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CAPITOLUL I 
 

INTRODUCERE 
 

 

Scurte consideraţii privind situaţia instanţei în anul 2016 

 

Tribunalul Giurgiu este o instanţă cu personalitate juridică, cu 

sediul în Municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr.13, judeţ Giurgiu, 

funcţionând în baza Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară a 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.387/22.09.2005, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, 

nr. 958/ 28.10.2005.  

 Clădirea în care îşi desfăşoară la momentul actual activitatea 

Tribunalul Giurgiu (şi Judecătoria Giurgiu) a fost inaugurată în anul 

2004, fiind prin urmare un sediu nou, care corespunde în mare parte 

cerinţelor de bună funcţionalitate. 

      În prezent, această instanţă funcţionează, alături de Tribunalele 

Bucureşti, Călăraşi, Ialomiţa, Teleorman şi Ilfov, în circumscripţia Curţii 

de Apel Bucureşti. 

 În raza teritorială a Tribunalului Giurgiu se află municipiul Giurgiu, 

oraşele Bolintin Vale şi Mihăileşti, precum şi 51 comune cu 166 sate; de 

asemenea, sub jurisdicţia tribunalului se află Judecătoriile Giurgiu şi 

Bolintin Vale, prima având în circumscripţia sa municipiul Giurgiu şi 30 

comune cu 94 localităţi, precum şi Penitenciarul cu Regim de Maximă 

Siguranţă Giurgiu, iar cea de a doua oraşele Bolintin Vale şi Mihăileşti, 

precum şi 17 comune cu un total de 52  de sate. 
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Judecătorii Tribunalului Giurgiu îşi desfăşoară activitatea în cadrul 

celor două secţii ale acestei instanţe, respectiv: secţia civilă şi secţia 

penală, în cadrul cărora funcţionează complete specializate în materiile 

prevăzute de lege. 

Prin deciziile date în cursul anului 2016 de Preşedintele 

Tribunalului Giurgiu, cu aprobarea colegiului de conducere, au fost 

desemnaţi judecătorii care, potrivit legii, au îndeplinit si alte atribuţii 

decât cele privitoare la activitatea de judecată, dar şi judecătorii care au 

efectuat  anumite acte, dintre cele date in competenta Inspecţiei 

Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acestuia. 

La nivelul Tribunalului Giurgiu personalul auxiliar de specialitate, 

conex şi contractual îşi desfăşoară activitatea, pe secţii şi 

compartimente, după cum urmează: compartimentul grefă; 

compartimentul arhivă şi registratură care este comun ambelor secţii ale 

instanţei; departamentul economico – financiar şi administrativ care este 

condus de managerul economic, subordonat preşedintelui instanţei, în 

cadrul căruia funcţionează compartimentul financiar contabil, 

compartimentul administrativ şi compartimentul personal; 

compartimentul IT;  biroul de informare şi relaţii publice;  birourile de 

executări civile şi penale; biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi 

contabile; biroul pentru aplicarea apostilei; biroul persoane juridice; 

biblioteca tribunalului. 

S-a urmărit o repartizare echitabilă si echilibrată a atribuţiilor de 

serviciu, cu evitarea supraîncărcării anumitor persoane şi a 

suprasolicitării altora, dar şi care să aibă în vedere respectarea limitelor 

fizice de timp. 

Asigurarea realizării eficiente a actului de justiţie, de natură să 

răspundă nevoilor cetăţeanului şi să determine încrederea în justiţie şi, 

implicit, respectul faţă de lege au fost şi în anul 2016 principalele 

obiective ale activităţii judecătorilor şi personalului auxiliar de la 
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Tribunalul Giurgiu şi de la cele două judecătorii din raza sa de 

competenţă teritorială. 

Principalele probleme cu care s-au confruntat instanţele 

giurgiuvene au fost determinate, ca şi în ultimii ani,  de lipsa corelării 

modificărilor legislative cu politica resurselor umane, în sensul că 

primele nu au în vedere volumul de activitate al fiecărei instanţe, dar şi 

de  dificultatea ocupării posturilor vacante şi de fluctuaţia de personal 

permanentă la nivelul celor trei instanţe – tribunal şi judecătorii arondate.  
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CAPITOLUL II 

 

DATELE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN 
ANUL 2016 

 
 
 

2.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii / 

complete specializate / materii 

 
2.1.1.Volumul  total de activitate 

 

În cursul anului 2016, instanţele judecătoreşti din judeţul Giurgiu 

(tribunalul şi cele 2 judecătorii arondate) au avut de soluţionat un număr 

de 44.795 cauze, în care se includ şi dosarele referitoare la procedura 

insolvenţei, cereri privind executarea silită, autorizarea percheziţiei şi 

interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi comunicărilor telefonice.  

Comparativ cu anul 2015, în care instanţele au avut pe rol un 

număr de 37.367 cauze, volumul de activitate a crescut  cu 19,87 % 

cauze, mărire ce se datorează creşterii volumului de activitate la cele 

două judecătorii, precum şi a volumului de activitate de la Tribunalul 

Giurgiu. 

Astfel, la Tribunalul Giurgiu se constată o creştere a volumului de 

activitate  cu 12,55 %, la Judecătoria Giurgiu se constată o creştere a 

volumului de activitate cu  14,59 %, iar la  Judecătoria Bolintin Vale  o 

creştere cu  62,03 %.  

Tribunalul Giurgiu a avut de soluţionat în anul 2016 un număr de 

9.706 cauze, faţă de un număr de 8.623 cauze la nivelul anului 2015, 

înregistrând o creştere de 12,55 % a volumului de activitate.  

La Tribunalul Giurgiu repartizarea cauzelor pe stadii procesuale 

se prezintă astfel: în fond 4.710 dosare, faţă de 4.799  dosare în anul 
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2015 (constatându-se o uşoară scădere de 1,85 %), 3.675 dosare în 

apel, faţă de 2.096 dosare în anul 2015 (existând o creştere de 75,40 

%),  586 dosare în recurs, faţă de 940  dosare în anul anterior (existând 

o scădere de 37,65 %) şi 735 contestaţii (N.C.P.P.)  în materie penală 

faţă de 788 în anul 2015 (constatându-se o scădere de 6,72 %), 

La cele două instanţe arondate Tribunalului Giurgiu, volumul de 

activitate a crescut în anul 2016. Astfel, aşa cum s-a arătat mai sus, la 

Judecătoria Giurgiu volumul de activitate a crescut de la 24.214  la 

27.749 de cauze, cu 14,59 %, iar la Judecătoria Bolintin Vale,  au fost 

înregistrate 7.340 cauze,  faţă de 4.530 în anul 2015, reprezentând o 

creştere cu 62,03%. 

 

2.1.2.Volumul de activitate pe materii 

 

Secţia 
Stadiul 

procesual 
Materia 

Cauze pe rol 
Cauze 

soluţionate 
Cauze 

nesoluţionate 
Cauze 

suspendate Stoc  
Nou 

intrate 
Total 

Penal 

Fond Penal 159 1.081 1.240 1.055 185 0 
Contestaţii 

(NCPP) 
Penal 53 682 735 694 41 0 

Apel Penal 0 1 1 1 0 0 

Recurs Penal 0 0 0 0 0 0 

Total penal 212 1.764 1.976 1.750 226 0 

Civil 

Fond 

Insolvenţă 545 292 837 392 445 28 
Litigii cu 

profesionişti 
73 90 163 82 81 43 

Civil 152 326 478 367 111 9 
Litigii 

muncă/A.S 
403 558 961 494 467 216 

Contencios 

administrativ şi 

fiscal 
402 629 1.031 627 404 76 

Total fond 1.575 1.895 3.470 1.962 1.508 372 

Apel 

Civil  485 1.455 1.940 1.085 855 111 
Contencios 

administrativ şi 

fiscal 
424 1.310 1.734 1.170 564 73 

Total apel  909 2.765 3.674 2.255 1.419 184 

Recurs 

Contencios 

administrativ şi 

fiscal 
61 66 127 98 29 12 

Civil  257 200 457 279 178 43 
Litigii cu 

profesionişti 
1 1 2 1 1 1 

Total recurs  319 267 586 378 208 56 

Total civil 2.803 4.927 7.730 4.595 3.135 612 

Total fond 1.734 2.976 4.710 3.017 1.693 372 

Total contestaţii (NCPP) 53 682 735 694 41 0 
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Secţia 
Stadiul 

procesual 
Materia 

Cauze pe rol 
Cauze 

soluţionate 
Cauze 

nesoluţionate 
Cauze 

suspendate Stoc  
Nou 

intrate 
Total 

Total apel 909 2.766 3.675 2.256 1.419 184 

Total recurs 319 267 586 378 208 56 

Total general tribunal 3.015 6.691 9.706 6.345 3.361 612 

 
 
Analizând volumul de activitate, pe materii, în anul 2016 la nivelul 

secţiilor Tribunalului Giurgiu, dar şi al judecătoriilor din raza sa teritorială, 

comparativ cu anul 2015, situaţia se prezintă astfel: 

În materie civilă, numărul dosarelor a crescut la Tribunalul 

Giurgiu, respectiv de la 6.562 la 7.730 cauze ( 17,80 %), iar la 

judecătorii s-a înregistrat o creştere de la 22.660 la  28.274  ( 24,77 %). 

La instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului Giurgiu, 

modificarea volumului de activitate în materie civilă este repartizată, prin 

creştere, după cum urmează: Judecătoria Giurgiu de la 18.792 la 

21.843 ( 16,23%), iar  la Judecătoria Bolintin Vale de la 3.868  la 6.431   

( 66,26 %). 

La nivelul tuturor instanţelor, volumul cauzelor civile a crescut de 

la  29.222 la 36.004 cauze ( 23,20 %).  

În materie penală, volumul de activitate a scăzut la Tribunalul 

Giurgiu de la 2.061 în anul 2015 la 1.976 cauze în anul 2016, 

reprezentând un procentaj de scădere  de 4,12 % . 

 La Judecătoria Giurgiu, modificarea volumului de activitate în 

materie penală este repartizată, prin  creştere, numărul cauzelor penale 

a crescut de la 5.422 la 5.906, reprezentând un procent de 8,92 %, iar la 

Judecătoria Bolintin Vale s-a înregistrat o creştere semnificativă de la 

662 la 909 reprezentând un procent de 37,31%. 

La nivelul tuturor instanţelor, volumul cauzelor penale a crescut 

de la  8.145 la 8.791 cauze ( 7,93 %).  

Cu toată această creştere, şi în anul 2016, la Tribunalul Giurgiu 

ponderea mai mare a revenit activităţii în materie civilă, în sens larg, aici 

referindu-ne şi la cauzele în materia insolvenţei, a litigiilor cu 
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profesioniştii, a contenciosului administrativ şi fiscal, a litigiilor de muncă 

şi asigurărilor sociale, cu un procent de 79,64 %, restul de 20,36 % 

revenind cauzelor penale; iar la nivelul tuturor instanţelor, un procent de 

80,38 % revine cauzelor civile, restul de 19,62 % revenind celor penale. 

 

2.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă. 
 

 
 

Secţia  
Stadiul 

procesual 

Total dosare pe rol Nr. judecători 
Încărcătura medie şi complexitatea medie pe 

secţie/instanţă 

Nr. 
Total puncte de 

complexitate 

Nr. 

schemă 

Nr. 

mediu  

Schemă Nr. mediu de judecători 

Încărcătura 

medie 

Media 

punctelor de 
complexitate 

Încărcătura 

medie 

Media 

punctelor 

de 
complexi

tate 

TRIBUNALUL GIURGIU     

PENAL 

FOND 1207 11.300,00 7 5 172 1.614,29 241 2.260,00 

C-NCPP 741 3.986,00 7 5 106 569,43 148 797,20 

APEL 1 5,25 7 5 0 0,75 0 1,05 

RECURS 0 0,00 7 5 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 1.949 15.291,25 7 5 278 2.184,46 389 3.058,25 

CIVIL 

FOND 
3.593 33.592,00 11 10 327 3.053,82 359 3.359,20 

APEL 
3.684 17.672,25 11 10 670 1.606,57 736 1.767,23 

RECURS 
592 3.261,05 11 10 162 296,46 177 326,11 

TOTAL 7.869 54.525,30 11 10 1.159 4.956,85 1.272 5.452,53 

TOTAL 

TRIBUNAL 

FOND 4.800 44.892,00 18 15 267 2.494,00 320 2.992,80 

C-NCPP 741 3.986,00 7 5 106 569,43 148 797,20 

APEL 3.685 17.677,50 18 15 410 982,08 492 1.178,50 

RECURS 592 3.261,05 18 15 99 181,17 117 217,40 

TOTAL 9.818 69.816,55 18 15 882 3.878,70 1.077 4.654,44 

JUDECĂT

ORIA 

GIURGIU 

PENAL 5.888 37.812,00 6 5 981 6.302,00 1.178 7.562,40 

CIVIL 22.039 97.470,00 25 17 882 3.898,80 1.296 5.733,53 

TOTAL 27.927 135.282,00 31 22 901 4.363,94 1.269 6.149,18 

JUDECĂT

ORIA 

BOLINTIN 

VALE 

PENAL 676 4.371,00 6 4 113 728,50 169 1.092,75 

CIVIL 6.088 25.194,00 6 4 1.015 4.199,00 1.522 6.298,50 

TOTAL 6.764 29.565,00 6 4 1.127 4.927,50 1.691 7.391,25 

Total 

Judecătorii 

PENAL 
6.564 42.183,00 12 9 547 3.515,25 729 4.687,00 

CIVIL 
28.127 122.664,00 31 21 907 3.956,90 1.339 5.841,14 

TOTAL 
34.691 164.847,00 37 26 938 4.455,32 1.334 6.340,27 
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A. Tribunalul Giurgiu 
 

Secţia Civilă 

Numele şi 

prenumele 

judecătorului 

Stadiul 

procesual 

Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

AYDIN LUCIANA 

FOND 62 520,00 111 989,00 173 1.509,00 

APEL 119 577,50 251 1.161,00 370 1.738,50 

RECURS 45 263,70 49 285,35 94 549,05 

TOTAL 226 1361,20 411 2435,35 637 3796,55 

BURTAVEL 

MARIANA 

FOND 222 2.281,00 106 909,00 328 3.190,00 

APEL 172 930,00 436 2.026,50 608 2.956,50 

RECURS 64 388,05 49 263,25 113 651,30 

TOTAL 458 3599,05 591 3198,75 1.049 6797,80 

CERCEL-MAREŞ 

ION 

FOND 212 1.744,00 365 2.910,00 577 4.654,00 

APEL 180 898,50 590 2.717,25 770 3.615,75 

RECURS 63 364,65 66 345,80 129 710,45 

TOTAL 455 3007,15 1.021 5973,05 1.476 8980,20 

CONSTANTINOF  

MARIA 

ADELINA 

FOND 0 0,00 130 1.425,00 130 1.425,00 

APEL 0 0,00 434 2.106,00 434 2.106,00 

RECURS 0 0,00 100 521,95 100 521,95 

TOTAL 0 0,00 664 4052,95 664 4052,95 

CORNEA 

MONICA 

FOND 139 1.126,00 176 1.372,00 315 2.498,00 

APEL 167 833,25 497 2.388,00 664 3.221,25 

RECURS 117 619,45 92 494,65 209 1.114,10 

TOTAL 423 2578,70 765 4254,65 1.188 6833,35 

GHEŢU 

GABRIELA 

FOND 0 0,00 98 855,00 98 855,00 

APEL 0 0,00 502 2.474,25 502 2.474,25 

RECURS 0 0,00 91 509,60 91 509,60 

TOTAL 0 0,00 691 3838,85 691 3838,85 

NICULA ION 

FOND 226 2.429,00 154 1.418,00 380 3.847,00 

APEL 210 1.092,75 542 2.529,75 752 3.622,50 

RECURS 71 410,80 95 514,80 166 925,60 

TOTAL 507 3932,55 791 4462,55 1.298 8395,10 

PINCIU 

CRISTINA 

FOND 41 359,00 41 356,00 82 715,00 

APEL 146 703,50 205 969,75 351 1.673,25 

RECURS 64 285,35 44 258,05 108 543,40 

TOTAL 251 1347,85 290 1583,80 541 2931,65 

RĂDUCU FOND 158 1.313,00 219 1.892,00 377 3.205,00 
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Numele şi 

prenumele 

judecătorului 

Stadiul 

procesual 

Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

FLORENTINA APEL 135 681,00 534 2.474,25 669 3.155,25 

RECURS 81 453,05 88 492,70 169 945,75 

TOTAL 374 2447,05 841 4858,95 1.215 7306,00 

TUDORACHE 

GHEORGHE 

FOND 168 1.345,00 242 2.064,00 410 3.409,00 

APEL 177 902,25 585 2.666,25 762 3.568,50 

RECURS 103 574,60 102 572,00 205 1.146,60 

TOTAL 448 2821,85 929 5302,25 1.377 8124,10 

UDREA MIRELA-

ZINA 

FOND 159 1.466,00 240 2.004,00 399 3.470,00 

APEL 203 1.071,75 474 2.208,75 677 3.280,50 

RECURS 78 438,75 94 508,95 172 947,70 

TOTAL 440 2976,50 808 4721,70 1.248 7698,20 

URECHE 

GRIGORE 

FOND 188 3.345,00 103 1.004,00 291 4.349,00 

APEL 201 963,00 620 3.037,50 821 4.000,50 

RECURS 112 570,05 88 481,65 200 1.051,70 

TOTAL 501 4878,05 811 4523,15 1.312 9401,20 

 
Secţia Penală 

 

Numele şi 

prenumele 

judecătorului 

Stadiul 

procesual 

Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

BEŞU IONEL 

LAURENŢIU 

FOND 0 0,00 81 817,00 81 817,00 

CONTESTAŢII  0 0,00 64 324,00 64 324,00 

APEL 0 0,00 1 5,25 1 5,25 

RECURS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0 0,00 146 1146,25 146 1146,25 

CAZACU 

CAMELIA 

FOND 48 690,00 273 2493,00 321 3.183,00 

CONTESTAŢII  13 78,00 163 866,00 176 944,00 

APEL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

RECURS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 61 768,00 436 3359,00 497 4127,00 

DRĂGUŢ 

MARIUS 

FOND 0 0,00 32 282,00 32 282,00 

CONTESTAŢII  0 0,00 38 214,00 38 214,00 

APEL 0 0,00 1 5,00 1 5,00 

RECURS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0 0,00 71 501,00 71 501,00 

GHIŢĂ OIŢA 

FOND 46 457,00 246 2155,00 292 2.612,00 

CONTESTAŢII  13 61,00 146 785,00 159 846,00 

APEL 0 0,00 1 5,25 1 5,25 

RECURS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Numele şi 

prenumele 

judecătorului 

Stadiul 

procesual 

Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

TOTAL 59 518,00 393 2945,25 452 3463,25 

ISTRĂTESCU  

ACHIM 

FOND 38 310,00 238 1986,00 276 2.296,00 

CONTESTAŢII  10 58,00 135 755,00 145 813,00 

APEL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

RECURS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 48 368,00 373 2741,00 421 3109,00 

POPESCU 

GHERGHIŢA 

FOND 27 267,00 226 1846,00 253 2.113,00 

CONTESTAŢII  17 96,00 137 736,00 154 832,00 

APEL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

RECURS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 44 363,00 363 2582,00 407 2945,00 

 
B. Judecătoria Giurgiu 

Numele şi 

prenumele 

judecătorului 

Stadiul 

procesual 

Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

LAZĂR ANA 

CIVIL 0 0,00 1.545 6.061,00 1.545 6.061,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0 0,00 1.545 6.061,00 1.545 6.061,00 

GRIGORE 

FLAVIA (fosta 

Casandra) 

CIVIL 97 559,00 1.488 5.595,00 1.585 6.154,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 97 559,00 1.488 5.595,00 1.585 6.154,00 

CRĂIŢOIU 

GENICA 

CIVIL 534 4.289,00 1.183 4.800,00 1.717 9.089,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 534 4.289,00 1.183 4.800,00 1.717 9.089,00 

MACSINOIU 

ALEXANDRU 

CIVIL 413 2.822,00 1.102 4.152,00 1.515 6.974,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 413 2.822,00 1.102 4.152,00 1.515 6.974,00 

MÎRLOGEANU 

MARIANA 

CIVIL 453 3.250,00 981 3.822,00 1.434 7.072,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 453 3.250,00 981 3.822,00 1.434 7.072,00 

NEGHINĂ IONEL 

FLORIN 

CIVIL 435 2.879,00 1.149 4.550,00 1.584 7.429,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 435 2.879,00 1.149 4.550,00 1.584 7.429,00 

NICULA 

NICOLETA 

RAMONA 

CIVIL 480 3.069,00 1.122 4.192,00 1.602 7.261,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 480 3.069,00 1.122 4.192,00 1.602 7.261,00 

POMENEA 

MARIAN 

CIVIL 505 3.299,00 1.111 4.229,00 1.616 7.528,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 505 3.299,00 1.111 4.229,00 1.616 7.528,00 

ŞIPOŞ ANDREEA 

ALEXANDRA 

CIVIL 0 0,00 565 1.691,00 565 1.691,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Numele şi 

prenumele 

judecătorului 

Stadiul 

procesual 

Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

TOTAL 0 0,00 565 1.691,00 565 1.691,00 

OPREA 

BRÎNDUŞA 

ANDREEA 

CIVIL 0 0,00 683 2.772,00 683 2.772,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0 0,00 683 2.772,00 683 2.772,00 

DUMITRU 

CRISTIAN 
CIVIL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

  PENAL 214 1.437,00 952 6.096,00 1.166 7.533,00 

  TOTAL 214 1.437,00 952 6.096,00 1.166 7.533,00 

NICULESCU 

DOINA MARIANA 

CIVIL 507 4.149,00 1.082 4.242,00 1.589 8.391,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 507 4.149,00 1.082 4.242,00 1.589 8.391,00 

DELCEA SERGIU 

CIVIL 352 2.383,00 1.605 5.795,00 1.957 8.178,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 352 2.383,00 1.605 5.795,00 1.957 8.178,00 

STEFĂNESCU 

ANCA ELENA 

CIVIL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PENAL 329 2.256,00 842 5.327,00 1.171 7.583,00 

TOTAL 329 2.256,00 842 5.327,00 1.171 7.583,00 

TRUICĂ IRINA 

VERONICA 

CIVIL 222 1.304,00 488 1.275,00 710 2.579,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 222 1.304,00 488 1.275,00 710 2.579,00 

GAVRILĂ 

SEBASTIAN 

CIVIL 163 940,00 555 1.722,00 718 2.662,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 163 940,00 555 1.722,00 718 2.662,00 

CREŢU IULIANA 

CIVIL 137 837,00 579 1.631,00 716 2.468,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 137 837,00 579 1.631,00 716 2.468,00 

BEŞU 

LAURENŢIU 

CIVIL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PENAL 0 0,00 446 2.731,00 446 2.731,00 

TOTAL 0 0,00 446 2.731,00 446 2.731,00 

TUCĂ LUIZA 

ELENA 

CIVIL 0 0,00 319 731,00 319 731,00 

PENAL 0 0,00 703 4.389,00 703 4.389,00 

TOTAL 0 0,00 1.022 5.120,00 1.022 5.120,00 

VOICULESCU 

GABRIELA 

CIVIL 0 0,00 138 634,00 138 634,00 

PENAL 0 0,00 750 4.640,00 750 4.640,00 

TOTAL 0 0,00 888 5.274,00 888 5.274,00 

LAZĂR ANTONIA-

AGNETA 

CIVIL 0 0,00 600 1.874,00 600 1.874,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0 0,00 600 1.874,00 600 1.874,00 

GOGAN ADRIAN  

CIVIL 413 2.829,00 570 2.212,00 983 5.041,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 413 2.829,00 570 2.212,00 983 5.041,00 

PENCEA 

ADRIANA  

CIVIL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PENAL 304 2.120,00 273 1.686,00 577 3.806,00 

TOTAL 304 2.120,00 273 1.686,00 577 3.806,00 

IVANCIUC SORIN CIVIL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
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Numele şi 

prenumele 

judecătorului 

Stadiul 

procesual 

Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

VASILE PENAL 235 1.675,00 274 1.706,00 509 3.381,00 

TOTAL 235 1.675,00 274 1.706,00 509 3.381,00 

DRĂGUŢ MARIUS  

CIVIL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

PENAL 273 1.864,00 293 1.885,00 566 3.749,00 

TOTAL 273 1.864,00 293 1.885,00 566 3.749,00 

MODORAN 

LAURENŢIU 

FLORIN  

CIVIL 455 2.843,00 7 35,00 462 2.878,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 455 2.843,00 7 35,00 462 2.878,00 

BĂLAN CRISTIAN  

CIVIL 0 0,00 1 3,00 1 3,00 

PENAL 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 0 0,00 1 3,00 1 3,00 

 
 
 
 
 

C. Judecătoria Bolintin Vale 

Numele şi 

prenumele 

judecătorului 

Stadiul 

procesual 

Stoc anterior Dosare nou intrate Total dosare pe rol 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

Nr. 

Total puncte 

de 

complexitate 

BUGNAR 

CRISTINA 

Civil 235 1812,00 1315 4455,00 1.550 6.267,00 

Penal 9 61,00 158 1093,00 167 1.154,00 

TOTAL 244 1.873,00 1.473 5.548,00 1.717 7.421,00 

BURULEANU 

ALEXANDRA 

Civil 214 1792,00 1257 4333,00 1.471 6.125,00 

Penal 8 55,00 155 969,00 163 1.024,00 

TOTAL 222 1.847,00 1.412 5.302,00 1.634 7.149,00 

CIOCAN RADU 

ANDREI 

Civil 117 1702,00 516 875,00 633 2.577,00 

Penal 31 213,00 55 354,00 86 567,00 

TOTAL 148 1.915,00 571 1.229,00 719 3.144,00 

LUPAŞCU 

LUCICA 

Civil 396 2844,00 1191 4120,00 1.587 6.964,00 

Penal 19 167,00 174 1094,00 193 1.261,00 

TOTAL 415 3.011,00 1.365 5.214,00 1.780 8.225,00 

TRĂISTARU 

ALEXANDRA 

Civil 0 0,00 160 618,00 160 618,00 

Penal 0 0,00 22 134,00 22 134,00 

TOTAL 0 0,00 182 752,00 182 752,00 

VOLINTIRU 

ALEXANDRU 

Civil 0 0,00 569 1402,00 569 1.402,00 

Penal 0 0,00 13 67,00 13 67,00 

TOTAL 0 0,00 582 1.469,00 582 1.469,00 

 
T.P.C. – total puncte complexitate 

  
 
 

2.2.1. Numărul mediu de dosare pe rolul fiecărui judecător 
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La nivelul Tribunalului Giurgiu, încărcătura medie de dosare pe 

judecător (potrivit datelor din statistica „clasică”) a scăzut  în anul 2016 

la 1.077, faţă de anul 2015 când a fost de 1.112 dosare (se constată o 

scădere de 35 dosare), iar la nivelul judecătoriilor înregistrându-se o 

creştere de la 1.322  la 1.349  dosare. 

La tribunal, aşa cum rezultă din situaţia anexată, fiecărui 

judecător care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul secţiei  civile (având 

repartizat, în cursul anului 2016, un număr mediu de 10 judecători) i-a 

revenit, în medie, spre soluţionare un număr de 1.272 dosare-faţă de 

1.180 în anul precedent (o creştere cu 92 dosare), iar în cadrul secţiei 

penale (având un număr mediu de 5 judecători) 389 dosare pe rol, faţă 

de 515 în anul anterior. 

Judecătoriile din raza de activitate a tribunalului au avut pe rol,  în 

anul 2016, un număr de 35.089 cauze, cu un volum mediu  de activitate 

de 1.349 dosare pe judecător, în creştere cu 27 dosare pe judecător 

faţă de anul precedent. 

Trebuie subliniat faptul că numărul mediu de dosare pe judecător 

a fost în scădere la Judecătoria Giurgiu de la 1.469 dosare în anul 

2015 la 1.269 cauze în anul 2016, iar  la Judecătoria Bolintin Vale s-a 

înregistrat o creştere  de la 824 dosare în anul 2015  la 1.691 cauze în 

anul 2016 (media pe judecător).  

 

 

2.2.2. Numărul mediu de dosare soluţionate pe judecător 

 

La Tribunalul Giurgiu, în anul 2016 au fost soluţionate 6.345 

cauze, revenind un număr mediu de 624 dosare soluţionate pe 

judecător, în creştere în raport cu anul 2015 când numărul mediu de 

dosare soluţionate/judecător a fost de 618. 
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La nivelul fiecărei secţii specializate, situaţia supusă examinării se 

prezintă astfel: 

La secţia civilă, judecătorii au soluţionat 4.595 cauze, numărul 

mediu de cauze soluţionate pe judecător fiind de 761 cauze, faţă de 688 

în 2015. 

Secţia penală a soluţionat un număr de 1.750 dosare, respectiv o 

medie de 350 cauze, faţă de 462 dosare în 2015. 

Magistraţii de la judecătoriile din circumscripţia tribunalului au 

soluţionat 28.703 cauze, revenind o medie de 1.104  soluţii pe judecător, 

în creştere faţă de anul precedent, când media a fost de 944 dosare. 

La instanţele arondate, media soluţiilor pe judecător este 

următoarea: Judecătoria Giurgiu– 1.040 soluţii, faţă de 1.054 hotărâri 

în anul precedent, Judecătoria Bolintin Vale – 1.458 soluţii, faţă de 

572 hotărâri în anul 2015.  

 

2.3. Operativitatea soluţionării cauzelor  

 

Secţia 
Stadiu 

procesual 

Stoc  

anterior 

Dosare  

nou 

intrate 

Total 

dosare 

pe rol 

Dosare 

soluţionate 

Stoc 

(inclusiv 

dosarele 

suspendate) 

Dosare 

suspendate 

Operativitate  

% 

TRIBUNALUL GIURGIU 

Secţia 

penală 

FOND 159 1.081 1.240 1.055 185 0 85,08 

CONTESTAŢII 

(N.C.P.P) 53 682 735 694 41 0 94,42 

APEL 0 1 1 1 0 0 100,00 

RECURS 0 0 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 
212 1.764 1.976 1.750 226 0 88,56 

Secţia 

civilă 

FOND 1.575 1.895 3.470 1.962 1.508 372 63,33 

APEL 909 2.765 3.674 2.255 1.419 184 64,61 

RECURS 319 267 586 378 208 56 71,32 

TOTAL 2.803 4.927 7.730 4.595 3.135 612 64,55 

TOTAL  

FOND 1.734 2.976 4.710 3.017 1.693 372 69,55 

CONTESTAŢII 

(N.C.P.P) 53 682 735 694 41 0 94,42 

APEL 909 2.766 3.675 2.256 1.419 184 64,62 

RECURS 319 267 586 378 208 56 71,32 

Total  general 3.015 6.691 9706 6.345 3.361 612 69,77 

JUDECĂTORIA GIURGIU 
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Secţia 
Stadiu 

procesual 

Stoc  

anterior 

Dosare  

nou 

intrate 

Total 

dosare 

pe rol 

Dosare 

soluţionate 

Stoc 

(inclusiv 

dosarele 

suspendate) 

Dosare 

suspendate 

Operativitate  

% 

 

PENAL 
1.428 4.478 5.906 4.420 1.486 0 74,84 

 

CIVIL 
4.871 16.972 21.843 18.452 3.391 911 88,15 

TOTAL 6.299 21.450 27.749 22.872 4.877 911 85,22 

JUDECĂTORIA BOLINTIN VALE 

 

PENAL 
134 775 909 760 149 0 83,61 

 

CIVIL 
1.538 4.893 6.431 5.071 1.360 142 80,63 

 

TOTAL 
1.672 5.668 7.340 5.831 1.509 142 81,01 

 

2.3.1. Indicele general de operativitate a instanţelor 
 

În anul 2016, Tribunalul Giurgiu şi judecătoriile din raza sa de 

activitate au soluţionat 35.048 cauze, cu 9.747 mai puţin faţă de 

numărul cauzelor  înregistrate pe  rolul instanţelor. 

Din cele 35.048 cauze soluţionate, tribunalului îi revin 6.345 

cauze, iar judecătoriilor un număr de 28.703 cauze (Judecătoria Giurgiu 

– 22.872 şi Judecătoria Bolintin Vale – 5.831 cauze). 

La Tribunalul Giurgiu, din cele 6.345 dosare soluţionate, 4.595 

dosare au fost civile, iar 1.750 dosare au fost penale. 

La judecătorii, din cele 28.703 cauze soluţionate, 23.523 dosare 

au fost în materie civilă şi 5.180 în materie penală. 

Determinarea indicelui general de operativitate presupune şi 

analiza stocului total de dosare, la sfârşitul anului 2016, la nivelul 

tuturor instanţelor de pe raza judeţului Giurgiu au rămas nesoluţionate 

9.747 cauze din totalul celor aflate pe rol, din care: 5.016 cauze între 0 – 

6 luni, 1.942 cauze între 6 – 12 luni, 1.124 cauze mai vechi de 1 an şi  

1.665 cauze suspendate. 

Stocul dosarelor (cauze nesoluţionate plus suspendate) a scăzut 

cu 1.239 dosare faţă de stocul total existent la sfârşitul anului  2015.  

Din stocul dosarelor, un număr de 3.361 se află pe rolul 

Tribunalului Giurgiu şi  6.386 pe rolul judecătoriilor. 
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Astfel, Tribunalul Giurgiu a soluţionat în anul 2016 un număr de 

6.345 dosare din 9.706 aflate pe rol, rămânând în stoc un număr de 

3.361 cauze, din care: 356 mai vechi de 1 (un) an, 592 de cauze cu o 

vechime între 6-12 luni, 1.801 între  0 – 6 luni şi 612 dosare suspendate. 

Practic, la 31 decembrie 2016 s-a constatat că stocul de dosare la 

Tribunalul Giurgiu a crescut cu 346 cauze faţă de anul 2015, în timp ce 

la judecătorii acelaşi stoc a scăzut, în raport de anul anterior, cu 1.555 

dosare. 

Cea mai mare scădere a stocului de dosare a fost înregistrată la 

Judecătoria Giurgiu, de la 6.299 dosare la finele anului 2015, la 4.877 

cauze la sfârşitul anului 2016, prin urmare cu 1.422 dosare, 

reprezentând 22,57 %. 

La Judecătoria Bolintin Vale s-a înregistrat o scădere de 163 

dosare a stocului de dosare, raportat la anul anterior. 

Procentual, operativitatea soluţionării cauzelor este următoarea: 

Tribunalul Giurgiu a avut o operativitate de soluţionare a 

cauzelor de 69,77% faţă de cele existente pe rol, iar la judecătorii 

aceasta a fost de 84,33 % faţă de cele existente pe rol. 

La nivelul secţiilor tribunalului, secţia civilă a soluţionat la finele 

anului 2016 un număr de 4.595 dosare din cele 7.730 aflate pe rol, 

rămânând un stoc de 3.135 cauze, din care 350 mai vechi de 1 (un) an 

şi 611 suspendate, realizând un procent de operativitate de 64,55 %, 

faţă de dosarele pe rol. 

Secţia penală a soluţionat la finele anului 2016 un număr de 

1.750 dosare din cele 1.976 aflate pe rol, rămânând un stoc de 226 

dosare, din care 6 mai vechi de 1 (un) an, realizând un procent de 

operativitate de 88,56%. 

 În ceea ce priveşte situaţia instanţelor din raza teritorială a 

Tribunalului Giurgiu, situaţia se prezintă astfel: 

Judecătoria Giurgiu a soluţionat 22.872 dosare din 27.749 aflate 
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pe rol, rămânând un stoc de 4.877 cauze, din care 637 mai vechi de 1 

(un) an şi 911 suspendate, realizând un procent de operativitate de 

85,22 % la dosarele pe rol. 

Judecătoria Bolintin Vale a soluţionat 5.831 dosare din 7.340 

aflate pe rol, rămânând un stoc de 1.509 cauze, din care 131 mai vechi 

de 1 (un) an şi 142 suspendate, realizând un procent de operativitate de 

81,01 %  la dosarele pe rol. 

Din precizările de mai sus rezultă împrejurarea că, în cursul anului 

2016, a scăzut numărul dosarelor mai vechi de un an cu 131 cauze 

(de la 1.269 la  1.138 dosare), precum şi o scădere a numărului 

dosarelor suspendate cu 345 de la 2.010 în anul 2015 -  la  1.665 

dosare la finele anului 2016. 

Comparativ cu anul 2015, se constată o scădere uşoară a 

celerităţii de soluţionare a cauzelor la Tribunalul Giurgiu, indicele 

general de operativitate fiind de 69,77 %  faţă de 70,18 %  în anul 

precedent.  

În schimb, la judecătorii se constată o creştere a indicelui general 

de operativitate. Astfel, la Judecătoria Giurgiu a crescut indicele 

general de operativitate  de la 77,79 % în 2015 -  la 85,22 % în 2016, iar  

la Judecătoria Bolintin – Vale indicele general de operativitate a 

crescut faţă de anul precedent, de la  65,91%  la 81,01 %. 

 

 

 

2.3.2. Operativitatea pe materii 

Nr. 

crt. 
Materia 

Stadiul 

 procesual 

Stoc 

inițial 

Dosare 

 nou 

intrate 

Total dosare 

(volum de 

activitate) 

Soluțion

ate 

Suspe

ndate 

Operativi

tate 

% 

Tribunalul Giurgiu 

1 Civil 

Fond 152 326 478 367 9 78,25 

Apel 485 1.455 1.940 1.085 111 59,32 

Recurs 257 200 457 279 43 67,39 

Total 894 1.981 2.875 1.731 163 63,83 

2 
Proprietate 

intelectuală 

Fond 0 0 0 0 0 0,00 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 
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Nr. 

crt. 
Materia 

Stadiul 

 procesual 

Stoc 

inițial 

Dosare 

 nou 

intrate 

Total dosare 

(volum de 

activitate) 

Soluțion

ate 

Suspe

ndate 

Operativi

tate 

% 

Total 0 0 0 0 0 0,00 

3 

TOTAL 

(civil + 

proprietate 

intelectuală) 

Fond 152 326 478 367 9 78,25 

Apel 485 1.455 1.940 1.085 111 59,32 

Recurs 257 200 457 279 43 67,39 

Total 894 1.981 2.875 1.731 163 63,83 

4 Faliment 

Fond 545 292 837 392 28 48,45 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 

Total 545 292 837 392 28 48,45 

5 
Litigii cu 

profesioniștii 

Fond 73 90 163 82 43 68,33 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 1 1 2 1 1 100,00 

Total 74 91 165 83 44 68,60 

6 

TOTAL 

(faliment + litig. 

cu 

profesioniștii) 

Fond 618 382 1.000 474 71 51,02 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 1 1 2 1 1 100,00 

Total 619 383 1.002 475 72 51,08 

7 Litigii de muncă  

Fond 372 457 829 409 208 65,86 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 

Total 372 457 829 409 208 65,86 

8 
Asigurări 

sociale 

Fond 31 101 132 85 8 68,55 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 

Total 31 101 132 85 8 68,55 

9 

TOTAL 

(litigii de muncă 

+ asigurări 

sociale) 

Fond 403 558 961 494 216 66,31 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 

Total 403 558 961 494 216 66,31 

10 

Contencios 

administrativ şi 

fiscal 

Fond 402 629 1.031 627 76 65,65 

Apel 424 1.310 1.734 1.170 73 70,44 

Recurs 61 66 127 98 12 85,22 

Total 887 2.005 2.892 1.895 161 69,39 

11 Penal 

Fond  115599 11..008811 1.240 11..005555 00 85,08 

Contestaţii  5533 668822 735 669944 00 94,42 

Apel 00 11 1 11 00 100,00 

Recurs 00 00 0 00 00 0,00 

Total 212 1.764 1.976 1.750 0 88,56 

 

 

 

La nivelul Tribunalului Giurgiu, operativitatea de soluţionare a 

cauzelor pe materii se prezintă în felul următor: 

Din totalul de 9.706 cauze au fost soluţionate 6.345 dosare,  astfel: 

- în materie civilă din 2.875 dosare au fost soluţionate un număr 

de 1.731 cauze, adică 63,83%;  

- în materie penală din 1.976 dosare s-au soluţionat 1.750, 

rezultând un procent 88,56 %;  
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- în contencios administrativ şi fiscal din 2.892 dosare s-au 

soluţionat 1.895, adică un procent 69,39%;  

- în materie litigii cu profeşioniştii din 165 cauze s-au soluţionat 

83, rezultând o operativitate de 68,60%;  

- în materie de insolvenţă din 837 dosare au fost soluţionate 392, 

adică o operativitate de 48,45%; 

- în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale din 961 

dosare au fost soluţionate 494, realizându-se un procent de operativitate 

de 66,31%. 

Peste media de soluţionare pe instanţă de 69,77% s-au 

soluţionat cauzele  penale. 

Practic, este lesne de observat că operativitatea foarte scăzută de 

soluţionare a cauzelor de insolvenţă a influenţat într-o manieră 

determinant negativă indicele general de operativitate al Tribunalului 

Giurgiu. 

Nr. 

crt. 
Materia 

Stadiul 

 procesual 

Stoc 

inițial 

Dosare 

 nou 

intrate 

Total dosare 

(volum de 

activitate) 

Soluțion

ate 

Suspe

ndate 

Operativi

tate 

% 

Judecătoria  Giurgiu 

1 Civil 

Fond 4.871 16.972 21.843 18.452 911 88,15% 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 

Total 4.871 16.972 21.843 18.452 911 88,15% 

2 Penal  

Fond 1.428 4.478 5.906 4.420 0 74,84% 

Contestaţii  0 0 0 0 0 0,00 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 

Total 1.428 4.478 5.906 4.420 - 74,84% 

 

Nr. 

crt. 
Materia 

Stadiul 

 procesual 

Stoc 

inițial 

Dosare 

 nou 

intrate 

Total dosare 

(volum de 

activitate) 

Soluțion

ate 

Suspe

ndate 

Operativi

tate 

% 

Judecătoria  Bolintin Vale 

1 Civil 

Fond 1.538 4.893 6.431 5.071 142 80,63% 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 

Total 1.538 4.893 6.431 5.071 142 80,63% 

2 Penal  

Fond 134 775 909 760 0 83,61% 

Contestaţii  0 0 0 0 0 0,00 

Apel 0 0 0 0 0 0,00 

Recurs 0 0 0 0 0 0,00 

Total 134 775 909 760 0 83,61% 

 

Analizând situaţia operativităţii pe materii a celor două judecătorii 
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arondate, în raport cu dosarele aflate pe rol (operativitate care, la nivel 

general, este de 84,33 %), rezultă că  în materie civilă este de 86,41%, 

iar în materie penală de 76,01%. 

În materie civilă, operativitatea de soluţionare, peste medie, a 

cauzelor aflate pe rol a fost realizată de Judecătoria Giurgiu, cu 88,15 

%, iar la Judecătoria Bolintin  Vale  operativitatea la acest gen de litigii a 

fost  în procent de 80,63%.  

În materie penală, operativitatea de soluţionare, peste medie, a 

cauzelor penale aflate pe rol a realizat-o Judecătoria Bolintin Vale cu 

83,61%,  iar sub medie, operativitatea se află la Judecătoria Giurgiu cu 

74,84 %. 

Comparând operativitatea de soluţionare a cauzelor pe materii 

realizată de judecătoriile din raza Tribunalului Giurgiu ce este prezentată 

în situaţia anexată, reiese că cea mai bună operativitate în materie 

civilă (88,15 %) s-a realizat la Judecătoria Giurgiu, iar în materie 

penală (83,61 %) s-a realizat la Judecătoria Bolintin - Vale. 

 

  2.3.3 Operativitatea judecătorilor  

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

judecătorului 

Nr. de şed. 

la care a 

participat 

Nr. de 

şedinţe 

conduse 

Dosare 

rulate 

Dosare 

soluţio-

nate 

Hotărâri 

redactate 

Hotărâri 

redactate 

peste 

termenul 

legal 

Obser-vaţii 

TRIBUNALUL GIURGIU 

Secția penală 

1.  BBEEŞŞUU  IIOONNEELL  --  LLAAUURREENNŢŢIIUU  1188  1188  119900  111122  111122  --    

2.  CCAAZZAACCUU  CCAAMMEELLIIAA  6699  6699  772277  443344  443344  --    

3.  DDRRĂĂGGUUŢŢ  MMAARRIIUUSS  1100  1100  9933  6633  6633  --    

4.  GGHHIIŢŢĂĂ  OOIIŢŢAA  6622  6622  668877  338877  338866  2233    

5.  IISSTTRRĂĂTTEESSCCUU  AACCHHIIMM  6655  6655  665500  338844  338844  22    

6.  PPOOPPEESSCCUU  GGHHEERRGGHHIIŢŢAA  5555  5555  669988  337711  337711  1188    

Secția civilă 

7.  AAYYDDIINN  LLUUCCIIAANNAA  3388  2288  11..441155  552244  330000  1133    

8.  
BBUURRTTAAVVEELL  MMAARRIIAANNAA  

MMAAGGDDAALLEENNAA  
4488  3300  11..770022  559955  333399  6688  

  

9.  CCEERRCCEELL--MMAARREEŞŞ  IIOONN  4488  3366  22..116622  998888  668855  113388    

10.  
CCOONNSSTTAANNTTIINNOOFF  MMAARRIIAA  

AADDEELLIINNAA  
2200  1122  992222  224400  111166  4433  

AAccttiivveeaazzăă  llaa  

TTrriibbuunnaalluull  

GGiiuurrggiiuu  

îînncceeppâânndd  ccuu  

0011..0077..22001166  
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

judecătorului 

Nr. de şed. 

la care a 

participat 

Nr. de 

şedinţe 

conduse 

Dosare 

rulate 

Dosare 

soluţio-

nate 

Hotărâri 

redactate 

Hotărâri 

redactate 

peste 

termenul 

legal 

Obser-vaţii 

11.  CCOORRNNEEAA  MMOONNIICCAA  5566  3388  11..770099  774411  447733  3388    

12.  GGHHEEŢŢUU  GGAABBRRIIEELLAA  2244  1133  774477  331199  115599  8855  

AAccttiivveeaazzăă  llaa  

TTrriibbuunnaalluull  

GGiiuurrggiiuu  

îînncceeppâânndd  ccuu  

0011..0099..22001166  

13.  NNIICCUULLAA  IIOONN  6622  3388  22..115511  779944  447799  1188    

14.  PPIINNCCIIUU  CCRRIISSTTIINNAA  3377  2244  11..440000  448855  224422  --  

TTrraannssffeerraatt  llaa  

TTrriibbuunnaalluull  

BBuuccuurreeşşttii  

îînncceeppâânndd  ccuu  

ddaattaa  ddee  

0011..0077..22001166  

15.  RRĂĂDDUUCCUU  FFLLOORREENNTTIINNAA  5533  3311  22..000077  669900  443322  110066    

16.  TTUUDDOORRAACCHHEE  GGHHEEOORRGGHHEE  5588  3377  22..110000  888844  554411  114444    

17.  UUDDRREEAA  MMIIRREELLAA  ZZIINNAA  5577  3366  22..006600  882200  551177  5544    

18.  UURREECCHHEE  GGRRIIGGOORREE  5577  4433  22..006644  882255  449922  3344    

Total tribunal 837 645 23.484 9.656 6.525 784  

Judecătoria Giurgiu 

Secția penală 

19.  PPEENNCCEEAA  AADDRRIIAANNAA  1111  1111  775511  440077  440077  --  
0011..0011..22001166--

1155..0077..22001166  

20.  IIVVAANNCCIIUUCC  SSOORRIINN  1111  1111  664499  336600  336600  --  
0011..0011..22001166--

0011..0077..22001166  

21.  DDRRĂĂGGUUŢŢ  MMAARRIIUUSS  1133  1133  779933  445533  445533  --  
0011..0011..22001166--

0011..0077..22001166  

22.  
ŞŞTTEEFFĂĂNNEESSCCUU  AANNCCAA  

EELLEENNAA  
2200  2200  11440088  885533  885533  --  

  

23.  BBEEŞŞUU  LLAAUURREENNŢŢIIUU  1188  1188  554466  336644  336644  --  
0011..0011..22001166--

0011..0099..22001166  

24.  DDUUMMIITTRRUU  CCRRIISSTTIIAANN  3300  3300  11558866  992266  992222  44    

25.  VVOOIICCUULLEESSCCUU  GGAABBRRIIEELLAA  1144  1144  889911  555588  555577  11    

26.  TTUUCCĂĂ  LLUUIIZZAA  EELLEENNAA  1144  1144  776600  449999  445500  4499    

Secția civilă 

27.  NNEEGGHHIINNĂĂ  IIOONNEELL  FFLLOORRIINN  4455  4455  22220011  11336611  11336611  --    

28.  MMÎÎRRLLOOGGEEAANNUU  MMAARRIIAANNAA  3388  3388  22110066  11220022  11118822  2200    

29.  PPOOMMEENNEEAA  MMAARRIIAANN  5511  5511  22443333  11442255  11334488  7777    

30.  NNIICCUULLAA  RRAAMMOONNAA  4466  4466  22660066  11225511  11225511  --    

31.  MMĂĂCCSSIINNOOIIUU  AALLEEXXAANNDDRRUU  5500  5500  22441100  11331111  11331111  --    

32.  
NNIICCUULLEESSCCUU  DDOOIINNAA  

MMAARRIIAA  
4444  4444  22554411  11333300  11222255  110055  

  

33.  
MMOODDOORRAANN  LLAAUURREENNŢŢIIUU  

FFLLOORRIINN  
88  88  444422  5555  5555  --  

0011..0011..22001166--

0011..0033..22001166  

34.  GGOOGGAANN    AADDRRIIAANN  2244  2244  11226677  777755  777755  --  
0011..0011..22001166--

0011..0077..22001166  

35.  CCRRĂĂIIŢŢOOIIUU  GGEENNIICCAA  4433  4433  22774488  11440077  11337711  3366    

36.  GGRRIIGGOORREE  FFLLAAVVIIAA  4488  4488  11881199  11222211  11221177  44    

37.  DDEELLCCEEAA  SSEERRGGIIUU  5533  5533  22777722  11667788  11664499  2299    

38.  TTRRUUIICCĂĂ  IIRRIINNAA  VVEERROONNIICCAA  2299  2299  882299  559922  559922  --    

39.  
GGAAVVRRIILLĂĂ  BBOOGGDDAANN  

SSEEBBAASSTTIIAANN  
3333  3333  881166  663355  663355  --  

  

40.  CCRREEŢŢUU  IIUULLIIAANNAA  2255  2255  668877  556688  556688  --    

41.  LLAAZZĂĂRR  AANNAA  5533  5533  11993355  11335533  11335533  --    

42.  VVOOIICCUULLEESSCCUU  GGAABBRRIIEELLAA  1122  1122  770066  229977  229977  --    

43.  TTUUCCĂĂ  LLUUIIZZAA  EELLEENNAA  1122  1122  448844  333333  333322  11  
0044..0044..22001166--

3311..1122..22001166  

44.  
OOPPRREEAA  BBRRÂÂNNDDUUŞŞAA  

AANNDDRREEEEAA  
2255  2255  11008800  557777  449922  8855  

1155..0066..22001166--

3311..1122..22001166  

45.  LLAAZZĂĂRR  AANNTTOONNIIAA  AAGGNNEETTAA  2211  2211  998866  553388  553388  --  1155..0077..22001166--
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

judecătorului 

Nr. de şed. 

la care a 

participat 

Nr. de 

şedinţe 

conduse 

Dosare 

rulate 

Dosare 

soluţio-

nate 

Hotărâri 

redactate 

Hotărâri 

redactate 

peste 

termenul 

legal 

Obser-vaţii 

3311..1122..22001166  

46.  
ŞŞIIPPOOŞŞ  AANNDDRREEEEAA  

AALLEEXXAANNDDRRAA  
2200  2200  776688  553399  553399  --  

1155..0077..22001166--

3311..1122..22001166  

47.  BBĂĂLLAANN  CCRRIISSTTIIAANN  11  11  77  44  44  --  
0011..0011..22001166--

1199..0011..22001166  

Total judecătorie 812  812  39.027  22.872  22.461  411   

Judecătoria Bolintin Vale 

48. 
BUGNAR 
CRISTINA 

penal 3344  3344  226677  114455  114455  33   

civil 3344  3344  22008888  11333322  11333322  3388   

Total 3344  3344  22335555  11447777  11447777  4411   

49. 
BURULEANU 

ALEXANDRA 

penal 4455  4455  330077  114422  114422  66   

civil 4455  4455  22110000  11119977  11119977  2288   

Total 4455  4455  22440077  11333399  11333399  3344   

50. 
CIOCAN RADU 

ANDREI 

penal 2244  2244  118877  8866  8866  22   

civil 2244  2244  11330099  559955  559955  1100   

Total 
2244  2244  11449966  668811  668811  1122  

01.01.2016 – 

30.06.2016 

51. 
LUPAŞCU 

LUCICA 

penal 4455  4455  22333322  115555  115555  1133   

civil 4455  4455  338833  11667700  11667700  113366   

Total 4455  4455  22771155  11882255  11882255  114499   

52. 
TRĂISTARU 

ALEXANDRA 

penal 11  11  99  11  11  --   

civil 11  11  11  3344  3344  --   

Total 
11  11  1100  3355  3355  --  

05.12.2016 – 

31.12.2016 

53. 

VOLINTIRU 

ALEXANDRU 
NICOLAE 

penal 1155  1155  55  11  11  --   

civil 1155  1155  558866  447733  447733  --   

Total 
1155  1155  559911  447744  447744  --  

01.07.2016 – 

31.12.2016 

Total judecătorie 164  164  9.574  5.831  5.831  236   

 
 

2.4. Indicatori de eficienţă  

 

TRIBUNALUL GIURGIU 

a)   PPrreezzeennttaarree  ggeenneerraallăă 

Tribunalul Giurgiu, în perioada analizată, respectiv  01.01.2016 – 

31.12.2016  s-a încadrat în gradul de performanţă „eficient". 
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b) Date statistice aferente  fiecărui indicator: 

 

1) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată 

exclusiv în raport de dosarele nou intrate 

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 6.684 

dosare nou intrate şi un număr de 5.931 dosare soluţionate, încadrându-

se, la acest  indicator, în gradul „ineficient", potrivit plajelor de eficienţă 

stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum este reprezentată şi în 

extrasul  din aplicaţia Statis Central cu datele aferente acestui indicator 

înregistrate Ia nivelul Tribunalului Giurgiu, în perioada analizată: 
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2) Stocul de dosare 

La data de referinţă 31.12.2016 ( finele anului 2016), din totalul de 

4.593 dosare aflate în stoc un număr de 277 dosare, reprezentând un 

procent de 6,0% sunt mai vechi de 1,5 ani, în consecinţă, la indicatorul 

de faţă, Tribunalul Giurgiu s-a încadrat în gradul „eficient", potrivit 

plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a 

Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
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3) Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 5.931 dosare soluţionate un 

număr de 5.257 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an 

de la înregistrare, reprezentând un procent de 88,63%. 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul 

„foarte eficient" , după caz, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 

Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 

 

 



 

 29 

 

 

 

4) Durata medie de soluţionare 

 

Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 8,7  

luni, instanţa încadrându-se în gradul „foarte eficient ", iar în penal, 

această durată a fost de 2,7 luni, instanţa încadrându-se în gradul „ 

foarte eficient". 

Ca instanţă, Tribunalul Giurgiu s-a încadrat la acest indicator  în 

gradul de performanţă „foarte eficient”. 

 
 

 

 

5) Redactările peste termenul legal 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 5.282 dosare soluţionate, un 

număr de 3.902 dosare au fost redactate peste termen, determinând 

încadrarea instanţei în gradul „ineficient". 
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cc))  AAnnaalliizzăă,,  ccoommeennttaarriiii  ppee  ffiieeccaarree  iinnddiiccaattoorr,,  îînn  vveeddeerreeaa  

iiddeennttiiffiiccăărriiii  eelleemmeenntteelloorr  ccaarree  aauu  ddeetteerrmmiinnaatt  îînnccaaddrraarreeaa  îînnttrr--uunn  

aannuummiitt  ggrraadd  ddee  eeffiicciieennțțăă,,  pprreeccuumm  șșii  ssttaabbiilliirreeaa  mmăăssuurriilloorr  aaddeeccvvaattee,,  
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îînn  vveeddeerreeaa  îîmmbbuunnăăttăățțiirriiii  ppeerrffoorrmmaannțțeeii  llaa  nniivveelluull  TTrriibbuunnaalluulluuii  

GGiiuurrggiiuu..  

  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă,,  rreessppeeccttiivv  0011..0011..22001166  ––  3311..1122..22001166,,  iinnssttaannţţaa  

ss--aa  îînnccaaddrraatt  îînn  ggrraadduull  ddee  ppeerrffoorrmmaannţţăă  „„eeffiicciieenntt"".. 

DDiinn  aannaalliizzaa  ddaatteelloorr  ddee  mmaaii  ssuuss,,  rreezzuullttăă  ccăă  TTrriibbuunnaalluull  GGiiuurrggiiuu  ss--aa  

îînnccaaddrraatt  llaa  22  ddiinnttrree  cceeii  55  iinnddiiccaattoorrii  ddee  eeffiicciieennţţăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  îînn  ggrraadduull  

„„ffooaarrttee  eeffiicciieenntt””,,  rreessppeeccttiivv::  „„ppoonnddeerreeaa  ddoossaarreelloorr  îînncchhiissee  îînnttrr--uunn  aann””,,  

„„dduurraattaa  mmeeddiiee  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree,,  ppee  mmaatteerriiii  ssaauu  oobbiieeccttee””,,  llaa  uunn  

iinnddiiccaattoorr,,rreessppeeccttiivv,,  „„ssttooccuull    ddee  ddoossaarree  ((  ddoossaarree  mmaaii  vveecchhii  ddee  11,,55  aannii))””,,  îînn  

ggrraadduull  „„eeffiicciieenntt””,,  iiaarr  ppeennttrruu  iinnddiiccaattoorriiii    „„rraattaa  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ddoossaarreelloorr  

((ooppeerraattiivviittaatteeaa))””  şşii  „„rreeddaaccttăărrii  ppeessttee  tteerrmmeennuull  lleeggaall””  oobbţţiinnâânndd  ggrraadduull  

„„iinneeffiicciieenntt””..  

ÎÎnn  aacceessttee  ccoonnddiiţţiiii  eessttee  eevviiddeenntt  ccăă  aannaalliizzaa  iinntteerrnnăă  aa  rreezzuullttaatteelloorr  

iinnssttaannţţeeii  îînn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă  ssee  vvaa  rreeffeerrii  ccuu  pprreeccăăddeerree  llaa  aacceeşşttii  ddiinn  

uurrmmăă  ttrreeii  iinnddiiccaattoorrii,,  îînn  pprriivviinnţţaa  ccăărroorraa  ss--aauu  iiddeennttiiffiiccaatt  ccaa  şşii  ccaauuzzee  

oobbiieeccttiivvee,,  ccaarree  aauu  ddeetteerrmmiinnaatt  ssccăăddeerreeaa  eeffiicciieennţţeeii  iinnssttaannţţeeii,,  uurrmmăăttooaarreellee::  

11))  ÎÎnn  pprriimmuull  rrâânndd  ttrreebbuuiiee  mmeennţţiioonnaatt  ccăă  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeşşttee  

iinnddiiccaattoorruull  „„rraattaa  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ddoossaarreelloorr  ((ooppeerraattiivviittaatteeaa))””,,  ssiittuuaaţţiiaa  

ssttaattiissttiiccăă  nnuu  rreefflleeccttăă  ssiittuuaaţţiiaa  rreeaallăă,,  aa  ddoossaarreelloorr  ssoolluuţţiioonnaattee,,  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  îînn  

ccaarree  ss--aa  ccoonnssttaattaatt  ccăă  îînncceeppâânndd  ccuu  0011  sseepptteemmbbrriiee  22001166  aauu  eexxiissttaatt  

îînnttâârrzziieerrii  ssaauu  eerroorrii  ddee  îînncchhiiddeerree  aa  ddooccuummeenntteelloorr  ffiinnaallee  îînnttrr--uunn  nnuummăărr  ddee  

aapprrooxxiimmaattiivv  11000000  ddee  ddoossaarree,,  ffaapptt  ccee  aa  ccoonndduuss  llaa  îînnccaaddrraarreeaa  îînnttrr--uunn  mmoodd  

aarrttiiffiicciiaall  îînn  ggrraadduull  „„iinneeffiicciieenntt””..  

DDoovvaaddăă  îînn  aacceesstt  sseennss  eessttee  şşii  ffaappttuull  ccăă  llaa  iinnddiiccaattoorruull  „„dduurraattaa  mmeeddiiee  

ddee  ssoolluuţţiioonnaarree,,  ppee  mmaatteerriiii  ssaauu  oobbiieeccttee””,,  TTrriibbuunnaalluull  GGiiuurrggiiuu  ss--aa  îînnccaaddrraatt  îînn  

ggrraadduull  „„ffooaarrttee  eeffiicciieenntt””..  

MMeennţţiioonnaatteellee  îînnttâârrzziieerrii  ssaauu  eerroorrii  ddee  îînncchhiiddeerree  aa  ddoossaarreelloorr  ssuunntt  

jjuussttiiffiiccaattee  ddee  vvoolluummuull  ffooaarrttee  mmaarree  ddee  aaccttiivviittaattee  aall  ppeerrssoonnaalluulluuii  aauuxxiilliiaarr  



 

 32 

((sscchheemmăă  rreedduussăă;;  iinnttrrăărrii  nnuummeerrooaassee  îînn  şşeeddiinnţţee;;  aattrriibbuuţţiiii  îînn  ccaaddrruull  

ddiivveerrsseelloorr  ccoommppaarrttiimmeennttee,,  eettcc..))..  

22))  RReeffeerriittoorr  llaa  iinnddiiccaattoorruull  „„rreeddaaccttăărrii  ppeessttee  tteerrmmeennuull  lleeggaall””,,  ss--aa  

ccoonnssttaattaatt  ccăă  îînn  mmoodd  ppaarraaddooxxaall,,  ffaappttuull  ccăă  ttrriibbuunnaalluull    aa  oobbţţiinnuutt  ggrraadduull  

„„ffooaarrttee  eeffiicciieenntt””  llaa  iinnddiiccaattoorruull  „„dduurraattaa  mmeeddiiee  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  ppee  mmaatteerriiii  şşii  

oobbiieeccttee””  ssee  rrăăssffrrâânnggee  îînn  mmoodd  nneeggaattiivv  aassuupprraa  eeffiicciieennţţeeii  iinnssttaannţţeeii  ddiinn  ppuunncctt  

ddee  vveeddeerree  aall  rreeddaaccttăărriiii  îînn  tteerrmmeennuull  lleeggaall  aall  hhoottăărrâârriilloorr..  MMaaii  eexxaacctt,,  ffaappttuull  

ccăă  jjuuddeeccăăttoorriiii  ssttaabbiilleesscc  tteerrmmeennee  ssccuurrttee  aattââtt  ppeennttrruu  pprriimmuull  tteerrmmeenn  ddee  

jjuuddeeccaattăă,,  ccââtt  şşii  uulltteerriioorr  ppee  ppaarrccuurrssuull  pprroocceessuulluuii  şşii  ccăă  ssoolluuţţiioonneeaazzăă  ccuu  

cceelleerriittaattee  ddoossaarreellee  ppâânnăă  îînn  ffaazzaa  pprroonnuunnţţăărriiii  hhoottăărrâârriilloorr,,  aajjuunnggee  ssăă  aaiibbăă  uunn  

iimmppaacctt  nneeggaattiivv  aassuupprraa  rreeddaaccttăărriiii  aacceessttoorraa,,  îînnttrruuccââtt  ddiinn  ccaauuzzaa  vvoolluummuulluuii  

mmaarree  ddee  ddoossaarree  ssoolluuţţiioonnaattee  îînnttrr--uunn  tteerrmmeenn  ssccuurrtt,,  ccoorroobboorraatt  ccuu  lliippssaa  ddee  

ppeerrssoonnaall  şşii  ccuu  nnuummăărruull  mmaarree  ddee  iinnttrrăărrii  îînn  şşeeddiinnţţăă,,  nnuu  mmaaii  eexxiissttăă  ttiimmpp  

ssuuffiicciieenntt  ppeennttrruu  rreeddaaccttaarreeaa  ddoossaarreelloorr  îînn  tteerrmmeennuull  lleeggaall,,  ccuu  ttooaattee  

eeffoorrttuurriillee  ddeeppuussee,,  şşii  aaiiccii  aavveemm  îînn  vveeddeerree  ccăă,,  llaa  nniivveelluull  TTrriibbuunnaalluulluuii  

GGiiuurrggiiuu,,  pprrooggrraammuull  ddee  lluuccrruu  eeffeeccttiivv  eexxcceeddee  ccuu  mmuulltt  cceelloorr  88  oorree    zziillnniiccee..  

33))  ÎÎnn  pprriivviinnţţaa  iinnddiiccaattoorruulluuii  „„ssttooccuull    ddee  ddoossaarree  ((ddoossaarree  mmaaii  vveecchhii  ddee  

11,,55  aannii  ))””,,  ssee  rreeţţiinnee  ccăă  ggrraadduull  „„eeffiicciieenntt””,,  eessttee  uurrmmaarree  aa  ffaappttuulluuii  ccăă  dduurraattaa  

ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ccaauuzzeelloorr  ddee  iinnssoollvveennţţăă  eessttee  uunnaa  îînnddeelluunnggaattăă,,  şşii  aa  

aacceelluuiiaa  ccăă  llaa  nniivveelluull  TTrriibbuunnaalluulluuii  GGiiuurrggiiuu  eexxiissttăă  ddee  mmaaii  mmuullttăă    vvrreemmee  ((77––88  

aannii))  uunn  nnuummăărr  ddee  aapprrooxxiimmaattiivv  220000  ddee  ddoossaarree  ssuussppeennddaattee  îînn  ccaauuzzee  ccee  

aattâârrnnăă  ddee  ssoolluuţţiioonnaarreeaa  uunnuuii  ddoossaarr  ddee  iinnssoollvveennţţăă  aaffllaatt  ppee  rroolluull  

TTrriibbuunnaalluulluuii  BBuuccuurreeşşttii..  

AAllttee  ccaauuzzee  ccaarree  aauu  ccoonndduuss  llaa  ssccăăddeerreeaa  eeffiicciieennţţeeii  iinnssttaannţţeeii  ssuubb  

aassppeeccttuull  cceelloorr  33  iinnddiiccaattoorrii::  „„ssttooccuull    ddee  ddoossaarree  ((ddoossaarree  mmaaii  vveecchhii  ddee  11aann  

şşii  66  lluunnii))””,,  „„rraattaa  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ddoossaarreelloorr  ((ooppeerraattiivviittaatteeaa))””  şşii  „„rreeddaaccttăărrii  

ppeessttee  tteerrmmeennuull  lleeggaall””  aauu  ffoosstt  iiddeennttiiffiiccaattee,,  ccaa  ffiiiinndd  uurrmmăăttooaarreellee::  

--  vvoolluummuull  mmaarree  ddee  aaccttiivviittaattee  rraappoorrttaatt  aattââtt  llaa  nnuummăărruull  ddee  ppoossttuurrii  ddee  

jjuuddeeccăăttoorr  eexxiisstteennttee  îînn  sscchheemmăă  ((1188)),,  ccââtt  mmaaii  aalleess,,  llaa  nnuummăărruull  ddee  ppoossttuurrii  

ddee  jjuuddeeccăăttoorr  eeffeeccttiivv  ooccuuppaattee  ((1155)),,  ccee  ddeetteerrmmiinnăă  oo  îînnccăărrccăăttuurrăă  ppee  sscchheemmăă  
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ddee  jjuuddeeccăăttoorr    ddee  774411  ddoossaarree  şşii  oo  îînnccăărrccăăttuurrăă  eeffeeccttiivvăă  ppee  jjuuddeeccăăttoorr  ddee  

11111199,,99  ddoossaarree  ccoonnffoorrmm  ddaatteelloorr  ssttaattiissttiiccee  cceennttrraalliizzaattee  aall  ffiinneellee  aannuulluuii    

22001166  îînn  pprrooggrraammuull  SSTTAATTIISS  CCEENNTTRRAALL,,  TTrriibbuunnaalluull  GGiiuurrggiiuu  ssiittuuâânndduu--ssee  ppee  

llooccuull  22  ppee  ţţaarrăă  llaa  îînnccăărrccăăttuurraa  mmeeddiiee  ppee  jjuuddeeccăăttoorr;;  

--    nnuummăărruull  mmaarree  ddee  şşeeddiinnţţee  ddee  jjuuddeeccaattăă  llaa  ccaarree  ppaarrttiicciippăă    ffiieeccaarree  

ddiinnttrree  jjuuddeeccăăttoorriiii  şşii  ggrreeffiieerriiii  iinnssttaannţţeeii,,  îînn  mmeeddiiee  44  ––  55  şşeeddiinnţţee  lluunnaarr,,  llaa  

ccaarree  ssee  aaddaauuggăă  şşii  pprrooggrraammuull  ddee  ppeerrmmaanneennţţăă;;  

--  eeffeeccttuuaarreeaa  ddee  ccăăttrree  jjuuddeeccăăttoorriiii  iinnssttaannţţeeii  şşii  aa  aallttoorr  aaccttiivviittăăţţii  îînn  aaffaarraa  

cceelloorr  ddee  jjuuddeeccaattăă,,  ddaattee  îînn  ccoommppeetteennţţaa  lloorr  pprriinn  lleeggii  şşii  rreegguullaammeennttee,,  oorrii  

pprriinn  ddiissppoozziiţţiiii  aallee  pprreeşşeeddiinntteelluuii  iinnssttaannţţeeii  ((jjuuddeeccăăttoorrii  ddeelleeggaaţţii  llaa  ddiiffeerriittee  

ccoommppaarrttiimmeennttee,,  eexx..::  eexxeeccuuttăărrii  ppeennaallee,,  jjuuddeeccăăttoorrii  ccaarree  eeffeeccttuueeaazzăă  

vveerriiffiiccăărrii  ppeennttrruu  IInnssppeeccţţiiaa  JJuuddiicciiaarrăă,,  ppaarrttiicciippaarreeaa  jjuuddeeccăăttoorriilloorr  îînn  ccaaddrruull  

BBiirroouurriilloorr  eelleeccttoorraallee,,  îînnffiiiinnţţaattee  ccuu  ooccaazziiaa  ddiiffeerriitteelloorr  aalleeggeerrii,,  jjuuddeeccăăttoorrii  ccuu  

ffuunnccţţiiii  ddee  ccoonndduucceerree  ccaarree  ppaarrttiicciippăă  îînn  mmoodd  eeggaall  ccuu  cceeiillaallţţii  ccoolleeggii  aaii  lloorr  llaa  

şşeeddiinnţţeelloorr  ddee  jjuuddeeccaattăă,,  ppuunnccttee  ddee  vveeddeerree  îînnttooccmmiittee  ddee  jjuuddeeccăăttoorrii  llaa  

ssoolliicciittaarreeaa  aallttoorr  iinnssttiittuuţţiiii,,  eettcc..))  aaccttiivviittăăţţii  ccaarree  ccoonnssuummăă,,  llaa  rrâânndduull  lloorr,,  ddiinn  

ttiimmppuull  ddee  lluuccrruu  aall  uunnuuii  jjuuddeeccăăttoorr..  

  

d) Stabilirea măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii 

performanţei 

 

 

 

 Plan de acţiune: TRIBUNALUL GIURGIU 
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1.  

 

 

 

 

Volumul mare de 

activitate raportat la 

numărul redus de 

judecători  şi 

grefieri(schemă/efectiv 

ocupate) 

- Ocuparea 

posturilor 

vacante şi 

solicitări în 

vederea 

suplimentării 

schemei de 

judecători şi 

grefieri 

 

- Întocmirea 

de referate 

pentru 

suplimentarea 

posturilor de 

judecător şi 

grefier către 

instituţiile cu 

atribuţii în 

acest sens 

 

 

Preşedintele 

instanţei şi 

Colegiul      de 

conducere 

  

 

Semestrial 

până la 

ocuparea 

posturilor 

vacante şi  

- Notificarea 

lunară a 

judecătorilor 

cu privire la 

situaţia 

dosarelor 

neredactate 

în termen 

 

- Discuţii 

periodice cu 

judecătorii 

instanţei şi 

chiar emiterea 

de note de 

serviciu 

pentru a-i 

mobiliza, 

chiar şi în 

situaţia 

supraîncărcării 

activităţii lor 

să depună 

eforturi 

suplimentare 

pentru 

respectarea 

termenului 

legal de 

redactare. 

Preşedintele 

instanţei 

Lunar 

până la 

eradicarea 

restanţelor 

în 

redactare  

Notificarea 

lunară a 

grefierilor cu 

privire la 

situaţia 

închiderii 

dosarelor 

Supravegherea 

mai 

îndeaproape 

atât de către 

grefierii şefi, 

cât şi de către 

preşedinţii de 

secţie a 

activităţii 

grefierilor de 

şedinţă. 

Preşedinţii de 

secţie de la 

Tribunalul 

Giurgiu 

Permanent 

  

  

JUDECĂTORIA BOLINTIN VALE 

a) Prezentare generală: 

În perioada analizată, respectiv 01.01.2016 – 31.12.2016, 

Judecătoria Bolintin Vale s-a încadrat în gradul de performanţă 

„eficient". 
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b) Date statistice aferente  fiecărui indicator: 

 

1) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată 

exclusiv în raport de dosarele nou intrate 

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 5.562 

dosare nou intrate şi un număr de 5.572 dosare soluţionate, încadrându-

se, la acest indicator, în gradul „satisfăcător", potrivit plajelor de 

eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum este 

reprezentată şi în extrasul  din aplicaţia Statis Central  cu datele aferente 

acestui indicator înregistrate Ia nivelul Judecătoriei Bolintin Vale, în 

perioada analizată: 
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2) Stocul de dosare 

La data de referinţă 31.12.2016 ( finele anului 2016), din totalul de 

1.790 dosare aflate în stoc un număr de 44  dosare, reprezentând un 

procent de 2,5% sunt mai vechi de 1,5 ani, în consecinţă, la indicatorul 

de faţă, Judecătoria Bolintin Vale s-a încadrat în gradul „foarte 

eficient", potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 

1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 
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3) Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 5.572 dosare soluţionate un 

număr de 5.021 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an 

de la înregistrare, reprezentând un procent de 90,1%. 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul    

„foarte eficient" , potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 

1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 
 

 

4) Durata medie de soluţionare 

Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 3,8  

luni, instanţa încadrându-se în gradul „ foarte eficient ”, iar în penal, 

această durată a fost de 9,1 luni, instanţa încadrându-se în gradul 

„satisfăcător”. 

Ca instanţă, Judecătoria Bolintin Vale s-a încadrat la acest 

indicator  în gradul de performanţă „eficient”. 
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5) Redactările peste termenul legal 

În perioada de referinţă, din totalul de 2.123 dosare soluţionate, un 

număr de 411 dosare au fost redactate peste termen, determinând 

încadrarea instanţei în gradul „eficient". 

 

c) Analiza internă a rezultatelor Judecătoriei Bolintin Vale  în 

perioada analizată, în vederea identificării elementelor care au 

determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă. 

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă,,  rreessppeeccttiivv  0011..0011..22001166  ––  3311..1122..22001166,,  

JJuuddeeccăăttoorriiaa  BBoolliinnttiinn  VVaallee    ss--aa  îînnccaaddrraatt  îînn  ggrraadduull  ddee  ppeerrffoorrmmaannţţăă  

„„eeffiicciieenntt"".. 

DDiinn  aannaalliizzaa  ddaatteelloorr  ddee  mmaaii  ssuuss,,  rreezzuullttăă  ccăă  JJuuddeeccăăttoorriiaa  BBoolliinnttiinn  VVaallee  

ss--aa  îînnccaaddrraatt  llaa  22  ddiinnttrree  cceeii  55  iinnddiiccaattoorrii  ddee  eeffiicciieennţţăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  îînn  ggrraadduull  
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„„ffooaarrttee  eeffiicciieenntt””,,  rreessppeeccttiivv::  „„ssttooccuull    ddee  ddoossaarree  ((  ddoossaarree  mmaaii  vveecchhii  ddee  11,,55  

aannii))””  şşii  „„    „„ppoonnddeerreeaa  ddoossaarreelloorr  îînncchhiissee  îînnttrr--uunn  aann””,,  llaa  ddooii  iinnddiiccaattoorrii  

,,rreessppeeccttiivv,,  „„dduurraattaa  mmeeddiiee  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree,,  ppee  mmaatteerriiii  ssaauu  oobbiieeccttee””  şşii  

„„rreeddaaccttăărrii  ppeessttee  tteerrmmeennuull  lleeggaall””,,    îînn  ggrraadduull  „„eeffiicciieenntt””,,  iiaarr  ppeennttrruu  

iinnddiiccaattoorruull  „„rraattaa  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ddoossaarreelloorr  ((ooppeerraattiivviittaatteeaa))””  oobbţţiinnâânndd  

ggrraadduull  „„ssaattiissffăăccăăttoorr””..  

                      AAnnaalliizzaa  iinntteerrnnăă  aa  rreezzuullttaatteelloorr  JJuuddeeccăăttoorriiaa  BBoolliinnttiinn  VVaallee,,    îînn  

ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă,,    ssee  vvaa  rreeffeerrii  ccuu  pprreeccăăddeerree  llaa  aacceesstt  ddiinn  uurrmmăă    

iinnddiiccaattoorr,,  îînn  pprriivviinnţţaa  ccăărroorraa  ss--aauu  iiddeennttiiffiiccaatt    ccaauuzzee  oobbiieeccttiivvee,,  ccaarree  aauu  

ddeetteerrmmiinnaatt  ssccăăddeerreeaa  eeffiicciieennţţeeii  iinnssttaannţţeeii..  

CCuu  pprriivviirree  llaa  iinnddiiccaattoorruull    ””rraattaa  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree””  ccaarree  aarree  ggrraadduull  

””ssaattiissffăăccăăttoorr””  ,,  ttrriibbuunnaalluull      rreeţţiinnee    uurrmmăăttooaarreellee::  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă  0011..0011..22001166  ––  3311..1122..22001166,,  ddiinn  pprrooggrraammuull  

SSttaattiiss  CCeennttrraall,,  rreezzuullttăă  ccăă  îînn  ccaaddrruull  JJuuddeeccăăttoorriieeii  BBoolliinnttiinn  VVaallee  aauu    ffoosstt  

îînnrreeggiissttrraattee  ccaa  ddoossaarree  nnoouu  iinnttrraattee    uunn  nnuummăărr  ddee  55..666688  ddoossaarree  şşii  ss--aauu  

ssoolluuţţiioonnaatt  55..557722  ddoossaarree,,  rreezzuullttâânndd  uunn  pprroocceenntt  ddee  9988,,3300%%..  

DDiinn  ooppeerraattiivviittaatteeaa  ccllaassiiccăă    rreezzuullttăă  ccăă  ss--aauu  ssoolluuţţiioonnaatt  uunn  nnuummăărr  ddee  

55..883311  ddee  ccaauuzzee,,  rreessppeeccttiivv  ccuu  225599  ddoossaarree  mmaaii  mmuulltt    ddeeccââtt  îînn  aapplliiccaaţţiiaa  

SSttaattiiss,,  rreezzuullttâânndd  uunn  pprroocceenntt  ddee  110033%%..  

DDee  mmeennţţiioonnaatt  eessttee  ffaappttuull  ccăă  îînn  aapplliiccaaţţiiaa  SSttaattiiss  CCeennttrraall,,  iinnssttaannţţaa  aarree  

ccaalliiffiiccaattiivvuull  ssaattiissffăăccăăttoorr,,  pprriinn  rraappoorrttaarree  llaa  nnuummăărruull  ddee  ddoossaarree  ccaarree  aappaarr  îînn  

aacceesstt  ssiisstteemm  ccaa  ssoolluuţţiioonnaattee,,  rreessppeeccttiivv  55557722,,  rreezzuullttâânndd  oo  vvaallooaarree  ddee  

iinnddiiccaattoorr  ddee  9988,,33%%,,  ffiiiinndd  llaa  lliimmiittaa  ssuuppeerriiooaarrăă  aa  iinnddiiccaattiivvuulluuii  ””ssaattiissffăăccăăttoorr””  

ppeennttrruu  ccaarree  iinntteerrvvaalluull  eessttee  îînnttrree  9900%%  şşii  110000%%..  DDaaccăă  aamm  aaddăăuuggaa  

ddiiffeerreennţţaa  ddee  225599  ddoossaarree  ssoolluuţţiioonnaattee  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  ooppeerraattiivviittaatteeaa  ccllaassiiccăă,,    

ddaarr  nnuu  şşii    îînn  SSttaattiiss  CCeennttrraall,,    iinnssttaannţţaa  ss--aarr  îînnccaaddrraa  ccuu  ccaalliiffiiccaattiivvuull  

„„eeffiicciieenntt””..  

FFaaţţăă  ddee  aacceeaassttaa  ssiittuuaaţţiiee  aapprreecciieemm  ccăă  nnuu  ssee  iimmppuunn  mmăăssuurrii  ppeennttrruu  

îîmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnddiiccaattoorriilloorr  ddee  ppeerrffoorrmmaannţţăă,,  aavvâânndd  iinn  vveeddeerree  şşii  ffaappttuull  ccăă  
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JJuuddeeccăăttoorriiaa  BBoolliinnttiinn  VVaallee,,  aa  ffuunnccțțiioonnaatt  iinn  aannuull  22001166  ccuu  uunn  nnuummăărr  mmeeddiiuu  

ddee    44  jjuuddeeccăăttoorrii..  

 

  

JUDECĂTORIA GIURGIU 

a) Prezentare generală: 

În perioada analizată, respectiv 01.01.2016 – 31.12.2016, 

Judecătoria Giurgiu s-a încadrat în gradul de performanţă „eficient". 

 

 

b) Date statistice aferente  fiecărui indicator: 

1) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată 

exclusiv în raport de dosarele nou intrate 

În perioada de referinţă, Judecătoria Giurgiu a înregistrat un număr 

de 21.491 dosare nou intrate şi un număr de 23.579 dosare soluţionate, 

încadrându-se, la acest indicator, în gradul „foarte eficient”, potrivit 

plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a 

Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel 

cum este reprezentată şi în extrasul  din aplicaţia Statis cu datele 

aferente acestui indicator înregistrate Ia nivelul Judecătoriei Giurgiu, în 

perioada analizată: 
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2) Stocul de dosare 

La data de referinţă 31.12.2016 ( finele anului 2016), din totalul de 

7.705 dosare aflate în stoc un număr de 681 dosare, reprezentând un 

procent de 8,8% sunt mai vechi de 1,5  ani, în consecinţă, la indicatorul 

de faţă, Judecătoria Giurgiu s-a încadrat în gradul „eficient”, potrivit 

plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a 

Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 
 

3)Ponderea dosarelor închise într-un an 
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În perioada de referinţă, din totalul de 23.579 dosare soluţionate 

un număr de 20.901 dosare au fost soluţionate în termen de maximum 

un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 88,6%. 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul 

„foarte eficient” , după caz, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 

Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

 

 

 

4) Durata medie de soluţionare 

 

Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 5,2  

luni, instanţa încadrându-se în gradul „ foarte eficient ”, iar în penal, 

această durată a fost de 3,8 luni, instanţa încadrându-se în gradul 

„foarte eficient”. 

Ca instanţă, Judecătoria  Giurgiu s-a încadrat la acest indicator  în 

gradul de performanţă „foarte eficient”. 
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5) Redactările peste termenul legal 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 13.625 dosare soluţionate, 

un număr de 4.383 dosare au fost redactate peste termen, determinând 

încadrarea instanţei în gradul „ineficient". 
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c)  Analiza internă a rezultatelor Judecătoriei Giurgiu în 

perioada analizată, în vederea identificării elementelor care au 

determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă 

 

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă,,  rreessppeeccttiivv  0011..0011..22001166  ––  3311..1122..22001166,,  

JJuuddeeccăăttoorriiaa  GGiiuurrggiiuu    ss--aa  îînnccaaddrraatt  îînn  ggrraadduull  ddee  ppeerrffoorrmmaannţţăă  „„eeffiicciieenntt"".. 

DDiinn  aannaalliizzaa  ddaatteelloorr  ddee  mmaaii  ssuuss,,  rreezzuullttăă  ccăă  JJuuddeeccăăttoorriiaa  GGiiuurrggiiuu  ss--aa  

îînnccaaddrraatt  llaa  33  ddiinnttrree  cceeii  55  iinnddiiccaattoorrii  ddee  eeffiicciieennţţăă  aa  aaccttiivviittăăţţiiii  îînn  ggrraadduull  

„„ffooaarrttee  eeffiicciieenntt””,,  rreessppeeccttiivv::  „„rraattaa  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ddoossaarreelloorr  

((ooppeerraattiivviittaatteeaa))””    „„ppoonnddeerreeaa  ddoossaarreelloorr  îînncchhiissee  îînnttrr--uunn  aann””,,  „„dduurraattaa  mmeeddiiee  

ddee  ssoolluuţţiioonnaarree,,  ppee  mmaatteerriiii  ssaauu  oobbiieeccttee””,,  llaa  uunn  iinnddiiccaattoorr,,  rreessppeeccttiivv,,  „„ssttooccuull    

ddee  ddoossaarree  ((  ddoossaarree  mmaaii  vveecchhii  ddee  11,,55  aannii))””,,  îînn  ggrraadduull  „„eeffiicciieenntt””,,  iiaarr  

ppeennttrruu  iinnddiiccaattoorruull  „„rreeddaaccttăărrii  ppeessttee  tteerrmmeennuull  lleeggaall””  oobbţţiinnâânndd  ggrraadduull  

„„iinneeffiicciieenntt””..  

                      ÎÎnn  aacceessttee  ccoonnddiiţţiiii  eessttee  eevviiddeenntt  ccăă  aannaalliizzaa  iinntteerrnnăă  aa  

rreezzuullttaatteelloorr  iinnssttaannţţeeii  îînn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă  ssee  vvaa  rreeffeerrii  ccuu  pprreeccăăddeerree  llaa  

aacceesstt  ddiinn  uurrmmăă    iinnddiiccaattoorr..  



 

 45 

  RReeffeerriittoorr  llaa  iinnddiiccaattoorruull  „„rreeddaaccttăărrii  ppeessttee  tteerrmmeennuull  lleeggaall””,,  ccaarree  aa  

ddeetteerrmmiinnaatt  ssccăăddeerreeaa  eeffiicciieennţţeeii  JJuuddeeccăăttoorriieeii  GGiiuurrggiiuu,,    aauu  ffoosstt  iiddeennttiiffiiccaattee  

uurrmmăăttooaarreellee  ccaauuzzee  oobbiieeccttiivvee::  

--  vvoolluummuull  mmaarree  ddee  aaccttiivviittaattee  rraappoorrttaatt    llaa  nnuummăărruull  ddee  ppoossttuurrii  ddee  

jjuuddeeccăăttoorr  eexxiisstteennttee  îînn  sscchheemmăă  îînn  ccuurrssuull  aannuulluuii  22001166  ((2255)),,  ccââtt  mmaaii  aalleess,,  llaa  

nnuummăărruull  ddee  ppoossttuurrii  ddee  jjuuddeeccăăttoorr  eeffeeccttiivv  ooccuuppaattee  ((îînn  mmeeddiiee  2222)),,  ccee  aa  

ddeetteerrmmiinnaatt  oo  îînnccăărrccăăttuurrăă  ppee  sscchheemmăă  ddee  990011  ddoossaarree  şşii  oo  îînnccăărrccăăttuurrăă  

mmeeddiiee    ppee  jjuuddeeccăăttoorr  ddee  11..226699  ddoossaarree..  

--  nnuummăărruull  mmaarree  ddee  şşeeddiinnţţee  ddee  jjuuddeeccaattăă  llaa  ccaarree  ppaarrttiicciippăă    ffiieeccaarree  

ddiinnttrree  jjuuddeeccăăttoorriiii  iinnssttaannţţeeii,,  îînn  mmeeddiiee  33  şşeeddiinnţţee  lluunnaarr,,  llaa  ccaarree  ssee  aaddaauuggăă  şşii  

pprrooggrraammuull  ddee  ppeerrmmaanneennţţăă,,  ppeennttrruu  jjuuddeeccăăttoorriiii  sseeccţţiieeii  ppeennaallee;;  

--  eeffeeccttuuaarreeaa  ddee  ccăăttrree  jjuuddeeccăăttoorriiii  iinnssttaannţţeeii  şşii  aa  aallttoorr  aaccttiivviittăăţţii  îînn  

aaffaarraa  cceelloorr  ddee  jjuuddeeccaattăă,,  ddaattee  îînn  ccoommppeetteennţţaa  lloorr  pprriinn  lleeggii  şşii  rreegguullaammeennttee,,  

oorrii  pprriinn  ddiissppoozziiţţiiii  aallee  pprreeşşeeddiinntteelluuii  iinnssttaannţţeeii  ((  jjuuddeeccăăttoorrii  ddeelleeggaaţţii  llaa  ddiiffeerriittee  

ccoommppaarrttiimmeennttee,,  eexx..::  eexxeeccuuttăărrii  ppeennaallee,,  jjuuddeeccăăttoorrii  ccaarree  eeffeeccttuueeaazzăă  

vveerriiffiiccăărrii  ppeennttrruu  IInnssppeeccţţiiaa  JJuuddiicciiaarrăă,,    jjuuddeeccăăttoorrii  ccuu  ffuunnccţţiiii  ddee  ccoonndduucceerree  

ccaarree  ppaarrttiicciippăă  îînn  mmoodd  eeggaall  ccuu  cceeiillaallţţii  ccoolleeggii  aaii  lloorr  llaa  şşeeddiinnţţeelloorr  ddee  

jjuuddeeccaattăă,,  ppuunnccttee  ddee  vveeddeerree  îînnttooccmmiittee  ddee  jjuuddeeccăăttoorrii  llaa  ssoolliicciittaarreeaa  aallttoorr  

iinnssttiittuuţţiiii,,  eettcc..))  aaccttiivviittăăţţii  ccaarree  ccoonnssuummăă,,  llaa  rrâânndduull  lloorr,,  ddiinn  ttiimmppuull  ddee  lluuccrruu  aall  

uunnuuii  jjuuddeeccăăttoorr;;  

--  ooppeerraarreeaa  ccuu  îînnttâârrzziieerree  ssaauu  eerroonnaattăă  îînn  ssiisstteemmuull  iinnffoorrmmaattiicc  EECCRRIISS  

aa  ssttaattuussuulluuii  ddooccuummeenntteelloorr  ffiinnaallee,,  aassttffeell  ccăă,,  nnuu  îînnttoottddeeaauunnaa  ssiittuuaaţţiiaa  ddiinn  

ssiisstteemmuull  iinnffoorrmmaattiicc  rreefflleeccttăă  rreeaalliittaatteeaa  ssttaattuussuulluuii  ddooccuummeennttuulluuii  ffiinnaall  ((sspprree  

eexxeemmpplluu,,  îînn  uunneellee  ccaazzuurrii,,  ddooccuummeenntteellee  jjuuddeeccăăttoorriilloorr  pplleeccaaţţii  ddiinn  iinnssttaannţţăă  

aauu  ffoosstt  îînncchhiissee  mmuulltt  dduuppăă  pplleeccaarreeaa  aacceessttoorraa,,  nnuummaaii  dduuppăă,,  vveerriiffiiccaarreeaa  

ssiittuuaaţţiieeii  ddoossaarreelloorr  pprreeddaattee  ddee  aacceeşşttiiaa..  

TTrreebbuuiiee  mmeennţţiioonnaatt  ccăă,,  şşii  îînn  ccoonnddiiţţiiiillee  aarrăăttaattee  mmaaii  ssuuss,,  mmaajjoorriittaatteeaa  

jjuuddeeccăăttoorriilloorr  aacceesstteeii  iinnssttaannţţee  aauu  ddeeppuuss  eeffoorrttuurrii  ppeennttrruu  aa  rreessppeeccttaa  

tteerrmmeennuull  ddee  rreeddaaccttaarree,,  iiaarr,,  aaccoolloo  uunnddee  aauu  eexxiissttaatt  îînnttâârrzziieerrii,,  aacceesstteeaa  ssăă  

ssee  îînnccaaddrreezzee  îînn  nniişşttee  lliimmiittee  „„rreezzoonnaabbiillee””..  
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d) Plan de acţiune pentru îmbunătăţire activităţii 

Judecătoriei Giurgiu 

Nr. 
crt. 
 

Cauza care     a 
influenţat in 
mod negativ 
performanţa 
instanţei 
 

Măsura 
stabilită    în 
vederea 
îmbunătăţirii 
performanţei 
 

Acţiuni pentru 
aducerea la 
îndeplinire a 
măsurii 
 

Persoana/entitatea 
responsabilă 
 

Termen de 
realizare 

1.  
Volumul mare 
de activitate 
raportat la 
numărul redus 
de judecători 
(schemă/efectiv 
ocupate) 
 

 Ocuparea 
posturilor 
vacante şi 
solicitări în 
vederea 
suplimentării 
schemei 
 

- Mediatizarea 
existenţei de 
posturi vacante în 
toate instanţele din 
ţară 
- Întocmirea de 
referate pentru 
suplimentarea 
posturilor de 
judecător către 
instituţiile cu 
atribuţii în acest 
sens 

 
 
Preşedintele 
Judecătoriei Giurgiu 
şi 
Colegiul      de 
conducere 

Semestrial 
până la 
ocuparea 
posturilor 
vacante  

 
- Notificarea 
lunară a 
judecătorilor cu 
privire la 
situaţia 
dosarelor 
neredactate în 
termen 
 

 
- Discuţii periodice 
cu judecătorii 
instanţei şi chiar 
emiterea de note 
de serviciu pentru 
a-i mobiliza, chiar 
şi în situaţia 
supraîncărcării 
activităţii lor să 
depună eforturi 
suplimentare 
pentru respectarea 
termenului legal de 
redactare. 

 
Preşedintele 
instanţei 

 
Lunar până la 
eradicarea 
restanţelor în 
redactare  

2. Modul 
necorespunzător 
de lucru al 
grefierilor în 
aplicaţia ECRIS 
 

Instruirea 
grefierilor în 
vederea 
însuşirii 
corecte a 
modalităţii de 
lucru în 
aplicaţia 
ECRIS. 
 

Prezenţa zilnică la 
Judecătoria 
Giurgiu, a unui 
specialist IT din 
cadrul Tribunalului 
Giurgiu,  până la 
acumularea 
cunoştinţelor de 
către personalul 
acestei instanţe 

Preşedintele 
Judecătoriei 
Giurgiu, grefierul 
şef, 
Şeful Birou IT din 
cadrul tribunalului, 
 
 

Nedeterminat, 
până la 
acumularea 
cunoştinţelor 

3. Insuficienta 
monitorizare a 
grefierilor de 
către grefierii 
şefi şi de către 
preşedinţii de 
secţie 
 

Supravegherea 
mai 
îndeaproape 
atât de către 
grefierii şefi, 
cât şi de către 
preşedinţii de 
secţie 
a activităţii 
grefierilor de 
şedinţă 

Efectuarea de 
controale lunare, 
sub acest aspect.  

Preşedintele 
Judecătoriei 
Giurgiu, preşedinţii 
de secţii de la 
Judecătoria 
Giurgiu, 
Vicepreşedintele 
Tribunalului Giurgiu  
 şi primul grefier 

Permanent  
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2.5.Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti  

 

Instanţa Materia 
Hotărâri 

pronunţate      
Hotărâri 
atacate 

Tribunalul Giurgiu 

Penal 1.750 232 

Civil 4.775 595 

Total 6.525 827 

Judecătoria Giurgiu 

Penal 4420 687 

Civil 18452 1799 

Total 22.872 2.486 

Judecătoria Bolintin Vale 

Penal 760 64 

Civil 5071 391 

Total 5.831 455 

Total general tribunal și judecătorii  35.228 3.768 

 

Sub aspectul gradului de atacabilitate a hotărârilor pronunţate de 

către Tribunalul Giurgiu, în cursul anului 2016 s-a înregistrat 

următoarea situaţie: 

Per total la nivelul Tribunalului Giurgiu, din totalul hotărârilor 

pronunţate   de 6.525 au fost atacate 827 hotărâri, rezultând  un indice 

de atacabilitate de 12,67 %, în scădere   faţă de anul anterior cu 7,25%, 

când s-a înregistrat un indice de 19,92%.  

Pe materii situaţia se prezintă astfel:  

În materie penală, din 1.750 hotărâri pronunţate au fost atacate 

232, adică un indice  de atacabilitate de 13,25 %, în scădere uşoară cu 

1,51% faţă de anul precedent, când s-a înregistrat un indice de 

atacabilitate de 14,76%.  

În materie civilă, au fost atacate 595 hotărâri din 4.775, rezultând 

un indice de  atacabilitate de 12,46 %, în scădere cu 9,89 % faţă de  

anul trecut, când s-a înregistrat un indice de atacabilitate de 22,35%.    

La nivelul instanţelor arondate ponderea atacabilităţii a fost 

următoarea: 

În ceea ce priveşte numărul de hotărâri pronunţate, în anul 2016 la 

Judecătoria Giurgiu, acesta a fost de 22.872 (cu 4.957 hotărâri mai  

mult decât în anul precedent), dintre care au fost atacate 2.486, 

respectiv un indice de atacabilitate de 10,86 %, în scădere uşoară   faţă 
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de anul anterior cu 0,76%, când s-a înregistrat un indice de atacabilitate 

de 11,62%. 

În cursul anului 2016 la Judecătoria Bolintin Vale au fost 

pronunţate un număr de 5.831 hotărâri, dintre care au fost atacate 455 

hotărâri, rezultând un grad de atacabilitate de 7,80 %, în scădere cu 

8,54% faţă de anul 2015, când s-a înregistrat un indice de atacabilitate 

de 16,34%. 

 

2.6. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 

Instanţa Materia 
Hotărâri 

pronunţate      
Hotărâri 
atacate 

Hotărâri desfiinţate 

total  modificate casate 

Tribunalul Giurgiu 

Penal 1.750 232 50 40 10 

Civil 4.775 595 265 158 107 

Total 6.525 827 315 198 117 

Judecătoria Giurgiu 

Penal 4420 687 64 9 55 

Civil 18452 1799 40 10 30 

Total 22.872 2.486 104 19 85 

Judecătoria Bolintin Vale 

Penal 760 64 41 39 2 

Civil 5071 391 135 126 9 

Total 5.831 455 176 165 11 

Total general tribunal și judecătorii 35.228 3.768 595 382 213 

 

La nivelul Tribunalului Giurgiu indicele de desfiinţare a hotărârilor 

judecătoreşti în căile de atac este de 4,82%, fiind desfiinţate 315 din 

cele 6.525 hotărâri judecătoreşti pronunţate, procent în uşoară scădere 

faţă cel din anul 2015 de 5,71%, când au fost desfiinţate 330 din cele 

5.777 hotărâri judecătoreşti pronunţate. 

În cazul secţiei civile, se constată o scădere a indicelui de 

desfiinţare faţă de hotărârile pronunţate, respectiv 4.775, de la 6,89 % la 

5,54 %, iar în cazul secţiei penale se constată, o scădere a aceluiaşi 

indice de la 3,19 % la 2,85%, raportat la un număr de 1.750 hotărâri 

pronunţate.  

La Judecătoria Giurgiu din totalul hotărârilor pronunţate  de 

22.872 au fost desfiinţate un număr de 104 hotărâri rezultând un indice 

de desfiinţare de 0,45 %, în scădere faţă de anul trecut când acesta a 
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fost de 1,08 %, din totalul de 17.915 hotărâri pronunţate în anul 2015 

fiind desfiinţate un număr de 195. 

La Judecătoria Bolintin Vale din totalul hotărârilor pronunţate  în 

anul 2016, respectiv  5.831 au fost desfiinţate un număr de 176 hotărâri 

rezultând un indice de desfiinţare de 3,01 %, în scădere uşoară faţă de 

anul 2015, când la această instanţă au fost desfiinţate 111 hotărâri din 

2.858 pronunţate, înregistrându-se un indice de desfiinţare  de 3,88% 

 

2.6.1.Indicele de casare al hotărârilor 

 

Am prezentat mai sus situaţia hotărârilor pronunţate de Tribunalul 

Giurgiu şi instanţele arondate care au fost modificate şi casate în căile 

de atac. 

În cele de urmează vom analiza procentele referitoare doar la 

hotărârile pronunţate de acelaşi instanţe care au fost casate de 

instanţele de control judiciar 

La nivelul Tribunalului Giurgiu indicele de casare a hotărârilor 

judecătoreşti în căile de atac este de 1,79 %, fiind casate 117 din cele 

6.525 hotărâri judecătoreşti pronunţate, procent în scădere faţă de cel 

din anul 2015 de 1,99%, când au fost casate 115 din cele 5.777 hotărâri 

judecătoreşti pronunţate. 

La secţia civilă, indicele de casare a scăzut de la 2,67 % în anul 

2015  la 2,24% în anul 2016, din 4.775 hotărâri pronunţate fiind casate 

107, iar în cazul secţiei penale constatându-se o creştere uşoară a 

acestuia de la 0,54 % la 0,57%, numai 10 hotărâri fiind casate din totalul 

de 1.750 pronunţate.  

La Judecătoria Giurgiu din totalul hotărârilor pronunţate  de 

22.872  în anul 2016 au fost casate un număr de 85 hotărâri rezultând 

un indice de casare de 0,37%, în uşoară scădere faţă de anul trecut 

când acesta a fost de 0,63%, din totalul de 17.915 hotărâri pronunţate 
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fiind casate un număr de 113 în anul 2015. 

La Judecătoria Bolintin Vale din totalul hotărârilor pronunţate de 

5.831 au fost casate un număr de 11 hotărâri rezultând un indice de 

casare de 0,18 %, în scădere faţă de anul 2015, când acesta a fost de 

0,55%, la această instanţă fiind casate 16  hotărâri din 2.858 pronunţate. 

 

2.6.2.Principalele motive de casare a hotărârilor judecătoreşti 

 

Potrivit analizei efectuate cu privire la motivele de desfiinţare a 

hotărârilor pronunţate de Tribunalul Giurgiu şi instanţele din raza 

administrativ teritorială a acestuia a rezultat că principalele cauze  care 

au condus la desfiinţarea hotărârilor în calea de atac sunt următoarele: 

- netemeinicia hotărârii de  fond, provocată de lipsa de diligenţă a 

părţii în administrarea cauzei, respectiv ignorarea obligaţiilor 

procedurale, nepropunerea sau nefurnizarea de mijloace de probă 

pertinente; 

- interpretarea diferită a legii de către completul de judecată într-o 

chestiune de practică neunitară sau cu privire la care, în doctrină există 

interpretări diferite, cu atât mai mult, în condiţiile modificărilor majore 

survenite atât în legislaţia civilă cât şi penală; 

- netemeinicia hotărârii cauzată de aprecierea greşită a probelor 

sau neadministrarea de către complet a întregului material probatoriu 

care se impunea în cauză; 

- considerente contradictorii sau lipsa motivării hotărârii 

pronunţate; 

- încălcarea dreptului la apărare şi a principiului disponibilităţii; 

- stabilirea modalităţii de executare; casarea hotărârii pe elemente 

de apreciere asupra aplicării măsurilor procesual penal de punere în 

libertate provizorie şi a individualizării judiciare a executării pedepsei  

(lipsa antecedentelor penale, dovezile  temeinice de îndreptare pe 
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parcursul deţinerii, gradul de pericol social al infracţiunii săvârşite, etc.) 

- au existat şi o serie de casări cu trimitere spre rejudecare în 

situaţii în care era necesară administrarea unui probatoriu suplimentar şi 

care nu se putea realiza în recurs, precum şi în situaţiile necercetării 

fondului în cauzele de către prima instanţă. 

Pentru diminuarea numărului hotărârilor judecătoreşti desfiinţate în 

calea de atac la Tribunalul Giurgiu precum şi la judecătoriile arondate au 

avut loc, în cursul anului 2016 întâlniri ale judecătorilor (pe secţii), în 

vederea dezbaterii motivelor de casare/modificare şi a stabilirii măsurilor 

care se impun. 

 

2.7.  Durata de soluţionare a cauzelor  

Materia / stadiu procesual 

Cauze de soluţionat 

C
a

u
ze

 

so
lu

ţi
o

n
a

te
 Durată soluționare 

S
to

c 
 

In
tr

a
te

 

P
e 

ro
l 

0
-6

 l
u

n
i 

6
-1

2
 l

u
n

i 

1
-2

 a
n

i 

P
es

te
  

2
 

a
n

i 

TRIBUNALUL GIURGIU 

Penal 

Fond 159 1.081 1.240 1.055 997 43 12 3 

Contestaţii 53 682 735 694 694 0 0 0 

Apel 0 1 1 1 1 0 0 0 

Recurs 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total penal 212 1.764 1.976 1.750 1.692 43 12 3 

Civil 

Legea 

85/2014 
545 292 837 392 198 70 63 61 

Fond 1.030 1.603 2.633 1.570 1.164 332 57 17 

Apel 909 2.765 3.674 2.255 1.774 418 54 9 

Recurs 319 267 586 378 266 75 27 10 

Total civil 2.803 4.927 7.730 4.595 3.402 895 201 97 

Total tribunal 3.015 6.691 9.706 6.345 55..009944 993388 221133 110000 

JUDECĂTORIA GIURGIU 

Penal 1.428 4.478 5.906 4.420 3.985 363 67 5 

Civil 4.871 16.972 21.843 18.452 14.074 2.604 1.089 685 

Total 6.299 21.450 27.749 22.872 18.059 2.967 1.156 690 

JUDECĂTORIA BOLINTIN VALE 

Penal 134 775 909 760 526 183 42 9 

Civil 1.538 4.893 6.431 5.071 3.297 1.367 352 55 

Total 1.672 5.668 7.340 5.831 3.823 1.550 394 64 

Total  judecătorii 

Penal  1.562 5.235 6.815 5.180 4.511 546 109 14 

Civil  6.409 21.865 28.274 23.523 17.371 3.971 1.441 740 

Total  7.971 27.118 35.089 28.703 21.882 4.517 1.550 754 
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Materia / stadiu procesual 

Cauze de soluţionat 
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Total general tribunal  şi 

judecătorii 
10.986 33.809 44.795 35.048 26.976 5.455 1.763 854 

 
 

Stabilirea  termenelor rezonabile de soluţionare a cauzelor şi 

reducerea duratei procedurilor judiciare constituie un deziderat, instituit 

atât prin legislaţia comunitară, cât şi prin Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului, fiind însă o sarcină complexă care implică, 

deopotrivă, măsuri administrative şi legislative. 

Măsurile de natură administrativă adoptate la nivelul Tribunalului 

Giurgiu au fost analizate prin prisma întregii activităţi a instanţei, pornind 

de la stabilirea primului termen de judecată şi repartizarea informatizată 

a cauzelor şi până la conceperea unor măsuri administrative necesare 

soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. 

La nivelul Tribunalului Giurgiu a existat o preocupare permanentă 

pentru stabilirea unui prim termen de judecată cât mai scurt, în mod 

special pentru dosarele urgente, luându-se măsurile necesare pentru 

accelerarea procedurilor judiciare, în vederea asigurării unei durate 

rezonabile de soluţionare a litigiilor aflate în competenţa acestei instanţe, 

durata medie de soluţionare a cauzelor pe materii fiind următoarea:  

 

 

Materia 

Dosare 

soluționate 

(total) 

Durata medie de soluţionare 

0 – 6 luni 6 – 12 luni 1 – 2 ani Peste 2 ani 

Tribunalul Giurgiu 

PPeennaall  11..775500 11..669922 4433 1122 33 

CCiivviill  11..773311 11..331133 333300 6655 2233 

PPrroopprriieettaattee  

iinntteelleeccttuuaallăă  
00 00 00 00 00 

LLiittiiggiiii  ccuu  

pprrooffeessiioonniişşttiiii  
8833 6633 1133 77 00 

FFaalliimmeenntt  339922 119988 7700 6633 6611 

LLiittiiggiiii  ddee  mmuunnccăă  440099 228833 110099 1177 00 

AAssiigguurrăărrii  ssoocciiaallee  8855 6600 2233 22 00 

CCoonntteenncciiooss  11..889955 11..448855 335500 4477 1133 
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aaddmmiinniissttrraattiivv  şşii  

ffiissccaall  

TToottaall  ccaauuzzee  

ssoolluuţţiioonnaattee  
66..334455 55..009944 993388 221133 110000 

Judecătoria Giurgiu 

PPeennaall    4.420 3.985 363 67 5 

CCiivviill    18.452 14.074 2.604 1.089 685 

TToottaall  ccaauuzzee  

ssoolluuţţiioonnaattee  
22.872 18.059 2.967 1.156 690 

Judecătoria Bolintin Vale 

PPeennaall    760 526 183 42 9 

CCiivviill    5.071 3.297 1.367 352 55 

TToottaall  ccaauuzzee  

ssoolluuţţiioonnaattee  
5.831 3.823 1.550 394 64 

 

Apreciem ca rezonabilă această durată de soluţionare, din 

perspectiva prevederilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia Europeană 

pentru apărarea Drepturilor Omului, în raport cu volumul de activitate al 

instanţei. 

Din punct de vedere statistic, Tribunalul Giurgiu a soluţionat în 

anul 2016 un număr de 6.345 dosare din 9.706 aflate pe rol, rămânând 

în stoc un număr de 3.361 cauze, din care 356 mai vechi de 1 (un) 

an,  592 de cauze cu o vechime între 6-12 luni, 1.801 între 0 – 6 luni şi 

612 dosare suspendate. 

Practic, la 31 decembrie 2016 s-a constatat că stocul de 

dosare a crescut cu 346 cauze faţă de anul 2015, în scădere  fiind  

numărul cauzelor suspendate cu 20 de dosare (612 dosare faţă de 

632 în anul anterior), pe de altă parte, scăzând numărul dosarelor 

mai vechi de un an cu 22 dosare, de la 378 la 356. 

Pe secţii,  situaţia se prezintă astfel: 

-  la secţia penală sunt înregistrate 6 fonduri  mai vechi de un an;  

- la secţia  civilă 290 fonduri (243 insolvenţă), 55 apeluri şi 5 

recursuri  mai vechi de un an; 22 recursuri cu vechime între 6-12 luni.  

Raportat la ponderea dosarelor mai vechi de 1 an la nivelul 

tribunalului, se poate observa că cel mai mare număr de asemenea 

cauze se înregistrează la secţia  civilă, fiind vorba, de regulă, de dosare 

de insolvenţă al căror specific implică o procedură de soluţionare care 

se întinde în timp peste durata medie a oricăror alte litigii.  
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La Judecătoria Giurgiu situaţia dosarelor mai vechi de 1 an la 

31.12.2016, se prezenta astfel: dintr-un număr de 4.877 cauze aflate pe 

rol, un număr de 637 dosare sunt mai vechi de 1 an, 578 în materie 

civilă şi 59 în materie penală.   

La Judecătoria Bolintin Vale situaţia dosarelor mai vechi de 1 an 

la 31.12.2016,  se prezenta astfel: dintr-un număr de 1.509 cauze aflate 

pe rol un număr de 131 dosare sunt mai vechi de 1 an, 128 în materie 

civilă şi 3 în materie penală.    

Prin urmare, se constată că la Tribunalul Giurgiu şi instanţele 

arondate numărul dosarelor mai vechi a scăzut faţă de anul anterior. 

Printre motivele care au condus la depăşirea termenului de 

soluţionare de 1 an se numără complexitatea mare a unor cauze, ce 

implică necesitatea administrării unui probatoriu vast şi în special proba 

cu expertiză, specificul unor cauze şi aici ne referim la cauzele de 

insolvenţă în privinţa cărora procedura prevăzută de lege se desfăşoară 

pe o perioadă mai mare de timp, neprezentarea părţilor legal citate la 

procese, ceea ce a condus a suspendarea judecăţii, înaintarea cu 

întârziere a unor relaţii solicitate de instanţă de la alte instituţii, lipsă de 

procedură cu părţi aflate în străinătate, disfuncţionalităţi în activitatea 

agenţilor poştali, efectuarea cu mare întârziere a expertizelor, 

formularea a numeroase obiecţiuni de către părţi, conduita 

necorespunzătoare a părţilor şi avocaţilor concretizată în formularea de 

cereri repetate de amânare, recuzare a judecătorilor şi experţilor.  

În afara acestor cauze care  au condus uneori la durata mare de 

soluţionare a cauzelor, există şi cauze (din fericire, puţine în raport cu 

volumul de activitate), care ţin de modul în care judecătorii şi personalul 

auxiliar de specialitate îşi îndeplinesc atribuţiile de serviciu, astfel 

acordarea unor termene nejustificate de către judecători, întocmirea 

greşită a citaţiilor, admiterea cu largheţe a cererilor de amânare a 

judecăţii formulate de apărători sau părţi, nesancţionarea sau 
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sancţionarea cu întârziere a persoanelor fizice sau juridice implicate în 

realizarea actului de justiţie şi care prin neîndeplinirea obligaţiilor 

stabilite de instanţă conduc la tergiversarea soluţionării cauzelor 

Pentru fiecare dintre secţiile tribunalului, dar şi la judecătoriile 

arondate s-a întocmit lunar situaţia dosarelor mai vechi de un an la fond 

şi în apel, respectiv de 6 luni în recurs, situaţii care au fost centralizate la 

nivelul Tribunalului Giurgiu şi  înaintate la Curtea de Apel Bucureşti.  

Totodată, la nivelul tribunalului şi judecătoriilor arondate s-a 

procedat la verificarea, de regulă, lunară a situaţiei dosarelor 

suspendate. 

De asemenea, s-a stabilit în cadrul întâlnirilor periodice cu 

judecătorii instanţei aplicarea mai fermă a dispoziţiilor Codului de 

Procedură Civilă referitoare la sancţionarea experţilor în situaţiile in care 

în mod nejustificat nu depun lucrările în termenele fixate, a părţilor, dar 

şi a celorlalţi participanţi la procese ce au adoptat un comportament 

dilatoriu. 

Corelativ acestor măsuri de sancţionare pecuniară, unii judecători 

au  dispus şi înlocuirea experţilor, precum şi întocmirea unor adrese 

către Biroul local de Expertize pentru sesizarea Biroului Central de 

Expertize în vederea aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare 

instituite de OG nr.2/2000. 
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CAPITOLUL III 

 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA 

NIVELUL INSTANŢEI ÎN ANUL 2016 

 
 
 
 
 3.1. Situaţia  posturilor 
 

În temeiul art. 133 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, cu modificările şi completările ulterioare, instanţele se 

încadrează cu numărul necesar de judecători şi personal auxiliar de 

specialitate, precum şi personal al departamentului economico – 

financiar şi administrativ.  

În acord cu dispoziţiile art. 43 şi următoarele din Legea nr. 304/2004 

şi art.9 şi următoarele din Regulamentul de ordine interioară a 

instanţelor judecătoreşti conducerea tribunalului este asigurată de un 

preşedinte, care are şi calitatea de ordonator terţiar de credite, de un 

vicepreşedinte şi de Colegiul de conducere, format din 7 judecători. 

Structura organizatorică a tribunalului mai cuprinde compartimente 

auxiliare: grefă, registratură, arhivă, departament economico-financiar şi 

administrativ, departament IT, birou statistică şi birou de informaţii şi 

relaţii publice. 

 

3.1.1. Tribunalul Giurgiu 

 

La 1 ianuarie 2016 schema de personal a Tribunalului Giurgiu 

prevedea 18 posturi de judecător, din acestea 2 fiind vacante şi 2 

vacante temporar, la finele anului aceasta fiind suplimentată cu încă 4 

posturi de judecător, astfel că în prezent, figurează în schemă un număr 
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de 22 de posturi de judecător. 

În perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2016  la Tribunalul Giurgiu au  

desfăşurat efectiv activitate 14 judecători, 2 posturi fiind vacante şi 2 

vacante temporar. 

Începând cu  01 iulie 2016  s-a reuşit, urmare a concursului de 

promovare în funcţii de execuţie din aprilie 2016, ocuparea celor 2 

posturi vacante, iar cu  data de 29 iunie 2016 a fost ocupat cu mandat şi 

postul de preşedinte de secţie penală de către domnul judecător 

Istrătescu Achim, care până la acel moment ocupase cu delegaţie 

această funcţie. 

Trebuie precizat că dintre cei doi judecători care au promovat la 

Tribunalul Giurgiu, urmare a concursului de promovare în funcţii de 

execuţie din sesiunea aprilie 2016, unul a fost transferat la Tribunalul 

Bucureşti după numai 2 luni de activitate, în locul acestuia valorificându-

şi rezultatul aceluiaşi concurs un alt judecător de la Judecătoria Giurgiu. 

De asemenea, cu data de 01 iulie 2016  s-a mai admis o cerere de  

transfer a unei doamne judecător de la Tribunalul Giurgiu la Tribunalul 

Bucureşti, pe locul rămas vacant, valorificându-şi rezultatul concursului 

din aprilie 2016 o altă doamnă judecător, de la Judecătoria Timişoara. 

În atare situaţie, începând cu luna septembrie 2016 la Tribunalul 

Giurgiu au funcţionat efectiv 16 judecători, dintr-o schemă de 18, 

schemă care, aşa cum am precizat anterior, la finele anului a fost 

suplimentată la 22 posturi de judecător, prin Hotărârile nr.1193 din 11 

octombrie 2016 şi respectiv, nr.1220 din 11 octombrie 2016 ale Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

 Astfel, deşi în prezent la nivelul Tribunalului Giurgiu figurează în 

schemă un număr de 22 posturi de judecător, urmare a suplimentării 

acesteia, numai 16 posturi sunt efectiv ocupate, 5 fiind vacante şi 1 

vacant temporar, ca urmare a detaşării unui judecător la Inspecţia 

Judiciară. 
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Repartizarea judecătorilor pe secţii în anul 2016 a fost până la 1 

septembrie de 10  judecători la secţia civilă şi 4 judecători la secţia 

penală, iar începând cu această dată de 11 judecători la secţia civilă şi 

5 judecători la secţia penală. 

Deşi redimensionarea schemei de judecători nu poate fi decât un 

lucru îmbucurător pentru instanţă, faptul că în continuare aceasta 

funcţionează efectiv cu numai 16 judecători, locurile vacante nefiind 

deosebit de atractive, ocupându-se cu dificultate, în timp ce se aprobă 

cereri de transfer ale unor judecători, este de natură să conducă în 

continuare la supraîncărcarea activităţii judecătorilor, situaţie ce 

trenează de o perioadă îndelungată şi ale cărei consecinţe se pot 

reflecta la un moment dat în indicii de calitate ai instanţei; practic 

aceeaşi judecători ai instanţei confruntându-se cu un volum de activitate 

foarte mare, de peste 10 ani, perioadă în care Tribunalul Giurgiu s-a 

aflat constant pe primele locuri în ierarhia celor mai încărcate tribunale 

din ţară ( în anul 2016 – încărcătura pe judecător fiind de 1.119 dosare  

cifră ce situează instanţa pe locul doi din ţară din acest punct de 

vedere). 

În aceste condiţii, considerăm că, faţă de anii anteriori, dezideratul 

conducerii şi întregului colectiv de judecători al Tribunalului Giurgiu  este 

acela de a se reuşi ocuparea în totalitate a schemei de judecători. 

 La Tribunalul Giurgiu îşi desfăşoară activitatea şi 2 asistenţi 

judiciari. 

Cât priveşte celelalte categorii de personal, în 2016, situaţia a 

fost următoarea: 

- 26 posturi de grefieri prevăzute în schemă, ocupate toate, 

repartizate la cele două secţii astfel: 6 la Secţia penală (din care unul la 

biroul executări penale), 12 la Secţia civilă, 1 prim grefier, 2 grefier 

delegaţi la biroul citaţii şi statistică, 2 grefier delegat la registratură, 1 

grefier delegat la arhivă; 1 grefier arhivar, 1 vacant. 
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-  2 posturi de aprozi (ocupate), 

-  5 posturi de specialişti IT (ocupate),  

- 3 posturi de personal contractual - merceolog, telefonistă şi 

muncitor necalificat (ocupate);  

- 7 posturi de funcţionari publici (1 manager economic, 2 consilieri 

economişti, 2 referenţi, 1 consilier tehnic, 1 consilier informare publica), 

ocupate;  

- 3 posturi şoferi (ocupate), din care unul detaşat la Direcţia de 

Probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei. 

 La repartizarea pe secţii a grefierilor au fost avute în vedere, în 

principal, aceleaşi aspecte vizând volumul de activitate diferenţiat al 

acestora, supraîncărcarea fiind şi în cazul acestora o constantă ca şi în 

cazul judecătorilor, cu atât  mai mult cu cât odată cu intrarea în vigoare a 

noului Cod de procedură civilă, grefierii trebuie să efectueze şi 

operaţiuni suplimentare pe care până la acest moment nu  le aveau 

printre atribuţii. 

 Trebuie menţionat că în cursul anului 2016 a fost suplimentată şi 

schema de personal auxiliar cu încă 3 posturi de grefier, dintre care 

până în prezent numai 2 posturi au fost efectiv ocupate, 1 fiind în 

continuare vacant. 

 Pe de altă parte, din cauza volumului mare de activitate şi 

supraîncărcării grefierilor s-a ajuns ca unii dintre aceştia să se confrunte 

cu grave probleme de sănătate, care au condus la concedii medicale 

prelungite, fiind uneori necesar ocuparea respectivelor posturi pe 

perioadă determinată.  

 Considerăm că în aceste condiţii, se impun în continuare 

demersuri pentru suplimentarea schemei  cu cel puţin 2 posturi de 

grefier.     
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3.1.2. Judecătoria Giurgiu 

 

În cursul anului 2016, atât în rândul judecătorilor cât şi al 

personalului auxiliar, a existat o fluctuaţie destul de mare aşa cum 

rezultă din cele ce se vor arăta în continuare. 

La începutul anului 2016,  schema de judecători era prevăzută 

cu 24 posturi, iar, pe parcursul anului a fost suplimentată cu încă 7 

posturi, schema la sfârşitul anului 2016, fiind de 31 posturi de 

judecători din care 5 posturi sunt ocupate de judecători stagiari. 

Astfel în perioada iulie -  noiembrie 2016  trei judecători stagiari  şi-

au întrerupt activitatea la instanţă în vederea  efectuării concediului de 

odihnă pe anul în curs şi a pregătirii şi susţinerii examenului de 

capacitate, reluându-şi activitatea la data de 01.11.2016. 

Precizăm că, în cursul anului 2016 au fost aprobate 6 cereri de 

transfer, 2 judecători au promovat la tribunal, un judecător a optat după 

susţinerea examenului de capacitate pentru o altă instanţă, un judecător 

a fost delegat la o altă instanţă, iar un judecător a fost exclus din 

magistratură, astfel că, la finele anului 2016 la această instanţă exista un 

număr de 11 posturi vacante de judecător ( din care 3 începând cu data 

de 01.03.2017), 5 posturi din schemă fiind ocupate de judecători stagiari 

La Judecătoria Giurgiu funcţionează secţia civilă şi secţia penală, 

la sfârşitul anului 2016, desfăşurând activitate un număr de 16 judecători 

la secţia civilă şi 4 la secţia penală.  

Trebuie precizat că la data  redactării prezentului raport s-a reuşit, 

după o perioadă de circa 6 luni, ocuparea funcţiilor de preşedinte de 

secţie civilă şi respectiv preşedinte de secţie penală, ce se vacantaseră 

ca urmare a demisiei şi respectiv promovării judecătorilor care le 

deţineau. 

Se observă că şi la Judecătoria Giurgiu ne confruntăm cu aceeaşi 

problemă ca şi la tribunal, aceea că, deşi schema  de judecători a fost 
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redimensionată în sensul suplimentării ei cu noi posturi, există dificultăţi 

în ocuparea acestora pe perioadă îndelungată, ca urmare a fluctuaţiilor 

de personal, şi în special, a admiterii cererilor de transfer.  

Cu privire la personalul auxiliar, la  Judecătoria Giurgiu, schema 

cuprinde un număr de 44 locuri reprezentând personal auxiliar şi 

personal contractual,  - 4 dintre acestea fiind vacante. 

Astfel situaţia posturilor se prezintă după cum urmează: 

- 22 grefieri de şedinţă( 4 grefieri secţia penală şi 18 grefieri secţia 

civilă);  

- 3 grefieri desemnaţi la compartimentul executări penale;  

-  1 grefier la compartimentul executări civile-biroul executări 

contravenţionale; 

-  1 grefier la compartimentul executări civile – biroul executări 

silite;   

-  1 grefier la biroul amenzi judiciare (care este şi grefier de 

şedinţă);  

-   1 grefier – şef instanţă;  

-   1 grefier şef secţie civilă (care este şi grefier de şedinţă); 

- 1 grefier şef secţie penală; 

- 1 grefier-arhivar; 

-  2 grefieri-registratori; 

-  2 grefieri sunt desemnaţi cu înregistrarea dosarelor, repartizarea 

aleatorie a cauzelor, întocmirea citaţiilor şi adreselor pentru primul 

termen de judecată precum şi expedierea corespondenţei;  

- 1 grefier la Biroul de Informare şi relaţii cu publicul (care este şi 

grefier de şedinţă); 

-  2 grefieri delegaţi pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a 

persoanelor juridice şi la organul financiar local (care sunt şi grefieri de 

şedinţă); 

- 3 grefieri care întocmesc procedura prealabilă în dosarele civile;  
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- 1 agent procedural; 

- 1 aprod;  

- 1 şofer;  

- 1 electrician. 

Dintre aceştia, 22 au studii superioare, ceilalţi având studii medii.  

În cursul anului 2016 un grefier a fost desemnat la Penitenciarul 

Giurgiu, pentru întocmirea actelor dispuse de judecătorul delegat pentru 

executarea pedepselor privative de liberate pentru  Penitenciarul 

Giurgiu.  

Nici în ceea ce priveşte personalul auxiliar situaţia nu a fost una 

bună, deoarece în cursul anului 2016, s-au admis 3 cereri de transfer şi 

au avut loc 2 promovări. 

 

 3.1.3. Judecătoria Bolintin Vale   

 

În anul 2016 Judecătoria Bolintin Vale a figurat cu o schemă de 6 

judecători, din care au desfăşurat activitate de judecată la instanţă 

numai 4 judecători, 1 judecător fiind delegat pe parcursul aceluiaşi an 

la Penitenciarul Giurgiu, iar o doamnă judecător aflându-se în concediu 

creştere copil, revenind în activitate la 05 decembrie 2016.   

La data de 01 iulie 2016 a fost aprobat transferul domnului 

judecător Ciocan Radu Andrei şi de la aceeaşi dată şi-a început 

activitatea ca judecător stagiar domnul judecător Volintiru Alexandru 

Nicolae.  

La data de 05 decembrie 2016 şi-a început activitatea doamna 

judecător Trăistaru Alexandra, care timp de 2 ani s-a aflat în concediu 

creştere copil. Practic, instanţa a funcţionat în prima jumătate a anului 

2016 cu un număr de 4 judecători definitivi, iar în a doua jumătate cu un 

număr de 3 judecători definitivi şi un stagiar.     

 În prezent, instanţa funcţionează cu un număr de 4 judecători 
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definitivi şi 1 judecător stagiar, în continuare un judecător fiind delegat 

la Penitenciarul Giurgiu.        

 La Judecătoria Bolintin Vale, din cauza numărului mic de 

judecători, nu sunt înfiinţate secţii, funcţionând şi în cursul anului 2016 

un număr de 4 complete mixte. 

Din discuţiile cu conducerea Judecătoriei Bolintin Vale şi 

observând datele statistice de la această instanţă, care relevă o 

încărcătură foarte mare pe judecător de 1.691, faţă de o medie naţională 

de 1.083  considerăm că se impun demersuri pentru suplimentarea 

schemei de judecători, schemă care  a fost redusă în anul 2015 de la 8 

posturi la 6 posturi.   

Cât priveşte personalul auxiliar de specialitate, la Judecătoria 

Bolintin Vale în anul 2016 şi-au desfăşurat activitatea un număr de 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

grefieri, din care  un număr 8 cu studii superioare.  

Dintre aceştia 5 au fost grefieri de şedinţă, 1 grefier la 

compartimentul executări penale, 1 grefier la executări civile, 2 grefieri la 

arhivă, 1 grefier la procedura prealabilă în materie civilă, 1 grefier la 

executări contravenţionale şi amenzi civile,  1 grefier arhivar, grefierul 

şef al instanţei care a fost delegat cu repartizarea aleatorie a cauzelor, a 

ţinut evidenţa soluţiilor pronunţate privind incompatibilităţile precum şi 

toate celelalte atribuţii conform art.52 din Legea nr. 304/2004 şi art.14 

din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti. 

Fiecare grefier de şedinţă, conform ordinelor de serviciu emise, a 

mai avut ca atribuţii şi ţinerea altor registre de la compartimentele 

auxiliare şi a activat ca rezervă pentru titularii acestor compartimente, 

atunci când aceştia au lipsit din instanţă. 

 

3.2. Formarea profesională a personalului 
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3.2.1. Pregătirea profesională a judecătorilor 

 

Menţinerea unor standarde ridicate pentru pregătirea profesională  

a judecătorilor a constituit şi în anul 2016 una dintre priorităţile 

conducerii Tribunalului Giurgiu. 

Cunoaşterea legislaţiei este asigurată, în primul rând, prin 

accesul neîngrădit fie la aplicaţia informatică de evidenţă a acesteia din 

dotarea instanţei, fie la reţeaua Internet. De asemenea, biblioteca 

instanţei pune la dispoziţia personalului culegeri de acte normative. În 

plus, la rubrica „link-uri utile” de pe pagina de intranet a instanţei, la care 

au acces toţi judecătorii tribunalului şi judecătoriilor arondate acestuia, 

se regăsesc site-urile oficiale ale Consiliului Superior al Magistraturii, 

Institutului Naţional al Magistraturii, Curţii Constituţionale, Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, Ministerului Justiţiei, Monitorului Oficial al României, 

Dreptului Uniunii Europene şi Institutului European din România. Actele 

normative nou-apărute care au o importanţă deosebită asupra activităţii 

de judecată sunt aduse la cunoştinţa judecătorilor prin grija 

vicepreşedintelui instanţei de  consilierul de la Biroul de Informare şi 

Relaţii Publice. În fine, prin reţeaua intranet au fost diseminate deciziile 

în interesul legii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

deciziile prin care s-au admis excepţiile de neconstituţionalitate de 

Curtea Constituţională, precum şi deciziile Curţii Europene a Drepturilor 

Omului în cazurile în care ţara noastră a fost parte. 

Formarea profesională continuă a judecătorilor se desfăşoară, 

la Tribunalul Giurgiu şi instanţele arondate conform planului de formare 

profesională continuă la nivel descentralizat, aprobat de Curtea de Apel 

Bucureşti şi planurilor de studiu profesional, întocmite de preşedinţii 

secţiilor civile şi penală, respectiv, de preşedinţii judecătoriilor. 

În concret, la nivelul fiecărei secţii în cadrul Tribunalului Giurgiu s-
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au organizat întâlniri lunare (cu excepţia lunilor de vacanţă 

judecătorească, iulie şi august), în care au fost discutate atât teme de 

interes general cât şi probleme controversate din practică şi doctrină; de 

asemenea, s-a acordat o atenţie sporită cunoaşterii şi aplicării noilor 

acte normative, practicii judiciare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a 

Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii Europene de Justiţie. 

În cadrul fiecărei secţii a tribunalului planurile de învăţământ 

profesional au fost stabilite la începutul fiecărui an, astfel încât fiecare 

judecător să întocmească cel puţin o temă din planul de învăţământ. La 

elaborarea temelor s-a avut în vedere ca acestea să acopere o arie cât  

mai largă de domenii şi să cuprindă şi probleme ivite în practica 

instanţei, precum şi aspecte ce ţin de practica C.E.D.O., cât şi de 

organizarea şi funcţionarea C.J.C.E. S-a urmărit, de asemenea, ca în 

cadrul şedinţelor de învăţământ profesional să se dezbată şi teme ce au 

constituit obiectul unor seminarii organizate la nivel centralizat; în acest 

sens,  judecătorii care au participat la astfel de seminarii au împărtăşit 

cunoştinţele  acumulate cu astfel de ocazii şi colegilor lor. 

Învăţământul profesional a fost coordonat de vicepreşedintele 

tribunalului, în cadrul secţiilor acesta desfăşurându-se sub îndrumarea 

preşedinţilor de secţii.   

În cadrul şedinţelor de învăţământ profesional, judecătorii prezintă 

temele programate, conform planurilor aprobate, prezentarea fiind 

urmată de discuţii pe marginea acestora şi dezbateri asupra unor 

chestiuni de ordin practic. Cu aceeaşi ocazie, judecătorul responsabil cu 

formarea profesională prezintă actele normative nou apărute în luna 

respectivă, cauzele C.E.D.O., practica judiciară a  Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, deciziile de admitere ale Curţii Constituţionale dar şi  

hotărârile  Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii Europene de 

Justiţie. În cadrul aceloraşi şedinţe se dezbat şi eventualele probleme de 

practică neunitară, pe baza referatelor prezentate  de către preşedinţii 
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de secţii, dat fiind că întâlnirile pe această temă sunt prevăzute, conform 

planificării,  în aceeaşi zi cu  şedinţele de învăţământ profesional, pentru 

a se economisi din timpul judecătorilor. 

În cadrul aceloraşi întâlniri s-au adus la cunoştinţa judecătorilor şi 

minutele încheiate la nivelul Curţii de Apel Bucureşti cu ocazia întâlnirilor 

trimestriale pe probleme de practică neunitară. În acest context, 

menţionăm că Tribunalul Giurgiu, prin conducerea sa, a desemnat, de 

fiecare dată, judecători care să participe la aceste întruniri organizate la  

nivelul Curţii de Apel Bucureşti, apreciate ca fiind deosebit de utile şi, 

totodată  necesare.  

La finalul fiecărei şedinţe de învăţământ profesional s-au întocmit 

procese-verbale subscrise de participanţi, care sunt îndosariate în mape 

special constituite şi aflate în păstrarea preşedinţilor de secţie. 

În cadrul şedinţelor de formare profesională organizate în cursul 

anului 2016 au fost luate în discuţie,cu precădere, dispoziţii legale ale 

Noilor Coduri civil, penal, de procedură civilă şi de procedură penală, 

astfel cum au reieşit din practica judiciară a judecătoriilor şi a 

Tribunalului Giurgiu. 

O altă componentă importantă a desfăşurării pregătirii profesionale 

a judecătorilor o constituie şi participarea la seminariile şi cursurile 

de pregătire organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, de 

Institutul Naţional al Magistraturii şi de alte organisme specializate. 

Astfel, participarea judecătorilor Tribunalului Giurgiu la activităţile 

de formare continuă centralizată sau descentralizată  este după cum 

urmează: 

 

Judecător Tema Forma Organizator Locaţie 
Data 

Desfăşurării 
 

Aydin 
Luciana 

Seminar în materia 
azilului 

S UNHCR Comana 21.10.2016 

Întâlnire în cadrul 
reţelei tribunalelor 

C CSM Sinaia 16 – 18.11.2016 

Burtavel 
Mariana 

Dreptul insolvenţei S INM Bucureşti 20.05.2016 

Insolvenţa persoanei C INM Bucureşti 08-09.12.2016 
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Judecător Tema Forma Organizator Locaţie 
Data 

Desfăşurării 
 

Magdalena fizice 

 Etică şi Deontologie 
Profesională 

S INM Bucureşti 15 – 16.12.2016 

Cazacu 
Camelia 

Convenţia Europeană 
a Drepturilor Omului ca 
parte integrantă a 
metodologiei judiciare 
– motivarea hotărârilor 

S INM Bucureşti 07.04.2016 

Cercel 
Mareş  
Ion 

Clauze abuzive în 
relaţia profesionist -

consumator 

Workshop INM Bucureşti 13 – 14.10.2016 

Constantinof 
Maria 
Adelina 

Opoziţia în materia 
Legii societăţilor 

S CAB Bucureşti 12.12.2016 

Cornea  
Monica 

Seminar în materia 
azilului 

S UNHCR Comana 21.10.2016 

Întâlnire în cadrul 
reţelei tribunalelor 

C CSM Sinaia 16 – 18.11.2016 

Gheţu 
Gabriela 

Comunicare non-
verbală cu elemente şi 
tehnici de Programare 

neuro-lingvistică   

S INM Giroc 21.-23.11.2016 

 
Istrătescu   
Achim 

Întâlnire, între membrii 
comisiilor speciale 
medico-legale de 
expertiză pentru 
amânarea/întreruperea 
executării pedepsei 
sau suspendarea 
urmăririi 
penale/judecăţii pe 
motiv de boală  

C INM Bucureşti 18.11.2016 

 Noul Cod penal Noul 
Cod de procedură 
penală 

S INM Bucureşti 24 - 25.11.2016 

Nicula Ion Probleme de practică 
neunitară în materie 

comercială 
Î CAB Bucureşti 20.12.2016 

Răducu 
Florentina 

Seminar în materia 
azilului 

S UNHCR Comana 21.10.2016  

 Probleme de practică 
neunitară în materie 

CAF 
Î CAB Bucureşti 20.12.2016 

Tudorache 
Gheorghe 
 
 

Combaterea 
discriminării 

S INM Braşov 09 – 12.05.2016 

Udrea 
Mirela Zina 

Practica instanţelor 
naţionale în materia 
litigiilor de muncă şi 
asigurări sociale în 
cauze în care este 
incident dreptul UE 

S INM Bucureşti 15 – 16.09.2016 

 Seminar în materia 
azilului 

S 
UNHCR şi 

CNRR 
Comana 21.10.2016 

 Probleme de practică 
neunitară în materie 

CAF 
Î CAB Bucureşti 20.12.2016 

Ureche 
Grigore 

Îmbunătăţirea aplicării 
legii concurenţei în 

S INM 
Valea 

Prahovei 
19 – 20.05.2016 
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Judecător Tema Forma Organizator Locaţie 
Data 

Desfăşurării 
 

România 

 C - conferinţă; S - seminar; Î – întâlnire; W - Workshop 
 
 

O atenţie deosebită a fost acordată şi în anul 2016 de toţi 

judecătorii Tribunalului Giurgiu şi studiului profesional individual, 

împrejurare ce s-a reflectat, pe de o parte, în calitatea hotărârilor, 

majoritatea fiind menţinute  de instanţele de control judiciar, precum şi a 

redactărilor, şi, pe de altă parte, în faptul că mai mulţi judecători din 

cadrul instanţei au absolvit cursuri postuniversitare şi masterate. 

 

3.2.2 Situaţia pregătirii profesionale a personalului auxiliar 

 

Pentru personalul auxiliar de specialitate s-a organizat, 

trimestrial, conform programării întocmite de primul grefier şi sub 

supravegherea judecătorului care asigura instruirea, doamna judecător 

Burtavel Mariana Magdalena, vicepreşedintele instanţei, ore de pregătire  

profesională în cadrul cărora se prezintă referate cu teme specifice 

profesiei de grefier urmărindu-se actualizarea cunoştinţelor cu privire la 

noile reglementări legislative, modalitatea de aplicare în practică a 

prevederilor legale la nivel naţional şi comunitar.  

Astfel, în cadrul întâlnirilor trimestriale, în anul 2016 au fost 

prezentate următoarele teme: 

- la data de 11 martie 2016 doamna grefier  Pătraşcu Elena a 

prezentat tema: Judecata în procesul penal,  iar doamna grefier Ţuinea 

Graţiela a prezentat tema:  Citarea şi comunicarea actelor de procedură; 

- la data de 10 iunie 2016 doamna grefier Trifu Liliana a prezentat 

tema: Măsurile preventive, iar doamna grefier Mihu Vasilica Iolanda a 

prezentat tema: Cercetarea procesului, dezbaterea în fond; 

- la data de 09 septembrie 2016 doamna grefier Daia Tuţa  a 

prezentat tema: Măsurile preventive în procedura de cameră 
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preliminară, iar domnul grefier Nicolae Andi Robert a prezentat tema: 

Proceduri speciale: Somaţia europeană de plată; ordonanţa de plată; 

Măsuri asiguratorii şi provizorii; cererile cu valoare redusă. 

- la data de 11 noiembrie 2016 doamna grefier State Daniela Irina 

a prezentat tema: Punerea în executare a hotărârilor penale, iar doamna 

grefier Pastramă Mirela Simona a prezentat tema: Executarea amenzilor 

judiciare; executarea silită a măsurilor dispuse în baza OUG nr.51/2008 

şi OUG 80/2013. 

 De asemenea, în cadrul instanţei pregătirea grefierilor se 

realizează şi prin studiu individual, precum şi prin programele de formare 

specializată, organizate de Şcoala Naţională de  Grefieri.  

Ca urmare a convocării acestora şi a opţiunilor făcute la începutul 

anului, grefierii au participat la seminarii pe diferite teme şi materii, 

organizate de Şcoala Naţională de Grefieri (SNG) şi Curtea de Apel 

Bucureşti (CAB).  

Astfel, în anul 2016 participarea grefierilor a fost, din punct de 

vedere analitic, următoarea: 

 

Grefier Tema Forma Organizator Loc Data 

Joiţa Marian Statistică: statis 
ECRIS 

S SNG Curtea de 
Apel 

Bucureşti 

30.09.2016 

Mihu Vasilica 
Iolanda 

Executări civile S SNG Bârlad 22.04 -
24.06.2016 

Baciu Nicoleta Executări civile S SNG Bârlad 22.04 -
24.06.2016 

Trifu Liliana 
Marinela 

Drept procesual 
penal. Ecris 

S SNG Cheia 

13 – 15.06.2016 

Pătraşcu Elena 

Managementul 
activităţii 
grefierului în 
procesul penal 

S SNG Bucureşti 

19 – 20.09.2016 
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Grefier Tema Forma Organizator Loc Data 

Neacşu Angela 
Patriţa 

Abilităţi non 
juridice 

S SNG Bucureşti 
15.11.2016 

Ţuinea Mihaela 
Graţiela 

Drept procesual 
civil 

S SNG Bucureşti 
05.12.2016 

Pastramă Mirela 
Simona 

Drept procesual 
civil 

S SNG Bucureşti 
06.12.2016 

C - conferinţă; S – seminar; D – dezbatere; CPP - Centrul de Pregătire şi Perfecţionare 
 

 

Un rol deosebit în pregătirea profesională a grefierilor l-au avut şi 

judecătorii din cadrul instanţei, preocupându-se fiecare, în parte, de 

îmbunătăţirea activităţii fie a grefierului de şedinţă, fie de cea a 

grefierului delegat la compartimentele tribunalului. S-a urmărit ca, la 

întocmirea programării grefierilor în şedinţa de judecată, să se păstreze 

o continuitate a grefierului pe complet, astfel încât să existe o colaborare 

mai bună între judecător şi grefier şi pentru îmbunătăţirea actului de 

justiţie. 

 
3.2.3. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului 

auxiliar de specialitate de la judecătoriile arondate 

 

 La începutul anului 2016, la fiecare dintre judecătoriile arondate a 

fost stabilită tematica pentru învăţământul profesional atât al 

judecătorilor cât şi al personalului auxiliar fiind desemnat, prin hotărâre a 

colegiului de conducere, judecătorul care răspunde de organizarea 

activităţii de formare profesională continuă; au fost organizate întâlniri în 

care, pe lângă tematica stabilită, au fost discutate şi alte aspecte 

teoretice şi practice privitoare la aplicarea dispoziţiilor legale; de 

asemenea, la începutul anului, judecătorii au optat pentru participarea la 

seminarii în cadrul programului de formare continuă desfăşurat de 

Institutul Naţional de Magistratură fiind selectaţi numai unii dintre 

aceştia; formarea profesională a grefierilor, s-a realizat în cadrul 

instanţei dar şi prin intermediul cursurilor organizate de Şcoala Naţională 

de Grefieri. 
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Şi în cadrul acestor instanţe s-a manifestat acelaşi interes pentru 

desăvârşirea pregătirii profesionale atât prin studiu individual cât şi 

prin participarea la seminariile şi cursurile de pregătire organizate 

de Institutul Naţional al Magistraturii, dar şi de alte instituţii, şi nu în 

ultimul rând prin programul de formare profesională desfăşurat la 

nivelul fiecărei instanţe. 

 

3.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în 

cursul anului 2016 pe fiecare categorie de personal 

 

 3.3.1. Situaţia sancţiunilor disciplinare 

 

În ceea ce priveşte respectarea de către personalul instanţei a 

regulamentelor şi dispoziţiilor legale care le reglementează activitatea, 

trebuie subliniat faptul că, urmare a preocupării permanente a conducerii 

instanţei în tot cursul anului 2016, în ansamblu, întreaga activitate a 

personalului s-a circumscris, din punct de vedere calitativ, unui act de 

justiţie eficient şi corespunzător cerinţelor unei justiţii europene. 

Sub aspectul răspunderii judecătorilor, magistraţii Tribunalului 

Giurgiu şi cei ai Judecătoriei Bolintin Vale nu au fost supuşi vreunei 

proceduri de cercetare disciplinară de către Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

În acelaşi timp,  unui  judecător  de la Judecătoria Giurgiu, în 

cursul anului 2016,  i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, respectiv 

excluderea din funcţia de judecător a doamnei Datcu Camelia, conform  

Decretului nr. 722/22.07.2016 al Preşedintelui României.  

În afara acestui caz, toate sesizările efectuate de justiţiabili cu 

privire la activitatea desfăşurată de anumiţi judecători ai acestor 

instanţe, s-au dovedit a fi neîntemeiate, şi calificate ca atare de Inspecţia 

Judiciara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care a 
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concluzionat ca nu se prefigurează nici o situaţie de încălcare a 

dispoziţiilor legale sau a deontologiei profesionale. 

          În ceea ce priveşte răspunderea personalului auxiliar, de la 

tribunal şi cele două judecătorii arondate, în contextul în care personalul 

de la toate compartimentele şi-a îndeplinit în mod responsabil atribuţiile 

de serviciu, nu a existat  nici o sancţiune disciplinară. 

 

3.3.2. Situaţia sancţiunilor penale 

 

Sub aspectul răspunderii penale, în cursul anului 2016, împotriva  

judecătorilor şi personalului auxiliar de la Tribunalul Giurgiu şi 

instanţele arondate nu au fost  înregistrate plângeri sau sesizări care să 

atragă răspunderea penală, aceştia nefiind supuşi cercetării penale care 

să fi fost urmată de punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în 

judecată. 
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CAPITOLUL IV 

 

INFRASTRUCTURA INSTANŢEI 

 

Sediul Tribunalului Giurgiu se află, din anul 2004, în Palatul 

Justiţiei,din municipiul Giurgiu, strada Episcopiei, nr.13, judeţul Giurgiu, 

o clădire nouă, modernă cu o suprafaţă construită de 4.750 mp, care a 

îmbunătăţit substanţial condiţiile de muncă ale personalului. 

În Palatul Justiţiei funcţionează, pe lângă tribunal, şi Judecătoria 

Giurgiu; ca atare, întreaga concepţie a amenajării acestui sediu a pornit 

de la necesitatea organizării mai eficiente a activităţii celor două instanţe 

reuşindu-se gruparea, pe anumite nivele ale clădirii, a compartimentelor 

de lucru cu publicul (arhive curente, registraturi, biroul de informare şi 

relaţii cu publicul, biroul local de expertize, biroul de aplicare a apostilei,  

biroul avocaţilor) şi a celor 5 de săli de şedinţă, restul nivelelor (unde 

sunt situate birourile, biblioteca, sala de consiliu, ş.a.m.d.) fiind destinate 

exclusiv personalului celor două instanţe de judecată care împart acest 

sediu. 

În acest sediu, conducerea Tribunalului Giurgiu, deşi nu a reuşit 

separarea  serviciilor de lucru cu publicul pentru fiecare secţie,  întrucât 

configuraţia arhitectonică a clădirii nu a permis acest lucru, prin 

marcajele şi indicatoarele plasate la intrarea în clădire,  dar şi în 

interiorul acesteia, s-a creat posibilitatea unei mai uşoare orientări a 

justiţiabililor spre serviciile publice de care au nevoie. 

Totodată, spaţiile de deţinere pentru cei aduşi la judecată, aflate în 

subsolul clădirii, corespund normelor europene în materie, din punct de 

vedere al separării unor categorii de deţinuţi, al asigurării condiţiilor de 

siguranţă şi al respectării dreptului la apărare, prin amenajarea unor 

încăperi în care deţinuţii pot lua legătura cu avocaţii lor. 
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Toate sălile de şedinţă sunt dotate cu echipamente de înregistrare 

a dezbaterilor.  

Aplicarea dispoziţiilor Noului Cod de procedură civilă referitoare la 

cercetarea procesului şi dezbaterea procesului în camera de consiliu, 

prevăzută la 01 ianuarie 2019, va fi asigurată, în principal, prin 

planificarea corespunzătoare a şedinţelor de judecată, în sălile de 

şedinţă existente, dat fiind că spaţiul nu a permis amenajarea decât  a 

unei singure săli de consiliu, aceasta dacă nu se va agrea ideea 

achiziţionării sau închirierii unui alt spaţiu în proximitatea clădirii 

tribunalului. 

O problemă semnalată de conducerea Judecătoriei Giurgiu este 

aceea a insuficienţei spaţiilor de birouri destinate judecătorilor, întrucât, 

în intervalul scurs de la darea în folosinţă a actualului sediu al 

Tribunalului şi Judecătoriei Giurgiu, schema efectivă de judecători la 

această din urmă instanţă a crescut de la o medie de 10 judecători la 

una de 31 de judecători, în condiţiile în care, au fost proiectate un număr 

total de 9 birouri pentru judecători. Necesitatea asigurării unor condiţii de 

muncă corespunzătoare  a impus şi impune, în continuare, găsirea unor 

soluţii. Dacă, până în prezent, soluţiile identificate au fost acelea de 

restrângere a birourilor destinate procurorilor pentru studiul dosarelor, de 

la două birouri, la unul singur şi, respectiv, a repartizării a mai mult de 2 

judecători într-un birou, pe viitor, se are în vedere eliberarea a cel puţin 

încă 2 birouri ocupate, în prezent, ca urmare a Protocolului încheiat cu 

Ministerul Justiţiei, de Serviciul de Probaţiune, fie prin găsirea unui alt 

spaţiu la nivelul destinat lucrului cu publicul, fie prin închirierea de către 

acest serviciu a unui spaţiu în afara tribunalului. 

Pe fondul creşterii volumului de cauze, atât la nivelul Tribunalului 

Giurgiu, cât şi la nivelul Judecătoriei Giurgiu, spaţiile destinate arhivei şi 

registraturii au devenit insuficiente, astfel că, au fost identificate şi 

amenajate trei noi spaţii de depozitare a dosarelor arhivate, unul într-o 
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încăpere ce până la acel moment avusese destinaţia de magazie 

materiale, şi altul într-o încăpere de la parterul clădirii în care a 

funcţionat, o perioadă, fiind desfiinţat, un birou al Direcţiei de Taxe şi 

Impozite Giurgiu pentru facilitarea plăţii taxelor de timbru, iar cel de al 

treilea fiind amenajat pe holul de la subsolul clădirii, de asemenea, pe 

hol amplasându-se şi mai multe dulapuri în care se pot depozita dosare. 

În  acelaşi sens s-a început amenajarea şi a unui alt spaţiu, la 

mezaninul clădirii, spaţiu ce urmează a fi închis cu geamuri termopan şi 

dotat cu rafturi pentru depozitarea dosarelor Judecătoriei Giurgiu, 

aceasta  fiind instanţa cea mai afectată de lipsă de spaţiu. 

De menţionat că în cursul anului trecut au fost iniţiate demersuri 

pentru închirierea, în primă fază, a unui spaţiu în proximitatea sediului 

celor două instanţe, care să fie folosit cu destinaţia arhivă sens în care 

au fost informate atât Curtea de Apel Bucureşti cât şi Ministerul Justiţiei. 

În ceea ce priveşte Judecătoria Bolintin Vale s-a reuşit, după o 

perioadă îndelungată,  finalizarea în anul 2011 a lucrărilor de reabilitare 

şi reamenajare a sediului acestei instanţe la standarde conforme 

desfăşurării în bune condiţii a activităţii. 

Echipamente şi aplicaţii informatice. Tribunalul Giurgiu şi 

judecătoriile din jurisdicţia sa sunt dotate cu următoarele echipamente 

IT: 

 

Instanţa Staţii lucru Imprimante 

Tribunalul Giurgiu            138 37 

Judecătoria Giurgiu 71 14 

Judecătoria Bolintin 29 8 

 

 În prezent fiecare judecător şi grefier de şedinţă are propriul 

calculator şi, implicit, acces la legislaţie, actualizată zilnic, şi 

jurisprudenţa relevantă. De asemenea, judecătorii şi mare parte a 

personalului auxiliar sunt conectaţi la Internet şi, astfel, accesarea site-
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urile curţilor internaţionale cu jurisprudenţă relevantă pentru instanţele 

române a devenit mai facilă.  

Compartimentele care lucrează cu publicul au în dotare 

calculatoare şi imprimante făcând posibilă informarea promptă a 

justiţiabililor. 

În plus, Tribunalul Giurgiu şi judecătoriile din jurisdicţia acestuia 

sunt dotate cu info-chioşcuri de la care cei interesaţi pot obţine direct 

relaţii despre dosarele aflate pe rolul instanţelor. 

Principala aplicaţie utilizată pentru evidenţa informatizată a 

activităţii Tribunalului Giurgiu şi judecătoriilor arondate este ECRIS, în 

varianta sa ECRIS IV, dată în exploatare la sfârşitul anului 2010; 

suportul necesar unei exploatări corecte este asigurat, pentru personalul 

instanţelor, de specialiştii IT de la tribunal.  

Pentru a da eficienţă dispoziţiilor procedurale penale privind 

audierea martorilor cu identitate protejată, Tribunalul Giurgiu a fost dotat 

cu echipamente care permit transmiterea semnalului audio/video din 

camera de audiere în sala de şedinţă, cu distorsionarea vocii şi a 

imaginii transmise şi cu asigurarea posibilităţii pentru complet, avocaţi, 

participanţi de a adresa întrebări direct martorului respectiv. 

În prezent, pe lângă înregistrarea audio a şedinţelor de judecată, 

în materie penală, o astfel de înregistrare se efectuează, conform noilor 

prevederi legale, şi în materie civilă, pentru cauzele cărora le sunt 

aplicabile dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă.  

 Pe parcursul anului 2016 au fost primite echipamente informatice 

achiziţionate, după cum urmează:  

- 1 server ”Lenovo System x3650 M5” pentru fiecare instanță, prin 

procedura “Achiziționare echipamente hardware pentru Ministerul 

Justiției și instanțele de judecată”, menite să înlocuiască din punct de 

vedere hardware vechile servere ECRIS; 

- prin proiectul “Norway Grants”, finanţat prin Mecanismul Financiar 
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Norvegian 2009-2014, 2 servere;  

- 2 echipamente de rețea – router, unul pentru Tribunalul Giurgiu și 

Judecătoria Giurgiu și unul pentru Judecătoria Bolintin Vale; 

- din fonduri puse la dispoziţie de Ministerul Justiţiei, un număr de 

24 staţii de lucru, reuşindu-se astfel înlocuirea în cvasitotalitate a 

calculatoarelor la nivelul tribunalului; pentru celelalte două instanţe 

solicitându-se în continuare fonduri. 

De la începutul anului 2015, Tribunalul Giurgiu şi instanţele 

arondate, în baza contractului de custodie semnat cu S.C.ECOCART 

HOLDING SRL, au beneficiat de suplimentarea echipamentelor de 

printare printr-un număr de 33 de imprimante, 3 multifuncţionale şi 3 

copiatoare.  

Alocaţia bugetară iniţială a anului 2016 – cap.61.01 Ordine 

publica şi siguranţă naţională  pentru Tribunalul Giurgiu şi pentru cele 

două judecătorii care funcţionează în raza sa teritorială a fost de 

14.975.900 lei, iar cea  finală, prin efectul rectificărilor bugetare 

succesive, de 15.595.726 lei, cu următoarea structură: 

cheltuieli de personal  – 13.833.127  lei  

bunuri şi servicii  – 1.556.148 lei 

alte cheltuieli –despăgubiri civile – 45.451  lei. 

cheltuieli de capital - 161.000 lei, faţă de  anul 2015 observându-

se o creştere a sumelor destinate bunurilor şi serviciilor, ceea ce a 

permis achiziţionarea  unor obiecte de inventar absolut necesare bunei 

desfăşurări a activităţii instanţei. 

Alocaţia bugetară iniţială a anului 2016 - cap.54.01 Alte servicii 

publice generale  pentru Tribunalul Giurgiu şi pentru cele două 

judecătorii care funcţionează în raza sa teritorială a fost de 512.000 lei, 

iar cea  finală, prin efectul rectificărilor bugetare succesive, de 631.127 

lei, cu următoarea structură: 

bunuri şi servicii  – 631.127 lei. 
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Creditele deschise, ce au fost utilizate potrivit destinaţiei 

aprobate,  au fost, la cap.61.01, în sumă de  15.588.574 lei, după  cum  

urmează: 

cheltuieli de personal – 13.830.156 lei 

cheltuieli materiale şi servicii – 1.553.156 lei 

alte cheltuieli – despăgubiri civile – 45.900  lei  

cheltuieli de capital     -  158.776 lei. 

Creditele deschise, ce au fost utilizate potrivit destinaţiei 

aprobate,  au fost, la cap.54.01, în sumă de  613.314 lei, după  cum  

urmează: 

bunuri şi servicii – 613.314 lei 

 

Structura cheltuielilor din buget pe destinaţii se prezintă astfel:  

cheltuieli de personal – 99,98 % 

cheltuieli materiale şi servicii – 99,85 % 

alte cheltuieli – despăgubiri civile – 100 % 

cheltuieli de capital –98,62%. 

 

Cheltuieli de personal 

În anul 2016 din creditele alocate pentru cheltuieli de personal s-

au achitat drepturile salariale ale personalului Tribunalului Giurgiu şi 

instanţelor arondate,  indemnizaţiile de delegare, de instalare, chirii 

pentru magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate care nu deţin 

locuinţă proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară 

activitatea, transportul dintre localitatea de domiciliu şi cea în care 

magistraţii şi personalul auxiliar de specialitate îşi desfăşoară activitatea, 

transportul în limita a  3 călătorii pentru magistraţi, transportul pentru 

concediu de odihnă al personalul auxiliar de specialitate şi conex,  şi  

medicamente. 
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 Bunuri  şi  servicii 

Finanţarea în justiţie este condiţionată în mod substanţial de 

existenţa  resurselor  financiare  necesare sprijinirii procesului de 

îndeplinire a obiectivelor stabilite. 

  Creditele alocate în bugetul anului 2016 pentru „Bunuri şi 

servicii” au asigurat desfăşurarea, la un nivel mediu, atât a activităţii 

proprii a Tribunalului Giurgiu, cât şi a celor două instanţe judecătoreşti 

din circumscripţia teritorială. 

  Creditele alocate  la  „Bunuri  şi servicii”  în  sumă  de 1.553.742, 

au fost utilizate pentru: 

 achitarea consumurilor privind utilităţile: energie electrică, 

gaze, apă, energie termică; 

 achiziţionare de rechizite, imprimate, registre, materiale 

consumabile copiatoare, calculatoare, imprimante (tonere), piese de 

schimb, carburanţi,  plată servicii curăţenie, actualizare programe 

utilizate; 

 transmiterea  corespondenţei - plicuri ; 

 procurare obiecte de inventar: rafturi arhivă, ştampile, robe 

pentru judecători şi grefieri, jaluzele pentru  sala de consiliu, scaune şi 

birouri pentru personalul instanţei, switch, aparate de aer condiţionat, 

suport prosoape hârtie şi dozatoare săpun lichid pentru WC, măsuţe şi 

fotolii pentru birourile judecătorilor, frigider, aspiratoare pentru instanţe;  

 decontarea transportului pentru deplasările în interesul 

serviciului; 

 expertize medico – legale dispuse de instanţă a fi achitate 

din fondurile tribunalului. 

  În funcţie de nivelul alocaţiei bugetare, s-au realizat lucrări de 

reparaţii curente  la  clădirea în care funcţionează Tribunalul Giurgiu şi 

Judecătoria Giurgiu, respectiv, reparaţie curentă a instalaţiei de 
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climatizare centralizată parter şi mezanin la sediul comun al Tribunalului 

Giurgiu şi Judecătoriei Giurgiu. 

      La capitolul investiţii au fost alocate fonduri pentru achiziţionarea a 

24 staţii de lucru, inclusiv 24 licenţe MS Office, 1 grup electrogen pentru 

sediul comun al Tribunalului Giurgiu şi Judecătoriei Giurgiu, poartă 

detectoare de metale pentru sediul Judecătoriei Bolintin Vale. 

 Raportat la nevoile instanţei considerăm că în anul 2016 fondurile 

alocate au fost suficiente, acestea permiţând acoperirea în totalitate a 

cheltuielilor de personal, precum şi achiziţionarea de bunuri necesare 

pentru bunul mers al activităţii instanţei, neexistând sincope din punct de 

vedere financiar. 
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CAPITOLUL V 

 

DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie a fost creat pentru a 

asigura libera circulaţie a persoanelor şi pentru a oferi un înalt nivel de 

protecţie . Acesta reuneşte diverse domenii de politici, de la gestionarea  

frontierelor externe ale Uniunii Europene la cooperarea judiciară în 

materie civilă şi penală. Include, de asemenea, politicile în domeniul 

azilului şi imigraţiei, cooperarea poliţienească şi lupta împotriva 

infracţionalităţii (terorism, crimă organizată, traficul de persoane, droguri 

etc.).  

Într-un spaţiu marcat de o mobilitate în creştere, prioritatea ar 

trebui să o constituie dezvoltarea şi promovarea unui spaţiu judiciar 

european pentru cetăţeni, înlăturând obstacolele actuale în calea 

exercitării drepturilor acestora. Prin urmare, hotărârile judecătoreşti 

trebuie să fie recunoscute şi executate de la un stat membru la altul fără 

dificultăţi. Sistemele judiciare ale celor 28 de state membre ar trebui să 

poată funcţiona împreună, într-un mod coerent şi eficient, respectând 

tradiţiile juridice naţionale. 

Principiul recunoaşterii reciproce reprezintă piatra de temelie a 

construcţiei Europei justiţiei. Progresele juridice importante realizate în 

cursul anilor trecuţi ar trebui să fie consolidate şi puse în aplicare cu 

fermitate. Totuşi, acestea nu ar putea fi concretizate fără a spori 

încrederea reciprocă între actorii din sfera juridică. 

Tratatul de la Maastricht a introdus, în cadrul Uniunii 

Europene,aspectele de justiţie şi afaceri interne, care se tratau până 

atunci la un nivel interguvernamental. De atunci, gradul de integrare 

între statele membre în legătură cu aceste aspecte, precum şi rolul 
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Parlamentului European şi cel al Curţii de Justiţie, nu încetează să 

crească. Programele de la Tampere şi de la Haga au oferit un impuls 

politic important pentru consolidarea acestor politici fundamentale pentru 

cetăţeni, înregistrându-se o serie de progrese: 

- promovarea unui nivel ridicat de încredere între autorităţile 

naţionale(în domeniul penal, s-au îmbunătăţit în mod special schimburile 

de informaţii); 

- mandatul de arestare european, care a redus semnificativ, la 

rândul său efortul necesar pentru extrădarea infractorilor şi a redus 

durata procedurii de la un an până la între 11 zile şi şase săptămâni; 

- eforturile făcute în lupta împotriva terorismului şi a crimei 

organizate,inclusiv a criminalităţii informatice, precum şi pentru 

protejarea infrastructurilor importante; 

- în domeniul comercial şi în cel civil; cetăţenii UE dispun la ora de 

mijloace mai simple si mai rapide pentru a-şi recupera creanţele în 

situaţii transfrontaliere; s-au stabilit norme comune pentru legile 

referitoare la răspunderea civilă şi la contracte; s-a ameliorat protecţia 

copilului, mai ales pentru a se asigura posibilitatea menţinerii de 

contacte regulate cu părinţii după o separare şi pentru a descuraja 

răpirile pe teritoriul UE. 

Tratatul de la Lisabona a consolidat realizarea unui spaţiu 

european comun în care persoanele să circule liber şi să beneficieze de 

o protecţie judiciară eficace, împărţind temele referitoare la spaţiul de 

libertate, securitate şi justiţie în patru domenii: 

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

- cooperarea judiciară în materie civilă; 

- cooperarea judiciara în materie penală; 

- cooperarea poliţieneasca. 

Programul de la Stockholm stabileşte priorităţile Uniunii 

Europene (UE ) pentru spaţiul de justiţie, libertate şi securitate pentru 
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perioada 2010- 2014. Pe baza realizărilor programelor de la Tampere şi 

Haga, acest program vizează abordarea provocărilor viitoare şi 

continuarea consolidării spaţiului de justiţie, a libertăţii şi a securităţii, 

prin acţiuni axate pe interesele şi nevoile cetăţenilor. 

Una din priorităţile pe care se concentrează programul de la 

Stockholm o reprezintă Europa justiţiei, care presupune că în întreaga 

Uniune Europeană trebuie creat un spaţiu european al justiţiei. Trebuie 

facilitat accesul cetăţenilor la justiţie, pentru ca drepturile acestora să fie 

aplicate mai bine In UE. În acelaşi timp, trebuie dezvoltate în continuare 

cooperarea dintre autorităţile judiciare şi recunoaşterea reciprocă a 

deciziilor instanţelor în cadrul UE, atât în materie civilă, cât şi în materie 

penală. În acest scop, ţările UE trebuie să utilizeze e-justiţia (tehnologiile 

informaţiei şi ale comunicării din domeniul justiţiei), să adopte norme 

minime comune pentru armonizarea standardelor de drept penal şi drept 

civil şi să consolideze încrederea reciprocă. Uniunea Europeană trebuie, 

de asemenea, să urmărească realizarea coerenţei cu ordinea juridică 

internaţională, în vederea creării unui mediu juridic caracterizat prin 

securitate pentru interacţionarea cu ţările terţe. 

În acest context, având în vedere competenţa materială şi 

funcţională dată prin lege instanţelor, rolul acestora în consolidarea 

spaţiului de libertate, securitate şi justiţie al Uniunii Europene vizează, în 

esenţă, aplicarea principiilor supremaţiei dreptului comunitar, al efectului 

direct, al interpretării uniforme şi al răspunderii statului membru pentru 

încălcarea dreptului comunitar, dar şi utilizarea instrumentelor cooperării 

judiciare internaţionale în relaţia cu celelalte state membre (în special, 

cele legate de recunoaşterea şi punerea în executare a hotărârilor şi de 

administrarea probelor), pentru o mai bună înfăptuire a justiţiei. 

Tot instanţele naţionale sunt actorii principali în materie de 

cooperare judiciară internaţională, toate actele normative incidente 
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încurajând contactul direct dintre instanţele judecătoreşti în acest 

domeniu. 

Deşi incidenţa normelor dreptului Uniunii Europene în soluţionarea 

cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti naţionale nu este una 

majoră, în continuare vor fi expuse materiile în care normele europene 

au fost aplicate la nivelul Tribunalului Giurgiu. 

În materie penală,  în sensul Legii nr.302/2004 privind cooperarea 

judiciară internaţională, cu modificările ulterioare, asistenţa judiciară 

internaţională cuprinde îndeosebi următoarele activităţi:  

   - comisiile rogatorii internaţionale;  

   - audierile prin videoconferinţă;  

  - înfăţişarea în statul solicitant a martorilor, experţilor şi a 

persoanelor urmărite;  

   - notificarea actelor de procedură care se întocmesc ori se 

depun într-un proces penal;  

   - cazierul judiciar;  

   - alte forme de asistenţă judiciară.  

 Astfel, în cursul anului 2016, Tribunalul Giurgiu a emis 4 

mandate europene de arestare, toate fiind active; în timp  ce   

Judecătoria Giurgiu a emis 13 mandate europene de arestare, iar 

Judecătoria Bolintin Vale 4 astfel de mandate. 

De asemenea, la nivelul  Judecătoriei Giurgiu  s-au efectuat 2 

comisii rogatorii pentru Bulgaria, la aceeaşi instanţă înregistrându-se şi 5 

cereri privind  recunoaşterea unor hotărâri ce impun sancţiuni pecuniare 

pronunţate în state precum Germania şi Italia. 

La Judecătoria Giurgiu a fost înregistrată şi o cerere de 

recunoaştere a unei ordonanţe prin care a fost acordată de către Biroul 

de supraveghere din cadrul Penitenciarului Cantanzaro Italia o reducere 

a pedepsei, cererea fiind încă respinsă ca inadmisibilă în considerarea 

faptului că legea română nu prevede posibilitatea acordării de către 
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penitenciar a unor reduceri ale pedepsei cu zile de eliberare anticipată, 

astfel încât respectiva ordonanţă nu poate fi aplicată pe teritoriul 

României iar pedeapsa în a cărei executare se află petentul nu poate fi 

redusă 

Tot în materie penală cooperarea judiciară s-a realizat şi sub 

forma  comunicării de acte judiciare şi notificări formulate de autorităţile 

judiciare a altor state, îndeosebi Germania.  

În materie civilă, la Tribunalul Giurgiu  în cursul anului 2016 s-

au înregistrat  9 cereri ce au avut ca obiect recunoaşterea înscrisurilor şi 

hotărârilor străine (exequator), în general pentru ţări din Comunitatea 

Europeană, toate acestea fiind soluţionate favorabil. 

Totodată la Tribunalul Giurgiu  au fost înregistrate şi soluţionate un 

număr de 24 cereri privind aplicarea apostilei de la Haga, pentru ţări 

precum: Italia, Spania, Grecia şi Germania. 

La Judecătoria Giurgiu în materie civilă s-au înregistrat 7 cereri 

având ca obiect comisii rogatorii internaţionale în state precum: Italia, 

Bulgaria, Germania, Franţa, Slovacia. 

 Judecătoria Bolintin Vale a solicitat o cerere de comisie 

rogatorie către Italia. 

De asemenea, la Judecătoria Bolintin Vale în aplicarea 

Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 

privind notificarea şi comunicarea în statele membre a actelor judiciare 

şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială şi a  Regulamentului (CE) 

nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între 

instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie 

civilă sau comercială,  s-au înregistrat un număr de 8 cauze, având ca 

obiect comunicarea de acte judiciare şi notificări formulate de autorităţile 

judiciare a altor state, precum: Federaţia Rusă, Franţa, Bulgaria, 

Germania, ce au fost soluţionate cu promptitudine. 
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CAPITOLUL VI 

 

CONCLUZII  

 

Analizând datele statistice prezentate mai sus rezultă că, la nivelul 

Tribunalului Giurgiu, volumul de activitate a înregistrat o creştere cu 

12,55%, faţă de anul 2015, în condiţiile în care, resursele umane au 

rămas, în mare parte, aceleaşi, în sensul că, instanţa a funcţionat în 

medie cu acelaşi număr de judecători şi grefieri astfel că, volumul de 

activitate al fiecărui judecător şi grefier a depăşit cu mult un volum 

rezonabil de muncă. 

Şi în cursul anului 2016, Tribunalul Giurgiu s-a confruntat cu o 

lipsă acută de judecători, funcţionând efectiv cu un număr mediu de 14 

judecători în primele 8 luni ale anului şi respectiv 16 judecători în 

ultimele 4 luni, la o schema funcţională de 22 judecători la finele anului,  

ceea ce a determinat participarea judecătorilor într-un număr mare de 

şedinţe pe lună şi o încărcătură mare de dosare pe judecător, respectiv 

de 1.119 de dosare (faţă de media pe ţară de 724), cifră ce situează 

Tribunalul Giurgiu pe locul doi pe ţară, conform situaţiei întocmite de 

Consiliul Superior al Magistraturii. 

Practic, la începutul anului 2016 schema tribunalului prevedea 18 

posturi de judecători din care până la 01 iulie 2016 numai 14 efectiv 

ocupate, 2 fiind vacante şi 2 temporar vacante. 

Începând cu  01 iulie 2016  s-a reuşit urmare a concursului de 

promovare  din aprilie 2016 ocuparea celor 2 posturi vacante,  la 29 

iunie 2016 fiind ocupat cu mandat şi postul de preşedinte de secţie 

penală de către domnul judecător Istrătescu Achim, care până la acel 

moment ocupase cu delegaţie acest post. 

Trebuie precizat că dintre cei doi judecători care au promovat la 

Tribunalul Giurgiu, urmare a concursului din sesiunea aprilie 2016, unul 
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a fost transferat la Tribunalul Bucureşti după numai 2 luni de activitate, 

în locul acestuia valorificându-şi rezultatul aceluiaşi concurs un alt 

judecător de la Judecătoria Giurgiu. 

De asemenea, cu data de 01 iulie  2016 s-a mai admis o cerere de  

transfer a unei doamne judecător de la Tribunalul Giurgiu, pe locul 

rămas vacant, valorificându-şi rezultatul concursului din aprilie 2016 o 

altă doamnă judecător de la Judecătoria Timişoara. 

În atare situaţie, începând cu luna septembrie 2016 la Tribunalul 

Giurgiu au funcţionat efectiv 16 judecători, dintr-o schemă de 18, 

schemă care la finele anului  a fost mărită la 22 posturi de judecător. 

Deşi redimensionarea schemei nu poate fi decât un lucru 

îmbucurător pentru instanţă, faptul că în continuare aceasta 

funcţionează efectiv cu numai 16 judecători, locurile vacante nefiind 

deosebit de atractive, ocupându-se cu dificultate, în timp ce se aprobă 

cereri de transfer ale unor judecători, este de natură să conducă în 

continuare la supraîncărcarea activităţii judecătorilor, situaţie ce 

trenează de o perioadă îndelungată şi ale cărei consecinţe se pot 

reflecta la un moment dat în indicii de calitate ai instanţei; practic 

aceeaşi judecători ai instanţei confruntându-se cu un volum de activitate 

foarte mare de peste 10 ani. 

Nici în ceea ce priveşte personalul auxiliar lucrurile nu au stat mai 

bine, aceleaşi aspecte vizând supraîncărcarea rămânând valabile, chiar 

şi în condiţiile în care în cursul anului 2016 s-a mărit şi schema de 

grefieri cu încă 3 posturi, dintre care unul este vacant şi în prezent;  mai 

mulţi grefieri confruntându-se cu probleme de sănătate pe fondul unei 

activităţi suprasolicitante. 

Şi la cele 2 judecătorii supraîncărcarea judecătorilor mai ales în 

anul 2016, a constituit o problemă majoră, în condiţiile în care ambele 

instanţe se confruntă cu fluctuaţii mari de personal (cereri de transfer 

formulate şi admise constant; delegări, concedii medicale) şi pe fondul 
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creşterii semnificative a volumului de activitate, în special la Judecătoria 

Bolintin Vale, unde s-a înregistrat o creştere de 62,03%. 

Astfel la Judecătoria Giurgiu în prezent din 31 de posturi de 

judecător în schemă  numai 20 sunt ocupate, iar Judecătoria Bolintin 

Vale a funcţionat în 2016 cu numai 4 judecători, dintr-o schemă redusă  

de la 8 la 6 posturi în anul 2015. 

Judecătorii şi personalul auxiliar au dreptul de a nu fi 

supraîncărcaţi cu un volum de muncă care excede programului lor de 

lucru prevăzut de lege, deoarece o supraîncărcare constantă pune în 

pericol eficienţa şi calitatea muncii lor, în detrimentul sistemului judiciar 

şi al justiţiabililor, reduce motivaţia şi duce la riscuri din punct de vedere 

al sănătăţii.  Mai mult, o supraîncărcare constantă poate însemna 

încălcarea independenţei justiţiei, dacă judecătorii nu pot dedica timpul 

necesar asigurării unui proces echitabil şi unei soluţionări juste pentru 

fiecare cauză în parte. 

Chiar şi în această  situaţie deficitară a resurselor umane existentă 

la nivelul instanţei, în cursul anului 2016, prin eforturile deosebite ale 

judecătorilor, conjugate cu cele ale personalului auxiliar, în urma analizei 

activităţii instanţei, din perspectiva indicatorilor de eficienţă, s-a reuşit 

obţinerea gradului „eficient”, practic singura vulnerabilitate  constituind-

o depăşirea termenului de redactare în unele cazuri.  

Raportat la resursele umane existente s-a încercat şi apreciem că  

s-a şi reuşit o repartizare echilibrată pe secţii a judecătorilor şi grefierilor, 

respectiv 5 judecători şi 6 grefieri în cadrul secţiei penale şi 11 judecători 

plus 11 grefieri la secţia civilă, repartizare care a ţinut cont de volumul 

de activitate al fiecărei secţii,  precum şi de specificul activităţii 

desfăşurate de judecătorii din secţia penală care trebuie să asigure 

serviciul de permanenţă şi în afara programului de lucru, precum şi în 

zilele nelucrătoare. 

Faţă de cele mai sus relevate, dacă în anii trecuţi principala 
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problemă cu care ne confruntam era subdimensionarea schemelor de 

personal, începând cu finele anului 2016, când acestea au fost mărite a 

apărut o altă problemă – respectiv aceea a ocupării locurilor vacante. 

Ca măsuri în această privinţă, conducerea Tribunalului Giurgiu nu 

are în proprie competenţă alte soluţii decât argumentarea avizelor ce se 

solicită odată cu formularea cererilor de transfer (eventual 

identificarea/atragerea unor judecători ce ar putea fi transferaţi ori 

delegaţi la instanţele din Giurgiu). 

Pe de altă parte, există perspectiva ocupării la Tribunalul Giurgiu a 

unor posturi vacante  prin examen în anul 2017. 

În altă ordine de idei, independent de aspectele anterior 

menţionate, se impune continuarea măsurilor din anul 2016 pentru o şi 

mai bună situaţie din punct de vedere statistic, măsuri ce au constat 

pe de o parte în identificarea cauzelor care conduc la soluţionarea cu 

întârziere a proceselor şi înlăturarea acestora, reducerea duratei 

procedurilor, diminuarea numărului dosarelor mai vechi de un an, 

respectiv şase luni, reducerea vechimii dosarelor în sistem, soluţionarea 

cauzelor cu celeritate, precum şi creşterea operativităţii generale. 

Ocuparea posturilor de judecători şi grefieri ar fi benefică şi ar 

ajuta şi la remedierea unei alte vulnerabilităţi identificate la nivelul 

Tribunalului Giurgiu şi care vizează necesitatea  înfiinţării unei a treia 

secţii la Tribunalul Giurgiu precum şi a compartimentelor arhivă şi 

registratură pentru fiecare secţie în parte. 

Înfiinţarea celei de a treia secţii, de contencios administrativ fiscal 

şi litigii de muncă, nu a fost posibilă până în prezent, principalele motive 

fiind cronica lipsă a personalului necesar funcţionării unei astfel de secţii, 

atât judecători cât şi grefieri. 

Ponderea cauzelor de contencios administrativ fiscal şi litigii de 

muncă în cadrul celor aflate pe rolul secţiei civile, numărul crescut şi 

specificul acestora, precum şi nevoia de a se ajunge la o reală 
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specializare a judecătorilor secţiei civile, care, în prezent, soluţionează 

toate cauzele altele decât cele penale, sunt motivele care determină 

necesitatea existenţei unei astfel de secţii la nivelul Tribunalului Giurgiu, 

cu atât mai mult necesară în condiţiile intrării în vigoare a Noului Cod de 

procedură civilă. 

Aşa cum am  arătat, în cele ce preced, la Tribunalul Giurgiu cele 

două secţii existente, civilă şi penală, sunt deservite de o singură arhivă 

şi o singură registratură, împrejurare de natură să îngreuneze 

efectuarea operaţiunilor specifice celor două compartimente. 

Deşi conducerea Tribunalului Giurgiu a fost preocupată permanent 

de găsirea unor soluţii optime pentru organizarea, la nivelul fiecărei 

secţii, a câte unui serviciu de registratură şi arhivă, acestea nu au fost 

identificate, în principal, din cauza lipsei personalului;  în schema 

tribunalului existând un singur post de grefier arhivar şi, din păcate, 

devenind imposibilă delegarea unor alţi grefier la aceste compartimente. 

  Dacă în privinţa spaţiilor s-ar fi putut identifica unele soluţii pentru 

funcţionarea, în mod separat, pe secţii, a compartimentelor anterior 

menţionate, suplimentarea schemei cu personalul auxiliar necesar,cât şi 

ocuparea acesteia, exced posibilităţilor de intervenţie ale conducerii. 

O altă vulnerabilitate sesizată la nivelul Tribunalului Giurgiu şi care 

este valabilă şi în cazul Judecătoriei Giurgiu vizează arhiva fiecărei 

dintre aceste instanţe, în cadrul cărora nu există un spaţiu suficient de 

adecvat care să permită depozitarea dosarelor aflate în conservare, în 

conformitate cu standardele impuse de Arhivele Naţionale, acest fapt 

fiind sesizat şi cu ocazia ultimului control al acestei din urmă instituţii, 

efectuat în luna octombrie 2014. Acest fapt este determinat de aceea că 

de la momentul proiectării clădirii ce serveşte ca şi sediu al instanţei şi 

până în prezent, activitatea a crescut considerabil, (cu titlu de exemplu 

la Tribunalul Giurgiu ajungându-se de la un număr de aproximativ 3.000 

de dosare anual, la peste 10.000). 
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De asemenea, se întâmpină în continuare greutăţi în ceea ce 

priveşte şi logistica necesară bunei desfăşurări a activităţii specifice 

(mobilier, instalaţii şi sisteme de conservare, de supraveghere, etc.) deşi 

conducerea tribunalului a avut în vedere necesitatea remedierii situaţiei 

la fundamentarea fiecărui proiect de buget, demersurile sale nefiind 

decât în parte încununate de succes.  

Astfel, în anul 2016,  principala problemă a constituit-o  lipsa 

spaţiului de arhivă, sens în care s-au iniţiat demersuri pentru închirierea 

unui spaţiu adecvat în acest sens. 

Se impune continuarea demersurilor din anul 2016 pentru 

rezolvarea acestor probleme, dar este evident că, în lipsa alocării de 

fonduri în acest sens, situaţia spaţiului de depozitare va deveni din ce în 

ce mai grea, întrucât tribunalul, s-a transformat în ultimii ani din instanţă 

de apel şi de recurs în instanţă de fond, cu preponderenţă, crescând 

semnificativ numărul dosarelor ce trebuie arhivate în viitor. 

Colaborarea şi, în general, relaţiile de serviciu între judecătorii 

instanţei, între aceştia şi conducerea instanţei,  ca de altfel şi cele cu 

personalul auxiliar, le apreciez ca fiind foarte bune, lipsite de tensiuni ori 

sincope care să afecteze climatul îndeplinirii atribuţiilor, ceea ce 

reprezintă o chestiune de normalitate dar poate şi una de remarcat, 

pozitivă. 

De asemenea, din perspectiva colaborării interinstituţionale, 

relaţiile cu celelalte instituţii implicate în înfăptuirea actului de justiţie atât 

la nivel local (parchete, barou de avocaţi), cât şi central (Curtea de Apel 

Bucureşti, Consiliul Superior al Magistraturii), s-au desfăşurat în bune 

condiţii, existând un climat deosebit de favorabil, datorat  disponibilităţii 

în relaţionare, menţinerii unui cadru deontologic şi abilităţilor dovedite de 

comunicare.  

În concluzie, apreciem că în anul 2016, activitatea depusă de 

magistraţii şi personalul auxiliar din cadrul Tribunalului Giurgiu şi al 
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instanţelor arondate a fost una meritorie, eforturile fiind deosebite, fiind 

evidentă preocuparea pentru aplicarea corectă a legii, pentru a reda 

justiţiabililor încrederea deplină în puterea judecătorească şi în actul de 

justiţie, perspectivă din care mulţumesc tuturor pentru efortul depus.  

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI GIURGIU 
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