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 CAPITOLUL I. 
 
         STAREA  INSTANŢEI ÎN ANUL 2014. 
  
 Judecătoria Calafat îşi are sediul în Municipiul Calafat, 
Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 29 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 2014, Judecătoria Calafat a început activitatea cu un 
număr de 4 judecători, 10 grefieri, 2 grefieri-arhivari, un agent 
procedural,  1 aprod  şi 2 muncitori.  

Începând cu data de  15 iulie  2014 activitatea instanţei s-a 
desfăşurat cu 5 judecători datorită  repartizării unui  judecător  stagiar 
pînă la 1 noiembrie 2014 când datorită delegării domnului judecător 
Bădulescu Aurelian Gabriel la Judecătoria Craiova , activitatea de 
judecată s-a desfăşurat  cu 4 judecători dintre care 1 judecător stagiar. 
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Anual, pe rolul instanţei s-au înregistrat peste 3000 de dosare. 
Comparând  numărul de cauze nou intrate în anul 2014 cu 

cauzele din  ultimii 3 ani , constatăm că faţă de anul 2011 se 
evidenţiază o creştere  a  umărului de cauze nou intrate în anul 2012, 
iar în anul 2013 numărul cauzelor nou intrate a fost semnificativ mai 
mare  faţă de anul 2012 cu o diferenţă de 662 cauze, în acest an 
crescând numărul cauzelor având ca obiect " acţiune în constatare .  In 
anul 2014  numărul de cauze nou intrate a scăzut uşor. Prin 
comparaţie   cu datele statistice ale   ultimilor 3 ani  situaţia se reflectă 
în tabelul de mai jos. 

 
Tipul de 
cauze 

     2011    2012  2013  2014 

 Fond    4229   4285    4947  4480 
 
Activitatea nu este structurată pe secţii, fiecare complet 

soluţionând cauze civile, penale şi litigii cu profesionişti. 
Există două complete specializate în materie fondului funciar, 5 

complete specializate în materia minori şi familie, un complet 
specializat pe cazuri de corupţie şi două complete pentru soluţionarea 
cererii în anulare formulată împotriva ordonanţei de plată. 

 
 
 I.1 ACTIVITATEA   INSTANŢEI  ÎN ANUL 2014. 
 

          1.1. Volumul de activitate  la nivelul instanţei   pe materii. 
         În anul 2014 au fost înregistrate un număr de 4480 de 
cauze  la care s-a adăugat stocul anului anterior de 919 cauze  
Cf. Ecris, rezultând un număr de 5399 cauze pe rol. 
         In aceeaşi perioadă de referinţă s-au finalizat  un număr de  
4741  de cauze. Comparativ  cu anul 2013 s-a constatat o 
creştere a numărului de cauze finalizate faţă  anul 2013 s-a 
finalizat un număr de 4387 cauze . Stocul  de cauze nefinalizate 
la sfârşitul anului 2014  acela de 658  este comparativ mai mic   
faţă de  stocul înregistrat la  sfârşitul  anului 2013 acela de 919 
cauze. 
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      Volumul de activitate al instanţei în anul 2014 cf. Ecris se 
reflectă în tabelul de mai jos: 
  

  Instanţa. Stoc iniţial la 
sfârşitul anului 
2013  cf. Ecris 

Total intrări în 
anul 20104 cf. 
Ecris 

Total volum în 
anul 2014 cf. 
Ecris. 

 Judecătoria 
Calafat 

  919   4480  5399 

 
         Volumul de activitate pe instanţă  pe materii în anul 2014 

se reflectă în  tabelele de mai jos: 
   
 

Judecătoria 
Calafat 

Stoc 
2013 
cf. 
Ecris 

Intrate 
2014 
cf. 
Ecris 

Rol 
2014 
cf. 
Ecris 

Finalizate 
2014 
 cf. Ecris 

Stoc 
2014 
 cf 
Ecris 

Suspendate

Total 919 4480 5399 4741 658 111 
 
 
 

Materia   stoc iniţial la 
sf. anului 2013 
cf. Ecris 

 Intrări 2014 cf. 
Ecris 

Volum cauze 
2014 cf. Ecris 

Penal 55 284 399 
Civil 724 317 4441 
Litigii cu 
profesioniştii 

63 181 244 

Minori şi 
familie 

77 298 376 

Total 919 4480 5399 
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         1.2. Încărcătura pe judecător cf rapoartelor Ecris se prezintă 
astfel : 

           
Magistrat Nr. 

şedinţe 
la care a 
participa
t cf.  
rap. 
Ecris 

Nr.  de 
şedinţe 
conduse 
cf. 
rap.Ecri
s 

Nr . de 
dosare 
distincte 
la care a 
participa
t cf. rap. 
Ecris 

Nr. de 
dosar
e  
rulate 
cf. 
rap. 
Ecris 

Nr. de 
dosare  
finalizat
e cf. rap. 
Ecris 

Nr. de 
hotărâr
i 
redcta-
te. 

Popescu 
Mioara  

175 175 1306 1831 1185 1185 

Mungiu 
Elena  

176 176 1277 1986 1119 1119 

Stoenescu 
Dorina 

177 177 1404 2124 1228 1228 

Bădulesc
u 
Aurelian 

175 175 1076 1656 948 948 

Nica 
Sandu 
Nini -
jd.stagiar 

 22 11 277 296 261 261 

 
 Conform Raportului privind starea justiţiei în  anul 2014, 

încărcătura pe  judecător a fost de  1800 de dosare , iar încărcătura pe 
schemă de 900 de dosare. 

Media statistică a  dosarelor rulate pe judecător a fost de 1080. 
Media statistică a dosarelor soluţionate pe judecător a fost de 

948,9 conform  situaţiei prezentate  mai  jos. 
 
Rulaj 
2014 

Rulaj 
rol 
2014 

Nr 
judecători 

Media/judecător Rulaj 
/soluţionate 

Media/ 
judecător

    5399        5  1080 4741 948,9 
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             De la 01 ianuarie 2014 până la 15 iulie 2014, instanţa a 
funcţionat cu 4 judecători ,  schema completându - se cu  1 judecător 
stagiar începând  15 iulie 2014.  În perioada 15 iulie 2014 – 01 
noiembrie 2014, schema a fost de 5 judecători dintre care  1 judecător  
stagiar. De la 1 noiembrie 2014 până la 31 decembrie 2014 , numărul 
judecătorilor care au  funcţionat a fost   4 judecători dintre care 1 
judecător stagiar.  
            Încărcătura  pe instanţă cf raportului Ecris ( număr de dosare 
soluţionate raportat la numărul de  judecători cu cel puţin o şedinţă în 
perioada de referinţă ) este de 948,9 
          Trebuie  menţionat faptul că, complexitatea cauzelor  este în 
continuă creştere conform situaţiei  prezentată mai jos. 
 
 

         
Magistrat Complexitate 

dosare 
soluţionate 

Complexitate 
dosare 
nesoluţionate 

Total 

Popescu Mioara  5006,60 1420,06 6427,56 
Mungiu Elena  5045,40 1753,41 6798,81 
Stoenescu 
Dorina  

5069,60 2096,27 7165,87 

Bădulescu 
Aurelian 

3717,40 1466,04 5184,34 

Nica Sandu – 
Nini jd stagiar 

470, 40 91,94 562,34 
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        1.3. Operativitatea pe instanţă ,  pe diferite materii  

materii pe judecător. 
         Indicele de operativitate  la nivelul instanţei   cf .raportului 

Ecris a fost de 90 % şi se reflectă în situaţiile de mai jos: 
 

Materia Dosar
e 
finaliz
ate 
2014 

Stoc 
iniţial la 
31.12.201
3 

Dosar
e 
intrate 
în 
anul 
20104 

Dosare 
suspendat
e 

Operativitat
e 
instanţă 

Penal 271 55 284 0 80 % 
Civil 3988 724 3717 94 92 % 
Litigii  cu 
profesioniştii 

200 63 181 6 84% 

Minori şi 
familie  

282 77 298 11 77% 

 
Dosare 
finalizate 

Stoc iniţial Dosare 
intrate 

Dosare 
suspendate 

Operativitatea
pe instanţă 

4741 919 4480 111 90% 
 
Operativitatea pe materii inclusiv cu  stocul rămas la 31 

decembrie 2014 Cf. rapoartelor ECRIS 
 

Materia Stoc  
la  
31 
.12.2013 

Nr. 
dosare 
intrate în 
anul 
2014 cf. 
Ecris 

Rol 
dosare 
2014 
cf 
Ecris 

Dosare 
finalizat
e 2014 
Cf. Ecris

Stoc  
la 31 
12.2014 
cf. Ecris 

Nr  
dos 
suspen-
date 

Stoc 
fără 
susp
enda
te 

Operati
vitate 

Penal 55 284 339 271 68      - 68 80% 
Civil 724 3717 4441 3988 450 94 356 92% 
Litigii cu 
proefesio
niştii 

63 181 244 200 44 6 38 84% 

Minori şi 
familie  

77 298 375 282 93 11 82 77% 

Total 919 4480 5399 4741 658 111 547 90% 
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Operativitatea pe judecător cf . rapoartelor  Ecris în perioada 
01.01.2014 – 31.12.2014, este reflectată în situaţia de mai jos: 

 
Operativitatea medie   este 91%  

 

 

Judecător Dosare 

finalizate 

Dosare la care a 

participat 

Operativitate 

complet 

Popescu Mioara 1185 1306 91% 

Mungiu Elena  1119 1277 88% 

Stoenescu 

Dorina 

1228 1404 87% 

Bădulescu 

Aurelian 

948 1076 88% 

Nica Sandu – 

Nini  

( jd stagiar) 

261 277 95% 

 

 

Media statistică a  dosarelor soluţionate pe judecător a fost de 

948,9 
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      1.4  Mangementul resurselor  umane 
 
         Situaţia judecătorilor. 
 
 

În anul 2014,  activitatea la nivelul  Judecătoriei Calafat  a 
început  cu un număr de 4 judecători,  ( preşedintele judecătoriei şi 3 
judecători ) care au format iniţial 4 complete de judecată ,11 grefieri, 2 
grefieri-arhivari, un agent procedural  1 aprod şi 2 muncitori.  

Începând cu data de 15 iulie 2014 activitatea instanţei s-a 
desfăşurat cu 4 judecători  definitivi  şi 1 judecător stagiar datorită  
repartizării   domnului judecător Nica Sandu – Nini ca  judecător 
stagiar la  instanţa noastră . Această formulă a fost viabilă până la data 
de 1.11.2014 când schema s-a redus din nou la 3 judecători  definitivi  
şi 1 judecător stagiar datorită  delegării  domnului  judecător 
Bădulescu Aurelian  Gabriel pe o perioadă de 6 luni la Judecătoria 
Craiova.  
 
 Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 
auxiliar. 
 
 La Judecătoria Calafat, activitatea în anul 2014 a început cu un 
număr de 11 grefieri , 2 grefieri arhivari, un agent procedural   1 aprod 
şi 2 muncitori.  
 Această schemă de personal s-a redus  la 10 grefieri  spre 
sfârşitul anului  datorită delegării unui grefier pentru o perioadă de 30 
de zile  la Tribunalul Dolj . Schema actuală  este satisfăcătoare pentru 
activitatea prezentă a instanţei. 
 În perspectiva  înfăptuirii  la cele mai înalte calităţi  a  actului de 
justiţie   şi având în vedere că de la 01.02. 2014 a intrat în vigoare 
noul  cod penal şi codul  de procedură penală,  apreciem că , schema 
de personal trebuie sporită cu 3 judecători şi 2 grefieri. 
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           I.2. INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA 
INSTITUŢIONALĂ  A INSTANŢEI. 
 

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 2012 s-a implementat programul 
ECRIS IV. 

   În cursul lunii martie 2013 s-a implementat   sistemul de 
înregistrare SIIJ   care funcţionează la capacitate, înregistrându-se 
astfel toate şedinţele de judecată . 

Datorită stării clădirii în care funcţionează instanţa s-au făcut 
demersuri la Autorităţile locale şi s-a obţinut o nouă clădire în care 
urmează să-şi desfăşoare activitatea Judecătoria Calafat din primăvara 
anului 2015. 
 
 
            I.  3. CALITATEA  ACTULUI DE JUSTIŢIE.   
                     
                 ACCESUL   LA  JUSTIŢIE  
 
                 În conformitate  cu legislaţia internaţională şi europeană a 
drepturilor omului , statele membre ale U E  trebuie să garanteze 
pentru toate persoanele  dreptul de a se putea adresa instanţelor 
judecătoreşti şi de a putea obţine compensaţii atunci când drepturile 
lor sunt încălcate .Acesta este dreptul de acces la justiţie. 
             În absenţa  dreptului de  acces la justiţie, o victimă nu  îşi 
poate exercita drepturile sau remedia prejudiciul suferit. 
             Dreptul de  acces la justiţie poate fi împărţit în următoarele 
componente : 
             - dreptul  la o  audiere echitabilă şi publică  în faţa unei 
instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale: 
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             - dreptul de a beneficia  de consiliere juridică, de a fi apărat şi 
reprezentat pe parcursul unui proces; 
              - dreptul la asistenţă juridică atunci când o  victimă nu se 
poate reprezenta singură în instanţă şi nu poate plăti onorariul unui 
avocat ; 
             - dreptul ca o hotărâre într-un proces  să fie pronunţată într-o 
perioadă de timp rezonabilă şi de a obţine o despăgubire  adecvată. 
 În anul 2014, la Judecătoria Calafat s-au înregistrat un număr de 
14 cereri privind acordarea ajutorului public judiciar , dintre care au 
fost admise şi admise în parte  un număr de 11 cereri. 
 S-a asigurat dreptul persoanelor la o audiere echitabilă şi publică 
în faţa instanţei, iar persoanelor lipsite de libertate li s-a asigurat 
dreptul de a lua legătura şi de a comunica în mod confidenţial cu un 
avocat în vederea pregătirii unei acţiuni în justiţie.  
                 3.1. PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE DIN 
TOTALUL HOTĂRÂRILOR PRONUNŢATE. INDICELE DE 
DESFIINŢARE. 
  

   În anul 2014 au fost atacate cu apel sau recurs un număr de 
196  hotărâri din totalul de 4471 soluţii  finalizate   la nivelul instanţei 
şi s-au desfiinţat şi modificat un număr de 69 hotărâri. 

 Ponderea hotărârilor atacate din totalul  hotărârilor pronunţate în 
2014, a fost de 4,13 %, iar indicele de desfiinţare  a fost de 1, 4% 

 În căile de atac, în anul 2014, s-au desfiinţat sau modificat un 
număr de 69 de hotărâri şi un număr de 4672  hotărâri sunt definitive. 
     
 
    3.2.  DURATA DE  SOLUŢIONARE A CAUZELOR PE 
MATERII. 
 
 
             Durata de soluţionare a cauzelor la nivelul Judecătoriei 
Calafat a fost în general de 6 luni de la înregistrarea lor.  
             La sfârşitul anului 2014 la nivelul instanţei existau  112 cauze 
civile mai vechi de 6 luni, 12 cauze mai vechi de 1 an ,1 cauză mai 
veche de 3 ani , iar în materie penală  2 cauze mai vechi de 6 luni. 
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              În materie civilă  şi litigii cu profesionişti din  totalul de 4470  
cauze finalizate  , un număr de 3768 cauze s-au finalizat  în termenul 
de   0 - 6 luni, 547 cauze s-au finalizat  în termenul de  6-12 luni , 144  
cauze  într-un termenul  de 1 – 2 ani, 9 cauze între 2- 3 ani şi 2 cauze 
peste 3 ani. 
           În materie penală din  totalul de  271 cauze finalizate, 248 
cauze s-au finalizat între 0-6 luni şi 23 cauze  între 6- 12 luni. 
            
 
        3.3. MECANISME DE UNIFICARE A PRACTICII 
JUDICIARE  LA  NIVELUL  INSTANŢEI. 
 
      Una dintre principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul 
judiciar din România , cu incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi 
a credibilităţii justiţiei este practica judiciară neunitară. 
           Practica neunitară , uneori, generează suspiciuni asupra 
corectitudinii actului de justiţie,chiar dacă  soluţiile contrare sunt 
argumentate juridic si au aparenţă de legalitate. 
              Prin planul de acţiune pentru îndeplinirea  condiţionalităţilor 
din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului 
realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi a 
luptei împotriva corupţiei s-a preconizat continuarea măsurilor pentru 
unificarea practicii judiciare. 
         Unificarea practicii judiciare reprezintă una dintre cele mai  
importante direcţii de acţiune în strategia de reformă a sistemului 
judiciar. 
          Miza acestei direcţii de  acţiune o constituie recâştigarea 
încrederii cetăţenilor în actul de justiţie şi legitimează garanţia de 
funcţionare corectă şi coerentă a actului de justiţie. 
          Conducerea Judecătoriei Calafat a avut o preocupare constantă 
în a identifica problemele de  drept care ar genera o practică neunitară 
şi mecanismele de unificare a  acestei practici în limitele conferite de 
lege. 
            Pentru  realizarea obiectivului de unificare a practicii judiciare 
au fost adoptate măsuri organizatorice  astfel : 
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                  - monitorizarea problemelor de drept controversate şi a 
practicii de casare; 
                  - participarea la întâlnirile profesionale organizate în cadrul 
Curţii de Apel Craiova  care au ca obiect dezbateri privind aspecte de 
practică neunitară ; 
                   - prezentarea în cadrul şedinţelor profesionale a 
jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inclusiv a recursurilor 
pronunţate în interesul  legii , 
                    - centralizarea problemelor de drept controversate şi 
comunicarea lor la Curtea de Apel pentru a fi  discutate  în şedinţele 
organizate în vederea unificării practicii judiciare. 
 
             3.4. SITUAŢIA PREGĂTIRII PROFESIONALE A 
JUDECĂTORILOR ŞI PERSONALULUI AUXILIAR. 
 
    Formarea profesională a judecătorilor. 
 
            Un aspect important în activitatea instanţei îl reprezintă 
formarea şi pregătirea profesională continuă a judecătorilor , pregătire 
asigurată în principal, prin învăţământul profesional organizat lunar în 
cadrul instanţei pe teme de un real interes, cu aplicaţie directă şi 
imediată în activitatea desfăşurată. 
             Un act de justiţie de calitate, presupune  în mod necesar, 
cunoaşterea continuă a prevederilor dreptului comunitar, a 
jurisprudenţei C.E.D.O, C.J.C.E., a jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale cât şi a jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. Ca urmare a Hotărârii nr. 2223/2009 a Consiliului Superior al 
Magistraturii, a fost desemnat preşedintele instanţei  responsabil cu 
activitatea de formare continuă descentralizată la nivelul Judecătoriei 
Calafat. 
             Formarea profesională reprezintă o coordonată importantă a 
activităţii judecătorilor, ale cărei efecte se repercutează în mod pozitiv 
asupra calităţii actului de justiţie, reprezentând o necesitate pentru 
aplicarea uniformă a legii. La nivelul Judecătoriei Calafat formarea 
profesională s-a desfăşurat lunar, conform programului anual de 
pregătire  descentralizată avizat de Curtea de Apel Craiova. 
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             Pregătirea profesională a judecătorilor s-a realizat şi pe 
coordonata asigurării accesului la informaţia juridică prin internet, 
publicarea pe portalul instanţei a sentinţelor relevante şi a  oricăror  
alte informaţii juridice de actualitate. 
             La nivelul Curţii de Apel Craiova s-au organizat periodic  
activităţi de pregătire profesională constând în consultări, dezbateri, 
seminarii, sesiuni la care au participat judecătorii instanţei noastre. 
Judecătorii care au participat la asemenea întâlniri au prezentat la 
şedinţele lunare de învăţământ profesional sau ori de câte ori a fost 
necesar temele dezbătute şi concluziile la care s-a ajuns. 
              Pregătirea profesională a judecătorilor , a vizat şi participarea 
lor la seminarile organizate de Institutul Naţional al Magistraturii. 
 
              Formarea profesională a personalului auxiliar. 
 
               Pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate 
esenţială în activitatea de realizare a actului de justiţie ,se 
fundamentează pe un plan  riguros şi sistematic de dobândire şi 
completare a cunoştinţelor juridice atât în domeniul  dreptului cât şi în 
domeniul tehnicii informatice. 
               Formarea profesională continuă a personalului auxiliar de 
specialitate de la Judecătoria Calafat s-a realizat atât la nivel 
centralizat  în cadrul seminarilor organizate  de Şcoala Naţională de 
Grefieri şi de Curtea de Apel Craiova  cât şi în cadrul învăţământului 
profesional trimestrial organizat la instanţă . 
               Tematica şedinţelor de învăţământ profesional cuprinde 
aspecte ce ţin de noutăţile legislative în domeniul organizării şi 
funcţionării instanţelor,procedurilor civile şi penale, a taxelor de 
timbru şi orice alte probleme considerate de  interes pentru acest 
personal. 
            Pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate 
s-a  desfăşurat sub coordonarea unui judecător. 
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  CAPITOLUL II. 
 
 PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU 
IMPACT  ASUPRA INSTANŢEI  ÎN CURSUL ANULUI 2014. 
   
 Principala modificare legislativă cu impact asupra activităţii 
instanţei în cursul anului 2014 a fost  Noul Cod Penal şi Noul Cod de 
Procedură Penală.  
         Noul Cod Penal  şi-a propus crearea unui cadrul legislativ 
coerent în materie penală , cu evitarea suprapunerilor inutile de norme 
în vigoare existente în codul penal vechi şi în legile speciale. S-a 
realizat o simplificare a reglementărilor de drept substanţial menită să 
faciliteze aplicarea unitară şi cu celeritate a acestor reglementări în 
activitatea organelor judiciare. 
           Prin adoptarea noului cod penal au fost introduse o serie de 
instituţii noi şi au fost aduse o serie de modificări importante  
instituţiilor deja existente în reglementarea anterioară. Au fost aduse 
în cod  şi resistematizate o serie de infracţiuni prevăzute în Legile 
speciale şi au fost introduse o serie de noi incriminări. La  elaborarea 
soluţiilor  legislative cuprinse în noul Cod au fost avute în vedere o 
serie de instrumente juridice  europene .Normele de procedură penală  
reglementează desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri 
judiciare în legătură cu o cauză penală. Noile norme de procedură 
penală  au asigurat exercitarea eficientă a atribuţiilor organelor 
judiciare  cu garantarea drepturilor părţilor astfel încât să fie respectate 
prevederile constituţiei ale tratatelor constitutive ale  uniunii europene, 
ale celorlalte reglementări ale uniunii europene în materie procesuală  
penală precum şi ale pactelor  şi tratatelor privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului  la care România este parte. 
           Pentru  implementarea noului cod penal şi noului cod de 
procedură penală au fost necesare programe de pregătire profesională  
organizate la nivelul instanţei , dar şi la nivelul Tribunalului Dolj şi 
Curţii de Apel Craiova. La toate aceste programe de pregătire 
profesională au participat  toţi judecătorii din cadrul instanţei noastre. 
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  CAPITOLUL III. 
 
  RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR 
          ŞI PERSONALULUI AUXILIAR. 
 
 III. 1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a 
personalului auxiliar. 
 
  Independenţa reprezintă valoarea supremă a oricărei democraţii 
şi trebuie garantată judecătorilor. Art. 6 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului şi a libertăţilor Fundamentale statuează asupra 
independenţei şi imparţialităţii judecătorilor. Independenţa este 
structurată în mai multe elemente componente , fiind privită ca un 
drept al cetăţeanului. Astfel, independenţa trebuie să existe în raport 
cu societatea în general şi cu părţile în litigiu.  
 Independenţa puterii judecătoreşti  nu este doar de sistem, ci şi 
individuală a fiecărui judecător care o compune. Ea nu este un 
privilegiu sau o prerogativă a unui judecător. Ea semnifică 
responsabilitatea impusă fiecărui judecător pentru a-i permite acestuia 
să soluţioneze un litigiu în mod onest şi imparţial în baza legilor şi a 
probelor , fără presiune sau influenţă externă şi fără teamă de 
intervenţie din partea nimănui. Nici-un factor extern – fie guvern, 
parlament, preşedinţie, grup de presiune sau chiar alt magistrat, nu 
trebuie să intervină sau să încerce să intervină în modul în care un 
judecător soluţionează un caz şi ia o decizie.  
 Judecătoria Calafat, pe parcursul anului 2014 a fost independentă 
şi tot astfel şi judecătorii săi. 
 Pe parcursul anului 2014, nu s-au înregistrat încălcări ale 
disciplinei la Judecătoria Calafat, nici unul dintre judecători sau dintre 
cei care compun personalul auxiliar nu au fost traşi la răspundere 
disciplinar  sau penal. 
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 CAPITOLUL IV. 
 
 RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE 
INSTITUŢII ŞI ORGANISME,PRECUM ŞI CU SOCIETATEA 
CIVILĂ. 

    Sistemul judiciar antrenează pe lângă activitatea instanţelor de 
judecată  şi cea a parchetelor o serie de legături intrinseci cu alte 
entităţi: Poliţie, Institutul de Medicină Legală, Serviciul de probaţiune, 
Autoritatea Tutelară, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului , Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

    Între toate acestea trebuie să existe un cadru  conceptual care 
să garanteze că toate instituţiile implicate în realizarea justiţiei îşi 
înţeleg competenţele şi obiectivele şi conlucrează pentru realizarea  
actului de justiţie. 

     Disfuncţiile procesului de comunicare produc efecte negative 
şi în planul colaborării cu aceste instituţii. 

     Relaţiile de  colaborare între diferite structuri , fie judiciare, 
fie cu un alt specific, duc la o îmbunătăţire a activităţii instanţei atât în 
ceea ce priveşte reducerea duratei soluţionării cauzelor dar şi 
optimizarea relaţionării instituţionale. Judecătoria Calafat are  relaţii 
de  colaborare eficiente cu penitenciarele din judeţul Dolj cu care a 
realizat parteneriate strategice în vederea prezentării inculpaţilor în 
timp util la termenele de judecată. 

    Aceleaşi relaţii s-au realizat cu  Serviciul de Autoritate 
Tutelară în vederea efectuării complete şi la termenul fixat de instanţă 
a anchetelor sociale cu serviciul  de probaţiune în scopul realizării în 
termen a  rapoartelor de evaluare cu Biroul de avocaţi Calafat cu care 
s-a încheiat un parteneriat strategic în vederea asigurării apărării din 
oficiu în fiecare zi a săptămânii şi chiar la sărbătorile legale. 

    Instanţa a avut relaţii instituţionale bune cu Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Calafat şi Consiliul Superior al Magistraturii. 

     Nu au existat situaţii de încălcare a drepturilor personale sau a 
liberului acces la  justiţie astfel încât şi relaţiile cu justiţiabilii au fost 
bune.   

PREŞEDINTE 
Jd. Dorina Stoenescu 

 



 
 
 


