,41%,  fa�� de 28,13 % în anul 2011.   

Sec�ia a II-a civil�  de contencios administrativ �i fiscal – din cele  6668 
hot�râri pronun�ate în prim� instan��, apel �i în materia insolven�ei (5502 
fonduri, 8 apeluri �i 958 insolven��) din care 5493 sentin�e pronun�ate în prim� 
instan��, 8 în  apel �i 1219 în materia insolven�ei ( un total de 6720 sentin�e) au 
fost atacate 3755, rezultând o pondere a atacabilit��ii de 56,31% în cre�tere cu 
6,76 % fa�� de anul 2011 când acesta a fost de 49,55%. Dac� ne referim strict la 
sentin�ele pronun�ate, adic� 6720 procentul de atacabilitate este de 55,88%.  

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. 
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Situa�ie comparativ� privind num�rul hot�rârilor atacate 
 

ANUL PENALE CIVILE CIVILE �i 
C.A.F 

TOTAL 

2011 279 1920 2462 4661 
2012 203 1056 3755 5014 

Tendin�a - 37,44 % -81,82 % + 52,52 % + 7,57 % 
 

 
III. 2.2 Indicele de casare �i desfiin�are 
Din  cele 10.881 dosare în care au fost pronun�ate hot�râri în prim� 

instan�� �i în apel, într-un num�r de 367 cauze au fost admise c�ile de atac 
exercitate, dispunându-se casarea sau desfiin�area hot�rârilor, rezultând un 
indice de casare �i desfiin�are de 3,37%, constatându-se o sc�dere fa�� de  anul 
2011 când procentul a fost de 6,87%.  

 Dac� ne raport�m strict la cauzele atacate, respectiv 5014, indicele de 
casare �i desfiin�are, procentul este de 7,32%, în sc�dere  fa�� de anul 2011 când 
acesta a fost de 11,74%. 

 

PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE PRONUN�ATE

96.63%

3.37%

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

92.68%

7.32%

ATACATE CASATE

 
 

6.87

3.37

INDICII DE CASARE ÎN ANII 2011 �I 2012

2011 2012
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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 16,48%, în sc�dere fa�� de 20,57%,  
în anul 2011. 

Raportat la num�rul de hot�râri pronun�ate în fond �i apel, procentul de 
casare �i desfiin�are a fost de 5,26%, fa�� de 11,23% în 2011.         

 
 

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

94.74%

5.26%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE

 
 

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

83.52%

16.48%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE
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Sec�ia penal� – Raportat  la num�rul de hot�râri atacate cu apel �i recurs 
(203 hot�râri), procentul de casare �i desfiin�are a fost de 6,90% (1,79% în 
2011). 

Raportat la num�rul de  hot�râri  pronun�ate în fond �i apel (906 hot�râri), 
procentul de casare �i desfiin�are a fost de 1,55% (0,50% în 2011).   

       

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

98.45%

1.55%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE

 
 

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

93.10%

6.90%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE
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La sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal au fost 
admise c�ile de atac exercitate în 179 cauze.  

Fa�� de cele 3755 hot�râri care au fost atacate cu apel sau recurs, indicele 
de desfiin�are �i casare a fost la aceast� sec�ie de 4,77%,  diferen�a de 95,23% 
reprezentând indicele de men�inere a hot�rârilor împotriva c�rora au fost 
exercitate c�ile legale de atac. Raportat la cele  6668 cauze în care au fost 
pronun�ate hot�râri în prim� instan��, apel �i în materia insolven�ei (5702 
fonduri, 8 apeluri �i 958 insolven��) rezult� un indice de desfiin�are �i casare de 
2,68%, iar la cele 6720 sentin�e un indice de 2,66%. 

 

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

97.32%

2.68%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE

 

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

95.23%

4.77%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE
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Se constat� o diminuare  a procentului de desfiin�are �i casare a cauzelor 
pronun�ate atât la nivelul instan�ei, cât �i la nivelul sec�iilor. 
 

 
III.3. Elemente statistice privind durata de solu�ionare a cauzelor, pe 

materii: 
 
În materie civil� : 

0 -6 luni 6 -12 luni 1 -2 ani 2 -3 ani Peste 3 ani Total cauze 
solu�ionate 
în materie 

civil� 

Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% 

4563 4218 92,44 303 6,64 41 0,90 1 0,02 - - 
 
În materie civil� de contencios administrativ �i fiscal : 

0 -6 luni 6 -12 luni 1 -2 ani 2 -3 ani Peste 3 ani Total cauze 
solu�ionate 
în materie  
civil� de 

cont. adm. si 
fiscal 

Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% 

6678 6265 93,82 379 5,68 33 0,49 1 0,01 - - 
 
 
În materia insolven�ei : 

0 -6 luni 6 -12 luni 1 -2 ani 2 -3 ani Peste 3 ani Total cauze 
solu�ionate 
în materie 

de 
insolven�� 

Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% 

958 605 63,15 235 24,53 79 8,25 17 1,77 22 2,30 
 
În materie penal� : 

0 -6 luni 6 -12 luni 1 -2 ani 2 -3 ani Peste 3 ani Total cauze 
solu�ionate în 

materie 
penal� 

Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% Nr. 
cauze 

% 

1426 1387 97,27 27 1.89 12 0,84 - - - - 
 

Pe sec�ii, stadii procesuale �i pe principalele materii, durata de solu�ionare 
se prezint� astfel: 
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DURATA  DE SOLU�IONARE A CAUZELOR LA SEC�IA  I  CIVIL�  
ÎN ANUL 2012 

 
 

Durata solu�ion�rii Nr. 
Crt 

 
Natura cauzelor 

Cauze 
solu�ionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

Legea 10 /2001 8 5 2 - 1 
Ligii de munca �i asigur�ri 
sociale 

2163 1942 194 27 - 

Minori si familie 733 730 3 - - 
Alte ac�iuni 108 94 9 5 - 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

Fond 
civil  

TOTAL 3012 2771 208 32 1 
Partaje succesorale 27 17 7 3 - 
Revendic�ri �i ac�iuni privind 
dreptul de proprietate 

41 32 7 2 - 

Alte ac�iuni 227 204 20 3 - 

 
 

2 

 
Apel 
civil 

TOTAL 295 253 34 8 - 
Recursuri funciare 145 132 13 - - 
Alte ac�iuni 1111 1062 48 1 - 

  
3 

Recurs      
civil 

TOTAL 1256 1194 61 1 - 
4 

 
TOTAL SECTIE  4563 4218 303 41 1 
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DURATA  DE SOLU�IONARE A CAUZELOR LA SEC�IA PENAL� ÎN 

ANUL 2012 
 
 

Durata solu�ion�rii Nr. 
crt. 

 
Natura cauzelor 

Cauze 
solu�ionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

Cauze cu rechizitoriu 81 58 14 9 - 
Cereri anterioare solu�ion�rii 
cauzei  
( propuneri arestare, prelungiri 
arestare, etc.) 

 
405 

 
400 

 
4 

 
1 

 
- 

Cereri ulterioare solu�ion�rii 
cauzei ( întreruperi, contopiri, 
revizuiri, reabil. ) 

 
397 

 
393 

 
4 

 
- 

 
- 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

Fond 
penal 

TOTAL 903 871 22 10 - 
Cauze cu rechizitoriu 3 1 2 - - 
Cereri anterioare solu�ion�rii 
cauzelor  

- - - - - 

Cereri ulterioare solu�ion�rii 
cauzelor ( liber�ri, amân�ri, 
întreruperi etc.) 

 
- 

-  
- 

 
- 

 
- 

 
 

2 

 
Apel 
penal 

TOTAL 3 1 2 - - 
Ac�iuni directe 59 56 3 - - 
Cereri anterioare solu�ion�rii 
cauzelor  
( plângeri  împotriva rezol. 
procurorului, propuneri, 
prelungiri , etc.) 

 
272 

 
272 

 
- 
 

 
- 

 
- 

Cereri ulterioare solu�ion�rii 
cauzelor (revizuiri, liber�ri, 
cont. în anul.) 

 
189 

 
187 

 
2 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Recurs 
penal 

TOTAL 520 515 5 - - 
 TOTAL SEC�IE  1426 1387 29 10 - 
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DURATA  DE  SOLU�IONARE  A  CAUZELOR LA SEC�IA  A II –A 

CIVIL�,  DE CONTENTICIOS ADMINISTRATIV �I FISCAL 
 ÎN ANUL 2012 

 
Durata de solu�ionare  

Nr. 
crt. 

 
Natura cauzelor 

 
Cauze 

solu�ionate 
0-6 
luni 

6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

 
Cauze contencios 
administrative �i 
fiscale 

 
5094 

 
4787 

 
291 

 
15 

 
1 

Litigii cu 
profesioni�tii 
(preten�ii, soma�ii si 
alte litigii ) 

 
608 

 
530 

 
60 

 
18 

 
- 1 Fond  

TOTAL 5702 5317 351 33 1 
Plângeri cont. adm. 
�i fiscal 

732 713 19 - - 

Litigii cu 
profesioni�tii 

236 227 9 - - 

 
 

2 

 
Recurs  

TOTAL 968 940 28 - - 
3 Apel  8 8 - - - 
3               Legea insolven�ei 958 605 235 79 39 
4 TOTAL SEC�IE 7636 6870 614 112 40 

   
 
Situa�ia cauzelor mai vechi de 1 an  �i de 6 luni 

 
La  sec�ia  I civil�, din cele 1526 dosare r�mase în stoc, un num�r de 189 

aveau o vechime cuprins� între 6 – 12 luni, 19  dosare  aveau vechimea de peste  
un an,  ele fiind repartizate astfel: 9 fonduri; 9 apeluri �i un recurs. Astfel,  se 
poate observa o cre�tere a num�rului de dosare mai vechi de un an, comparativ 
cu anul 2011, când num�rul cauzelor a fost de 16. 

La sec�ia penal�  
Num�rul dosarelor r�mase nesolu�ionate cu o vechime cuprins� între 6 - 

12 luni a crescut  de la 5, cât a fost în anul 2011 la 13 - în 2012. 
La finele anului 2012, pe rolul Sec�iei Penale existau 3 cauze mai vechi de 

12  luni, toate fond penal cu 3 cauze mai pu�in decât la sfâr�itul anului 2011 
când existau 6 cauze (4 în fond �i 2 în apel). 
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      La  sec�ia a II-a civil�,  de contencios administrativ �i fiscal, din cele 
2431 dosare aflate în stoc, un num�r de 273 aveau o vechime cuprins� între 6 – 
12 luni, din acestea 131 fiind în materia insolven�ei, 4 recurs �i 138 fonduri, iar 
202 aveau vechimea de peste un an, din care 192 fiind  în materia insolven�ei �i 
10 dosare de fond. 
       �i aici ca �i la celelalte sec�ii  a existat o cre�tere a dosarelor mai vechi de 
un an �i de 6 luni (de la 188 cauze mai vechi de 6 luni în anul 2011 la 273 cauze 
în anul 2012 �i de la 195 cauze mai vechi de un an în 2011, la 202 în anul 2012). 

 
 
 III.4. Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instan�ei 
 

Consolidarea statutului de drept impune în domeniul justi�iei asigurarea 
calit��ii activit��ii organelor judiciare �i în special a instan�elor de judecat�, 
obiectiv care poate fi atins numai prin realizarea unui cadru legislativ coerent, 
concomitent cu unificarea practicii judiciare, specializarea magistra�ilor în 
solu�ionarea unor tipuri de cauze, precum �i prin preg�tirea judec�torilor �i a 
altor categorii de personal din sistemul judiciar. 

O prim� component� a procesului de continu� transformare a sistemului 
judiciar prive�te unificarea practicii judiciare, fapt ce presupune identificarea 
problemelor de drept care au generat solu�ii diferite la nivelul magistra�ilor, 
abordarea acestora în cadrul întâlnirilor profesionale cu judec�torii �i realizarea 
unor comunic�ri pe aceast� tem� c�tre Consiliul Superior al Magistraturii în 
cadrul rapoartelor de monitorizare. 

Cunoa�terea practicii instan�elor de control judiciar este o premis� a 
reducerii num�rului de cauze casate sau desfiin�ate în c�ile de atac, conducând �i 
la reducerea duratei procedurilor judiciare.  
           Problema asigur�rii unei practici unitare r�mâne în continuare de mare 
actualitate, întrucât, pe de o parte, se manifest� înc� formalism în selectarea 
problemelor de drept importante, interpretarea acestora �i însu�irea solu�iilor 
consemnate în minute, iar pe de alt� parte ne confrunt�m cu instabilitate 
legislativ�, atât în ceea ce prive�te dreptul material, cât �i cel procesual. 

De aceea, la nivelul sec�iei penale, s-au luat m�suri în acest sens, iar 
înv���mântul profesional a fost organizat �i în vederea unei inform�ri 
permanente a judec�torilor cu privire la opiniile exprimate în doctrina judiciar�, 
prin prezentarea periodic� a celor mai importante articole �i studii publicate în 
literatura de specialitate sau cu privire la schimb�rile intervenite în jurispruden�� 
- prin referire punctual� la jurispruden�a instan�elor de control judiciar �i 
respectiv a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie. 

În cadrul �edin�elor de înv���mânt profesional au fost dezb�tute situa�iile 
care au generat practic� neunitar�, cu prezentarea argumentelor �i 
ra�ionamentului care au condus la o anumit� solu�ie, astfel ca fiecare judec�tor 
s� aib� la dispozi�ie informa�iile necesare pentru a împ�rt��i o opinie sau alta.  
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În cursul anului 2012 au fost organizate, la nivelul sec�iei, la termenele 
stabilite în planificarea întocmit� la începutul anului,  întâlniri la care au 
participat to�i judec�torii care î�i desf��oar� activitatea în materie penal�, ocazie 
cu care s-au adus în dezbatere problemele de drept identificate în activitatea 
proprie, precum �i problemele de practic� neunitar� transmise de c�tre instan�ele 
arondate, �i care au fost dezb�tute apoi la întâlnirile comune organizate. 

 Problemele de drept controversate, de natur� a crea o practic� neunitar� 
au fost cuprinse în materialele înaintate în vederea organiz�rii întâlnirilor 
trimestriale la nivelul Cur�ii de Apel Ploie�ti, unde acestea au fost re�inute în 
minutele întocmite, ce au fost apoi discutate cu ocazia întâlnirilor organizate de 
Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 

În acest sens apreciem ca fiind benefice întâlnirile profesionale pe aceast� 
tem� organizate la nivelul Cur�ii de Apel care, analizând punctele de vedere 
exprimate de instan�ele arondate, au stabilit practici unitare în multe probleme în 
care se pronun�au solu�ii diferite. 

Pentru evitarea pronun��rii unor solu�ii diferite privind acelea�i situa�ii 
juridice deduse judec��ii, la nivelul sec�iei I civil� au fost organizate conform 
planific�rilor stabilite la începutul anului întâlniri ale judec�torilor în cadrul 
c�rora au fost dezb�tute problemele de drept identificate în activitatea sec�iei �i 
totodat� au fost centralizate problemele de practic� neunitar� transmise de c�tre 
instan�ele arondate. 

Problemele de drept ce au generat controverse au fost inserate în 
materiale ce au fost transmise trimestrial Cur�ii de Apel Ploie�ti �i au fost 
dezb�tute cu ocazia întâlnirilor trimestriale de la nivelul instan�ei ierarhic 
superioare. 

S-au publicat lunar pe portalul instan�ie hot�râri judec�tore�ti apreciate ca 
fiind relevante din punct de vedere al problemelor de drept. 

În cadrul �edin�elor de înv���mânt profesional a avut loc informarea 
lunar� privind actele normative ap�rute în cursul lunii respective, a 
jurispruden�ei CEDO, a deciziilor Cur�ii Constitu�ionale �i a recursurilor în 
interesul legii. 

Respectarea specializ�rii judec�torilor �i a completelor de judecat� a 
constituit o metod� eficient� pentru realizarea unei jurispruden�e 
necontradictorii �i a fost exclus� jurispruden�a contradictorie între diferitele 
complete ale sec�iei. 

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 prin care au 
fost discutate problemele de practic� neunitar�, atât la nivelul sec�iei cât �i al 
judec�toriilor aflate în raza de competen�� a tribunalului. 

Judec�torul delegat pentru m�surile privind unificarea practicii, împreun� 
cu ceilal�i  judec�tori delega�i, atât la nivelul judec�toriilor arondate, cât �i al 
cur�ii de apel au urm�rit prin materialele întocmite lunar reducerea cazurilor de 
practic� neunitar�. 
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Problemele de drept susceptibile a conduce la o practic� neunitar�  au fost 
înaintate Cur�ii de Apel pentru a fi analizate în cadrul întâlnirilor trimestriale 
organizate la acest nivel, fiind re�inute în materialele întocmite.  

 
 
 III.5. Situa�ia preg�tirii profesionale a judec�torilor �i personalului 
auxiliar 

O justi�ie de calitate nu poate fi conceput� f�r� o formare profesional� 
continu� a judec�torilor. 

Societatea modern� a impus noi standarde în rela�ia dintre judec�tori si 
public, acesta din urm� având exigen�e din ce în ce mai mari în ceea ce prive�te 
deontologia profesional� a magistratului, transparen�a �i calitatea actului de 
justi�ie. 

Având in vedere aceste obiective, la sec�ia penal� to�i judec�torii �i-au 
exprimat op�iunile  de participare la seminariile organizate de INM, o aten�ie 
deosebita acordându-se seminariilor care au fost organizate în vederea aplic�rii 
dispozi�iilor noilor coduri - penal �i de procedur� penal�. 

De asemenea, in cadrul sec�iei au fost organizate întâlniri ale judec�torilor 
pentru cunoa�terea si aplic�rii noilor dispozi�ii procedurale, astfel încât s� se 
instituie o  abordare unitar� în practic� a noilor prevederi legale. 

La începutul anului 2012, ca de altfel la începutul fiec�rui an, a fost 
întocmit programul de formare profesional�, în care au fost înscrise teme extrase 
din programul de formare continu� la nivel centralizat aprobat de C.S.M, dat �i 
teme propuse de magistra�ii sec�iei, inspirate de natura �i problematica cauzelor 
aflate în curs de solu�ionare. 

Temele au fost planificate lunar si au fost întocmite referate de c�tre 
judec�torii desemna�i s� le sus�in�,  urmate de dezbateri teoretice �i analizarea 
unor solu�ii din activitatea instan�ei ori  din practica de casare. 

În ceea ce prive�te preg�tirea profesional� a personalului auxiliar, 
trimestrial s-au organizat întâlniri, sub îndrumarea judec�torilor delega�i, în baza 
planului pentru înv���mântul profesional descentralizat al personalului auxiliar, 
întâlniri în cadrul c�rora s-au dezb�tut teme precum: întocmirea actelor 
procedurale si citarea p�r�ilor in procesul penal; termenele în procesul penal; 
încheierea de �edin�� �i hot�rârea judec�toreasc�; mandatul european de 
arestare.  

Alegerea temelor s-a f�cut �i pe baza propunerilor f�cute de fiecare 
grefier, dar �i a deficien�elor constatate în activitatea acestora, punându-se 
accentul pe procesul de con�tientizare a personalului sec�iei legat de 
responsabilit��ile pe care le incumb� activitatea pe care o desf��oar�.  

La sec�ia I  civil�, în anul 2012 procesul de formare profesional� continu� 
centralizat� s-a desf��urat prin participarea atât a judec�torilor cât �i a grefierilor 
la seminariile organizate de c�tre INM �i respectiv SNG. 
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Totodat� judec�torii au participat �i la întrunirile �i seminariile organizate 
de Curtea de Apel Ploie�ti. 

De men�ionat c� prin temele stabilite �i care au f�cut obiectul dezbaterilor 
s-a urm�rit atât unificarea practicii judiciare cât �i aprofundarea dreptului 
comunitar, jurispruden�a CEDO �i cooperarea judiciar� interna�ional� în materie 
civil�. 

Cât prive�te formarea profesional� continu� descentralizat�, Sec�ia I 
Civil� a organizat la data de 24.05.2012 seminarul cu tema „Noul Cod civil cu 
referire la aspectele care �in de dreptul familiei”. 

Seminarul s-a bucurat de o larg� participare a judec�torilor din raza Cur�ii 
de Apel Ploie�ti, iar formatori au fost doamna director al SNG – judec�tor 
Cr�ciunescu Cristina �i doamna director adjunct al aceleia�i institu�ii, judec�tor 
Tania B�din. 

S-au efectuat demersuri �i pentru organizarea seminarului cu tema 
„Aplicarea direct� a Conven�iei Europene cu privire la Drepturile Omului de 
c�tre instan�ele na�ionale”, îns� nu s-a reu�it g�sirea unui formator disponibil 
pentru realizarea acestuia. 

De asemenea au fost organizate întâlniri lunare ale judec�torilor Sec�iei I 
Civile, în cadrul c�rora au fost dezb�tute institu�iile juridice prev�zute de Noul 
cod civil �i Noul cod de procedur� civil�. 

Referitor la formarea profesional� a personalului auxiliar, aceasta s-a 
desf��urat prin participarea celor selecta�i la seminariile realizate de c�tre SNG 
la nivel central cât �i în cadrul sec�iei sub forma reuniunilor organizate conform 
planific�rilor întocmite la începutul anului 2012. 

De subliniat ini�iativa grefierilor Sec�iei I Civile de a organiza seminarul 
cu tema „Noul cod de procedur� civil�” – Judecata în prim� instan��, la data de 
15.11.2012, având ca formator pe doamna Director adjunct al SNG – judec�tor 
Tania B�din �i la care au participat grefierii de la instan�ele din raza Cur�ii de 
Apel Ploie�ti. 

Evenimentele organizate s-au bucurat de aprecieri atât din partea 
institu�iilor colaboratoare, a Cur�ii de Apel Ploie�ti, cât �i a participan�ilor, atât 
în privin�a modului de organizare cât �i 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 prin care au 
fost dezb�tute atât temele avute în vedere la înv���mântul profesional cât �i 
actele normative nou ap�rute cu inciden�� asupra activit��ii sec�iei.  

De asemenea au fost organizate trimestrial întâlnirile personalului auxiliar 
de specialitate pentru înv���mântul profesional. 

Atât judec�torii cât �i  personalul auxiliar de specialitate au participat la 
seminariile organizate de INM, în condi�iile select�rii acestora.                   

 În contextul perspectivei  intr�rii în vigoare a Noului Cod  de procedur� 
civil�, de la 1.07.2012, dup� care s-a dispus prorogarea prin mai multe amân�ri 
succesiv,  au fost organizate s�pt�mânal întâlniri atât de c�tre judec�tori, cât �i 
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de c�tre grefieri, prin care au fost analizate institu�iile juridice introduse prin  
Noul Cod de procedur� civil� �i prin Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a 
acestuia. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIII  
PPRRIINNCCIIPPAALLEELLEE  MMOODDIIFFIICC��RRII  LLEEGGIISSLLAATTIIVVEE  CCUU  IIMMPPAACCTT  

AASSUUPPRRAA  AACCTTIIVVIITT����IIII  IINNSSTTAANN��EEII  ÎÎNN  CCUURRSSUULL    
AANNUULLUUII  22001122  

 
În materia conflictelor de munc� �i asigur�ri sociale un impact deosebit 

asupra volumului de activitate pe anul 2012 a fost Decizia nr. 11/2012 
pronun�at� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie într-un recurs în interesul legii, 
prin care s-a stabilit c� personalul didactic din înv���mânt aflat în func�ie la 
31.12.2009 are dreptul, începând cu 01.01.2010 la un salariu lunar calculat în 
raport cu salariul de baz� din luna decembrie 2009 stabilit conform OG 
nr.15/2008 aprobat� cu modific�ri prin Legea nr. 221/2008, prin aceast� decizie 
dându-se o interpretare a dispozi�iilor art.5 alin.6 din OUG nr. 1/2010 privind 
unele m�suri de reîncadrare în func�ii a unor categorii de personal din sectorul 
bugetar �i ale art.30 din Legea nr.330/2009. 

Astfel, Sindicatul Liber din Înv���mânt a introdus în considerarea acestei 
decizii o serie de ac�iuni ale personalului didactic din înv���mânt pentru plata 
diferen�elor salariale. 

Asupra activit��ii Sec�iei I Civile un impact deosebit au avut �i 
concedierile colective de la SC Termoelectrica SA – Sucursala Termocentrale 
Doice�ti, care au determinat spre finele anului 2012 promovarea a circa 300 de 
ac�iuni privind plata ajutorului de concediere prev�zut în Contractul colectiv de 
munc� �i deciziile de concediere. 

Prin Legea nr. 202/2010 privind unele m�suri pentru accelerarea 
solu�ion�rii proceselor a fost eliminat� calea de atac a recursului, în cazul 
plângerilor contraven�ionale reglementate de OUG nr.195/2002. Curtea 
Constitu�ional�, prin Decizia nr.550/15.05.2012,  a constatat neconstitu�ionale 
aceste dispozi�ii, astfel încât plângerile contraven�ionale reglementate de OUG 
nr.195/2002, privind circula�ia pe drumurile publice, vor reveni în recurs, ceea 
ce se va repercuta asupra activit��ii sec�iei în sensul cre�terii volumului de 
activitate al sec�iei a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal. 

În anul 2012, la fel ca în anii preceden�i, cele mai multe litigii înregistrate 
pe rolul sec�iei, având ca obiect contencios administrativ au fost cele care au 
vizat restituirea taxei de poluare, respectiv taxa pentru emisii poluante, prin 
aplicarea în mod direct a dreptului comunitar. 

Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, care a abrogat  OUG nr.50/2008, a fost considerat� de instan�ele 
judec�tore�ti, ca fiind contrar� art. 110 din TFUE, fiind destinat� s� diminueze 
introducerea în �ar� a unor autoturisme deja înmatriculate într-un alt stat 
membru. 
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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 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. 

În materie penal�, prin Legea 27/2012 pentru modificarea �i 
completarea Legii nr. 15/1968 — Codul penal al României �i a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal s-au adus modific�ri uneia dintre cele mai 
importante cauze de înl�turare a r�spunderii penale �i a execut�rii pedepsei �i 
anume prescrip�ia. 

Pân� în prezent, dispozi�iile art.121 alin. (2) �i art. 125 alin. (2) din Codul 
penal declarau imprescriptibile doar infrac�iunile contra p�cii �i omenirii. 
Aceast� prevedere fusese reluat�, f�r� modific�ri de substan��, �i în textul noului 
Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, respectiv la art. 153 alin. (2) si art. 
161 alin. (2), care dispuneau c� prescrip�ia înl�tur� r�spunderea penal� sau 
executarea pedepsei doar în cazul infrac�iunilor de genocid, contra umanit��ii �i 
de r�zboi. Pentru toate celelalte infrac�iuni (inclusiv cele de omor sau care au ca 
urmare moartea victimei) prescrip�ia înl�tura r�spunderea penal�. 

În vechea reglementare, cel mai mare termen de prescrip�ie era de 15 ani, 
la care se ad�uga prescrip�ia special�: „prescrip�ia înl�tur� r�spunderea penal� 
oricâte întreruperi ar interveni, dac� termenul de prescrip�ie ... este dep��it cu 
înc� jum�tate". Astfel, o infrac�iune pentru care pedeapsa este deten�iunea pe 
via�� sau închisoare mai mare de 15 ani, respectiv 20 de ani, se prescria în 
maxim 22,5 ani de la data s�vâr�irii sale. În cazul execut�rii pedepsei, cel mai 
mare termen de prescrip�ie era de 20 de ani pentru condamn�rile la deten�iunea 
pe via�� sau la închisoare mai mult de 15 ani. 

Legea 27/2012 elimin� prescrip�ia r�spunderii penale în cazul infrac�iunii 
de omor comis� cu inten�ie (direct� sau indirect�) în varianta simpl� �i în 
formele sale agravate - �i în cazul infrac�iunilor inten�ionate care au avut ca 
urmare moartea victimei. 

Legiuitorul a urm�rit, la elaborarea legii, corelarea normelor penale 
române cu cele din alte state europene. Imprescriptibiltatea este prev�zut� �i 
pentru infrac�iunile de omor �i cele inten�ionate urmate de moartea victimei 
pentru care nu s-a împlinit termenul de prescrip�ie la data intr�rii în vigoare a 
noilor reglement�ri.  
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Legea 27/2012 este un act de „activitate'' a legii, în sensul c� aceasta se 
aplic� �i consecin�elor juridice ale unui fapt trecut, dac� nu s-au epuizat complet 
�i î�i produc înc� efectul, fiind în curs, la data intr�rii ei în vigoare. 

Noua lege completeaz� �i textele care prev�d imprescriptibilitatea 
infrac�iunilor de genocid, contra umanit��ii �i de r�zboi, prin introducerea 
sintagmei "indiferent de data la care au fost comise”, pentru punerea acestuia în 
acord cu textul art. I al Conven�iei ONU asupra imprescriptibilit��ii crimelor de 
r�zboi �i a crimelor împotriva umanit��ii. 

La data de 22 aprilie 2012 a intrat în vigoare Legea nr.63/2012 privind 
modificarea Codului penal sau a�a numita lege „a confisc�rii extinse”, care 
prevede confiscarea bunurilor provenite din activit��i infrac�ionale care nu au 
leg�tur� direct� cu infrac�iunea pentru care persoana este condamnat�, mai exact 
nu este dovedit� leg�tura nemijlocit� între infrac�iunea care conduce la 
condamnare �i bunurile care sunt confiscate.  

Confiscarea extins� presupune o inversare a sarcinii probei. Nu procurorul 
va trebui s� dovedeasc� primul c� averea a fost dobândit� prin infrac�iune, ci 
inculpatul va trebui s� probeze c� a dobândit-o legal, iar procurorul va fi obligat 
s� probeze doar faptul c� persoana a fost implicat� în s�vâr�irea unor infrac�iuni, 
într-un anumit interval de timp, în timp ce judec�torul poate prezuma c� 
bunurile dobândite sunt rezultatul unor activit��i infrac�ionale desf��urate în 
cursul unei perioade anterioare condamn�rii, considerat� rezonabil� pentru 
instan��. 

Dac� judec�torul ajunge la concluzia c� valoarea bunurilor este 
dispropor�ionat� în raport cu veniturile probate a fi legale, poate dispune 
confiscarea acestora, f�r� s� mai probeze �i leg�tura cu infrac�iunea.  
          Aceast� reglementare presupune instituirea unor m�suri de siguran�� 
adecvate la dispozi�ia persoanei afectate, introducerea unor norme mai eficace 
privind recunoa�terea reciproc� a hot�rârilor, dar �i de asigurare a protec�iei 
datelor cu caracter personal. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIIIII  
IINNDDEEPPEENNDDEENN����  ��II  RR��SSPPUUNNDDEERREE,,  IINNTTEEGGRRIITTAATTEE  ��II  

TTRRAANNSSPPAARREENN����  
 

SSEECC��IIUUNNEEAA  II      
IINNDDEEPPEENNDDEENN��AA  JJUUDDEECC��TTOORRIILLOORR  IINNSSTTAANN��EEII  ÎÎNN  CCUURRSSUULL  

AANNUULLUUII  22001122  
 

Independen�a magistratului este premisa statului de drept �i garan�ia 
fundamental� a unei corecte judec��i. Aceasta presupune c� nimeni nu poate 
interveni în deciziile �i modul de gândire al judec�torului.  

Conceptul de independen�� trebuie abordat din perspectiva celor doua 
componente ale sale respectiv, independen�a institu�ional� �i independen�a 
judec�torului. 

Independen�a instan�elor este consacrat� constitu�ional prin prevederea 
înscris� în art.126 alin.(1) din Constitu�ia României, potrivit c�reia justi�ia se 
realizeaz� prin Înalta Curte de Casa�ie si Justi�ie �i prin celelalte instan�e 
judec�tore�ti stabilite de lege, adic� judec�torii, tribunale si cur�i de apel. 
Aceasta presupune ca în realizarea actului de justi�ie, magistra�ii nu pot fi 
influen�a�i de puterea executiv� sau legislativ�. 

Independen�a judec�torilor este reflectat� în art.124 alin. 3 din Constitu�ia 
României, care dispune ca judec�torii sunt independen�i �i se supun numai legii. 

Independen�a, astfel în�eleas�, nu exclude interven�ia instan�elor de 
control judiciar în urma exercit�rii c�ilor de atac împotriva hot�rârilor 
judec�tore�ti. 

În acela�i timp, trebuie subliniat c� nici verific�rile atribuite prin Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciar�, în competen�a conduc�torului instan�ei, 
nu afecteaz� independen�a. 

Acest control nu vizeaz� în niciun fel activitatea de judecat�. 
Astfel, în art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 pentru organizarea 

judec�toreasc� se prevede ca "Verific�rile efectuate personal de pre�edin�i sau 
vicepre�edin�i ori prin judec�tori anume desemna�i trebuie s� respecte principiile 
independen�ei judec�torilor �i supunerii lor numai legii, precum �i autoritatea de 
lucru judecat".  

Independen�a judec�torilor este garantat� prin statutul conferit de lege. 
Astfel, prin dispozi�ii speciale prev�zute de Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judec�torilor �i procurorilor, sunt reglementate numirea �i promovarea in 
func�ie a magistra�ilor. 

O alta garan�ie oferit� magistra�ilor �i care asigur� independen�a acestora, 
este dat� de inamovibilitate. 

Aceasta presupune c� orice avansare sau transferare nu se poate face decât 
cu consim��mântul judec�torilor. 



 58 

Inamovibilitatea este reglementat� cu valoare de principiu în Constitu�ia 
României. Astfel, conform art. 125 alin. (1), judec�torii numi�i de Pre�edintele 
României sunt inamovibili, în condi�iile legii. 

Acela�i text arat�, în alin. 2, c� promovarea, transferarea �i sanc�ionarea 
judec�torilor este de competen�a Consiliului Superior al Magistraturii, în 
condi�iile legii sale organice. 

În concluzie, independen�a judec�torului este o no�iune care exprim� 
modalitatea în care ace�tia pot s� î�i desf��oare activitatea în concordan�a cu 
preg�tirea profesional� �i propria con�tiin�� f�r� imixtiuni �i presiuni din afar�. 

În cursul anului 2012 nu au fost sesizate astfel de nereguli, chiar dac� 
uneori exprim�rile din spa�iul public, pres� sau plângerile formulate împotriva 
judec�torilor pot fi considerate ca �i presiuni asupra celui care are de solu�ionat 
un litigiu.  
  

SSEECC��IIUUNNEEAA  IIII    
AASSPPEECCTTEE  PPRRIIVVIINNDD  RR��SSPPUUNNDDEERREEAA  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  IINNSSTTAANN��EEII  

 
În ceea ce prive�te r�spunderea disciplinar� a personalului auxiliar în 

cursul anului 2012, nu au fost persoane sanc�ionate pentru abateri disciplinare în 
cadrul Tribunalului Dâmbovi�a.  

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 prin 
care au fost sanc�iona�i 2 judec�tori din cadrul Judec�toriei R�cari, unul a fost 
eliberat din func�ie ca urmare a aplic�rii sanc�iunii disciplinare a excluderii din 
magistratur�, iar fa�� de cel de-al doilea a fost aplicat� sanc�iunea mut�rii 
disciplinare pe o perioad� de 3 luni la Judec�toria Buz�u. 

 
SSEECC��IIUUNNEEAA  IIIIII    

AASSPPEECCTTEE  PPRRIIVVIINNDD  IINNTTEEGGRRIITTAATTEEAA  PPEERRSSOONNAALLUULLUUII  ��II  
AASSIIGGUURRAARREEAA  TTRRAANNSSPPAARREENN��EEII  LLAA  NNIIVVEELLUULL  IINNSSTTAANN��EEII  

 
Cre�terea transparen�ei activit��ii instan�elor reprezint� una din direc�iile 

stabilite ca prioritare în Hot�rârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 307/2009, fiind re�inut� ca �i domeniu prioritar de activitate al Consiliului 
Superior al Magistraturii  �i în anul 2012. 

Cre�terea transparen�ei actului de justi�ie impune continuarea m�surilor 
deja întreprinse, astfel încât justi�ia s�-�i consolideze rolul �i imaginea de 
serviciu public aflat în slujba cet��eanului.  

Tribunalul Dâmbovi�a �i-a desf��urat activitatea �i în anul 2012 asigurând 
transparen�a necesar� atât cre�terii credibilit��ii în justi�ie, cât �i sporirii calit��ii 
activit��ii instan�ei. 
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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. 

Instan�a a venit în întâmpinarea cet��enilor de a avea acces la dosarele 
instan�ei �i prin cele trei chio�curi informatice amplasate în cadrul Arhivei, astfel 
avoca�ii �i justi�iabilii au posibilitatea de a afla informa�ii despre dosare în timp 
util, fapt care mic�oreaz� num�rul celor care solicit� informa�ii 
Compartimentului Arhiv�. 

Infochio�cul permite c�utarea informa�iilor dup� num�rul dosarului, 
numele p�r�ii sau obiectul acestora. 

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

Trebuie men�ionat faptul c� cele trei infochio�curi sunt utilizate de un 
num�r mare de avoca�i �i justi�iabili. 

O alt� m�sur� menit� s� asigure transparen�a activit��ii instan�ei a fost 
implementarea serviciului de informare public� judiciar� „ SPEAK TO ME” , 
serviciu func�ionat al Tribunalului Dâmbovi�a, precum �i la urm�toarele instan�e 
din raza Cur�ii de Apel Ploie�ti: Curtea de Apel Ploie�ti, Tribunalul Prahova, 
Tribunalul Buz�u, Judec�toria Târgovi�te, Judec�toria Ploie�ti, Judec�toria 
Buz�u. 

Acest serviciu interactiv de informare judiciar� permite oric�rei persoane 
interesate ca printr-un simplu apel telefonic, la num�rul 0244.402.955 (num�r 
taxabil cu tarif normal în re�eaua Romtelecom), s� ob�in� informa�ii cu privire la 
dosarele aflate pe rolul instan�ei (solu�ii, termene), informa�ii privind 
modalitatea de ob�inere a ajutorului public judiciar, informa�ii referitoare la 
taxele judiciare de timbru, informa�ii privind depunerea actelor la dosar, 
legalizare, învestire, programul de lucru al instan�ei. 

Serviciul „ SPEAK TO ME”  asigur� cre�terea transparen�ei sistemului 
judiciar �i reprezint� o alternativ� la internet, accesibil� tuturor categoriilor de 
utilizatori, inclusiv celor cu deficien�e de vedere, 24 de ore pe zi, 7 zile din 7. 

Asigurarea transparen�ei activit��ii instan�ei s-a realizat �i prin intermediul 
Biroului de Informare �i Rela�ii Publice, care func�ioneaz� ca o punte de 
leg�tur� între instan�� �i public, precum �i între instan�� �i mass-media. 

În anul 2012 au fost înregistrate 201 de peti�ii, num�rul acestora fiind mai 
mare decât în anul 2011, când au fost înregistrate 177 de peti�ii. Aspectele 
semnalate de peti�ionari au vizat în cea mai mare parte nemul�umiri în leg�tur� 
cu solu�iile pronun�ate în dosare, aspecte ce �in de dosare aflate în curs de 
solu�ionare, inclusiv cereri �i ap�r�ri, solicit�ri de informa�ii despre dosare, de 
primire în audien��, de comunicare/eliberare de copii hot�râri sau acte, cereri de 
consulta�ii juridice. 

Peti�iile au primit r�spuns în termen legal, nefiind necesar� prelungirea 
termenului de r�spuns. 
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Au fost solu�ionate �i 45 de solicit�ri de informa�ii de interes public, 
formulate în baza Legii nr.544/2001, având ca obiect cereri de acreditare 
ziari�ti, solicit�ri verbale de informa�ii (cu privire la acte normative, solicit�ri 
referitoare la dosare �i date statistice, etc.), �i cereri vizând alte rela�ii (informa�ii 
referitoare la dosare, la activitatea �i func�ionarea instan�ei, copii acte, etc.). 

�i num�rul solicit�rilor de informa�ii de interes public a fost mai mare 
comparativ cu anul precedent, când s-au înregistrat 36 de solicit�ri. 

Toate cele 45 de solicit�ri au primit r�spuns pozitiv �i au fost solu�ionate 
în termen legal. 

În anul 2012 nu au existat reclama�ii administrative sau plângeri în 
contencios administrativ referitoare la instan�a noastr�. 

În vederea asigur�rii transparen�ei instan�ei s-a urm�rit actualizarea 
informa�iilor publicate pe website-ul instan�ei, precum �i a celor afi�ate la sediul 
instan�ei. 

Au fost furnizate comunicate de pres� de câte ori a fost necesar, iar 
purt�torul de cuvânt a manifestat promptitudine în oferirea de informa�ii la 
solicitarea jurnali�tilor, precum �i disponibilitate în situa�ia în care ziari�tii au 
solicitat declara�ii ale purt�torului de cuvânt. 

În perioada 2-6 aprilie 2012, în cadrul programului „�coala Altfel” , 
Tribunalul Dâmbovi�a a fost vizitat de grupuri de elevi de la �colile Diaconu 
Coresi, Smaranda Gheorghiu, Mihai Viteazul, I. Al. Br�tescu Voine�ti, Colegiul 
Na�ional Ien�chi�� V�c�rescu, Colegiul Economic Ion Ghica, de prezentarea 
instan�ei �i activit��ii desf��urate în cadrul acesteia ocupându-se Biroul de 
Informare �i Rela�ii Publice împreun� cu prim grefierul instan�ei. 

În data de 25 octombrie 2012, 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�iei, 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, �i accesul la justi�ie este liber. 

De asemenea, doi judec�tori au participat la dezbateri cu elevii unor clase 
din cadrul Colegiului Economic Ion Ghica �i Colegiului Na�ional Ien�chi�� 
V�c�rescu pe teme de legisla�ie referitoare la ocrotirea minorilor, obliga�iile 
civile �i r�spunderea cuprinse în actualul Cod Civil. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  IIVV  
RROOLLUULL  IINNSSTTAANN��EEII  ÎÎNN  CCOONNSSOOLLIIDDAARREEAA  SSPPAA��IIUULLUUII  DDEE  

LLIIBBEERRTTAATTEE,,  SSEECCUURRIITTAATTEE  ��II  JJUUSSTTII��IIEE  AALL  UUNNIIUUNNIIII  
EEUURROOPPEENNEE  

 
În contextul socio-economic �i politic actual stabilit de calitatea României 

de membru al Uniunii Europene, instan�a de judecat� dobânde�te un rol deosebit 
de important in activitatea statului român ca parte a întregului reprezentat de 
Uniunea European�. 

Crearea spa�iului de libertate, securitate �i justi�ie se bazeaz� pe 
programele de la Tampere (1999 – 2004), Haga (2004 – 2009) �i Stockholm 
(2010 – 2014 ). Aceasta deriv� din Titlul V al Tratatului privind func�ionarea 
Uniunii Europene care reglementeaz� spa�iul de libertate, securitate �i justi�ie. 

Securitatea �i libertatea sunt garantate de normele în vigoare transpuse în 
legisla�ia româneasc� a c�ror respectare este vegheat� de c�tre justi�ie. 

În acest context, instan�a na�ional� a devenit instan�� european� cu toate 
garan�iile , obliga�iile �i responsabilitatea aferent� acestora. 

Spa�iul european ofer� o serie de drepturi �i libert��i dup� cum urmeaz�: 
- absen�a controalelor asupra persoanelor la frontierele interne �i dezvolt� 

o politic� comun� în domeniul dreptului de azil, al imigr�rii �i al controlului la 
frontierele externe care este întemeiat� pe solidaritatea între statele membre �i 
care este echitabil� fa�� de resortisan�ii ��rilor ter�e. În în�elesul prezentului titlu, 
apatrizii sunt asimila�i resortisan�ilor ��rilor ter�e. 

- un înalt nivel de securitate prin m�suri de prevenire a criminalit��ii, a 
rasismului �i a xenofobiei, precum �i de combatere a acestora, prin m�suri de 
coordonare �i de cooperare între autorit��ile poli�iene�ti �i judiciare �i alte 
autorit��i competente, precum �i prin recunoa�terea reciproc� a deciziilor 
judiciare în materie penal� �i, dup� caz, prin apropierea legisla�iilor penale. 

- facilitarea accesului la justi�ie, în special pe baza principiului 
recunoa�terii reciproce a deciziilor judiciare �i extrajudiciare în materie civil�. 
Statele membre au libertatea de a organiza între ele �i sub autoritatea lor forme 
de cooperare �i de coordonare pe care le consider� oportune, între serviciile 
competente ale administra�iilor acestora care r�spund de asigurarea securit��ii 
na�ionale. 
 Cet��enii doresc s� tr�iasc� într-o Uniune European� prosper� �i pa�nic�, 
în cadrul c�reia drepturile lor sunt respectate, iar securitatea lor este protejat�.  

Libertatea, securitatea �i justi�ia sunt valori cheie care constituie 
componente majore ale modelului societ��ii europene. Ele se num�r� printre 
pietrele de temelie ale modelului de integrare european�. 
 Uniunea European� a instituit deja pentru cet��enii s�i o pia�� unic�, o 
uniune economic� �i monetar� �i capacitatea de a face fa�� provoc�rilor politice 
�i economice globale. Ea a realizat, de asemenea, progrese importante în 
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stabilirea unui spa�iu al libert��ii, al securit��ii �i al justi�iei; prioritatea 
momentului este de a plasa cet��eanul în centrul acestui proiect. 
 Printre exemplele de succes din ultimii zece ani se num�r� mandatul de 
arestare european, care a redus semnificativ, la rândul s�u, efortul necesar pentru 
extr�darea infractorilor �i a redus durata procedurii de la un an pân� la între 11 
zile �i �ase s�pt�mâni. Totodat�, s-au f�cut eforturi în lupta împotriva 
terorismului �i a crimei organizate, inclusiv a criminalit��ii informatice, precum 
�i pentru protejarea infrastructurilor importante. 
 Nu în ultimul rând, în domeniul comercial �i în cel civil, cet��enii UE 
dispun la ora actual� de mijloace mai simple �i mai rapide pentru a-�i recupera 
crean�ele  în situa�ii transfrontaliere. S-au stabilit norme comune pentru legile 
referitoare la r�spunderea civil� �i la contracte. S-a ameliorat protec�ia copilului, 
mai ales pentru a se asigura posibilitatea men�inerii de contacte regulate cu 
p�rin�ii dup� o separare �i pentru a descuraja r�pirile pe teritoriul UE. 
 Obiectivul este de a se asigura cele mai bune servicii posibile pentru 
cet��ean. Diversitatea sporit� a unei Uniuni compuse din 27 sau chiar mai multe 
state membre trebuie s� se reflecte în maniera în care se gestioneaz� domeniile 
justi�iei, libert��ii �i securit��ii.  
 Într-un spa�iu marcat de o mobilitate în cre�tere, prioritatea ar trebui s� o 
constituie dezvoltarea �i promovarea unui spa�iu judiciar european pentru 
cet��eni, înl�turând obstacolele actuale în calea exercit�rii drepturilor acestora. 
Prin urmare, hot�rârile judec�tore�ti trebuie s� fie recunoscute �i executate de la 
un stat membru la altul f�r� dificult��i. Sistemele judiciare ale celor 27 de state 
membre ar trebui s� poat� func�iona împreun�, într-un mod coerent �i eficient, 
respectând tradi�iile juridice na�ionale. 
 Principiul recunoa�terii reciproce a hot�rârilor reprezint� piatra de temelie 
a construc�iei Europei justi�iei. Progresele juridice importante realizate în cursul 
anilor trecu�i ar trebui s� fie consolidate �i puse în aplicare cu fermitate. Totu�i, 
acestea nu ar putea fi concretizate f�r� a spori încrederea reciproc� între actorii 
din sfera juridic�. 
 Dezvoltarea Europei juridice presupune, de asemenea, ca Uniunea s� se 
echipeze cu o baz� de norme comune. În special în cadrul luptei împotriva 
anumitor tipuri de criminalitate transfrontalier� deosebit de grav� sau pentru a 
asigura punerea în aplicare eficient� a politicilor Uniunii. 
 De asemenea, spa�iul judiciar european trebuie s� permit� recunoa�terea 
drepturilor persoanelor de pe tot cuprinsul Uniunii, facilitând accesul la justi�ie. 
Trebuie s� ofere actorilor economici instrumentele necesare pentru a profita pe 
deplin de oportunit��ile pie�ei unice, în special în perioade de criz� economic�. 

În materie civil� , hot�rârile judec�tore�ti trebuie s� fie executate direct �i 
f�r� alte m�suri intermediare. Prin urmare, va trebui s� fie abolit� în mod 
general procedura de exequatur a hot�rârilor în materie civil� �i comercial�, care 
continu� s� fie de prea multe ori necesar� în vederea execut�rii hot�rârilor 
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pronun�ate în alte state membre. Acest lucru va necesita, în prealabil, 
armonizarea normelor privind conflictul de legi în domeniile vizate. 

În materie penal� , principiul recunoa�terii reciproce trebuie aplicat la 
toate etapele procedurii. Au fost realizate progrese importante pentru 
îmbun�t��irea recunoa�terii reciproce a sentin�elor pronun�ate. 

Recunoa�terea reciproc� are drept consecin�� faptul c� hot�rârile 
pronun�ate la nivel na�ional au impact în alte state membre, în special în ceea ce 
prive�te sistemul lor judiciar. Pentru a beneficia pe deplin de aceste progrese, 
sunt necesare m�suri de consolidare a recunoa�terii reciproce. 

Ar trebui consolidat� punerea în aplicare a instrumentelor, în special în 
sfera profesional�. Eurojust �i re�elele judiciare europene civile �i penale ar 
trebui s� se implice mai activ în îmbun�t��irea aplic�rii concrete �i eficiente a 
dreptului comunitar de c�tre to�i practicienii. De asemenea, este necesar s� se 
pun� la dispozi�ia autorit��ilor judiciare instrumente de sprijin utilizând în 
special mijloacele electronice (asistare a traducerii, crearea unui spa�iu securizat 
de comunicare, videoconferin�e etc.). 

Uniunea ar trebui s� sprijine eforturile statelor membre în vederea 
îmbun�t��irii calit��ii sistemelor lor judiciare, favorizând schimburile de bune 
practici �i dezvoltarea proiectelor inovatoare în materie de modernizare a 
justi��ei.  

Dezvoltarea spa�iului judiciar european necesit�, de asemenea, un anumit 
nivel de apropiere a dispozi�iilor legislative �i de reglementare ale statelor 
membre. 

În materie penal�, în special în ceea ce prive�te terorismul, crima 
organizat� �i atentatele la interesele financiare ale Uniunii, doar ac�iunea la nivel 
european poate s� dea rezultate eficiente. Prin urmare, trebuie continuat� 
apropierea dreptului material privind anumite infrac�iuni grave, de natur� 
transfrontalier� în general care trebuie s� fac� obiectul defini�iilor �i a 
sanc�iunilor comune. Aceast� abordare va permite aprofundarea recunoa�terii 
reciproce �i, în anumite cazuri, va permite s� se ajung� la eliminarea aproape 
total� a motivelor de refuz de recunoa�tere a hot�rârilor altor state membre. 

Pentru a asigura eficien�a acesteia, în conformitate cu jurispruden�a Cur�ii 
de Justi�ie a Comunit��ilor, punerea în aplicare a anumitor politici ale Uniunii  
impune de asemenea, definirea infrac�iunilor �i sanc�iunilor comune, a�a cum s-a 
procedat par�ial în cazul mediului �i al transporturilor. 

În materie civil�, trebuie adoptate norme minime la nivel european privind 
anumite aspecte de procedur� civil� în raport cu nevoile de recunoa�tere 
reciproc�. Printre altele, astfel de norme ar trebui s� fie stabilite în vederea 
recunoa�terii hot�rârilor privind responsabilitatea parental� (inclusiv cele 
privind dreptul de încredin�are a copilului). În cele din urm�, buna func�ionare a 
spa�iului judiciar european presupune câteodat� aplicarea de c�tre o instan�� 
na�ional� a legii unui alt stat membru.  
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Acest proces nu este simplu, implic� eforturi comune atât din partea 
sistemului judiciar, al judec�torului individual cât �i din partea statului �i a 
Uniunii îns��i prin asigurarea resurselor umane �i materiale necesare �i a unui 
cadru normativ adecvat. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  VV  
RRAAPPOORRTTUURRIILLEE  DDIINNTTRREE  IINNSSTTAANN����  ��II  CCEELLEELLAALLTTEE  

IINNSSTTIITTUU��IIII  ��II  OORRGGAANNIISSMMEE,,  PPRREECCUUMM  ��II  CCUU  SSOOCCIIEETTAATTEEAA  
CCIIVVIILL��  

 
RAPORTURILE CU CONSILIUL SUPERIOR AL 

MAGISTRATURII 
  

Conform sistemului actual de organizare al instan�elor, tribunalul nu are 
în principal raporturi directe cu Consiliul Superior al Magistraturii, 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 Consiliul Superior al 
Magistraturii în anul 2012 s-au concretizat în cele 26 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 Consiliul Superior al 
Magistraturii, 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  remarcat frecven�a modific�rilor Regulamentului de ordine interioar� 
al instan�elor judec�tore�ti, la care a recurs Consiliul Superior al Magistraturii, 
în anul 2012,  precum �i cre�terea continu� a obliga�iilor extrajudiciare a 
judec�torilor �i grefierilor în condi�iile în care num�rul de angaja�i (judec�tori �i 
grefieri) este constant, dac� nu chiar în sc�dere. 
 

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, 
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aspectele privind unele disfunc�ionalit��i fiind rezolvate în timp util de 
conducerile acestora. 

De asemenea au fost organizate întâlniri periodice la care au participat �i 
reprezentan�i ai I.P.J. Dâmbovi�a, 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. 
 

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 2012 sesiz�ri din partea conducerii Baroului în 
leg�tur� cu unele cazuri izolate privind disfunc�ionalit��i în activitatea 
instan�elor, probleme ce au fost discutate la nivelul instan�elor în cauz� �i au 
fost luate m�suri pentru remedierea acestora. 

Apreciem c� �i în anul 2012 instan�ele de judecat� �i avoca�ii au 
contribuit la men�inerea unui climat de colaborare �i respect reciproc între cele 
dou� institu�ii cu efecte benefice asupra calit��ii actului de justi�ie.  
  

 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 2012, 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. 

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�. 

De�i au existat �i situa�ii când comunicarea nu �i-a atins scopul prin 
recep�ionarea defectuoas� a mesajului consider�m c� în anul 2012 rela�ia 
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instan�ei cu mass-media s-a îmbun�t��it fa�� de anii anteriori ceea ce impune 
men�inerea eforturilor pentru furnizarea rapid� �i complet� a informa�iilor 
precum �i organizarea unor întâlniri periodice cu reprezentan�ii mass-media. 

 
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. 
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CCAAPPIITTOOLLUULL  VVII  
CCOONNCCLLUUZZIIII  PPRRIIVVIINNDD  PPRROOGGRREESSEELLEE  ÎÎNNRREEGGIISSTTRRAATTEE,,  
VVUULLNNEERRAABBIILLIITT����IILLEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTEE  ��II  MM��SSUURRIILLEE  

LLUUAATTEE  SSAAUU  PPRROOPPUUSSEE  PPEENNTTRRUU  RREEMMEEDDIIEERREEAA  AACCEESSTTOORRAA  
 

 
Societatea democratic� are nevoie de o justi�ie independent� care s� dea 

dovad� de integritate, domeniu în care trebuie în continuare f�cute eforturi 
legislative, organizatorice, de schimbare a culturii organiza�ionale a sistemului 
de justi�ie, de asigurare a unor standarde profesionale înalte în cadrul tuturor 
sectoarelor justi�iei. 

Dac� consider�m ” produsul unei instan�ei”  ca fiind totalitatea 
func�iunilor sale care s� confirme valoarea de juste�e a hot�rârilor emise de 
judec�tori �i care s� satisfac� din punct de vedere al a�tept�rilor pe utilizator dar 
�i societatea în general în�elegem c� serviciul public oferit de justi�ie cet��enilor 
trebuie privit în ansamblul func�iunilor sale, pornind de la solicitarea simplei 
informa�ii de c�tre cet��ean pân� la hot�rârea judec�toreasc� �i efectele acesteia 
în timp. 
 O disfunc�ie major� în activitatea actual� a Tribunalului Dâmbovi�a dar �i 
a altor instan�e const� în aceea c� transparen�a, accesibilitatea, judecata în 
termen rezonabil, siguran�a procesului, sunt l�sate doar pe seama 
judec�torilor. 
 În acest sens trebuie avute în vedere anumite metode, activit��i prin care 
conduc�torul instan�ei s� îndrume comportamentul judec�torului, atitudinea 
acestuia fa�� de justi�iabil, atitudine care în anumite situa�ii nu este în 
concordan�� cu normalitatea. 
 Tocmai independen�a judec�torului trebuie s� fie cea care s� modeleze 
comportamentul �i atitudinea acestuia în raport cu nevoile sociale, judec�torul 
trebuie s� în�eleag� c� apropierea fa�� de cet��ean, contribuie la consolidarea 
statului �i independen�ei sale. 
 Trebuie în�eles c� independen�a trebuie s� fie propor�ional� cu 
responsabilitatea. 
 

INDEPENDEN�A <=> RESPONSABILITATE 
 

 Judec�torul trebuie s�-�i dezvolte capacitatea de auto-management, acesta 
nu trebuie s� fie privit doar ca simplu executant, ci trebuie cooptat în procesul 
larg de conducere, dezvoltându-i-se astfel sentimentul de responsabilitate pentru 
eficien�a activit��ii instan�ei de judecat�. 

Este gre�it� separarea actului de conducere de cel de execu�ie întrucât în 
acest fel se genereaz� în mod constant reducerea sentimentului de 
responsabilitate. 
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Absen�a responsabilit��ii afecteaz� durata rezonabil� a proceselor, 
accesibilitatea la instan�� �i integritatea. 

Pentru a putea avea un act de justi�ie de calitate trebuie asigurat� 
independen�a instan�ei ca ansamblu nu doar a judec�torului individual, oferindu-
se în acest mod garan�ia unui proces echitabil. 

Putem spune c� la momentul actual instan�ele române�ti se afl� într-un 
proces de schimbare organiza�ional�, managerului revenindu-i rolul remodel�rii 
manageriale a instan�ei, remodelare ce se dovede�te a fi un proces greoi adeseori 
neîn�eles, proces ce se love�te de rezisten�a la schimbare manifestat� destul de 
pregnant în rândul instan�elor de judecat�.  

  
OOBBIIEECCTTIIVVEE  PPEENNTTRRUU  AANNUULL  22001133  ��II  MM��SSUURRII  PPEENNTTRRUU  

RREEAALLIIZZAARREEAA  AACCEESSTTOORRAA  
 

Fie c� este vorba de via�a profesional� sau personal�, de activitatea 
organiza�iei sau individual�, în general pentru a se întâmpla ceea ce ne dorim, 
trebuie s� planific�m. Planificarea presupune stabilirea unui scop �i a unor 
obiective, iar stabilirea corect� a acestora ofer� avantajul necesar progresului 
individual �i organiza�ional. 
 Dac� accept�m c� scopul unei organiza�ii ce activeaz� în sistemul justi�iei 
este asigurarea actului de justi�ie de calitate, trebuie s� accept�m c� obiectivele 
reprezint� planul de lupt�, punctele ce trebuie atinse pentru realizarea scopului. 
În concluzie, obiectivele trebuie subsumate scopului, cre�terii calit��ii actului de 
justi�ie cu toate implica�iile acestui concept. 
 De-a lungul timpului au fost elaborate strategii de reform� a sistemului 
justi�iei în cadrul c�rora se puteau întrez�ri anumite jaloane (obiective) pe 
termen lung, strategii care,  în func�ie de contextul social, politic �i economic au 
fost urmate sau nu. 
 În momentul de fa�� nu putem identifica un document în care s� fie 
precizate în mod clar obiective ale sistemului judiciar. 
 Putem identifica totu�i ca obiective ale sistemului judiciar în m�sura în 
care se consider� c� acestea sunt abordabile, concluziile ce se desprind din unele 
documente precum Hot�rârea Guvernului nr.216 din 20.03.2012 privind 
evaluarea implement�rii obiectivelor de referin�� prev�zute în cadrul 
Mecanismului de cooperare �i verificare sau Strategia de înt�rire a integrit��ii în 
justi�ie 2011-2016, precum �i cele ce rezult� din activitatea noastr� curent�. 
 Obiectivele strategice sunt cele ce trebuie stabilite de managementul de 
vârf prin prisma întregului sistem judiciar ca ansamblu (Consiliul Superior al 
Magistraturii, Ministerul Justi�iei). 
 Obiective tactice (pe termen mediu) urmeaz� s� fie îndeplinite într-o 
perioad� mai scurt� de timp, de obicei între 1 �i 5 ani, se stabilesc de regul� la 
nivelul managementului de mijloc (Cur�i de apel �i Tribunal). 
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 Obiective opera�ionale, urmeaz� a fi îndeplinite într-o perioad� relativ 
scurt� de timp, de regul�, un an se stabilesc (în principal) la nivelul 
managementului de baz� (pre�edin�i de sec�ii �i judec�torii). 

Într-o analiz� sintetic� a importan�ei stabilirii obiectivelor în organiza�ie, 
putem observa c� întreg procesul de management cu toate func�iile acestuia 
(prevederea - organizarea, coordonarea, antrenarea �i control-reglarea) se 
centreaz� pe stabilirea, aducerea la îndeplinire �i verificarea gradului de 
conformitate a rezultatului cu obiectivele stabilite. 

Obiectiv strategic – cre�terea calit��ii actului de justi�ie. 
Pornind de la acest obiectiv ce poate fi considerat chiar scop al sistemului 

de justi�ie, identific�m obiectivele subsecvente ce sunt asimilate �i la nivelul 
Tribunalului Dâmbovi�a. 

Obiectivele generale sunt menite s� asigure organizarea eficient� a actului 
de justi�ie în direc�ii precum asigurarea celerit��ii, a calit��ii, garantarea 
independen�ei efective a judec�torilor, asigurarea transparen�ei, garantarea  
liberului acces la justi�ie, cre�terea integrit��ii �i responsabilit��ii angaja�ilor din 
sistemul justi�iei. 

La nivelul Tribunalului Dâmbovi�a, au fost identificate, discutate cu 
colectivul de judec�tori �i acceptate prin hot�râre a Adun�rii Generale a 
judec�torilor, obiective pentru anul în curs. 

- Solu�ionarea cauzelor într-un termen rezonabil 
Dreptul la un proces echitabil astfel cum este reglementat de art. 6 din 

Conven�ia European� a Dreptului Omului, art. 21 din Constitu�ia României  
precum �i art.10 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar� presupune 
ca o condi�ie a echit��ii solu�ionarea cauzelor într-un termen rezonabil.  

Pentru atingerea acestui obiectiv, este necesar ca întreg colectivul de 
conducere al instan�ei s� întreprind� m�surile necesare prin utilizarea 
mijloacelor legale în vedere reducerii cazurilor de solu�ionare cu întârziere a 
dosarelor. Aceasta presupune monitorizarea permanent� a cauzelor mai vechi de 
un an, identificarea motivelor care duc la întârziere în solu�ionarea dosarelor, 
îndrumarea judec�torilor �i personalului auxiliar pentru con�tientizarea 
motivelor subiective �i înl�turarea acestora. În acest sens, se impune asigurarea 
unui volum de munc� echilibrat, urm�rirea activit��ii de primire a cererilor de 
chemare în judecat� �i a celei de  comunicare a actelor procedurale. 

În categoria factorilor subiectivi, ce influen�eaz� durata de solu�ionare a 
cauzelor se identific� - neaplicarea dispozi�iilor procedurale care permit 
sanc�ionarea conduitei culpabile a p�r�ilor �i a celorlal�i participan�i (avoca�i, 
exper�i); administrarea probelor (în etape) de unde rezult� o insuficient� 
cunoa�tere a dosarului �i a probelor necesare l�murii cauzei; administrarea 
defectuoas� a probei cu expertiz� prin nestabilirea cu claritate a obiectivelor la 
care trebuie s� r�spund� expertul; amân�ri nejustificate ale pronun��rii hot�rârii 
în raport cu gradul de complexitate al dosarului. 
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În categoria factorilor obiectivi întâlnim situa�ii ca: subdimensionarea 
schemelor de personal în raport cu volumul de activitate, lipsa asisten�ei 
judiciare calificate a p�r�ilor, num�rul insuficient de exper�i, durata mare de timp 
în care se efectueaz� expertizele, neprezentarea sau netransferarea inculpa�ilor 
aresta�i la termenele de judecat�. 

- Cre�terea celerit��ii în rezolvarea cauzelor; 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, se impune discutarea periodic� a 

importan�ei aplic�rii corecte a normelor procedurale privind men�iunile 
obligatorii ale cererii de chemare în judecat�, verificarea respect�rii acestora 
înc� de la primirea cererii, stabilirea corect� a cadrului procesual �i a încadr�rii 
juridice a cererii. De altfel, perspectiva aplic�rii noului Cod de procedur� civil�, 
va clarifica în mare m�sur� aceste deficien�e. 

Tot în acest context, este necesar� monitorizarea permanent� a situa�iei 
dosarelor mai vechi de 6 luni �i un an pe sec�ii �i complete de judecat� �i 
comunicarea acestor situa�ii judec�torilor pentru ca ace�tia s� poat� vedea 
imaginea de ansamblu a activit��ii lor, urm�rindu-se astfel stimularea 
îmbun�t��irii  performan�ei. 

- Asigurarea unei practici unitare la Tribunalul Dâmbovi�a �i 
instan�ele arondate �i îmbun�t��irea înv���mântului profesional; 

Necesitatea armoniz�rii legisla�iei interne cu legisla�ia european� �i 
realitatea social� nou creat� în urma ader�rii României la Uniunea European� a 
determinat în ultima perioad� de timp apari�ia unor reglement�ri noi în aproape 
toate domeniile precum �i modific�ri frecvente a legisla�iei. 

Nu de pu�ine ori  actele normative nu au fost corelate între ele �i au 
generat abord�ri �i interpret�ri neunitare în instan�ele de judecat�. Jurispruden�a 
Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, a Cur�ii Constitu�ionale, a practicii Cur�ii 
Europene a Dreptului Omului �i a Cur�i de Justi�ie a Uniunii Europene nu este 
întotdeauna receptat� de c�tre magistra�i. 

Cunoa�terea practicii instan�elor de control judiciar este o premis� a 
reducerii num�rului de hot�râri casate sau desfiin�ate în c�ile de atac �i 
contribuie �i la reducerea duratei procedurilor judiciare, motiv pentru care 
unificarea practicii este una din direc�iile generale de ac�iune men�inut� în 
strategia de reform� a sistemului judiciar. 

Solu�ii pentru realizarea acestui obiectiv: cre�terea gradului de informare 
permanent� a judec�torilor cu privire la opiniile exprimate în doctrina judiciar� 
sau cu privire la schimb�rile intervenite în  jurispruden��; participarea 
judec�torilor de la instan�ele ierarhic superioare la întâlnirile de dezbatere a 
practicii organizate la nivelul judec�toriilor cu prec�dere în situa�iile în care de 
dezbat probleme de drept ce au condus la solu�ii diferite; comunicarea c�tre 
instan�ele din subordine a proceselor verbale din cadrul întâlnirilor de 
înv���mânt profesional în care sunt cuprinse �i argumentate solu�iile date în 
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cazul discut�rii problemelor de drept nou ap�rute �i cele ce genereaz� practic� 
neunitar� 

- Redactarea în termen a hot�rârilor judec�tore�ti; 
Rolul conducerii instan�ei în activitatea de reducere a num�rului de dosare 

nemotivate �i nesolu�ionate în termen este oarecum limitat, întrucât în activitatea 
sa, judec�torul este independent �i se supune numai legii, dar independen�a 
implic� �i o responsabilitate corespunz�toare. 

În scopul îndeplinirii acestui obiectiv se impune eviden�ierea exact� a 
sentin�elor neredactate în termen pe fiecare judec�tor, eviden�� care trebuie 
urm�rit� lunar pe sec�ii �i pe judec�tor. În situa�ia în care sunt observate cazuri 
ce exced cadrului regulamentar se impune ini�ierea unei consult�ri a 
judec�torilor care au întârzieri în redactarea sentin�elor în vederea stabilirii 
cauzelor ce au generat aceast� situa�ie pentru a se putea lua m�surile necesare 
pentru fiecare caz în parte; se impune evaluarea st�rii de motiva�ie a persoanei în 
cauz�, concordan�a dintre dorin�ele, necesit��ile individului �i obiectivele 
organiza�iei în ansamblu prin raportarea la rezultatele ob�inute. 

În cursul anului 2012 au existat situa�ii în care conducerea instan�ei s-a 
implicat în activitatea de redactare în termen a hot�rârilor atunci când s-au 
constatat întârzieri mari în timp �i un num�r mare de hot�râri neredactate. 

Au fost invita�i la sediul tribunalului �i s-au purtat discu�ii cu magistra�ii 
de la Judec�toriile Târgovi�te, R�cari �i G�e�ti, au fost identificate împreun� cu 
judec�torii în cauz� solu�ii ce au dus la ameliorarea situa�iei. 

Putem concluziona c�, în anul 2012, judec�torii Tribunalului Dâmbovi�a 
au depus efort sus�inut, atât în activitatea de solu�ionare a dosarelor, cât �i prin 
participarea la alegerile locale, referendum �i alegerile parlamentare. Au 
desf��urat �i activit��i extrajudiciare, subsumate activit��ii curente, atât la nivelul 
instan�ei – organizând func�ionarea compartimentelor auxiliare, cât �i în afara 
instan�ei, prin participarea la diverse manifest�ri – simpozioane, înv���mânt 
profesional, etc. 

Trebuie remarcat efortul depus al�turi de judec�tori �i de c�tre membrii 
personalului auxiliar de specialitate (grefieri, arhivari, etc.), care au contribuit la 
buna desf��urare a activit��ii în anul 2012. 

Putem aprecia activitatea desf��urat� ca fiind foarte bun�, raportat la 
condi�iile concrete în care s-a muncit, dar în acela�i timp, trebuie s� fim 
con�tien�i c� efortul trebuie sus�inut �i în continuare, în condi�iile modific�rilor 
legislative de substan�� ce vor urma. 
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