
 1

JUDECĂTORIA CALAFAT 
        JUDEŢUL DOLJ 
 
 

 
RAPORT  DE  BILANŢ 

 
AL  ACTIVITĂŢII  DESFĂŞURATĂ  DE  

JUDECĂTORIA  CALAFAT  ÎN  ANUL 2010 
 

 
 
 CAPITOLUL 1. 
 PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANŢEI 
 
 
 
 Judecătoria Calafat îşi are sediul în Municipiul Calafat, 
Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.27 judeţul Dolj şi îşi desfăşoară 
activitatea într-o clădire construită în anul  1964, renovată şi 
modernizată în anul 1994. 

Dispune  de o sală de şedinţe, 10 birouri pentru judecători şi 
grefieri şi alte 2 birouri pentru serviciul arhivă-registratură. 

Competenţa teritorială a Judecătoriei Calafat se extinde asupra 
municipiului Calafat, satelor aparţinătoare Basarabi, Golenţi şi 
Ciupercenii Vechi precum şi asupra comunelor Cetate, Maglavit (sat 
Hunia), Unirea, Moţăţei (Moţăţei sat, Moţăţei Gară, Dobridor), 
Ciupercenii Noi (sat Smîrdan), Poiana Mare (satele Tunarii Vechi, 
Tunarii Noi), Piscu Vechi (sat Pisculeţ), Ghidici, Seaca de Cîmp, 
Desa. 

În anul 2010, Judecătoria Calafat a început activitatea cu un 
număr de 3 judecători, 11 grefieri, 2 grefieri-arhivari, un agent 
procedural şi 2 muncitori. 

La 24 februarie 2010, a fost numit judecător la Judecătoria 
Calafat domnul Bădulescu Aurelian Gabriel, iar la 29 iunie 2010 a fost 
numit judecător domnul Marin Cosmin Nicuşor.  

Anual, pe rolul instanţei s-au înregistrat peste 3000 de dosare. 
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Activitatea nu este structurată pe secţii, fiecare complet 
soluţionând cauze civile, penale şi comerciale. 

Există două complete specializate în materie fondului funciar, 5 
complete specializate în materia minori şi familie, un complet 
specializat pe cazuri de corupţie. 

 
CAPITOLUL 2. 
 
ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI – ASPECTE 
CANTITATIVE 
 
2.1. Volumul de activitate 
 
        2.1.1. Volumul total de activitate 
 
        Stoc la 31 decembrie 2009                   -     196 
        Total dosare intrate  2010                    -    3365 
        Total rol 2010                                       -   3561 
        Dosare soluţionate 2010                       -   3350 
        Stoc la 31 decembrie 2010                   -     211 
        Suspendate                                            -    120 
 
         2.2.  Volumul de activitate pe materii 
 
         CIVIL 
 
         Stoc la 31 decembrie 2009                -        181 
         Total dosare intrate 2010                    -     2685 
         Total rol 2010                                     -    2866 
         Dosare soluţionate 2010                    -     2677 
         Stoc la 31 decembrie 2010                 -      189 
         Suspendate                                           -     112 
 
         COMERCIAL 
 
        Stoc la 31 decembrie 2009                   -         2 
        Total dosare intrate  2010                      -     460 
        Total rol 2010                                        -     462 
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        Dosare soluţionate  2010                       -     450 
        Stoc la 31 decembrie  2010                    -      12   
        Suspendate                                             -         8 

 
        PENAL 
         
        Stoc la 31 decembrie 2009                    -        13 
        Total dosare intrate 2010                       -      220 
        Total rol 2010                                        -      233 
        Dosare soluţionate 2010                       -       223 
        Stoc la 31 decembrie 2010                    -        10   
        Suspendate                                             -          0 

 
        2.3. Operativitate: 
 
        2.3.1 Indicele general de operativitate al instanţei 97,35% 
 
        2.3.2  Operativitatea pe materii 
 
                           Civil              -   97,20% 
                           Comercial     -   99,12% 
                            Penal            -   95,70% 
 
          2.3.3. Operativitatea pe judecător   -     95,81% 
 
             Mioara Popescu – C.1 
 
      Stoc la 31 decembrie 2009             -      66 
      Dosare intrate 2010                         -   765 
      Total rol 2010                                 -    831 
      Total soluţionate 2010                    -    786 
           Suspendate                                     -      29 
      Operativitate                                   -  98,00%  
 
      Mungiu Elena - C.2                          
      
          Stoc la 31 decembrie 2009           -       51 
      Dosare intrate 2010                      -      822 
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      Total rol 2010                               -      873 
      Total soluţionate 2010                 -      839 
              Suspendate                                   -       27 
      Operativitate                                 -   99,17% 
 
      Bădulescu Aurelian Gabriel – C.3                   
             Stoc la 31 decembrie 2009           -      17 
      Dosare intrate 2010                     -     533 
      Total rol 2010                             -      550 
      Total soluţionate 2010                -     492 
              Suspendate                                  -       23 
      Operativitate                                -    93,35% 
 

               Dorina Stoenescu – C.4 
       

              Stoc la 31 decembrie 2009         -          62 
      Dosare intrate 2010                     -       999 
      Total rol 2010                               -     1061               
      Total soluţionate 2010                 -      1017 
              Suspendate                                   -         36 

               Operativitate                                -    99,32% 
        

              Marin  Cosmin Nicuşor – C.5  
        
              Stoc la 31 decembrie 2009          -           0 
      Dosare intrate 2010                      -      246 
      Total rol 2010                               -      246 
      Total soluţionate 2010                 -       215 
              Suspendate                                   -          5 

               Operativitate                                -   89,22% 
  
   2.4. Încărcătura pe judecător       =        712 
  
  2.5. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici la 
nivelul instanţei în anul 2010. Vulnerabilităţi identificate. Măsuri de 
remediere propuse. 
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Dacă în 2009 indicele de operativitate al instanţei a fost de 
97,24%, în anul 2010 indicele general de operativitate a crescut la 
97,35%. 

Operativitatea pe judecător a crescut de la 88,67%, cât era în 
2009, la 95,81% în 2010. 

Această situaţie se datorează faptului că, deşi la începutul anului 
2010 activitatea s-a desfăşurat cu 3 judecători constituiţi în 3 complete 
de judecată, pe parcursul anului au fost numiţi alţi 2 judecători, astfel 
încât în al doilea semestru activitatea s-a desfăşurat cu 5 judecători 
constituiţi în 5 complete de judecată.  
   
 CAPITOLUL 3. 

ANALIZA  CALITATIVĂ  A  ACTIVITĂŢII INSTANŢEI 
 
3.1. Efectele principalelor modificări legislative operate în cursul 

anului 2010 asupra activităţii instanţei. 
Modificările legislative operate în cursul anului 2010 au avut 

efecte pozitive asupra sistemului judiciar. 
 
3.2. Indici de calitate ai activităţii judiciare. 
A. Repartizarea aleatorie a cauzelor.  

           La nivelul instanţei, cauzele nou intrate se repartizează 
aleatoriu în sistem informatizat prin folosirea programului ECRIS, cu 
respectarea principiului stabilităţii completelor de judecată şi 
continuităţii în soluţionarea cauzelor. 

 
B. Date privind durata de soluţionare a cauzelor.  
În general, durata de soluţionarea cauzelor la  nivelul 

Judecătoriei Calafat a fost de cel mult 6 luni. 
 
C. Ponderea atacabilităţii hotărârilor. Indicele de desfiinţare.  
Ponderea atacabilităţii hotărârilor în anul 2010 a fost de 12,47%  

iar indicele de desfiinţare a fost de 2,5%. 
În anul 2010 au fost atacate cu apel sau recurs un număr de 418 

hotărâri din totalul de  3350 pronunţate la nivelul instanţei şi s-au 
desfiinţat şi modificat un număr de 82 hotărâri. 

 Indicele de casare/menţinere a hotărârilor în căile de atac  este 
2,5 / 97,5%. 
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În căile de atac, în anul 2010, s-au desfiinţat sau modificat un 
număr de 82 de hotărâri şi un număr de 3268 hotărâri sunt definitive.     

          
D. Măsuri luate pentru unificarea practicii judiciare.  

La nivelul instanţei s-au luat măsuri pentru unificarea practicii, 
constând în discutarea în colectivul de judecători a problemelor de 
drept ivite în practică, analizarea hotărârilor desfiinţate sau modificate 
în căile de atac şi studierea practicii instanţelor de control judiciar. 

Au fost identificate cazurile de practică neunitară la nivelul 
instanţei şi discutate în colectivul de judecători. 

 
E. Aplicarea  dreptului comunitar, respectiv a C.E.D.O. la 

nivelul instanţei. 
În activitatea  judecătorilor instanţei noastre au fost aplicate 

dispoziţiile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului 
şi a Libertăţilor Fundamentale, astfel cum au fost interpretate în 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

Dreptul comunitar are acea calitate unică, spre deosebire de 
regulile tradiţionale internaţionale, de a produce efecte direct în sfera 
domestică a statelor membre CE. 

Pornind de la acest enunţ, judecătorii au interpretat dreptul intern 
în conformitate cu dreptul comunitar, acordând prioritate normelor 
comunitare faţă de normele interne contrare. 

În anul 2010 s-au emis 6 mandate europene de arestare şi 6 
mandate de urmărire internaţională . 

 
3.3. Creşterea gradului de specializare în activitatea judiciară. 
La nivelul Judecătoriei Calafat, în anul  2010 au existat 2 

complete specializate în materia fondului funciar  care s-au menţinut 
până la sfârşitul anului, 5 complete în materia minori şi familie şi  1 
complet specializat pe cauze de corupţie.  

 
  3.4. Formarea profesională la nivelul instanţei.  
În anul 2010,  toţi judecătorii au participat la programul de 

formare continuă la nivel descentralizat în cadrul instanţei. 
Întâlnirile de formare continuă la nivel descentralizat s-au 

desfăşurat conform programului anual completat cu studiul actelor 
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normative intrate în vigoare pe parcursul anului, prin prezentare de 
referate şi discutarea acestora. 

Lunar s-au întocmit referate privind practica de casare. 
Doi dintre judecătorii instanţei au participat la seminarii de 

pregătire la nivel centralizat prin I.N.M.  
Trei dintre grefierii instanţei au participat la seminarii de 

pregătire organizate de S.N.G. la nivel centralizat iar la nivelul 
instanţei, întâlnirile de formare continuă s-au desfăşurat conform 
programului anual, prin întocmirea de referate sub îndrumarea unui 
judecător. 

 
3.5. Aspecte privind calitatea managementului la nivelul 

instanţei. 
Întreaga activitate managerială şi administrativă se realizează de 

preşedintele instanţei, colegiul de conducere, judecătorii delegaţi să 
răspundă de activitatea diferitelor compartimente şi grefierul şef. 

Colegiul de conducere este format din preşedinte şi judecători 
aleşi în Adunarea generală a judecătorilor. 

Preşedintele, în calitatea sa de manager al instanţei, a încercat să 
influenţeze comportamentul decizional şi operaţional al personalului 
judecătoriei prin decizii adoptate în perimetrul celor 5 funcţii – 
previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare. 

 
3.6. Aspecte privind asigurarea transparenţei activităţii instanţei 

şi protecţia datelor cu caracter personal. 
Pentru a spori gradul de transparenţă a funcţionării instanţei, 

Colegiul de conducere a hotărât ca după pronunţarea soluţiilor acestea 
să fie evidenţiate în sistemul informatizat pentru a putea fi consultate 
de orice persoană, precum şi postarea pe site-ul judecătoriei a unor 
hotărâri judecătoreşti. 

În activitatea instanţei legată de aplicarea prevederilor Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public s-a 
înregistrat 5 cereri la Biroul de informare şi relaţii publice. 

Pe rolul instanţei nu s-au înregistrat litigii având ca obiect 
apărarea drepturilor  garantate de Legea 677/2001, drepturi încălcate 
în procedura prelucrării datelor cu caracter personal. 
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S-au prelucrat date cu caracter personal având  funcţie de 
identificare, referitoare la fapte penale sau contravenţionale, datele au 
fost stocate în registrele de executare penală, contravenţională, dosare. 

 
3.7. Asigurarea liberului acces la justiţie 
La nivelul Judecătoriei Calafat, în anul 2010, s-au pus în aplicare 

măsuri privind îmbunătăţirea accesului  liber la justiţie, şi anume: 
informarea justiţiabililor cu privire la procedura judiciară şi modul de 
funcţionare a instanţei, prin distribuirea de pliante, manifestări de tipul 
„porţi deschise”, asistenţă judiciară gratuită şi instalarea de 
INFOCHIOŞC în instanţă. 

 
3.8. Aspecte privind evaluarea şi răspunderea disciplinară a 

personalului instanţei. 
Pe parcursul anul 2010 nu s-au înregistrat încălcări ale 

disciplinei la Judecătoria Calafat. 
 
 
CAPITOLUL 4. 
 
GESTIONAREA RESURSELOR. 
4.1. Resurse umane aflate la dispoziţia instanţei în anul 2010. 

 
       4.1.1. Situaţia judecătorilor 
La începutul anului 2010, la nivelul Judecătoriei Calafat şi-au 

desfăşurat activitatea 3 judecători, care au format 3 complete de 
judecată. 

La 24.02.2010 a fost numit în funcţia de judecător la Judecătoria 
Calafat domnul Bădulescu Aurelian Gabriel, care, după desfăşurarea 
unui stagiu de pregătire prin INM a început activitatea de judecată ca 
şi judecător definitiv.  

La 29 iunie 2010 a fost numit în funcţia de judecător domnul 
Marin Cosmin Nicuşor care, după desfăşurarea stagiului de pregătire 
prin INM şi-a început activitatea ca judecător definitiv. 

În semestrul doi al anului 2010 activitatea s-a desfăşurat cu 5 
judecători – preşedintele judecătoriei şi 4 judecători, formându-se 5 
complete de judecată. 
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       4.1.2. Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 
auxiliar. 

 La Judecătoria Calafat, funcţionează 11 grefieri, 2 grefieri – 
arhivari, 1 agent procedural şi 2 muncitori. Această schemă  a 
personalului auxiliar este satisfăcătoare pentru activitatea instanţei.  

 
4.2. Resurse materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 2010. 
Judecătoria Calafat deţine un sediu propriu, sistem de alarmă, 

echipament de comunicaţii de tip router, echipament radio-
comunicaţii ALVARION , INFOCHIOŞC. 

Activitatea juridică este informatizată printr-un număr de 22 
calculatoare. Începând cu luna noiembrie 2006 a  fost implementat 
programul ECRIS, iar din decembrie 2010 s-a implementat programul 
ECRIS IV. 
 

CAPITOLUL 5. 
 
RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE 
INSTITUŢII ŞI ORGANISME PRECUM ŞI SOCIETATEA 
CIVILĂ. 
 
Instanţa are relaţii instituţionale foarte bune cu Consiliul 

Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat, 
Baroul de avocaţi în raza teritorială, experţi, executori, mass-media. 

În 2010 au existat relaţii bune cu justiţiabilii, cărora li s-a 
asigurat respectarea drepturilor lor. Nu au existat situaţii de încălcare a 
drepturilor personale sau a liberului acces la justiţie. 

Au existat raporturi bune cu toate organismele societăţii civile. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Jd. Dorina Stoenescu 
 

 
 


