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CAPITOLUL 1. 
PREZENTAREA GENERAL� A TRIBUNALULUI DÂMBOVI�A. 

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

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

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

În cadrul tribunalului func�ioneaz� 3 sec�ii: 
� Sec�ia civil� – 17 judec�tori 
� Sec�ia penal� – 8 judec�tori 
� Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal – 10 

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. 

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

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

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

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

În anul 2010 au fost efectuate lucr�ri pentru executarea unei 
instala�ii  de desfumare pentru acest obiectiv. 
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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: 

� Obiectivul principal în anul 2011 pentru aceast� instan��, îl 
reprezint� lucr�rile de extindere, amenajare �i R.K. , în vederea 
asigur�rii unor condi�ii optime de desf��urare a activit��ii, care au 
fost avizate, urmând a se ob�ine aprobarea caietului de sarcini, 
avizele �i autoriza�iile necesare, documenta�ia de atribuire pentru 
lucr�ri (DALI),ini�ierea procedurii de atribuire �i începere a lucr�rilor 
de extindere, consolidare, amenajare �i repara�ii capitale. 
 
Judec�toria G�e�ti func�ioneaz� în ora�ul G�e�ti, str. Nicolae 

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

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

activit��ii în bune condi�ii. 
 
Interven�ii efectuate:  

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

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

amenajare spa�ii arhiva, consolidare �i vopsire gard exterior, 
automatizare centrala termic� 
  
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�; 
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� 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: 

� înlocuire tâmpl�rie exterioar�; 
� izola�ie termic�; 
� revizii la instala�iile sanitare; 
� amenajare  spa�ii  arhiv� ; 
� zugr�veli, igienizare. 

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

Decembrie, nr.60, jude�ul Dâmbovi�a.   
 

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

repara�ii capitale, în anul 2006. 
 

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

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

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

� cl�dire cu P+1, zid�rie din c�r�mid�, plan�e din B.A. 
 
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; 
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� automatizare central� termic�; 
� consolidare �i vopsire gard exterior; 
� amenajare  spa�ii  arhiv� ; 
� zugr�veli, igienizare. 
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CAPITOLUL 2. 
ANALIZA ACTIVIT��II INSTAN�EI – ASPECTE CANTITATIVE 

 
 
2.1. Volumul total de activitate 
 
Volumul total de activitate – înregistrat de Tribunalul Dâmbovi�a �i 

instan�ele arondate acestuia a fost în anul 2010 de 48184 cauze, din 
care, înregistrate în anul 2010, 37680 cauze, la care se adaug� stocul 
din anul 2009, de 10504 cauze, reprezentând în procente o cre�tere de 
8,92% fa�� de anul 2009, când instan�ele din jude�ul Dâmbovi�a au avut 
de solu�ionat un num�r de 43885 cauze.  

 
 

2009

2010

48184

37680
43885

35193

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

AN

DOSARE ÎNREGISTRATE, AFLATE PE ROL - TOATE INSTAN�ELE

DOSARE INREGISTRATE DOSARE AFLATE PE ROL

  
 
 



 8 

Volumul de activitate pe instan�e arondate se prezint� astfel: 
o Judec�toria Târgovi�te – volumul total de activitate a fost 

de  16192 dosare (856 penale �i 15336 civile �i comerciale), 
dintre care 12539 dosare (619 penale �i 11920 civile �i 
comerciale)   au fost înregistrate în anul 2010, la care se 
adaug� stocul de 3653  dosare (237 penale �i 3416 civile �i 
comerciale); 

o Judec�toria Pucioasa - volumul total de activitate a fost de  
3686 dosare (515 penale �i 3171 civile), din care 2687   
dosare (340 penale �i 2347 civile) au fost înregistrate în anul 
2010, la care se adaug� stocul de 999 dosare (175 penale �i 
824 civile); 

o Judec�toria G�e�ti - volumul total de activitate a fost de  
5309 dosare (551 penale �i 4758 civile), din care  4020  
dosare (429 penale �i 3591 civile) au fost înregistrate în anul 
2010, la care se adaug� stocul de1289 (122 penale �i 1167 
civile) dosare; 

o Judec�toria R�cari - volumul total de activitate a fost de  
4929 dosare( 429 penale �i 4500 civile), din care 3805   
dosare (303 penale �i 3502 civile) au fost înregistrate în anul 
2010, la care se adaug� stocul de 1124 (126 penale �i 998 
civile) dosare; 

o Judec�toria Moreni - volumul total de activitate a fost de  
4336 dosare (1542 penale �i 2794 civile), din care 3804 
(1387 penale �i 2417 civile) dosare au fost înregistrate în 
anul 2010, la care se adaug� stocul de 532  dosare (155 
penale �i 377 civile); 
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2.2. Volumul de activitate la Tribunalul Dâmbovi�a 
 
 În anul 2010 s-au înregistrat la cele 3 sec�ii un num�r de 10825 
cauze – fa�� de 10102 cauze înregistrate în anul 2009 – o cre�tere de 
723 cauze. 
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 La num�rul cauzelor înregistrate în anul 2010 se  adaug� cele 
aflate în stoc la sfâr�itul anului 2009 – �i anume, 2907 cauze – astfel c�, 
pe rolul tribunalului au existat în anul 2010 un num�r de 13732 cauze, cu 
871cauze mai multe ca în anul 2009. 

Ponderea activit��ii tribunalului fa�� de activitatea tuturor instan�elor 
a fost de  28,50%. 

În ceea ce prive�te structura cauzelor, în func�ie de stadiul 
procesual au fost constatate  la nivelul tribunalului în anul 2010, 8808 
cauze de prim� instan�� – reprezentând un procent de 64,14%, 1091 
cauze de apel – reprezentând un procent de 7,95% �i 3833 cauze în 
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recurs – reprezentând un procent de  27,91% din activitatea total� a 
instan�ei. 
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2.3. Volumul de activitate pe sec�ii �i principalele materii 
 
La Sec�ia civil� s-au înregistrat, în cursul anului 2010, 4806 

dosare cu 493 dosare mai pu�in decât în anul 2009 �i a avut de 
solu�ionat 6332 dosare,  cu 642 dosare mai pu�in decât în anul 2009. 

Ponderea dosarelor avute de solu�ionat a fost de 46,11% din 
num�rul total de dosare aflate pe rolul  tribunalului fa�� de 54,73% în 
anul 2009. 

 
  

5286

6510

4806

6332

2008 2010

- SEC�IA CIVIL� -
VOLUMUL DE ACTIVITATE ÎN ANII 2009 �I 2010

ÎNREGISTRATE DE SOLU�IONAT
 

 
 



 12 

54,73%
46,11%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2009 2010

- SEC�IA CIVIL� -
 PONDERE DOSARE DE SOLU�IONAT DIN TOTAL DOSARE TRIBUNAL

 
 

Volumul de activitate pe stadii procesuale: 
� 3986 dosare în prim� instan�� reprezentând 62,95% din totalul 

activit��ii sec�iei; 
� 682 dosare în apel reprezentând 10,77%; 
� 1664 dosare în recurs reprezentând 26,28%. 
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Volumul de activitate pe complete specializate: 
� 2777 dosare – conflicte de munc� �i asigur�ri sociale, adic� 

69,67% din num�rul de dosare avute de solu�ionat în prim� 
instan��; 

� 816 dosare – minori �i familie, adic� 20,47% din num�rul de 
dosare avute de solu�ionat în prim� instan��; 

� 366 dosare – recurs fond funciar reprezentând 22% din num�rul de 
dosare avute de solu�ionat în recurs; 

� 1298 dosare – recurs de drept comun reprezentând 78%. 
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Se constat�  c� ponderea cauzelor o reprezint� cele în prim� 

instan��, în apel se men�in acelea�i date, iar în ceea ce prive�te cauzele 
aflate în recurs apare o minim� sc�dere. 

 
        În materie penal�, Tribunalul Dâmbovi�a a înregistrat în anul 2010  
un num�r de 1540 cauze, cu 96 cauze mai pu�in fa�� de anul 2009, când 
au fost înregistrate 1636 cauze. 

 Pe categorii de cauze situa�ia înregistr�rilor se prezint� astfel: 
� fond penal – 679 (în sc�dere  fa�� de anul 2009, când au fost 

înregistrate 855 cauze); 
� apel penal – 315 (mai mult decât în anul 2009, când  au fost 

înregistrate 242 cauze); 
� recurs penal – 546 (în anul 2009 au fost înregistrate 539 cauze). 
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           Ad�ugând la num�rul dosarelor nou înregistrate în anul 2010, 
num�rul dosarelor aflate în stoc la începutul anului 2010, respectiv 294, 
sec�ia penal� a avut de solu�ionat un num�r de 1834 cauze penale 
(815 fonduri, 409 apeluri, 610 recursuri), deci cu 73 cauze mai pu�in 
decât în anul 2009, când num�rul cauzelor penale aflate pe rolul 
instan�ei  a fost de 1907  (1003 fonduri, 300 apeluri �i 604 recursuri).   
            Sec�ia penal� a solu�ionat în anul 2010 un num�r de 1537 
cauze, cu 76 mai pu�in  decât în anul 2009, înregistrându-se o sc�dere 
de 9,52%. 
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Ca prim� instan�� sec�ia penal� s-a pronun�at în anul 2010 în 709 
cauze penale (a pronun�at 428 sentin�e �i 281 încheieri), deci cu 158 mai 
pu�in decât în anul 2009, când s-a pronun�at în 867 cauze penale (571 
sentin�e �i 296  încheieri). 

Ca instan�� de apel, sec�ia penal� a pronun�at în 2010 un num�r 
de 267  decizii penale �i 31 încheieri (cu 95 mai  mult decât în 2009, 
când s-au pronun�at  199  decizii penale  �i 4 încheieri). 

Ca instan�� de recurs a pronun�at 530 cauze penale (cu 10 mai 
pu�in decât în anul 2009, când s-au pronun�at  540 cauze).   
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Stocul de dosare, la sfâr�itul anului 2010, a fost la Sec�ia penal� 

de 297 cauze, fa�� de 294 cât a fost la începutul anului, cre�terea fiind 
de 3 cauze.  

Pe categorii de cauze : 
� sc�derea stocului în cazul dosarelor de  fond (de la 136 în 2009 la 

106  dosare în anul 2010); 
� cre�terea  stocului în cazul dosarelor de  apel (de la 94 în 2009  la 

111 dosare în anul 2010); 
� cre�terea stocului în cazul dosarelor de recurs  (de la 64 la sfâr�itul 

anului 2009  la 80 la finele anului 2010).  
 

 La Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal – 
au fost înregistrate 4479 dosare, cu 1312 dosare mai mult decât în anul 
2009, cre�terea în procente fiind de 41,43%. 

Ad�ugând stocul de 1087 dosare de la începutul anului la cele 
înregistrate, rezult� c� aceast� Sec�ie a avut de solu�ionat 5566 dosare, 
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ponderea acestei sec�ii la activitatea general� a tribunalului, din acest 
punct de vedere, fiind de 39,85%, fa�� de 30,95% în anul 2009. 

Volumul de activitate pe categorii de cauze a fost urm�torul : 
� 3224 au fost dosare în prim� instan�� – reprezentând 57,92%; 
� 1559 dosare au fost în recurs – reprezentând 28,01% ; 
� 783 au fost dosare de insolven�� – reprezentând 14,07%. 
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Din aceast� prezentare rezult� c� activitatea Sec�iei comerciale �i 

de contencios administrativ �i fiscal a fost în propor�ie de 72% ca prim� 
instan��. Ca instan�� de fond, a avut de solu�ionat 2150 dosare având 
ca obiect litigii de contencios administrativ �i fiscal (adic� 66,99% din 
num�rul dosarelor în prim� instan��, cu excep�ia celor de insolven��), 
1074 dosare au avut ca obiect litigii comerciale (adic� 31,31%). 

Fa�� de anul 2009 se constat� o cre�tere a num�rului de dosare 
avute de solu�ionat în prim� instan�� de 13,27% (de la 1898 dosare în 
2009 la 2150 dosare în 2010). 
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Atât la  dosarele având ca obiect litigii de contencios administrativ 
�i fiscal s-a înregistrat o cre�tere de 39,12% (de la 1309 în 2009 la 2150 
în 2010 ), cât �i la cele având ca obiect litigii comerciale, de 45,16% (de 
la 589 în 2009 la 1074 în 2010). 
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În cauzele de insolven�� se constat� o cre�tere a num�rului de 
dosare avute de solu�ionat de 20,64% (de la 649 dosare în 2009 la 783 
dosare în 2010). Ca instan�� de recurs, a avut de solu�ionat 1238 
dosare în materie contraven�ional� (79,41%),de la 1281 în 2009 în  
sc�dere cu 73,36% �i 321 de dosare în materie comercial�  (20,59%), de 
la 152 în 2009 în cre�tere cu 111,18%. 
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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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2.4. Operativitate 
 
Indicele general de operativitate al instan�ei este 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. 

În cursul anului 2010 la nivelul tribunalului au fost solu�ionate un 
num�r de 9.986 cauze, din cele 13.732 aflate pe rol, iar 530 cauze sunt 
suspendate, înregistrându-se o operativitate de 75,64% fa�� de 80,83% 
în anul 2009.  
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Aspectul negativ îl reprezint� faptul c� în cursul anului 2010 au fost 

solu�ionate mai pu�ine cauze decât cele înregistrate la nivelul instan�ei, 
semnificând cre�terea stocului de dosare cu 839 –  niciuna din sec�ii 
nereu�ind s� atace stocul de dosare de la finele anului precedent. 
 Se poate aprecia totu�i c�, fa�� de condi�iile concrete de 
desf��urarea activit��ii în anul precedent �i de introducerea programului  
volumului optim de activitate, procentul de operativitate fiind influen�at 
negativ �i de cauzele de insolven��, operativitatea realizat� este în 
parametri normali.  
 Indicele de operativitate la instan�ele arondate este în medie de 
82,87%, remarcându-se printr-un procent de operativitate mai mare – 
Judec�toria Moreni – 91,35%, Judec�toria G�e�ti - 82,85%, Judec�toria 
Târgovi�te – 82,28%,Judec�toria R�cari cu 81,65%. 
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OPERATIVITATEA PE SEC�II �I MATERII 
 

 
Sec�ia civil� a început anul 2010 cu un stoc de 1526 dosare. 
Ad�ugând la acest stoc dosarele înregistrate în cursul anului în 

num�r de 4806 dosare rezult� c� a avut de solu�ionat 6332 dosare. 
Din acestea la sfâr�itul anului 2010 se aflau cu judecata 

suspendat� 415 dosare. 
Solu�ionând în cursul anului 2010 un num�r de 4777 dosare rezult� 

c� s-a ob�inut un procent de operativitate de 80,73%,  acesta sc�zând cu 
3 procente fa�� de anul 2009 (de la 83,73% la 80,73%). 

Indicele  se afl� peste media de operativitate pe instan��. 
Pentru cauzele judecate în prim� instan�� – au fost solu�ionate 

2979 dosare, ob�inându-se un indice de operativitate de 80,51%,  în 
sc�dere cu 2 procente fa�� de anul 2009. 

La recursuri indicele de operativitate de 82,78% cu aproximativ 6 
procente mai mic decât în anul 2009 �i o reducere a stocului de dosare 
cu 27 dosare. 

Dosare judecate în apel – procent de operativitate de 76,98%, în 
cre�tere cu peste 7  procente fa�� de anul 2009, iar stocul de dosare a 
redus cu 60 dosare. 
 

OPERATIVITATEA SEC�IE CIVILE ÎN ANUL 2010

4777

415

DOSARE SOLU�IONATE DOSARE SUSPENDATE
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80,73

83,73

OPERATIVITATEA SEC�IEI CIVILE PE ANII 2009 �I 
2010

2009 2010
 

 
Pentru cauzele judecate în prim� instan�� – au fost solu�ionate 

2979 dosare, ob�inându-se un indice de operativitate de 80,51%,  în 
sc�dere cu 2 procente fa�� de anul 2009. 

La recursuri indicele de operativitate de 82,78% cu aproximativ 6 
procente mai mic decât în anul 2009 �i o reducere a stocului de dosare 
cu 27 dosare. 

Dosare judecate în apel – procent de operativitate de 79,68%, în 
cre�tere cu peste 7  procente fa�� de anul 2009, iar stocul de dosare a 
redus cu 60 dosare. 
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INDICE DE OPERATIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN ANII 2009 �I 

2010 -

2009 2010
 

 
 
Pe complete specializate 
 

� Cauze cu minori �i familie – operativitate 94,92% 
� Recursuri fond funciar – operativitate 82,42% 
� Conflicte de munc� �i asigur�ri sociale – operativitate 75% 

 
 
În materie penal�  procentul de operativitate în anul 2010 a fost 

de 83,81% în u�oar�  sc�dere fa�� de anul 2009, când a fost de 84,58%. 
 



 27 

83,81
84,58

OPERATIVITATEA SEC�IEI PENALE PE ANII 2009 �I 
2010

2009 2010
 

 
 
Operativitatea pe materii 

 
Pe categorii de cauze, operativitatea în materie penal� a fost de: 

� 86,99% la fonduri (fa�� de 86,44% în 2009) 
� 72,86% la apeluri (fa�� de 68,67% în 2009) 
� 86,89% la recursuri (fa�� de 89,40% în 2009)   
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ÎN ANII 2009 �I 2010 

2009 2010
 

 
 

La sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal 
existau pe rol la începutul anului 2010 un num�r de 1087 dosare, fiind 
înregistrate în cursul anului 4479 dosare, ajungându-se la 5566 dosare 
pe rol. 

Din acestea au fost solu�ionate 3672 dosare (115 dosare aveau 
judecata suspendat� la sfâr�itul anului), înregistrând un indice de 
operativitate de 67,36%, cu 6,8 procente mai mic decât cel din anul 
2009. 
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Pe categorii de cauze, indicele de operativitate a fost de 67,46% la 
fonduri (fa�� de 73,85% în anul 2009), de 76,66% la recursuri (fa�� de 
83,87% în anul 2009)�i de 48,46% în materie de insolven�� (fa�� de 
53,63% în anul 2009). 

Sc�derea indicelui de operativitate �i la aceast� Sec�ie a condus la 
cre�terea stocului de dosare care erau pe rol, de la 1087 dosare la 
începutul anului la 1 894 la sfâr�itul anului 2010. 

Din cele 1 894 dosare aflate în stoc, un num�r de 129 aveau o 
vechime cuprins� între 6 – 12 luni, din acestea 73 fiind în materia 
insolven�ei iar 110 aveau vechimea de peste un an, din care 106 fiind  în 
materia insolven�ei. 
 
 
 

73,85%
67,46%
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2010
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2.5  Înc�rc�tura pe judec�tor. 
 
La nivelul tribunalului exist� 35 de posturi de judec�tor, care  au 

fost ocupate în cursul anului 2010, înregistrându-se o încetare a 
activit��ii prin pensionare, precum  �i o suspendare  a  activit��ii. 

 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 766 de cauze fa�� de  882  cauze pe anul 2009. 

 

882 766

ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2009 �I 
2010

2009 2010
 

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

fluctua�ia de personal ce a caracterizat activitatea sec�iei civile, pe de o 
parte pensionarea unui judec�tor începând cu luna martie 2010 �i, pe de 
alt� parte, intrarea în concediu prenatal a altui judec�tor. Începând cu 
luna mai 2010 la sec�ia civil� a fost redistribuit  la alte sec�ie un judec�tor 
ca urmare a consim��mântului acestuia. 

Având în vedere num�rul de cauze avute pe rol în anul 2010, de  
13119 dosare, raportat la num�rul de judec�tori ai sec�iei (în lunile 
ianuarie-martie au activat 16 judec�tori, în lunile iulie-august au activat 9 
�i, respectiv, 7 judec�tori), înc�rc�tura este de 820 cauze, în sc�dere   
fa�� de anul trecut, când înc�rc�tura medie pe judec�tor la sec�ia civil� a 
fost de 958 cauze. Raportat la num�rul cauzelor solu�ionate,  înc�rc�tura 
medie pe judec�tor a fost de  611 cauze, judec�torii sec�iei solu�ionând  
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un num�r de 9769  cauze, în sc�dere fa�� de anul 2009, când aceasta a 
fost de 753 cauze.  
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2009 2010
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Sec�ia penal� – Raportat la num�rul cauzelor penale aflate pe 

rolul sec�iei penale în anul 2010, respectiv 3463 (reprezentat de num�rul 
cauzelor nou înregistrate  �i stocul existent la finele anului 2009)  
înc�rc�tura medie pe judec�tor a fost de 433 dosare,  în sc�dere fa�� de 
anul 2009, când aceasta a fost de 561 dosare,  judec�torii sec�iei (9, 
efectiv, în activitate pân� în luna martie �i 8 ulterior, prin  trecerea 
doamnei  judec�tor Iordache Maria la sec�ia civil�). 
       Raportat la num�rul cauzelor solu�ionate,  înc�rc�tura medie pe 
judec�tor a fost de  362 cauze, judec�torii sec�iei solu�ionând  un num�r 
de 2895  cauze, în sc�dere fa�� de anul 2009, când aceasta a fost de 
483 cauze. 
 

561

433

- SEC�IA PENAL� - 
ÎNCARC�TURA MEDIE PE JUDEC�TOR ÎN ANII 2008 �I 

2009 - DOSARE PE ROL

2009 2010
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2010 - DOSARE SOLU�IONATE

2009 2010
 

 
 
Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal – În 

cadrul acestei sec�ii au fost pe rol 8684 dosare, repartizate celor 9 
judec�tori afla�i în activitate, rezultând o înc�rc�tur� medie pe judec�tor 
de 965 dosare, cu 13 dosare mai pu�in decât în anul anterior, când 
aceasta a fost de 978, raportat îns� la un num�r de 7 judec�tori. 
 Raportat la dosarele solu�ionate în num�r de 6056, num�rul mediu 
pe judec�tor de dosare solu�ionate a fost de 673, cu 82 mai pu�in decât 
în anul 2009, când num�rul acestora a fost de 755 dosare. 

La sfâr�itul anului 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat 
Programul pentru stabilirea volumului optim de munc� �i asigurarea 
calit��ii activit��ii in instan�e în anul 2010. Conform acestui program s-a 
stabilit un num�r maxim de puncte de înc�rcare anual�, calculate la 
dosare nou intrate de 3 960 pe judec�tor. 

La aceasta sec�ie totalul înc�rc�turii a fost de 39 185,27 puncte, 
astfel ca raportat pe num�r de judec�tori a rezultat o înc�rc�tur�  medie 
de 4 354 puncte. 

În consecin�� judec�torii sec�iei au dep��it num�rul maxim de 
puncte de înc�rcare anual� cu 394 puncte.  
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2.6 Concluzii privind evolu�ia indicatorilor statistici în 2010. 
Vulnerabilit��i identificate. M�suri de remediere 

 
Din punct de vedere cantitativ, analiza indicatorilor statistici eviden�iaz� 
urm�toarele concluzii: 

- pe fondul unei cre�teri sensibil u�oare a volumului de activitate – 
cu circa 700 cauze la dosare înregistrate �i aproximativ 1000 la 
dosare rulate – a sc�zut ponderea dosarelor solu�ionate la nivelul 
sec�iei civile de la 54,73% la 46,11% �i a crescut semnificativ 
ponderea celor solu�ionate la sec�ia comercial� �i de contencios 
administrativ �i fiscal, de la 30,95% la 39,85% din totalul activit��ii 
instan�ei. 

- în condi�iile unei scheme aproape complete de personal la nivelul 
judec�torilor (o singur� pensionare �i dou� suspend�ri din func�ie-
una pentru cre�terea copilului în vârst� de pân� la 2 ani �i una în 
baza art. 62 lit. a din Legea nr.303/2004), s-a redus, pe total 
instan��, înc�rc�tura medie de dosare pe judec�tor (la sec�ia 
comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal - gradul de 
înc�rc�tur� a crescut sensibil).  
La aceast� sc�dere general� a contribuit �i introducerea 
programului volumului optim de munc� pe judec�tor. 

- S-a constatat o evolu�ie negativ� a indicatorului operativit��ii pentru 
prima oar� în ultimii 3 ani - sub 80%, care impune o analiz� de 
fond a activit��ii instan�ei.  
Pe lâng� o serie de factori ce vizeaz� repartizarea echilibrat� a 
resurselor la nivelul tribunalului, stabilirea completelor de judecat� 
la nivelul sec�iilor, asigurarea într-un  timp optim a unei practici 
unitare, afectarea procentului de operativitate s-a datorat �i 
introducerii programului volumului optim de munc�, care a generat 
la sec�ii cu o înc�rc�tur� mai mare, termene administrative lungi. 

- O constatare negativ� prive�te �i cre�terea stocului de dosare la 
sfâr�itul anului 2010, implicit neatacarea stocului din anul 
precedent, în acest sens cre�terea cea mai mare se constat� la 
sec�ia comercial�, unde se înregistreaz� 1894 dosare, fa�� de 
1555 la sec�ia civil� �i 297 la sec�ia penal�. 
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Vulnerabilit��i 
 

- neasigurarea unei congruen�e func�ionale între conducerea 
sec�iilor �i cea a tribunalului – cu consecin�e în lipsa reac�iei la 
problemele generale ale instan�ei, la timpul optim �i fundamentarea 
complet� a deciziilor; 

- sprijinul redus al compartimentelor func�ionale; 
- lipsa unor pârghii eficiente pentru stimularea personalului; 
- implicarea judec�torilor în activit��i non-jurisdic�ionale. 

 
M�suri de remediere 

 
- folosirea eficient� a resurselor umane, în acest sens datele privind 

volumul de activitate �i punctajul aferent de aplicarea volumului 
optim pe judec�tor – vor constitui coordonate esen�iale; 

- fa�� de num�rul completelor specializate în conflicte de munc� �i 
asigur�ri sociale (opt), vor trebui continuate eforturile pentru 
m�rirea corespunz�toare a num�rului de asisten�i judiciari (în 
prezent doi); 

- asigurarea specializ�rii judec�torilor în maxim 1-2 materii, cu 
participarea anual� la cursurile de formare profesional� organizate 
de Institutul Na�ional al Magistraturii �i organizarea eficient� a 
înv���mântului profesional la nivel de tribunal �i instan�e arondate; 

- continuarea unei preg�tiri speciale a judec�torilor �i personalului 
auxiliar pentru aplicarea întocmai a dispozi�iilor Legii 202/2010, �i 
asigurarea cadrului corespunz�tor pentru însu�irea prevederilor 
noilor coduri; 

- perfec�ionarea organiz�rii activit��ii instan�ei, studierea condi�iilor 
pentru degrevarea judec�torilor de sarcini non-jurisdic�ionale, 
atragerea �i implicarea personalului auxiliar în aceste activit��i 
consumatoare de timp – propuneri pentru modificarea cât mai 
urgent� a Regulamentului de func�ionare al instan�elor;  

- asigurarea transparen�ei �i eficien�ei actului de conducere; 
- asigurarea tuturor condi�iilor �i luarea de m�suri urgente, la nivelul 

tuturor instan�elor pentru reducerea stocului de dosare, prin 
cre�terea operativit��ii �i o mai bun� �i eficient� gestionare a 
solu�ion�rii cauzelor. 
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CAPITOLUL 3. 
ANALIZA CALITATIV� A ACTIVIT��II INSTAN�EI 

 
 
3.1. Efectele modific�rilor legislative operate în cursul anului 

2010 asupra activit��ii instan�ei. 
 
În materie civil�, în cursul anului 2010, nu au existat acte 

normative care s� influen�eze activitatea instan�ei, cu excep�ia Legii nr. 
202/2010 privind unele m�suri pentru accelerarea solu�ion�rii proceselor 
care �i-a g�sit aplicabilitatea începând cu 29.11.2010. 

În acest sens, modific�rile prev�zute de actul normativ se refer� la 
constituirea completelor pentru solu�ionarea în prim� instan�� a cauzelor 
privind conflictele de munc� �i asigur�ri sociale care vor fi compuse 
dintr-un singur judec�tor �i doi asisten�i judiciari. 

De asemenea, sunt prev�zute modific�ri privind procedura 
divor�ului, respectiv în situa�ia divor�ului prin acordul so�ilor, textul de lege 
permi�ând desfacerea c�s�toriei prin acordul ambilor so�i, indiferent de 
durata c�s�toriei �i indiferent dac� exist� sau nu copii minori rezulta�i din 
c�s�torie. 

Desfacerea c�s�toriei prin acordul so�ilor atunci când nu exist� 
copii minori, poate fi constatat� �i de c�tre notarul public sau ofi�erul de 
stare civil� de la locul c�s�toriei sau al ultimei locuin�e comune a so�ilor. 

 
În materie comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal 

au existat �i în anul 2010 acte normative care au influen�at activitatea 
instan�elor judec�tore�ti. Astfel, Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolven�ei a fost modificat� substan�ial prin Legea nr.169/2010. De 
asemenea O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activit��ii 
practicienilor in insolven�� – a fost modificat� si completat� prin Legea 
nr. 85/2010. 

Un alt act normativ important în activitatea sec�iei reprezint� OUG 
nr.116/2009 pentru instituirea unor m�suri privind activitatea de 
înregistrare în registrul comer�ului, publicat� în MO nr.926/30.12.2009 
prin care a fost înl�turat� activitatea judec�torului delegat la registrul 
comer�ului. Pe de alt� parte, la art.3  �i urm. din aceast� ordonan��, a 
prev�zut c� cererile formulate de ONRC prin oficiile registrului comer�ului 
de pe lâng� tribunale, care anterior intr�rii în vigoare a acestei ordonan�e 
erau în competen�a de solu�ionare a judec�torului delegat se înainteaz� 
sec�iei comerciale a tribunalului în a c�rui circumscrip�ie î�i are sediul 
comerciantul, urmând a fi solu�ionate de urgen�� �i cu prec�dere.  
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Prin urmare, acest act normativ a extins competen�a sec�iei 
comerciale  asupra cauzelor care pân� în prezent aveau un caracter 
necontencios, ceea ce a condus  la cre�terea num�rului acestor cauze.  

Mai mult, Legea nr. 84/2010 de aprobare a OUG nr.116/2009, a 
clarificat multe aspecte privind competen�a sec�iei comerciale în 
solu�ionarea unor astfel de cereri. 

De asemenea, Legea nr. 31/1990 privind societ��ile comerciale, 
a fost modificat� prin OUG nr. 43/2010, 54/2010 �i 90/2010. 

Cea mai important� modificare legislativ� este adus� îns� de 
Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solu�ion�rii 
proceselor. Legea modific� o serie de acte normative deosebit de 
importante, cin care le amintim pe cele cu inciden�� asupra activit��ii 
sec�iei: Codul de procedur� civil�, Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, Ordonan�a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraven�iilor, Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circula�ia pe drumurile publice, Legea  nr. 61/1991 pentru sanc�ionarea 
faptelor de înc�lcare a unor norme de convie�uire social�, a ordinii si 
lini�tii publice, Legea nr. 31/1990 privind societ��ile comerciale, Legea 
nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, 
Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, Ordonan�a de 
urgenta a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea �i completarea 
Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru. 

 
În materie penal� - pe parcursul anului 2010  s-au înregistrat 

modific�ri legislative prin apari�ia Legii nr. 202/2010, prin care se 
urm�re�te scurtarea duratei de solu�ionare a proceselor. 

În acest sens, se remarc� modificarea dispozi�iilor: 
� art. 291 alin.1 Cod procedur� penal�: partea prezent� personal  

la un termen, prin reprezentant, prin avocat ales ori prin avocat din 
oficiu, dac� acesta din urm� a luat leg�tura cu partea reprezentat�, 
la un termen, precum �i partea c�reia, personal, prin reprezentant 
sau ap�r�tor ales sau prin func�ionarul sau persoana îns�rcinat� 
cu primirea coresponden�ei i s-a înmânat în mod legal cita�ia 
pentru un termen de judecat� nu mai sunt citate pentru termenele 
ulterioare, chiar dac� ar lipsi  la vreunul dintre aceste termene, cu 
excep�ia situa�iilor în care prezen�a acestora este obligatorie 
potrivit legii; 

� totodat�, conform alin. 31: completul investit cu judecarea cauzei 
penale  poate, din oficiu sau la cererea p�r�ilor, s� preschimbe 
primul termen sau termenul luat în cuno�tin�� în situa�ia în care din 
motive obiective instan�a nu î�i poate desf��ura activitatea de 
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judecat� la termenul fixat în vederea solu�ion�rii cu celeritate a 
cauzei;  

� art. 3201 Cod procedur� penal�:  Judecata în cazul recunoa�terii 
vinov��iei - pân� la începerea cercet�rii judec�tore�ti, inculpatul 
poate declara personal sau prin înscris autentic c� recunoa�te 
s�vâr�irea faptelor re�inute în actul de sesizare a instan�ei �i 
solicit� ca judecata s� se fac� în baza probelor administrate în faza 
de urm�rire penal�. 
          Judecata poate avea loc numai în baza probelor 
administrate în faza de urm�rire penal�, doar atunci când 
inculpatul declar� c� recunoa�te în totalitate faptele re�inute în 
actul de sesizare a instan�ei �i nu solicit� administrarea de probe, 
cu excep�ia înscrisurilor în circumstan�iere pe care le poate 
administra la acest termen de judecat�.  
          Instan�a de judecat� solu�ioneaz� latura penal� atunci când, 
din probele administrate, rezult� c� faptele inculpatului sunt 
stabilite �i sunt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a 
permite stabilirea unei pedepse.  

� art. 403 Cod procedur� penal�, vizând cauzele având ca obiect 
revizuire, acestea vor fi înregistrate �i se va acorda termen, f�r� 
citarea p�r�ilor �i f�r� prezen�a procurorului, în Camera de Consiliu 
fiind analizat� admisibilitatea în principiu a cererii, în func�ie de 
care instan�a va dispune prin încheiere admiterea în principiu sau 
prin sentin�� respingerea cererii de revizuire; 

� art. 741 Cod penal, în cazul s�vâr�irii unor infrac�iuni economice 
sau a altora precum gestiune frauduloas�, în�el�ciune, abuz în 
serviciu, prin care s-a pricinuit o pagub�, dac� în cursul urm�ririi 
penale sau pân� la solu�ionarea cauzei în prim� instan�� inculpatul 
acoper� integral prejudiciul cauzat �i acesta a fost mai mic de 
50.000 euro, instan�a va aplica o sanc�iune cu caracter 
administrativ, care se înregistreaz� în cazierul judiciar, în timp ce în 
situa�ia achit�rii prejudiciului de pân� la 100.000 euro se poate 
aplica o pedeaps� cu amend�.  

Dispozi�iile tranzitorii ale acestei legi prev�zute în art. XXIV 
au suscitat interpret�ri cu privire la c�ile de atac aplicabile 
hot�rârilor pronun�ate ulterior intr�rii în vigoare a legii, cu toate c�, 
din punctul de vedere al judec�torilor sec�iei, prevederile legale  
impun ca hot�rârile pronun�ate dup� data de 25 noiembrie 2010 s� 
fie supuse c�ilor de atac prev�zute de noua lege, procedându-se 
astfel în consecin�� în cadrul instan�ei, dosarele  fiind înaintate 
corespunz�tor în c�ile de atac.   
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3.2. Indici de calitate ai activit��ii judiciare 
 
3.2.1. Repartizarea aleatorie a cauzelor  
 
Organizarea acestei activit��i s-a f�cut conform Regulamentului de 

ordine interioar� al instan�elor – prin desemnarea de c�tre pre�edintele 
instan�ei a persoanelor responsabile la nivelul arhivei, precum �i la 
nivelul sec�iilor tribunalului �i personalului IT, care a �inut o leg�tur� 
strâns� cu întreg personalul �i a men�inut în stare de func�ionare re�eaua 
de calculatoare. 

Pentru îndrumarea �i controlul activit��ii de repartizare aleatorie a 
cauzelor – judec�torii desemna�i pe sec�iile tribunalului au verificat 
respectarea normelor regulamentare de c�tre operatori (grefieri-arhivari) 
�i în colaborare cu pre�edin�ii de sec�ii au întocmit referate analizate în 
Colegiul de conducere al instan�ei. 

În cadrul acestor analize s-au sesizat aspecte legate de 
neasigurarea unei înc�rc�turi echitabile �i propor�ionale pe complete, 
stabilirea eronat� a gradelor de complexitate, elemente de previzibilitate 
ale repartiz�rii, adoptându-se solu�ii pentru eliminarea 
disfunc�ionalit��ilor. 

De asemenea, în cadrul analizelor problemelor semnalate s-au 
eviden�iat �i unele probleme ale func�ion�rii programului ECRIS – 
relevate �i de celelalte instan�e – situa�ie în care speciali�tii IT au solicitat 
sprijin de la nivelul Cur�ii de Apel pentru g�sirea solu�iilor de rezolvare în 
conformitate cu legea. 

La sfâr�itul anului 2009 Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat 
Programul pentru stabilirea volumului optim de munc� �i asigurarea 
calit��ii activit��ii in instan�e în anul 2010. Conform acestui program s-a 
stabilit un num�r maxim de puncte de înc�rcare anual�, calculate le 
dosare nou intrate de 3 960 pe judec�tor. 

S-a urm�rit ca, în repartizarea aleatorie a cauzelor, s� se respecte 
acest punctaj maxim, îns�, în condi�iile în care s-a înregistrat o cre�tere 
exploziv� a num�rului de cauze nou intrate pe rolul vreuneia dintre sec�ii, 
fa�� de specificul cauzelor, ce presupun, în totalitate, solu�ionarea de 
urgen�� �i cu prec�dere, s-a dispus m�rirea acestuia.  

Odat� cu implementarea programului ECRIS IV s-au luat unele 
m�suri pentru instruirea întregului personal cu privire la noua aplica�ie – 
inclusiv în materia repartiz�rii aleatorii  a cauzelor de c�tre personalul IT, 
opera�iune care s-a f�cut la toate instan�ele arondate. 
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3.2.2. Date privind durata de solu�ionare a cauzelor  
 
Cele 9 986 cauze solu�ionate au avut durata de solu�ionare dup� 

cum urmeaz�: 
� 9321 cauze cu durata de solu�ionare 0-6 luni procentul  fiind de   

93,34%; 
� 494 cauze cu durata de solu�ionare 6-12  luni procentul  fiind de    

4,95%; 
� 147 cauze cu durata de solu�ionare 1-2 ani procentul fiind de 

1,47%; 
� 24 cauze cu durata de solu�ionare 2-3 ani procentul  fiind de 0,24% 

 
 
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 PENALE ÎN ANUL 2010 
 
 

Durata solutionarii Nr. 
crt 

 
Natura cauzelor 

Cauze 
solutionate 0-6 

luni 
6-12 
luni 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

Cauze cu rechizitoriu 60 21 22 15 2 
Cereri anterioare solu�ion�rii 
cauzei  
(propuneri arestare, prelungiri 
arestare, etc.) 

 
300 

 
297 

 
2 

 
1 

 
- 

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

 
349 

 
340 

 
7 

 
2 

 
- 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

Fond 
penal 

TOTAL 709 658 31 18 2 
Cauze cu rechizitoriu 249 198 41 10 - 
Cereri anterioare solutionarii 
cauzelor  

32 32 - - - 

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

 
17 

 
13 
 

 
3 

 
1 

 
- 

 
 

2 

 
Apel 
penal 

TOTAL 298 243 44 11 - 
Ac�iuni directe 50 48 1 1 - 
Cereri anterioare solu�ion�rii 
cauzelor  
(plângeri  împotriva rezol. 
procurorului, 
propuneri,prelungiri , etc.) 

 
341 

 
325 

 
16 
 

 
- 

 
- 

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

 
139 

 
136 

 
3 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Recurs 
penal 

TOTAL 530 509 20 1 - 
4 TOTAL SECTIE PENAL� 1537 1410 95 30 2 
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DURATA  DE SOLU�IONARE A CAUZELOR CIVILE ÎN ANUL 2010 
 

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 28 20 7 1 - 
Ligii de munca �i asigur�ri 
sociale 

1891 1803 77 11 - 

Legea 272/2004 530 530 - - - Dreptul 
familiei Legea 273/2004 225 225 - - - 
Alte actiuni 305 295 7 3 - 

 
 
 

1 
 
 

 
 
 

Fond 
civil  

TOTAL 2979 2873 91 15 - 
Partaje succesorale 151 104 33 12 2 
Revendic�ri �i ac�iuni privind 
dreptul de propietate 

48 41 3 4 - 

Alte ac�iuni 296 267 25 4 - 

 
 

2 

 
Apel 
civil 

TOTAL 495 412 61 20 2 
Recursuri funciare 286 268 15 3 - 
Alte ac�iuni 1017 976 39 2 - 

  
3 

Recurs      
civil 

TOTAL 1303 1244 54 5 - 
4 

 
TOTAL SECTIE CIVILA 4777 4529 206 40 2 

 
DURATA  DE  SOLU�IONARE  A  CAUZELOR COMERCIALE, 

FISCALE  �I  DE  CONTENCIOS  ADMINISTRATIV ÎN ANUL 2010 
 

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 

 
1424 

 
1361 

 
56 

 
7 

 
- 

Litigii comerciale 
(preten�ii, soma�ii si 
alte litigii ) 

 
678 

 
648 

 
24 

 
6 

 
- 

1 Fond 
comercial 

TOTAL 2102 2009 80 13 - 
Plângeri la 
contraven�ie 

939 905 34 - - 

Cauze comerciale 253 243 10 - - 

 
 

2 

 
Recurs 

comercial 
TOTAL 1192 1148 44 - - 

3               Legea insolven�ei 378 225 69 64 20 
4 TOTAL SECTIE COMERCIALA 3672 3382 193 77 20 
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La  sec�ia civil�, din cele 1 555 dosare r�mase în stoc, un num�r 
de 106 aveau o vechime cuprins� între 6 – 12 luni, 17  dosare  aveau 
vechimea de peste  un an,  ele fiind repartizate astfel: 9 fonduri; 7 apeluri 
�i 1 recurs. Astfel, eviden�iem o sc�dere a num�rului de dosare mai 
vechi de 1 an. 

La sec�ia penal� s-au avut în vedere prevederile art.6 pct.1 din 
Conven�ia European� a Drepturilor Omului, care  oblig� statele s�-�i 
organizeze sistemul judiciar astfel încât s� se poat� respecta exigen�a 
duratei rezonabile de solu�ionare a cauzelor.  

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

Num�rul dosarelor r�mase nesolu�ionate cu o vechime cuprins� 
între 6 - 12 luni a sc�zut  de la 45, cât a fost în anul 2009 la 34 - în 2010. 

La finele anului 2010, pe rolul Sec�iei Penale existau 4 cauze de 
fond mai vechi de 12  luni, cu 8 cauze mai pu�in decât la sfâr�itul anului 
2009 când existau 12 cauze, 8 cauze , toate fond penal. 

La  sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal, 
din cele 1 894 dosare aflate în stoc, un num�r de 129 aveau o vechime 
cuprins� între 6 – 12 luni, din acestea 73 fiind în materia insolven�ei, 8 
recursuri �i 48 fonduri comerciale �i de contencios, iar 110 aveau 
vechimea de peste un an, din care 106 fiind  în materia insolven�ei �i 4 
dosare de fond. 

 
 

3.2.3. Ponderea atacabilit��ii hot�rârilor. Indicele de 
desfiin�are 

 
La nivelul tribunalului num�rul hot�rârilor pronun�ate în fond �i apel 

a fost de 6961, iar num�rul hot�rârilor din prima instan�� �i apel atacate  
efectiv a fost de 2590 hot�râri, reprezentând procentual  37,21%. 

Se constat� o cre�tere a procentului de atacabilitate – de la 
32,47% în anul 2009, la 37,21% în anul 2009, cu 4,78% procente. 
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RAPORTUL HORARÂRILOR ATACABILE/HOTARÂRI 
DEFINITIVE

62,79%

37,21%

HOTARÂRI ATACABILE HOTARÂRI DEFINITIVE
 

 

32,47
37,21

PROCENTUL ATACABILIT��II ÎN ANII 2009 �I 2010

2009 2010
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Indicele de casare 
 
În cele 6961 dosare în care au fost pronun�ate hot�râri în prim� 

instan�� �i în apel, c�ile de atac exercitate au fost admise, dispunându-
se casarea sau desfiin�area hot�rârilor, rezultând un indice de casare �i 
desfiin�ate de 7,84%, men�inându-se aproximativ la acela�i nivel cu anul 
2009.  Indicele de casare – raportat la num�rul concret de hot�râri 
atacate  procentual este de 5,98%. 

Indicele de schimbare al hot�rârilor pe total instan��, raportat la 
hot�rârile  atacate a fost de 15,10% în anul 2010. 

 
 

PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE PRONUN�ATE

92,16%

7,84%

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

78,92%

21,08%

ATACATE CASATE

 
 

7,83 7,84

INDICII DE CASARE ÎN ANII 2009 �I 2010

2009 2010
 

 
Civil – Raportat  la num�rul de hot�râri atacate cu apel �i recurs , 

procentul de casare �i desfiin�are a fost de 25,15%, în sc�dere fa�� de 
27,07%,  în anul 2009.      

Raportat la num�rul de  hot�râri  pronun�ate în fond �i apel , 
procentul de casare �i desfiin�are a fost de 9,47%, fa�� de 10,47% în 
2009.         
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- SEC�IA CIVIL� -
PROCENTUL DE CASARE DIN HOTARÂRILE PRONUN�ATE

90,53%

9,47%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE

 
 

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

74,85%

25,15%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE

 
 

 
 

 Penal – Raportat  la num�rul de hot�râri atacate cu apel �i recurs 
(271 hot�râri), procentul de casare �i desfiin�are a fost de 11,81% 
(12,85% în 2009). 

Raportat la num�rul de  hot�râri  pronun�ate în fond �i apel (1007 
hot�râri), procentul de casare �i desfiin�are a fost de 3,18% (2,98% în 
2009).         
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Raportat la num�rul cauzelor susceptibile  a fi atacate: 
 
Referindu-ne strict numai la hot�rârile susceptibile a fi atacate 

(709 hot�râri pronun�ate ca instan�� de fond �i 298 hot�râri pronun�ate  
ca instan�� de apel), ponderea atacabilit��ii hot�rârilor penale a fost în 
anul 2010  de  26,91%. 

Pe categorii de cauze ponderea atacabilit��ii se prezint� astfel: 
Ca prim� instan��, din totalul de 709 cauze penale solu�ionate de 

Sec�ia penal� în anul 2010, au fost atacate cu apel la Curtea de Apel 
Ploie�ti un num�r de 53 cauze, ele reprezentând 7,48% din totalul 
hot�rârilor pronun�ate ca instan�� de fond. 

Ca instan�� de apel, din totalul de  298 hot�râri penale pronun�ate 
de Sec�ia penal� în anul 2010, au fost atacate cu recurs la Curtea de 
Apel Ploie�ti un num�r de 46 cauze, ceea  ce  reprezint� 15,44% din 
num�rul hot�rârilor pronun�ate ca instan�� de apel.    

Raportat la num�rul total al hot�rârilor pronun�ate, indicele de 
desfiin�are �i casare pe anul 2010 este de 2,08%. Din totalul de 1537 
hot�râri penale pronun�ate în anul 2010, au fost desfiin�ate sau casate 8 
cauze. În concret, din cele 709 hot�râri pronun�ate în fond au fost 
desfiin�ate �i casate cu trimitere un num�r de  6  cauze, iar din cele 298 
pronun�ate în apel au fost desfiin�ate �i casate cu trimitere un num�r de  
2 cauze. 

Raportat la num�rul hot�rârilor susceptibile a fi atacabile: indicele  
de  desfiin�are  �i  casare în anul 2010  este de 3,18%. Din totalul de 
1007 hot�râri susceptibile a fi atacabile cu apel �i recurs, au fost   
desfiin�ate �i casate 32 hot�râri. În concret,  din cele 709 hot�râri 
susceptibile a fi atacabile cu apel, au fost desfiin�ate un num�r de  28  
cauze, iar din cele 298 hot�râri susceptibile a fi atacabile cu recurs au 
fost casate un num�r 4 cauze. 

Raportat numai la num�rul de hot�râri atacate: indicele de 
desfiin�are  �i casare  este de  11,81%. Din totalul de 271 hot�râri 
atacate cu apel �i recurs, au fost desfiin�ate , respectiv, casate de Curtea 
de Apel Ploie�ti 32 hot�râri. În concret, din cele 218 cauze atacate cu 
recurs a fost desfiin�at un num�r de 8 cauze, ceea ce reprezint� 3,67% 
din num�rul de hot�râri atacate, iar din cele 53 cauze atacate cu apel a 
fost desfiin�at un num�r de 6 cauze, ceea ce reprezint�  11,32%  din 
num�rul de hot�râri atacate. 

Aparent, s-ar putea interpreta ca fiind relativ mare num�rul de 
hot�râri desfiin�ate �i casate – 32, dar nu trebuie ignorat faptul c� în 
foarte multe cazuri s-au pronun�at hot�râri de desfiin�are, respectiv 
casare, datorit� reaprecierii gradului de pericol social al infrac�iunii în 
cauz�, ajungându-se astfel la reindividualizarea pedepselor aplicate 
inculpa�ilor. 
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Subliniem îns� c� au fost �i cazuri în care desfiin�area, respectiv 
casarea, s-a datorat unei gre�ite interpret�ri a probelor de c�tre instan�a 
noastr�, ajungându-se chiar la pronun�area unor solu�ii contrare, dar �i  
nemotivarea hot�rârilor. Pronun�area unor asemenea solu�ii ne oblig� la 
acordarea unei maxime aten�ii în faza interpret�rii probelor administrate 
�i raport�rii corecte �i judicioase a situa�iei desprins� din aceast� analiz� 
la dispozi�iile legale ce reglementeaz� con�inutul constitutiv al fiec�rei 
infrac�iuni în parte.      

 

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

96,82%

3,18%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE

 
 

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

88,19%

11,81%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE
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Comercial – La aceast� sec�ie au fost admise c�ile de atac 
exercitate în 185 cauze.  

Fa�� de cele 1011 hot�râri care au fost atacate cu apel sau recurs, 
indicele de desfiin�are �i casare a fost la aceast� sec�ie de 18,30%,  
diferen�a de 81,7% reprezentând indicele de men�inere a hot�rârilor 
împotriva c�rora au fost exercitate c�ile legale de atac. 

Raportat la cele  2480  cauze în care au fost pronun�ate hot�râri în 
prim� instan�� rezult� un indice de desfiin�are �i casare de 7,46%, iar la 
cele 2272 sentin�e un indice de 8,14%. 

 

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

92,54%

7,46%

DOSARE CU HOTARARI PRONUNU�ATE CASARE

 
 

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

81,70%

18,30%

DOSARE CU HOTARARI ATACATE CASARE
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Se constat� o diminuare  semnificativ� a procentului de casare atât 

la nivelul instan�ei, cât �i la nivelul sec�iilor. 
 

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

 
� aprecierea eronat� a probelor ; 
� neadministrarea tuturor probelor necesare solu�ion�rii cauzelor; 
� încheierea unor tranzac�ii în c�ile de atac; 
� existen�a unei practici neunitare pe diferite probleme de drept. 

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

� reaprecierea gradului de pericol social al infrac�iunii în cauz�, �i  
reindividualizarea pedepselor aplicate inculpa�ilor; 

� interpretarea �i aplicare diferit� a dispozi�iilor legale incidente în 
cauz�;  

� gre�ita interpretare a probelor. 
 

La Sec�ia comercial� �i de contencios administrativ �i fiscal, din 
motivele de desfiin�are sau casare re�inute de instan�ele de control 
judiciar re�inem, printre altele, aplicarea gre�it� a legii, necercetarea 
fondului, aprecierea eronat� a probelor administrate în cauz� sau 
neadministrarea tuturor probelor necesare solu�ion�rii cauzelor, 
aplicarea gre�it� a unor excep�ii atât de procedur� cât �i de fond, precum 
�i imposibilitatea administr�rii de instan�a de recurs a unor probe care 
pot fi administrate doar în prim� instan��. 

Motivul de desfiin�are �i/sau casare, care a dus la înregistrarea 
celor mai multe solu�ii ale tribunalului modificate în recurs, îl constituie   
interpretarea dreptului de a ob�ine restituirea taxei pe poluare. Astfel, în 
luna februarie 2010 Curtea de Apel Ploie�ti a procedat din nou la 
schimbarea practicii în solu�ionarea unor astfel de litigii, în sensul c� este 
obligatorie emiterea de c�tre D.G.F.P. a deciziei de solu�ionare a 
plângerii formulate împotriva deciziei de calcul a taxei de poluare dup� 
care, reclamantul se poate adresa instan�ei de contencios administrativ 
conform art. 205 �i urm. Cod procedur� fiscal� prin plângere formulat� 
împotriva acestei decizii, iar în ipoteza în care nu este emis� o astfel de 
decizie, trebuie ca reclamantul s� întreprind� demersuri în vederea 
emiterii acesteia, în caz contrar cererea fiind inadmisibil�. 

Aceasta fiind o cerin�� nou� a Cur�ii de Apel Ploie�ti, s-au 
înregistrat numeroase decizii de modificare a sentin�elor pronun�ate, de�i 
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nici în ce prive�te aceast� problem� de drept, curtea nu a respectat cu 
consecven�� aceast� schimbare a practicii. 

Un alt motiv de desfiin�are, înregistrat� în aceea�i materie, l-a vizat 
invocarea de c�tre p�r�i în prima instan��, a excep�iei de nelegalitate a 
deciziei de calcul a taxei pe poluare. Aceasta a fost admis� ini�ial, în 
prim� instan��, ulterior curtea de apel stabilind c� excep�ia este  
inadmisibil� în condi�iile în care vizeaz� decizia pentru care s-a formulat 
�i cererea de chemare în judecat�. 

O alt� problem� de drept ce a condus la înregistrarea mai multor 
cauze pentru care s-a dispus modificarea sentin�elor pronun�ate de 
judec�torii sec�iei, a vizat cererile formulate de c�tre un trust de pres�, 
local, împotriva mai multor institu�ii publice, privind comunicarea de 
informa�ii de interes public, întemeiate pe dispozi�iile Legii 544/2001. În 
mare parte, în condi�iile în care pe parcursul judec��ii, institu�iile publice 
comunicau aceste informa�ii, judec�torii sec�iei au admis în parte 
ac�iunile, constatând ca fiind r�mas f�r� obiect cap�tul de cerere privind 
obligarea de a comunica informa�iile, respingând cererea privind 
acordarea de daune materiale �i admi�ând în parte cererea privind 
acordarea de daune morale.  

Ini�ial, curtea de apel a men�inut aceste sentin�e, ulterior îns� a 
procedat la schimbarea practicii, modificând sentin�ele în sensul admiterii 
recursurilor formulate de institu�iile publice, respingând în totalitate 
ac�iunile formulate de trustul de pres�, motivat de faptul c� nu s-a f�cut 
dovada v�t�m�rii vreunui drept subiectiv sau a unui interes legitim privat, 
care s� justifice acordarea de daune morale. 

 
 
3.2.4. M�suri luate pentru unificarea practicii judiciare 

 
Unificarea practicii judiciare constituie o necesitate obiectiv� în 

înf�ptuirea actului de justi�ie �i poate contribui la reabilitarea încrederii în 
justi�ie, afectat� în prezent de solu�ii contradictorii. 

În contextul necesit��ii atingerii acestui obiectiv  prioritar  al 
reformei, în care Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie are o misiune  
esen�ial�, se impune ca fiecare instan�� s� identifice  �i s� pun� în 
dezbaterea tuturor magistra�ilor problemele de drept solu�ionate neunitar, 
pentru ca unificarea practicii judiciare  s� se realizeze la toate nivelurile 
instan�elor cu scopul cre�rii unei justi�ii previzibile. 

Unificarea practicii judiciare a reprezentat unul din obiectivele 
reformei sistemului judiciar, al form�rii continue a magistra�ilor, menit� s� 
r�spund� unui deziderat cu valoare de principiu �i anume acela al 
previzibilit��ii actului de Justi�ie. 
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Conform „Planului de ac�iune pentru îndeplinirea condi�ionalit��ilor 
din cadrul mecanismului de cooperare �i verificare a progresului realizat 
de România în domeniul Reformei Sistemului Judiciar a lupei împotriva 
corup�iei”, unul dintre deziderate îl reprezint� previzibilitatea actului de 
justi�ie, care se poate realiza numai în cadrul asigur�rii unific�rii 
jurispruden�ei.  

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. 

Pentru îndeplinirea obiectivelor vizând interpretarea �i aplicarea în 
mod unitar a legisla�iei de c�tre instan�e, cu efect asupra cre�terii 
încrederii opiniei publice în actul de justi�ie, Strategia de Reform� a 
prev�zut, printre altele îmbun�t��irea accesului judec�torilor la 
Jurispruden�� �i aplicarea mecanismelor procedurale existente. 

În urma Hot�rârii Consiliului Superior al Magistraturii care a instituit 
un cadru juridic adecvat pentru unificarea practicii judiciare au fost 
organizate, la nivelul sec�iei, în cursul anului 2010, 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. 

Consider�m c� solu�ia public�rii pe portalul instan�elor de judecat� 
a hot�rârilor considerate relevante din punct de vedere al problemelor de 
drept care au primit o rezolvare neunitar� este de natur� a conduce la 
asigurarea cunoa�terii de c�tre alte instan�e a practicii adoptate într-un 
anumit domeniu, de natur� a contribui la asigurarea solu�ion�rii uniforme, 
în viitor a unor probleme de drept care suscit� discu�ii. 

Totodat�, ultimele modific�ri aduse Codului de procedur� penal� 
prin Legea nr. 202/2010 privind modalitatea de solu�ionare a recursurilor 
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în interesul legii vor contribui, de asemenea, la asigurarea cadrului 
necesar unific�rii practicii judiciare, în contextul în care îns��i Curtea 
European� a Drepturilor Omului a constatat existen�a unei practici 
neunitare chiar la nivelul instan�ei supreme, dar �i al cur�ilor de apel �i 
necesitatea g�sirii unor mecanisme care s� contribuie la asigurarea 
previzibilit��ii actului de justi�ie. 
 

3.2.5. Aplicarea dispozi�iilor Conven�iei Europene pentru 
Ap�rarea Drepturilor �i a Libert��ilor Fundamentale, astfel cum sunt 
interpretate în jurispruden�a Cur�ii Europene a Drepturilor Omului, 
în activitatea instan�ei   

  
La nivelul sec�iei civile au fost aplicate în cauzele având ca 

obiect revendic�ri, procese funciare �i restituire imobile na�ionalizate, 
dispozi�iile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven�ie, de asemenea, s-au 
aplicat dispozi�iile art. 8 din Conven�ie în cauzele privind Legea nr. 
272/2004 privind protec�ia �i promovarea drepturilor copilului. 

În ceea ce prive�te dreptul comunitar în materia conflictelor de 
munc� �i asigur�ri sociale, s-a adresat Cur�ii de Justi�ie a Uniunii 
Europene cerere de hot�râre preliminar� pentru asigurarea unei 
interpret�ri a dispozi�iilor articolului 2 din Directiva 2003/88/CE a 
Parlamentului European privind anumite aspecte ale organiz�rii timpului 
de munc�, fiind primit la acest moment r�spunsul la întreb�rile formulate 
cu titlu preliminar, urmând a fi solu�ionat� cauza în raport de r�spunsul 
respectiv �i cu aplicarea normelor de drept comunitar. 

 
 La nivelul  sec�iei penale, de asemenea,  cunoa�terea  �i 

aplicarea dreptului comunitar a constituit o preocupare constat� �i pentru 
judec�torii sec�iei, care au manifestat interes pentru însu�irea lui. 

Pe lâng� studiul profesional �i individual al judec�torilor s-au luat 
m�suri de comunicare, analiz� �i aplicare a hot�rârilor aplicabile în 
activitatea instan�elor na�ionale, o inciden�� multipl� având hot�rârile 
pronun�ate în cauzele Gend �i Costa ce consacr� aplicarea direct� a 
dreptului comunitar de c�tre judec�torul na�ional �i  l�mure�te situa�ia 
incompatibilit��ii între normele interne �i normele comunitare. 

To�i magistra�ii cunosc �i aplic� în cauzele pe care le solu�ioneaz� 
principiul prev�zut de art. 10 din Tratat care impune autorit��ilor statale 
printre care figureaz� �i  jurisdic�iile na�ionale, obliga�ia de a lua toate 
m�surile, necesare aplic�rii prioritare a dreptului comunitar. 

S-a urm�rit pe cât posibil ca judec�torii s� foloseasc� mijloacele 
procedurale de care dispun, pentru a asigura deplina eficacitate a 
directivelor, îns�  nu s-au înregistrat cazuri de aplicare direct� a dreptului 
comunitar. 
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Cu siguran�� in aplicarea acestuia, ca, de altfel, �i a Conven�iei �i 
deciziilor CEDO este necesar� o specializare continu� a tuturor 
judec�torilor, bine structurat� pe materii �i chiar pe specializ�ri, deoarece 
discutarea doar a principiilor generale de aplicare �i a deciziilor existente 
nu este suficient�. 

 Se constat� c� judec�torii sec�iei s-au înscris în vederea 
aprofund�rii cuno�tin�elor vizând aplicarea dreptului comunitar �i a celor 
vizând cooperarea judiciar� interna�ional� în materie penal�, la 
seminariile organizate de c�tre INM, f�r� a exista îns� select�ri în cursul 
anului 2010 la vreunul dintre acestea. 

Cu toate acestea, în cadrul activit��ii de formare profesional� la 
nivel descentralizat au fost organizate seminarii vizând cooperarea 
judiciar� interna�ional� în materie penal�, iar în cadrul înv���mântului 
profesional au fost programate teme de actualitate referitor la aplicarea 
dreptului comunitar �i a practicii CEDO. 

Cooperarea judiciar� în cadrul Uniunii Europene este guvernat� de 
principiile recunoa�terii �i încrederii reciproce �i se desf��oar� în baza 
instrumentelor juridice comunitare, adoptate în temeiul Titlului VI din 
Tratatul privind Uniunea European� (în ceea ce prive�te cooperarea 
judiciar� în materie penal�). 

În sens larg, cooperarea judiciar� în materie penal� cuprinde 
asisten�a judiciar� (comunicarea de acte judiciare, comisiile rogatorii, 
mijloacele moderne de investiga�ii: audierile prin videoconferin��, 
echipele comune de anchet�, livr�rile controlate, transmiterea spontan� 
de informa�ii, supravegherea transfrontalier�), extr�darea, transferarea 
persoanelor condamnate, transferul de proceduri, recunoa�terea 
hot�rârilor. 

Multitudinea de instrumente interna�ionale în domeniul cooper�rii 
judiciare interna�ionale este de natur� s� creeze dificult��i în identificarea 
instrumentului interna�ional aplicabil �i aplicarea efectiv� a acestuia. 

�inând seama de acest aspect la nivelul sec�iei au fost luate 
m�suri care s� faciliteze cunoa�terea de c�tre judec�tori �i personalul 
auxiliar de specialitate a instrumentelor interna�ionale �i practicilor de 
aplicare a acestora, asigurând accesul la toate bazele de date existente 
în aceast� materie în sistem informatic.  

În consecin��, în prezent, judec�torii dispun de cuno�tin�e 
temeinice �i bine fundamentate cu privire la cooperarea judiciar� 
interna�ional�, iar aplicarea procedurilor cele mai frecvente, cum sunt 
cele privind notificarea �i comunicarea actelor judiciare, transmiterea 
mandatelor europene de arestare �i comunicarea informa�iilor 
suplimentare nu mai prezint� nici o dificultate, în condi�iile în care �i 
personalul auxiliar a beneficiat de  specializare cu ocazia seminariilor 
organizate de SNG. 
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Examinându-se hot�rârile pronun�ate de  judec�torii sec�iei în 
cursul anului 2010 se constat� c� jurispruden�a C.E.D.O. a  constituit un 
reper major atât în activitatea de judecat�, cât �i ca obiect de studiu �i 
dialog profesional al judec�torilor. 

Astfel, în cursul anului 2010, num�rul hot�rârilor care au �inut 
seama în dezlegarea  problemelor de drept specifice, de solu�ii �i 
argumente decurgând din hot�râri ale C.E.D.O. a crescut semnificativ, 
fiind avute în vedere cauze în care statul Român a primit condamn�ri, 
cum ar fi: Pantea c. România; Tudorache c. România; D�nil� c. 
România, Mircea c. România, Spînu c. România, Reiner �.a. c. 
România, B�canu �.a. c. România.  

Totodat� s-a urm�rit respectarea exigen�elor Cur�ii Europene la 
analiza motiv�rii hot�rârilor(cauzele Boldea �i Albina c. României), 
cerin�ele unei instan�e impar�iale(cauzele Saraiva de Carvalho c. 
Portugaliei, pronun�at� la 22 aprilie 1994 �i Fey c. Austria, pronun�at� la 
24 februarie 1993), precum �i dreptul la ap�rare în domeniul m�surilor 
preventive. 

În egal� m�sur�, s-a dat eficien�� dispozi�iilor art. 5 �i 6 din CEDO 
în solu�ionarea unor probleme legate de durata arest�rii inculpatului 
minor, dreptul la t�cere �i modul de administrare a probelor în faza de 
judecat� sau faza de urm�rire penal�, în referire la art.70 alin.2 Cod 
procedur� penal�, art.143 Cod procedur� penal� �i art.322 Cod 
procedur� penal�. 

 
La nivelul sec�iei comercial� �i de contencios administrativ �i 

fiscal, judec�torii învesti�i cu solu�ionarea de cereri în materie 
contraven�ional� au aplicat dispozi�iile Conven�iei Europene pentru 
Ap�rarea Drepturilor �i a Libert��ilor Fundamentale, astfel cum au fost 
interpretate în jurispruden�a Cur�ii Europene a Drepturilor Omului �i a 
Cur�ii Constitu�ionale. 

S-a avut în vedere, în continuare, în materie contraven�ional�, 
cauza Anghel C. România, pronun�at� de Curtea European� a 
Drepturilor Omului în cererea nr. 28183/03, hot�rârea din 04.10.2007, 
prin care a stabilit urm�toarele: „contraven�ia de�i are natur� extra-
penal�, potrivit dreptului intern român, intr� în sfera no�iunii europene 
autonome de „penal”, astfel încât art.6 din C.E.D.O., privind dreptul la un 
proces echitabil este aplicabil. Procedura contraven�ional�, impunând 
contestatorului s� probeze nelegalitatea �i netemeinicia procesului 
verbal contraven�ional, încalc� prezum�ia de nevinov��ie”.  

În acest sens, s-a pronun�at �i Curtea Constitu�ional�, în 
solu�ionarea excep�iilor de neconstitu�ionalitate cu care a fost investit� în 
ce prive�te prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraven�iilor, prin Decizia nr.1906/8.09.2009, publicat� în Monitorul 
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Oficial al României nr.695/15.10.2009, citat� în toate celelalte decizii 
pronun�ate ulterior în aceea�i materie.   

Astfel, invocând cauza Anghel C. România, Curtea Constitu�ional� 
a statuat c� „procesul-verbal de constatare �i sanc�ionare a 
contraven�iilor se bucur� de prezum�ia de legalitate îns�, atunci când 
este formulat� o plângere împotriva acestuia  este contestat� chiar 
prezum�ia de care se bucur�. În acest caz instan�a de judecat� 
competent� va administra probele prev�zute de lege, necesare în 
vederea verific�rii legalit��ii �i temeiniciei procesulu-verbal. Cel care a 
formulat plângerea nu trebuie s�-�i demonstreze propria nevinov��ie, 
revenind instan�ei de judecat� obliga�ia de a administra tot probatoriul 
necesar stabilirii �i afl�rii adev�rului.” 
 

3.3. Cre�terea gradului de specializare în activitatea judiciar� 
                             

În condi�iile actuale, specializarea judec�torului este obligatoriu s� 
cuprind� numai una, cel mult dou� materii, pentru a putea vorbi de o 
adev�rat� eficien��, întrucât, în prezent  din cauza volumului mare de 
activitate, judec�torii sunt inclu�i în complete specializate în mai toate 
materiile. 

Apare evident c�, pe de o parte aceast� practic� gole�te de 
con�inut ideea de specializare, iar pe de alt� parte, nu se pot anticipa 
rezultate deosebite în îmbun�t��irea actului de justi�ie dac� nu se face o 
preg�tire specific� în materii de strict� specializare. 

Indiferent de forma de înv���mânt profesional la care particip� 
magistratul, acesta nu poate asimila într-un termen scurt cuno�tin�ele de 
specialitate din mai multe materii pentru a avea randament  maxim în 
toate  completele în care î�i desf��oar� activitatea. 

La acesta se adaug� �i faptul c� magistra�ii nu beneficiaz� de o 
preg�tire centralizat� în domeniile de strict� specializare – de c�tre INM 
– care onoreaz� numai în parte solicit�rile f�cute, la intervale mari de 
timp �i care nu pot acoperi întreaga problematic� a materiei respective. 

Problema specializ�rii se impune �i mai pregnant în perspectiva 
intr�rii în vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele m�suri pentru 
accelerarea solu�ion�rii proceselor �i a noilor coduri. 

La sec�ia civil� au fost aprobate 4 complete specializate pentru 
solu�ionarea conflictelor de munc�, 6 complete de fond pentru minori, 3 
complete de apel �i 3 complete specializate de fond funciar. 

În cursul anului 2010, ca urmare a intr�rii în vigoare a Legii nr. 
202/2010 privind unele m�suri pentru accelerarea solu�ion�rii proceselor, 
au fost aprobate de c�tre Consiliul Superior al Magistraturii 8 complete 
specializate în solu�ionarea conflictelor de munc�, având în vedere 
num�rul cauzelor aflate pe rol, ca �i modificarea art. 55 din Legea nr. 
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304/2004 privind organizarea judiciar� potrivit c�ruia completul pentru 
solu�ionarea în prim� instan�� a cauzelor privind conflictele de munc� �i 
asigur�ri sociale se constituie dintr-un judec�tor �i doi asisten�i judiciari. 

La sec�ia penal�, în cursul anului 2010 au fost înfiin�ate la fond un 
num�r de trei complete specializate pentru solu�ionarea cauzelor de 
corup�ie �i cinci complete specializate pentru solu�ionarea cauzelor cu 
minori,  în timp ce în apel au func�ionat un num�r de trei complete de 
corup�ie �i dou� pentru minori, iar în recurs, dou� din cele trei complete 
au fost  desemnate s� solu�ioneze cauze cu minori.  

Trebuie men�ionat c�  acestor complete le-au fost repartizate  îns� 
nu doar  dosare conform specializ�rii, având în vedere  necesitatea 
asigur�rii unei repartiz�ri echilibrate a cauzelor între to�i judec�torii 
sec�iei.   

Dat� fiind îns� diversitatea faptelor deduse judec��ii, ar fi necesar� 
o specializare strict� a judec�torilor �i respectarea  specializ�rilor  pentru 
a se asigura o cre�tere a calit��ii actului de justi�ie.  

În cadrul sec�iei comerciale �i de contencios administrativ si fiscal 
au func�ionat în cursul anului 2010 un num�r de 9  complete pentru 
solu�ionarea cauzelor de insolven�� – judec�tori sindici. 

Prin Hot�rârea Sec�iei pentru Judec�tori a CSM nr.859 din 
9.09.2010, a fost aprobat� solicitarea Colegiului de Conducere al 
Tribunalului Dâmbovi�a, de suplimentare cu 3 complete, a num�rului de 
complete specializate pentru cauze privind insolven�a al�turi de celelalte 
6 aprobate prin Hot�rârea nr.85/2006. 

La începutul anului 2010 în cadrul sec�iei func�ionau  un num�r de 
8 judec�tori, îns� din luna ianuarie 2010, s-a aprobat trecerea la aceast� 
sec�ie �i a domnilor judec�tori Eftene Florin �i Popoiag Drago� 
Constantin - vicepre�edintele tribunalului. 

Prin Hot�rârea CSM nr.831/8.07.2010 s-a dispus suspendarea din 
func�ie a unui judec�tor. 

Activitatea sec�iei a continuat cu un num�r de 9 judec�tori  dup� 
pronun�area acestei hot�râri. 

 

          3.4. Formarea profesional� la nivelul instan�ei 
 

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

În anul 2010, procesul de formare profesional� continu� la nivelul 
Tribunalului Dâmbovi�a, s-a desf��urat sub coordonarea conducerii 
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tribunalului, cu aportul semnificativ al pre�edin�ilor celor 3 sec�ii �i a 
judec�torilor delega�i, urm�rind prin activit��ile desf��urate asigurarea 
preg�tirii magistra�ilor, conform obiectivelor Programului de formare 
profesional� continu� a judec�torilor �i procurorilor aprobat de c�tre 
Consiliul Superior al Magistraturii. 

Judec�torii, au participat, conform programului Institutului Na�ional 
al Magistraturii, la seminarii organizate la nivel centralizat, în func�ie de 
specializarea fiec�ruia, iar la nivelul Tribunalului Dâmbovi�a, au fost 
organizate reuniuni �i seminarii în func�ie de specializarea fiec�rei sec�ii. 

De asemenea, judec�torii au participat, în anul 2010 la întrunirile �i 
seminariile organizate de Curtea de Apel Ploie�ti cu participarea �i a 
judec�torilor de la celelalte tribunale din raza Cur�ii de Apel. Prin temele 
abordate �i dezb�tute, s-a urm�rit clarificarea problemelor teoretice, în 
concordan�� cu nevoile practice �i situa�iile ce pot contribui la unificarea 
practicii judiciare, precum �i asigurarea cuno�tin�elor pentru integrarea 
sistemului judiciar romanesc în contextul european actual cu accent pe 
dreptul comunitar, practica Cur�ii Europene a Drepturilor Omului �i 
cooperarea judiciar� interna�ional� în materie civil� �i penal�. 

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

Sec�ia penal�, la data de 27.05.2010, a organizat seminarul cu 
tema „Infrac�iuni de corup�ie – metode de constatare �i tehnici de 
investigare a infrac�iunilor flagrante”, iar la data de 27.10.2010 a 
organizat seminarul cu tema „Cercetarea, judecarea �i punerea în 
executare a hot�rârilor în cazul infrac�iunii de trafic �i consum de droguri 
s�vâr�it� de inculpa�ii minori”. 

Seminariile au fost organizate cu implicarea unor profesioni�ti în 
domeniu, din cadrul Direc�iei Generale Anticorup�ie, DIICOT – Biroul 
Teritorial Dâmbovi�a, Serviciul de Proba�iune de pe lâng� Tribunalul 
Dâmbovi�a �i Centrul de Prevenire Antidrog. 

Sec�ia comercial� a organizat la 07.10.2010, seminarul cu tema 
„Inciden�a legilor nr. 321/2009 �i nr. 169/2010 asupra procedurii 
insolven�ei” în colaborare cu UNPIR – Uniunea Na�ional� a Practicienilor 
în insolven�� din România. 

Sec�ia civil�  a  organizat, în cursul anului 2010 un num�r de 3 
seminarii, dup� cum urmeaz�: 

La data de 15.04.2010, în colaborare cu Ministerul Justi�iei-Direc�ia 
Drept Interna�ional �i Tratate, la sediul Tribunalului Dâmbovi�a, seminarul 
cu tema “Cooperarea judiciar� în materie civil� �i comercial� în cadrul 
Uniunii Europene – Recunoa�terea hot�rârilor pronun�ate în statele 
membre în materie  civil� �i comercial�.” 
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Seminarul cu tema “Asisten�� judiciar� în materie civil� �i 
comercial� “, la data de 15.04.2010, în colaborare cu Ministerul Justi�iei-
Direc�ia Drept Interna�ional �i Tratate, cu sprijinul doamnei Director 
Viviana Onaca. 

La data de 24.06.2010, seminarul cu tema “Justi�ia în interesul 
copilului”, în colaborare �i cu  sprijinul Cur�ii de Apel Ploie�ti, Autoritatea 
Na�ional� pentru Protec�ia  Copilului �i Consiliul Na�ional pentru 
Combaterea Discrimin�rii. 

Dou� dintre au fost organizate la sediul tribunalului, cel din data de 
24.06.2010, datorit� num�rului mare de participan�i, fiind organizat la 
sediul Facult��ii de �tiin�e Juridice din cadrul Universit��ii Valahia din 
Târgovi�te. 

Formarea profesional� a personalului auxiliar, s-a desf��urat în 
anul 2010 atât prin participarea grefierilor selecta�i la seminariile realizate 
de c�tre �coala Na�ional� de Grefieri la nivel central, cât �i în cadrul 
Tribunalului sub forma reuniunilor organizate conform planific�rilor 
anuale ale fiec�rei sec�ii. Trebuie remarcat� cre�terea calit��ii 
profesionale a membrilor personalului auxiliar, atât prin aportul grefierilor 
absolven�i ai �colii Na�ionale de Grefieri repartiza�i la aceast� instan��, 
cât �i prin cre�terea num�rului de grefieri care au absolvit cursuri 
universitare. 

Consider�m c�, pentru anul 2011, unificarea practicii judiciare 
trebuie s� r�mân� principalul obiectiv al form�rii profesionale continue. 
Se impune, în contextul economico-social actual, aprofundarea unor 
domenii ce �in de clarificarea problemelor în domeniul dreptului 
administrativ �i financiar fiscal, dreptului muncii, dreptului asigur�rilor 
sociale, justi�iei pentru minori, dreptului consumatorului �i dreptului 
concuren�ei. 

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

O aten�ie sporit� trebuie acordat� în continuare dreptului Uniunii 
Europene �i implica�iilor acestuia în dreptul na�ional, respectiv 
interpretarea dreptului na�ional în conformitate cu dreptul comunitar, în 
condi�iile în care cazuistica instan�elor de judecat� în acest domeniu este 
din ce în ce mai numeroas�. În anul 2010, a fost sesizat� Curtea de 
Justi�ie a Uniunii Europene de c�tre Tribunalul Dâmbovi�a cu întrebarea 
preliminara privitor la interpretarea normelor de drept na�ional în 
concordan�� cu Tratatul Privind Func�ionarea Uniunii Europene în 
dosarul cu nr. 5506/120/2010, de c�tre doamna judec�tor Lumini�a 
B�la�a din cadrul sec�iei civile. 
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Trebuie avute în vedere �i problemele privind aplicarea 
jurisprunden�ei Cur�ii Europene a Drepturilor Omului, precum �i 
domeniile ce �in de etica �i deontologia profesional� �i comunicare.  

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

 
          

 3.5. Aspecte privind calitatea managementului la nivelul 
instan�ei 
 

Dup� întregirea echipei  manageriale la sfâr�itul anului 2009,      
ne-am propus o colaborarea constant� cu pre�edin�ii instan�elor 
arondate, întâlniri periodice cu discutare problemelor curente �i 
men�inerea canalelor de comunicare zilnic�, deziderat care nu s-a 
realizat în totalitate. 

Am pornit de la premisa c� se pot ob�ine rezultate bune numai în 
colaborarea cu ceilal�i manageri, pre�edin�i de sec�ii, judec�tori, primul 
grefier �i grefierii �efi de sec�ii, promovând un management participativ 
de antamare a factorilor importan�i în luarea deciziilor importante. 

Prin crearea unui climat de comunicare deschis s-a reu�it în mare 
parte eliminarea barierelor dintre conducere �i restul personalului, 
asigurarea unui climat de munc� �i responsabilitate, care a permis 
ob�inerea unor rezultate relativ bune. 

În �edin�ele colegiului de conducere s-au dezb�tut cu 
responsabilitate problemele importante ale instan�ei, atenuându-se unele 
aspecte de ordin subiectiv care grevau activitatea decizional� (num�rul 
�edin�elor de colegiul de conducere - 18; num�rul deciziilor pre�edintelui 
- 14). 

Trebuie relevat, îns�, �i faptul c�, în procesul decizional, nu s-a 
reu�it întotdeauna-în cadrul organului deliberativ, renun�area la orgolii �i 
atitudini subiective-care au afectat coeziunea colectivului, cu consecin�e 
asupra bunului mers al instan�ei. 

O problem� cu care ne-am confruntat �i în anii anteriori, �i care 
este �i în prezent extrem de sensibil� este cea a repartiz�rii echitabile a 
judec�torilor pe sec�iile tribunalului - în func�ie de criterii obiective - 
legate de volumul de activitate, specificul fiec�rei sec�ii, specializarea 
judec�torilor, etc. 



 64 

De asemenea, implementarea programului privind volumul optim 
pe judec�tor ofer� elemente obiective organului colectiv de conducere 
pentru realizarea unui echilibru corect în ce prive�te componen�a 
sec�iilor, astfel c� sunt create toate premisele pentru reu�ita acestei 
ac�iuni care s� conduc� la stabilirea unei configura�ii echilibrate de 
personal la sec�iile tribunalului, �i implicit la detensionarea climatului. 

 
 
3.6. Aspecte privind asigurarea transparen�ei activit��ii 

instan�ei �i protec�ia datelor cu caracter personal 
 
Asigurarea transparen�ei func�ion�rii instan�elor reprezint� unul din 

principalele obiective stabilite în strategia de Reform� a Sistemului 
Judiciar. 

Transparen�a actului de justi�ie presupune predictibilitatea în 
pronun�area solu�iilor de c�tre instan�ele judec�tore�ti �i asigur� o mai 
mare încredere în justi�ie din partea justi�iabililor. 

Canalele informa�ionale între instan�� �i justi�iabili sunt cele 
stabilite de Legea nr.544/2001. 

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, 
referitoare la dosarele instan�ei în scopul inform�rii obiective a opiniei 
publice. 

Biroul de Informare �i Rela�ii Publice, organizat potrivit dispozi�iilor 
Legii 544/2001, a func�ionat ca o punte de leg�tur� între instan��, pe de 
o parte, �i celelalte institu�ii ale statului, justi�iabili �i mass-media,  pe de 
alt� parte, ac�ionând pentru realizarea unei rela�ii corecte, bazate pe 
încredere, cu acestea.  

În vederea asigur�rii transparen�ei, au fost afi�ate la sediul 
instan�ei si pe portalul instan�ei informa�ii de interes public care se 
comunic� din oficiu, precum �i informa�ii utile cet��enilor.  

În anul 2010 Biroul de Informare �i Rela�ii Publice a solu�ionat un 
num�r de 104 peti�ii - mai multe decât în anul 2009 când au fost 
solu�ionate doar 85 - aspectele semnalate vizând în principal nemul�umiri 
legate de solu�iile pronun�ate în dosare, solicit�ri de informa�ii despre 
dosare, precum �i verificarea unor acte de procedur�.  

Au fost înregistrate �i 17 solicit�ri de informa�ii de interes public, 
num�rul acestora fiind semnificativ mai mare decât în anul 2009 când au 
fost înregistrate doar 7 solicit�ri. Dintre acestea, 15 solicit�ri au primit 
r�spuns pozitiv, iar 2 r�spuns negativ, întrucât informa�iile solicitate nu 
se reg�seau în eviden�ele instan�ei. 
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S-a r�spuns în termenul legal atât solicit�rilor de informa�ii de 
interes public, cât �i peti�iilor, nefiind necesar� prelungirea termenului de 
r�spuns pentru efectuarea de cercet�ri. 

În anul 2010 nu au existat reclama�ii administrative sau plângeri în 
contencios administrativ referitoare la instan�a noastr�. 

Au fost difuzate comunicate de pres� de câte ori a fost necesar, 
atât pentru a semnala organizarea unor seminarii sau a unor evenimente 
desf��urate de instan��, precum �i ca urmare a interesului manifestat de 
reprezentan�ii mass-media fa�� de anumite dosare ale instan�ei. Astfel, 
au fost postate pe site-ul instan�ei, la rubrica „Informa�ii de interes public” 
9 comunicate de pres�. 

În urma solicit�rilor primite de la reprezentan�i mass-media Biroul 
de Informare �i Rela�ii Publice a pus la dispozi�ia acestora copiile unor 
hot�râri pronun�ate de Tribunalul Dâmbovi�a, din care au fost înl�turate 
datele cu caracter personal. 

Pentru a celebra Ziua European� a Justi�iei Civile, în data de 25 
octombrie 2010 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, 
�i o bro�ur� cu prezentarea instan�ei �i a importan�ei Zilei Europene a 
Justi�ie. 

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

În cadrul instan�ei sunt instalate într-un loc accesibil  publicului 3 
chio�curi informatice cu ajutorul c�rora justi�iabilii �i avoca�ii pot vizualiza 
informa�ii despre listele de �edin��, p�r�ile aflate în litigiu, termenele de 
judecat�, solu�ia pe scurt. 
  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. 

Activitatea desf��urat� în cadrul instan�ei vizând aplicarea Legii nr. 
677/2001 pentru protec�ia datelor cu caracter personal �i libera circula�ie 
a acestora a stat sub semnul realiz�rii m�surilor de reform� a sistemului 
judiciar, astfel cum acestea au fost prev�zute în Planul  de Ac�iune 
pentru implementarea Strategiei de Reform� a Sistemului Judiciar. 
 Prin Legea nr. 677/2001 a fost transpus aquis-ul comunitar 
reprezentat de Directiva 95/46/EC, care reglementeaz� cadrul juridic 
general al protec�iei datelor personale la nivelul Uniunii Europene. 
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 În perioada supus� analizei, instan�a, în calitate ca operator care 
prelucreaz� date cu caracter personal nu s-a confruntat cu dificult��i de 
aplicare a acestei legi, f�cându-se eforturi pentru însu�irea prevederilor 
legale în domeniu, astfel încât toate opera�iunile specifice legate de 
protec�ia datelor cu caracter personal s� se efectueze în condi�iile legii. 
 La nivelul instan�ei prelucrarea datelor care face obiectul legii s-a 
realizat în cadrul activit��ilor specifice instan�elor de judecat�, a 
activit��ilor de prevenire �i cercetare a infrac�iunilor �i a activit��ii de 
personal, fiind prelucrate date legate de starea civil�, cet��enie, situa�ia 
militar�, familial�, economic�, preg�tirea profesional�, caracteristici 
fizice, date bancare �i legate de adrese sau numere de telefon, fiind 
viza�i justi�iabili sau personal din cadrul instan�ei. 
 Întreaga activitate s-a realizat cu respectarea dispozi�iilor legale în 
vigoare, documentele cuprinzând astfel de date fiind inscrip�ionate cu 
num�rul de înregistrare ca operator. 
 S-au luat m�suri ca justi�iabilii s� fie informa�i în leg�tur� cu 
prevederile Legii nr. 677/2001 la un loc vizibil, la sediul instan�ei, dar �i 
pe portalul instan�ei. 
 Preocup�rile constante existente pentru aplicarea strict� a legii au 
condus la inexisten�a unor solicit�ri pentru exercitarea de c�tre 
persoanele vizate a drepturilor reglementate în acest sens în capitolul IV, 
a�a cum nu au existat nici situa�ii care s� impun� ob�inerea acordului 
persoanelor vizate pentru furnizarea unor date cu caracter personal sau 
pentru informarea lor, conform prevederilor art. 12. 
 De asemenea, pe rolul instan�ei nu s-au înregistrat litigii având ca 
obiect ap�rarea drepturilor garantate de lege, respectiv dreptul de acces 
la date, dreptul de interven�ie asupra acestora, dreptul de opozi�ie �i cel 
de informare a persoanei vizate. 
 Nu au existat nici situa�ii care s� impus� notificarea autorit��ii de 
supraveghere în conformitate cu art. 22 �i respectiv ini�ierea unor 
proceduri de investigare exercitat� de c�tre Autoritatea Na�ional� de 
Supraveghere a Prelucr�rii Datelor cu Caracter Personal. 
 Au fost luate m�suri tehnice �i organizatorice în vederea respect�rii 
Cerin�elor minim de securitate aprobate prin Ordinul nr. 52/2002, 
constând în luarea unor m�suri de blocare a accesului la pen drive, 
surs� constant� de infectare a sta�iilor cu viru�i informatici. 

To�i utilizatorii au acces la propriile sta�ii doar în baza unui cont de 
acces (utilizator �i parol�), asigurându-se astfel siguran�a datelor 
personale. Controlerul de Domeniul propriu instan�ei este implementat în 
propor�ie de 100% pentru personalul auxiliar �i judec�tori. Se au în 
vedere aspecte legate de imposibilitatea: de a partaja accidental resurse, 
de a face modific�ri ale configura�iilor sta�iilor f�r� acordul 
administratorului, de a instala sau dezinstala aplica�ii. 
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În anul 2010 a fost implementat un nou sistem automat pentru 
protec�ia tuturor sta�iilor �i serverelor. Acesta aplica�ie (Bitdefender) este 
mai mult decât un simplu program antivirus având �i module de 
antispam, firewall, privacy control, update – toate activate �i func�ionale. 
Actualizarea sta�iilor se face automat la un interval de 1 or�, iar  
scanarea în întregime a sta�iilor se face s�pt�mânal în mod automat. 
Serverele instan�ei beneficiaz� de o aten�ie sporit� din partea 
speciali�tilor IT. 

Implementarea unui server de WSUS (Windows Server Update 
Services) asigur� actualizarea sistemelor de operare ale sta�iilor �i 
serverelor în mod periodic �i selectiv, f�r� a influen�a activitatea 
utilizatorilor. 

În ceea ce prive�te utilizarea aplica�iei Ecris IV, fiecare utilizator 
are acces la aplica�ie în baza unui cont propriu, parola acestuia fiind 
aleas� de c�tre utilizator sau format� din litere �i cifre. De asemenea, 
conturile nefolosite (rezultate în urma deta��rilor sau pension�rilor) au 
fost dezactivate. 

Aplica�ia este prev�zut� cu un jurnal care înregistreaz� toate 
opera�iile efectuate (cont, data, ora, IP sta�ie, opera�ie, etc), aspect de 
care au fost în�tiin�a�i to�i utilizatorii, iar ie�irea din aplica�ie se face în 
mod automat dup� 30 de minute de inactivitate. 

Periodic se fac copii de siguran�� de pe server-ul unde este 
instalat� aplica�ia �i în mod automat �i manual, folosind proceduri �i cu 
instrumente diferite. 

S-au stabilit conturi de utilizator, pentru parole -  introducerea unui 
�ir de caractere care nu sunt afi�ate în clar pe monitor, s-au stabilit 
limitele accesului fiec�rui utilizator în raport de atribu�iile de serviciu – pe 
grupuri de securitate (numai la datele cu caracter personal necesare 
pentru îndeplinirea acestor atribu�ii) �i în cadrul acestor limite s-au stabilit 
tipurile de acces dup� func�ionalitate  asupra datelor cu caracter 
personal.  

S-au stabilit utilizatori pentru opera�iile de colectare �i introducere 
de date cu caracter personal în sistemul informa�ional �i cei autoriza�i s� 
efectueze  modific�ri ale datelor cu caracter personal.  

Kiosk-urile informatice (3) cu care este dotat� instan�a nu 
eviden�iaz� date cu caracter personal. Totodat� s-au luat m�suri ca 
terminalele de acces folosite în rela�ia cu publicul (compartimentul 
arhiv�, registratur�) s� fie pozi�ionate astfel încât  s� nu poat� fi v�zute 
de public.  

S-a procedat la informarea utilizatorilor cu privire la interdic�ia 
folosirii programelor software altele decât cele instalate de administratori 
(ac�iune imposibil� datorit� drepturilor limitate ale utilizatorilor) sau 
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utiliz�rii memory stick-urilor �i la obliga�ia ce le revine de a asigura 
confiden�ialitatea  conturilor de acces. 
 Totodat�, s-a verificat dac� sistemul informa�ional permite 
distrugerea datelor cu caracter personal, luându-se m�suri în acest scop, 
dup� cum s-au stabilit �i utilizatori pentru opera�iile de introducere �i 
colectare a datelor specifice în sistemul informa�ional. 
 Administratorul de sistem a efectuat verific�ri privind aptitudinea 
sistemului informa�ional de a înregistra orice accesare a bazei de date cu 
caracter personal într-un fi�ier de acces �i s-a confirmat �i aptitudinea de 
a înregistra orice încercare de acces neautorizat. 
 Apreciem c� eforturile f�cute la nivelul instan�ei au condus la o 
corect� aplicare a prevederilor legii, îns� se impune s� fie distribuite în 
permanen�� materiale informativ - explicative �i s� se organizeze întâlniri 
periodice, pentru ca personalul desemnat cu monitorizarea aplic�rii legii 
s� fie preg�tit �i s� fac� fa�� cu u�urin�� tuturor modific�rilor care apar în 
acest domeniu. 
 
 

3.7. Aspecte privind site-ul instan�ei, stocarea documentelor 
în format electronic �i participare la Jurindex 

 
Informa�iile despre instan�� se reg�sesc pe website-ul acesteia pus 

la dispozi�ie de c�tre Ministerul Justi�iei, la adresa 
http://noulportal.just.ro/ (indicativul instan�ei este 120). Acestea sunt 
actualizate de ori câte ori este necesar, de c�tre personalul din 
departamentul IT al instan�ei, cu sprijinul domni�oarei Anamaria Vasile, 
membr� a biroului de informare �i rela�ii publice.  

Acest website con�ine o prezentare a instan�ei, organizarea 
acesteia �i date de contact. Tot de aici se pot ob�ine date privind listele 
de �edin�e �i dosarele aflate pe rolul instan�ei (începând cu anul 2007). 
Aceste informa�ii de o importan�� �i un interes deosebit pentru justi�iabili 
sunt extrase automat din aplica�ia Ecris IV a Tribunalului Dâmbovi�a. 
Sincronizare datelor din aplica�ie Ecris IV �i de pe portal se realizeaz� 
zilnic în mod automat. Astfel, pot fi aflate date privind denumirea 
completului, data �edin�ei, num�rul dosarului, data înregistr�rii, obiectul 
�i materia acestuia, stadiul procesual �i p�r�ile aflate în dosar. Un interes 
deosebit îl prezint� solu�ia pe scurt a dosarului la fiecare dintre 
termenele acestuia. 

Acela�i website con�ine date statistice, de interes public, un atlas 
judiciar �i alte informa�ii, date care sunt actualizate periodic (de 
con�inutul website-ului r�spund membrii biroului de informare �i rela�ii 
publice). 
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În zona de jurispruden�� sunt f�cute publice cele mai relevante 
hot�râri �i decizii ale instan�ei din anii 2008, 2009 �i 2010. Fiecare dintre 
aceste documente este editat astfel încât s� nu existe în con�inutul 
acestora date cu caracter personal al celor implica�i în procesul juridic. 

Majoritatea documentelor realizate de c�tre personalul instan�ei 
sunt salvate prin intermediul aplica�iei Ecris IV pe server-ul dedicat 
acestei aplica�ii. Aceste documente sunt periodic salvate pe suport optic 
de c�tre personalul departamentului IT. Pe acela�i tip de suport sunt 
salvate �i înregistr�rile audio din s�lile de �edin�� (numai la sec�ia 
penal�). 

În ce prive�te participarea la Jurindex, acest sistem nu este înc� 
opera�ional pentru Tribunalul Dâmbovi�a, urmând ca administratorii 
acestuia s� finalizeze preluarea datelor de la cur�ile de apel, în faza a 
doua urmând s� fie preluate datele de la tribunale iar în urm�toarea cele 
ale judec�toriilor. Din punct de vedere tehnic personalul instan�ei asigur� 
închiderea documentelor, astfel încât acestea s� fie preluate în aplica�ia 
Jurindex. 

 
 

 3.8 Asigurarea liberului acces 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 de 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 posibilit��i materiale reduse au dreptul de a cere asisten�� 
judiciar�, ce poate consta în acordarea de scutiri, reduceri, e�alon�ri sau 
amân�ri la plata taxelor, cât �i asistarea �i reprezentarea gratuit� de 
c�tre un avocat. 

În anul 2010 au fost formulate 17 cereri prin care s-a solicitat ajutor 
public judiciar, din care 8 vizau scutirea de la plata taxei de timbru, iar 9 
cereri vizau asigurarea ap�r�rii printr-un avocat numit.  Au fost admise 5 
cereri de scutire de la plata taxei de timbru �i 8 cereri privind asigurarea 
ap�r�rii printr-un avocat.  

Au existat �i 8 cereri de reexaminare a taxei de timbru, din care 3 
cereri au fost admise  �i 5 cereri au fost aprobate. 
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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��. 

De asemenea, în cadrul punctului de informare – documentare au 
fost puse la dispozi�ia publicului materiale informative, modele de cereri 
�i reclama�ii administrative ce se pot formula în baza Legii nr.544/2001, 
precum �i buletinul informativ al instan�ei. 
 Pe portalul instan�ei au fost inserate atât informa�iile prev�zute de 
Legea nr.544/2001, cât �i informa�ii despre taxele de timbru, modele de 
cereri. 
 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 
intermediul c�ruia au fost solu�ionate cererile justi�iabililor �i ale 
reprezentan�ilor mass-media. 
 
 

3.9. Aspecte privind evaluarea �i r�spunderea disciplinar� a 
personalului instan�ei  
 
 O cerin�� esen�ial� a managementului resurselor umane, care 
poate contribui în mod substan�ial la eliminarea unor caren�e în 
preg�tire, dar �i în stimularea judec�torilor în ob�inerea de rezultate 
superioare, o constituie evaluarea obiectiv� a fiec�rui judec�tor. 
 A�a cum s-a precizat, prin nota de fundamentare a Hot�rârii C.S.M 
nr.324 /2005, care a aprobat Regulamentul privind evaluarea activit��ii 
profesionale a judec�torilor �i procurorilor, scopul evalu�rii este acela de 
a îmbun�t��i performan�ele profesionale ale judec�torilor, cre�terea 
eficien�ei activit��ii instan�elor �i a încrederii publice în activitatea 
judec�toreasc�. 
 S-a instituit prin art.2 din Regulament faptul c� pentru verificarea 
îndeplinirii criteriilor de competen�e profesionale �i de performan��, 
judec�torii �i procurorii  sunt supu�i, la fiecare 3 ani, unei evalu�ri privind 
eficien�a, calitatea activit��ii �i integritatea, obliga�ia de formare 
profesional� continu� �i absolvirea unor cursuri de specializare. 
 Pentru judec�torii cu func�ii de conducere evaluarea prive�te �i 
calitatea managementului. 
 La nivelul tribunalului s-a constituit Comisia de evaluare format� 
din pre�edinte �i doi membrii – aprobat� de C.S.M �i care a finalizat la 
finele anului 2008, evaluarea pe 3 ani a tuturor judec�torilor de la nivelul 
tribunalului �i al celorlalte instan�e arondate, la care nu se pot constitui 
comisii conform hot�rârii men�ionate. 
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 Fiind primul proces de evaluare, dup� noua procedur�, se poate 
aprecia c�, de�i criteriile de performan�� ce au fost avute în vedere au 
fost bine selectate, acesta s-a caracterizat printr-un oarecare formalism, 
dar în linii mari �i-a atins scopul urm�rit. 
 La sfâr�itul anului 2010 - comisiile de evaluare au fost convocate la 
o �edin�� de instruire la nivelul Cur�ii de Apel Ploie�ti, unde s-au 
prezentat materiale le ce con�in criteriile ce vor fi avute în vedere de 
aceste Comisii în procesul de evaluare ce se afl� în curs. 
 În ceea ce prive�te r�spunderea disciplinar� a personalului auxiliar, 
în cursul anului 2010, nu au fost persoane sanc�ionate pentru abateri 
disciplinare. 
 
 
 3.10. Concluzii privind progresele înregistrate, precum �i 
vulnerabilit��ile �i m�surile de remediere a acestora 
 
Progresele înregistrate în ce prive�te realizarea indicatorilor calitativi ai 
activit��ii instan�ei în anul 2009, pot fi enumerate astfel: 

� îmbun�t��irea sistemului ECRIS de repartizare aleatorie a 
cauzelor; 

� asigurarea unei durate rezonabile de solu�ionare a cauzelor la un 
procent care se îmbun�t��e�te în fiecare an; 

� s-au luat m�suri pentru aplicarea dreptului comunitar, respectiv 
C.E.D.O la nivelul instan�ei; 

� a existat o preocupare constant� la nivelul Tribunalului �i 
instan�elor arondate pentru perfec�ionarea preg�tirii profesionale 
atât în sistem centralizat, cât �i descentralizat; 

� adoptarea unui management participativ; 
� introducerea programului volumului optim de activitate pentru 

judec�tori. 
  
Vulnerabilit��i: 

� neasigurarea în toate materiile a unui practici judiciare unitare; 
� volum mare de lucru – la sec�ia  comercial� �i de contencios 

administrativ �i fiscal,  schem� de personal insuficient�; 
� calitatea muncii este influen�at� de stres �i volum mare; 
� fonduri de documentare modeste; 
� necuprinderea tuturor judec�torilor instan�ei la seminariile de 

formare continu� organizate de I.N.M; 
� lipsa unor programe de motivare �i compensare; 
� rezolvarea incidentelor procedurale nu se face unitar, existând 

solu�ii diferite de la o instan�� la alta sau în cadrul aceleia�i 
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instan�e, la acelea�i probleme de drept (motivarea contradictorie a 
deciziilor I.C.C.J date în interesul legii); 

� pierderi de personal calificat prin pensionare anticipat�. 
 
M�suri de remediere – Din analiza efectuat� rezult� c� la nivelul 
tribunalului �i al instan�elor arondate sunt necesare o serie de m�suri 
care s� conduc� la îmbun�t��irea actului de justi�ie, respectiv la 
echilibrarea volumului de lucru la instan��, ceea ce determin� reducerea 
duratei de solu�ionare a cauzelor, perfec�ionarea preg�tirii profesionale, 
a tuturor categoriilor de personal, asigurarea unei proceduri mai 
transparente �i eficiente. 
 Va trebui îmbun�t��it� substan�ial activitatea de management la 
toate nivelele, iar ca direc�ii principale: 

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

cu alte institu�ii; 
� transparen�a actului de conducere. 
 

 În ce prive�te perfec�ionarea organiz�rii activit��ii instan�ei – trebuie 
s� se bazeze pe mai multe elemente, respectiv, evaluarea necesit��ilor, 
folosirea resurselor materiale �i umane �i îmbun�t��irea actului de 
justi�ie.  
 Îmbun�t��irea actului de justi�ie, sporirea eficien�ei �i 
responsabiliz�rii judec�torilor �i personalului auxiliar se poate realiza prin 
continuarea perfec�ion�rii profesionale, care presupune: 

� specializarea judec�torilor în 1-2 materii de judecat�, cu 
participarea anual� la cursurile de formare profesional�, organizate 
de I.N.M �i organizarea eficient� a înv���mântului profesional la 
nivel de tribunal �i instan�e arondate; 

� asigurarea accesului facil al magistratului la legisla�ie, jurispruden�� 
�i doctrin�; 

� unificarea practicii judiciare – Pre�edintele va control modul de 
organizare �i coordonare a înv���mântului profesional �i implicarea 
direct� a vicepre�edintelui �i pre�edin�ilor de sec�ie la �edin�ele 
lunare �i trimestriale; 

� urm�rirea respect�rii duratei rezonabile de solu�ionare a cauzelor – 
identificarea la timp a motivelor care genereaz� întârzieri în 
solu�ionarea acestora; 

� urm�rire redact�rii în termen �i de calitate a hot�rârilor; 
� preg�tirea profesional� a personalului auxiliar – în mod diferen�iat; 
� verificarea trimestrial� a activit��ii personalului auxiliar, prin 

examinarea notelor de constatare întocmite de grefierii �efi de 
sec�ie; 
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� preg�tirea personalului pentru implementarea ECRIS IV. 
 Comunicarea la parametrii optimi constituie o premis� 
determinant� a activit��ii de conducere, iar ca pre�edinte de tribunal voi 
încuraja procesul de comunicare bilateral� direct�, care ofer� �ansa 
instituirii unor m�suri potrivite, consultarea managerilor din instan�� în 
mod organizat la luarea deciziilor majore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

CAPITOLUL 4. 
 GESTIONAREA RESURSELOR 

 
 
Folosirea adecvat� a resurselor umane impune stabilirea unui 

volum de munc� corespunz�tor pentru fiecare judec�tor sau personal 
auxiliar �i repartizarea echilibrat� a sarcinilor de serviciu, iar folosirea 
adecvat� a resurselor materiale presupune folosirea eficient� a fondurilor 
de care dispune instan�a. 

A�a cum am mai men�ionat la capitolul 2, raportat la volumul de 
activitate pe 2010, dar chiar �i  din ultimii doi ani, ca �i la fluctua�ia de 
personal din aceea�i perioad�, s-a impus regândirea componen�ei 
sec�iilor prin prisma volumului de activitate, a complexit��ii cauzelor, 
precum �i a specificului dat de natura cauzelor înregistrate. 

Se impune �i pentru anul 2011 o analiz� la nivelul colegiului de 
conducere al instan�ei, cu privire la echilibrarea din punct de vedere 
numeric a judec�torilor sec�iilor tribunalului, datorit� modific�rilor 
intervenite în  volumul de activitate. 

Aceea�i procedur� trebuie aplicat� �i în ceea ce prive�te situa�ia 
personalului auxiliar, impunându-se distribuirea echilibrat� pe sec�ii, �i pe 
termen lung, propuneri fundamentate pentru m�rirea num�rului acestei 
categorii importante de personal. 

Managerul economic trebuie s� intre în rolul stabilit de lege, de a 
coordona întreaga activitate economic�-financiar� �i administrativ� a 
tribunalului �i instan�elor arondate, prin delimitarea clar� a competen�elor 
�i a obliga�iilor profesionale, reanalizarea fi�elor posturilor pentru 
personalul încadrat în acest compartiment, degrevarea de acele activit��i 
de rutin�, care îl îndep�rteaz� de la componen�a intrinsec� a postului.  

Managerul economic trebuie s� coordoneze, s� prezinte ini�iative 
concrete privind gestionarea eficient� a resurselor materiale alocate, s� 
aib� o viziune de ansamblu �i de perspectiv� a necesit��ilor instan�elor 
pentru a preîntâmpina situa�iile de criz�, mai ales, în conjunctura actual� 
a repartiz�rii unui buget diminuat, raportat la cheltuielile suplimentare 
generate de mutarea tribunalului în noul sediu. 

Vor fi eviden�iate în continuare resursele umane �i materiale aflate 
la dispozi�ia tribunalului în anul 2010. 
 

 4.1. Resursele umane aflate la dispozi�ia instan�ei în anul 2010  
 
Prin fila de buget, la Tribunalul Dâmbovi�a �i pentru judec�toriile 

arondate începând cu 1 ianuarie 2010,  s-au finan�at 265 posturi din cele 
285 posturi prev�zute în �tatul de func�ii.  

Structura celor 265 posturi finan�ate a fost: 
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� posturi judec�tor  
� 2  posturi  asistent judiciar  
� 162 posturi personal auxiliar de specialitate  
� 9 posturi consilier proba�iune 
� 8 posturi func�ionari publici  
� 8 posturi personal contractual (administrativ �i de serviciu). 

 
Conform Ordinelor  ministrului justi�iei nr.70/C/2010 din 07.01.2010 

si 1424/C/2010 din 28.05.2010 s-au redus  din schema de personal a 
Tribunalului Dâmbovi�a dou� posturi de judec�tor.  

�i în anul 2010 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 2010 au avut loc  urm�toarele : 

 
� transferuri: 

� de la Judec�toria Moreni la Judec�toria Târgovi�te– 1 judec�tor 
� de la Judec�toria G�e�ti la Judec�toria Târgovi�te– 1 judec�tor 
� de la Judec�toria Târgovi�te la Judec�toria Sector 3 Bucure�ti  – 1 

judec�tor 
� de la Judec�toria Târgovi�te la Tribunalul Bac�u  – 1 judec�tor 
� la Judec�toria G�e�ti de la Judec�toria sector 1 Bucure�ti – 1 

judec�tor 
� de la Judec�toria Pucioasa la C.A. Pite�ti – 1 grefier arhivar 
      

� deta��ri: 
� de la Judec�toria  Pucioasa la Tribunalul D-�a  – 1 grefier 
� de la Judec�toria  Târgovi�te la Tribunalul D-�a  – 1 grefier 

 
 

� deleg�ri: 
� de la Judec�toria Târgovi�te la Penitenciarul Caragiale – 1 

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

grefier  
� de la Judec�toria Moreni la Tribunalul D-�a – 1 grefier arhivar. 
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În perioada de referin�� s-au f�cut urm�toarele: 
 

� numiri în func�ie de execu�ie: 
� Tribunalul Dâmbovi�a –5 grefieri, din care 4 de la SNG, 1 arhivar, 1 

agent procedural, 1 consilier inginer 
� Judec�toria Târgovi�te -1grefier 
� Judec�toria G�e�ti – 1  judec�tor , 1 grefier de la SNG 
� Judec�toria Pucioasa  -3 judec�tori , 1 grefier arhivar 
� Judec�toria Moreni –1 judec�tor de la INM, 1 grefier de la SNG 
� Judec�toria R�cari   – 2 judec�tori  

 
� numiri în func�ii de conducere:  

� Tribunalul Dâmbovi�a – vicepre�edinte, pre�edinte sec�ie 
comercial�, specialist IT �ef, 2 grefieri �efi sec�ie 

� Judec�toria Târgovi�te –  pre�edinte 
� Judec�toria Pucioasa – grefier �ef 
� Judec�toria Moreni – grefier �ef 
� Judec�toria R�cari – pre�edinte. 

 
� deleg�ri in func�ii de conducere: 

� Judec�toria G�e�ti – pre�edinte, grefier �ef. 
                                            

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

eliber�ri din func�ie : 
 

� Tribunalul Dâmbovi�a – 1 judec�tor prin pensionare, 1 aprod prin 
demisie 

� Judec�toria Târgovi�te – 3 judec�tori prin pensionare 
� Judec�toria R�cari –  1 aprod prin pensionare 
� Judec�toria Pucioasa –  1 agent procedural  prin demisie 

 
 
În cursul anului 2010 au fost suspendate din func�ie un num�r de 5 

persoane: pentru efectuarea concediului pentru îngrijirea copilului în 
vârst� de pân� la 2 ani, 4 persoane, din care: 1 judec�tor, 1 grefier �i 1 
consilier proba�iune, 1 �ofer �i la Tribunalul Dâmbovi�a 1 judec�tor. 

De asemenea au reluat activitatea , din concediu cre�tere copil, 4 
persoane, din care: 1 judec�tor, 1 consilier proba�iune si 2 grefieri. 

În anul 2010 au fost transformate din posturi de personal auxiliar – 
grefier cu studii medii în posturi de personal auxiliar grefier cu studii 
superioare dup� cum urmeaz�: 



 77 

 
� Tribunalul Dâmbovi�a  – 8 posturi;  
� Judec�toria Târgovi�te – 7 posturi, din care unul vacant la 

începutul anului; 
� Judec�toria G�e�ti –  2 posturi; 
� Judec�toria R�cari – 2 posturi. 

Activitatea desf��urat� de personalul auxiliar de specialitate a fost 
permanent supus� controlului conducerii instan�elor, direct sau prin 
judec�torii delega�i pe sectoare de activitate.  

La sfâr�itul anului 2010  posturile finan�ate prin fila de buget  au 
fost ocupate, r�mânând vacante doar 13 posturi nefinan�ate, dup� cum 
urmeaz�: 

� 6 posturi judec�tori; 
� 2 posturi agen�i procedurali; 
� 4 posturi aprozi; 
� 1 post de func�ionar public. 

 Un obiectiv major al anului 2010 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�. 

 
 

4.2. Resursele materiale aflate la dispozi�ia instan�ei în anul 
2010 
 

Datorit� constrângerilor bugetare impuse de contextul 
macroeconomic al anului 2010, Tribunalul Dâmbovi�a, în calitate de 
ordonator ter�iar de credite, s-a confruntat  cu o situa�ie deosebit de 
dificil� din punct de vedere al aloca�iei bugetare �i al deschiderilor lunare 
de credite. 

Astfel, bugetul alocat ini�ial în anul 2010 a fost mai mare fa�� de 
bugetul de care a beneficiat Tribunalul Dâmbovi�a în anul 2009, respectiv 
25.352.000 lei fa�� de 22.633.000 lei, ca urmare a introducerii in salarii a 
sporului de risc si suprasolicitare neuropsihica precum si a sporului de 
confiden�ialitate, astfel: la cheltuieli de personal in 2010 prevederile 
ini�iale au fost de 23.330.000 lei, fata de 17.631.000 lei in 2009; iar la 
titlul II cheltuieli pentru bunuri si servicii prevederile au fost cu 44% mai 
mici, respectiv 1.798.000 lei in 2010 fata de 3.192.000 lei in 2009. 

Urmare rectific�rilor bugetare pozitive aloca�ia  final� a anului 2010 
a fost de 25.826.000 lei. 
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Bugetul  final al anului 2010 pentru Tribunalul Dâmbovi�a de 
25.826.000 lei prezint� urm�toarea structur�: 

� cheltuieli de personal –  23.421.000  lei 
� cheltuieli materiale �i servicii – 2.324.000 lei 
� cheltuieli capital – 50.000  lei 
� transferuri ac�iuni de s�n�tate – 28.000  lei 
� transferuri programe PHARE – 3.000  lei, 
� din care s-au deschis credite dup� cum urmeaz�: 
� cheltuieli de personal – 23.426.453 lei 
� cheltuieli materiale �i servicii – 2.282.590 lei 
� transferuri ac�iuni de s�n�tate – 24.795  lei 
� cheltuieli capital – 49.633  lei 
� transferuri programe PHARE – 3.000  lei 

 
Creditele bugetare deschise au fost consumate potrivit destina�iei  

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

� cheltuieli de personal – 90,69% 
� cheltuieli materiale �i servicii – 8,99% 
� cheltuieli capital – 0,19% 
� transferuri ac�iuni de s�n�tate – 0,10% 
� transferuri programe PHARE – 0,03% 
 

Cheltuieli de personal 
În anul 2010 din creditele alocate pentru cheltuieli de personal s-au 

achitat drepturile salariale ale personalului Tribunalului Dâmbovi�a �i 
instan�elor arondate,  indemniza�ii de delegare, chirii pentru magistra�ii �i 
personalul auxiliar de specialitate care nu de�in locuin�� proprietate 
personal� în localitatea în care î�i desf��oar� activitatea, transportul în 
limita a  6 c�l�torii pentru magistra�i, transportul în  concediu de odihn� 
pentru personalul auxiliar de specialitate �i conex, transportul dintre 
localitatea de domiciliu �i cea în care magistra�ii �i personalul auxiliar de 
specialitate î�i desf��oar� activitatea, decontare medicamente. 
 De men�ionat faptul c� în anul 2010 nu s-au alocat  credite si nu au 
fost nici prevederi bugetare pentru constituirea primelor de 2% din fondul 
de salarii, iar  pentru punerea în executare a titlurilor executorii s-au 
alocat credite in suma de 2.178.000 lei cu contribu�iile aferente, 
reprezentând 8,6% din totalul sumelor datorate actualizate. 
 

Bunuri  �i  servicii 
 Din creditele alocate în bugetul anului 2010 pentru „Bunuri �i 
servicii” Tribunalul Dâmbovi�a a reu�it s�  asigure desf��urarea atât a 
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activit��ii proprii, cât �i a celor 5 (cinci) instan�e judec�tore�ti din 
circumscrip�ia teritorial�. 
  Creditele alocate la „Bunuri  �i servicii” în sum� de 2.324.000 lei  
au fost utilizate pentru: 

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

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

� transmiterea actelor de procedur�: cita�ii �i comunic�ri, 
coresponden�� ; 

� obiecte de inventar; 
� deplas�ri; 
� abonamente la publica�ii juridice pentru anul 2011;  
� onorarii avoca�i; 
� expertize medico – legale dispuse de instan�� a fi achitate din 

fondurile tribunalului, traduceri �i plat� interpre�i. 
 
În anul 2010 func�ionarea instan�elor judec�tore�ti a fost afectat� 

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

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

În decursul timpului, în func�ie de nivelul aloca�iei bugetare, s-au 
f�cut eforturi pentru punerea în siguran�� a cl�dirilor în care func�ioneaz� 
instan�ele, in anul 2010 s-au efectuat urm�toarele interven�ii: 
 Judec�toria Moreni - refacere, redimensionare si cur��ire sistem 
pluvial, înlocuire pompe la sistemul de drenaj in incinta judec�toriei. 
 Judec�toria Pucioasa - montare tâmpl�rie PVC cu geam 
termopan la centrala termica. 

De asemenea s-au efectuat revizii �i repara�ii la toate centralele 
termice si instala�iile de gaze. 
 

Cheltuieli de capital 
Cheltuielile de capital  în anul 2010 s-au alocat prin fila de buget 

suma de 50.000 lei, s-au deschis credite de 50.000 lei, din care s-au 
efectuat pl��i in suma de 50.000 lei pentru:  
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Tribunalul Dâmbovi�a 
 

� lucr�ri instala�ii de desfumare pentru obiectivul de investi�ii 
Tribunalul Dâmbovi�a 

� pl��i restante diriginte de �antier 
� proiect pentru prevenirea si stingerea incendiilor si avizare proiect  
� procurat trei calculatoare  

 
Obiectivul principal in anul 2011 la investi�ii sunt lucr�rile de 

extindere, consolidare, amenajare si repara�ii capitale la Judec�toria 
Târgovi�te. 

Avem avizata lucrarea urmând a se ob�ine aprobarea caietului de 
sarcini, avizele �i autoriza�iile necesare, documenta�ia de atribuire pentru 
lucr�ri de interven�ii (DALI), ini�ierea procedurii de atribuire �i începerea 
lucr�rilor de extindere, consolidare, amenajare �i repara�ii capitale. 

La lucr�ri de interven�ii pentru 2011 avem propuneri pentru care s-
au înaintat documenta�ii spre aprobare igienizare in suma totala de 
aproximativ 505.000 lei. 

 
Reparti�ia fondurilor pe instan�e va fi urm�toarea: 
Judec�toria Pucioasa : înlocuire tâmpl�rie exterioara, izola�ie 

termica, revizii la instala�iile sanitare, zugr�veli, igienizare, automatizare 
centrala termica, amenajare spatii arhiva – 350.000 lei 

Judec�toria G�e�ti : lucr�ri între�inere, zugr�veli, igienizare, revizii 
instala�ii sanitare, amenajare spatii arhiva, consolidare si vopsire gard 
exterior, automatizare centrala termica – 95.000 lei 

Judec�toria R�cari : lucr�ri între�inere, zugr�veli, igienizare, revizii 
instala�ii sanitare, amenajare spatii arhiva, automatizare centrala termica, 
consolidare si vopsire gard exterior – 60.000 lei 

 
 
Fonduri cu destina�ie special� 

  
Prin intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 195 din 25 mai 

2004 pentru aprobarea Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr. 58/2003 
privind modificarea �i completarea Codului de procedur� civil� �i 
aprobarea  Normelor metodologice privind colectarea, gestionarea �i 
eviden�a fondului cu destina�ie special� pentru stimularea personalului 
din sistemul justi�iei prin Ordinul nr.2404/C/07.09.2004 al Ministrului 
Justi�iei s-a continuat activitatea de încasare a veniturilor din amenzi 
judiciare �i din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat prin 
casieria Tribunalului Dâmbovi�a �i a judec�toriilor din raza de 
competen��. 
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Astfel, în anul 2010 s-au încasat prin casieria Tribunalului 
Dâmbovi�a �i a  judec�toriilor arondate  suma de 61524 lei reprezentând 
cheltuieli judiciare avansate de stat �i 1580  lei reprezentând amenzi 
judiciare. 

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

Fondurile cu destina�ie special� provenite din activitatea 
financiar-contabil� desf��urat� în cadrul Biroului Local pentru 
Expertize Judiciare Tehnice �i Contabile în baza O.G. nr. 2/2000 
privind organizarea activit��ii de expertize tehnice judiciare �i 
extrajudiciare sunt în sum� de 1.345.195 lei, reprezentând onorarii 
stabilite de organele judiciare când s-a dispus efectuarea expertizei în 
vederea l�muririi unor fapte sau împrejur�ri ale cauzei din care s-au 
efectuat pl��i de 1.129.938 lei reprezentând onorarii achitate exper�ilor 
pentru lucr�rile de expertiz� efectuate �i depuse la instan��.    
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CAPITOLUL 5. 
RAPORTURILE DINTRE INSTAN�� �I CELELALTE INSTITU�II �I 

ORGANISME, �I CU SOCIETATEA CIVIL� 
 
 5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 
  

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

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

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

Raporturile directe pe care le-am avut cu C.S.M-ul în anul 2010    
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 C.S.M-ului, prin 
intermediul Cur�ii de Apel, referitoare la delegarea sau prelungirea 
deleg�rii pentru func�ii de conducere  la nivelul instan�elor arondate 
(Judec�toria G�e�ti), cerere care a fost onorat�. 
   
 
 5.2. Raporturile dintre instan�� �i parchetul corespunz�tor în 
grad 
 

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

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

Este de remarcat �i faptul c� în anul 2010 au fost organizate în 
comun ac�iuni de formare profesional� în materie penal�, care au fost de 
un real folos în activitatea practic� �i a contribuit, de asemenea, la 
consolidarea rela�iilor colegiale dintre magistra�ii celor dou� institu�ii. 
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În raporturile cu I.P.J. Dâmbovi�a s-au organizat întâlniri periodice 
pentru analizarea unor probleme organizatorice ivite în  practic�, în 
solu�ionarea plângerilor contraven�ionale, dar �i pentru stabilirea unei 
modalit��i de colaborare eficiente privind punerea în executare a 
mandatelor de executare a pedepselor închisorii, care au avut o bun� 
finalitate. 
 
 

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

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

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

În acest sens Baroul Dâmbovi�a a f�cut �i o sesizare oficial� la 
Consiliul Superior al Magistraturii, în leg�tur� cu astfel de probleme de 
la nivelul Judec�toriei Târgovi�te, care a constituit obiectul unei anchete. 
 Se impune cu necesitate o întâlnire a conducerii Baroului 
Dâmbovi�a cu conducerea Tribunalului Dâmbovi�a �i a instan�elor 
arondate pentru analizarea acestor aspecte �i eliminarea lor pe viitor. 
Conducerile instan�elor trebuie s� se implice mai mult în asigurarea unui 
climat de colaborare între cele dou� institu�ii. 

Au existat în cursul anului �i sesiz�ri din partea conducerii 
Baroului în leg�tur� cu unele cazuri izolate de manifest�ri arogante, 
subiective, lipsite de colegialitate din partea unor magistra�i, probleme 
care au fost discutate la nivelul conducerilor de instan��, adoptându-se 
atitudinea care se impunea. 

În cadrul biroului local pentru expertize judiciare sunt înscri�i 
un num�r de 188 exper�i tehnici �i contabili, acoperind 19 specialit��i. 

În anul 2010 s-au depus la dosarele instan�ei un num�r de 1480 
expertize  tehnice judiciare, de c�tre 89 exper�i din diverse specialit��i 
tehnice �i un num�r de 250 expertize contabile, întocmite de un num�r 
de 99 exper�i din acest domeniu. 

Valoarea onorariilor pentru expertizele dispuse de instan�ele de 
judecat� depuse în contul biroului local pentru expertize în anul 2010 a 
fost de 1.345.195 RON. 

La 31 decembrie 2010, în contul Biroului Local pentru expertize 
judiciare, deschis la sucursala C.E.C. Târgovi�te, figura suma de 
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364.734,80 RON, reprezentând onorarii pentru expertizele în curs de 
efectuare. 

Probleme deosebite în ceea ce prive�te colaborarea exper�ilor 
judiciari cu instan�ele de judecat� au r�mas, ca �i în anii preceden�i,   
îndeosebi la specialitatea „Topografie cadastru �i geodezie”, datorit� 
num�rului mare de solicit�ri raportat la num�rul exper�ilor, cât �i a 
inconsecven�ei unora dintre ace�tia. 

În fapt, la specialitatea de care se face vorbire figurau înscri�i la 
începutul anului 2010, un num�r de 9 exper�i, fiind efectuate �i depuse 
340 rapoarte de expertiz�. 

Din cei 9 exper�i unul, Nistor Ion a refuzat colaborarea cu 
instan�ele de judecat�, iar 3 din motive de s�n�tate sau program 
înc�rcat la locul de munc�, au colaborat extrem de anevoios cu 
instan�ele de judecat� ceea ce a dus la întârzieri a solu�ion�rii dosarelor. 

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

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

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

În cursul anului 2010, 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�. 

Au fost �i situa�ii în care presa a relatat într-un mod denaturat 
realitatea – f�r� a exista o reac�ie prompt� de restabilire a adev�rului – 
prin exercitarea dreptului la replic�. 

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

 
 
5.5. Raporturile cu justi�iabilii 

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

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

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

Ca o concluzie la raporturile instan�ei cu celelalte institu�ii �i 
organisme �i cu societatea civil�, sunt de relevat rezultatele sondajului 
organizat de Curtea de Apel Ploie�ti care au eviden�iat aspecte deosebit 
de favorabile, ce pot constitui un reper  pentru activitatea viitoare.  
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CAPITOLUL 6. 
CONCLUZII 

 
 

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

Atingerea acestui obiectiv impus odat� cu integrarea în Uniunea 
European�, necesit� implicarea tuturor judec�torilor �i personalului 
auxiliar din cadrul instan�ei. 

Misiunea oric�rei instan�e este de a oferi servicii de calitate, 
justi�iabilul trebuie adus în prim plan, iar nevoile �i aspira�iile sale trebuie 
analizate �i în�elese, mai ales în contextul actual, în care imaginea 
instan�elor judec�tore�ti �i a sistemului de guvernare, în general, este 
marcat� de eticheta ”corup�iei generalizate”, când oamenii �i-au pierdut 
încrederea în institu�iile statului. 

Anul 2010 a fost pentru justi�ia român� în general, dar �i pentru 
instan�ele noastre, un an cu probleme, în care, s-a men�inut  
subfinan�area sistemului �i diminuarea salariilor pe fondul cre�terii 
volumului de activitate. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


