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INTRODUCERE  

  
Judecătoria Calafat îşi are sediul în Municipiul Calafat, Bulevardul 

Tudor Vladimirescu nr. 29 judeţul Dolj şi îşi desfăşoară activitatea într-o 
clădire construită în anul1964, 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 2017, Judecătoria Calafat şi-a desfăşurat activitatea cu un 
număr de 6 judecători dintre care 1 judecător stagiar, 10 grefieri 2, grefieri 
arhivari 1 agent procedural, 1 aprod şi 1 muncitori. 
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               CAPITOLUL I. 
 
             Date statistice privind activitatea instanţei judecătoreşti. 

 
Anual, pe rolul instanţei în general s-au înregistrat peste 3000 de 

dosare, cu excepţia anului 2015 când s-a înregistrat un număr de 2710 cauze. 
Comparând numărul de cauze nou intrate în anul 2017 cu numărul de 

cauze nou intrate în anul 2016 constatăm că se evidenţiază o scădere 
nesemnificativă a numărului de cauze nou intrate. 

Prin comparaţie cu datele statistice ale ultimilor 3 ani situaţia se 
reflectă în tabelul de mai jos. 

 
 

Tipul de 
cauze 

2014 2015 2016 2017 

Fond 4480 2710 3381 3047 
 
Activitatea nu este structurată pe secţii, fiecare complet soluţionând 

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

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

I 1. Volumul de activitate la nivelul instanţei în anul 2017. 
 
În anul 2017 au fost înregistrate un număr de 3047 cauze la care s-a 

adăugat stocul anului anterior de 601 cauze, conform aplicaţiei Ecris, rezultă 
un număr de 3648 cauze aflate pe rolul instanţei.  

In aceeaşi perioadă de referinţă s-a finalizat un număr de 3195 de 
cauze din care 538 cauze din stocul iniţial şi 2657 din cauzele nou intrate în 
anul 2017. 

Stocul de cauze nefinalizate la sfârşitul anului 2017 este  de 453 
cauze. 

Volumul de activitate al instanţei în anul 2017 conform aplicaţiei 
Ecris se reflectă în tabelul de mai jos: 
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Judecătoria 

Calafat 
Stoc la sf. 

anului 2016 
Total intrări în 

anul 2017 
Total volum de 

activitate în 
anul 2017

Soluţionate în 
anul 2017 

Stoc la 31 dec, 
2017 

 601 3047 3648 3195 453 
 

Volumul de activitate pe instanţă şi pe materii în anul 2017 se reflectă în 
tabelele de mai jos: 

  
 
Judecătoria 

Calafat 
Stoc 

2016 cf. 
Ecris 

Intrate 
2017 cf. 

Ecris 

Rol 2016 
cf. Ecris 

Finalizate 
2017 cf. 

Ecris 

Stoc 2017 
cf. Ecris 

Sus 
pen 
date 

Opera 
tivi 
tate 

2017 
%

Total 601 3047 3648 3195 din 
care 2432 
în civil şi 

763 în 
penal

453 41 104, 9 

 
 

Materia Stoc iniţial la 
sf. anului 

2016 

intrări 2017 
cf. Statis 

Ecris

Volum cauze 
2017 cf. 

Statis Ecris

Soluţionate 
în anul 2017 

Stoc la 31 
dec. 2017 

Operativitate 
% 

Penal 125 695 820 763 57 109, 8
civil 346 1923 2269 1978 291 102,9

minori şi 
familie 

93 323 416 329 87 101,9 

litigii cu 
profesioniştii 

37 106 143 125 18 117,9 

Total 601 3047 3648 3195 453 104,9
 
 

Rata de Soluţionarea cauzelor în 2017 a fost de 104,9 %. 
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I.2. Încărcătura pe judecător raportată la dosarele nou intrate în 
anul 2017conformaplicaţieiStatis Ecris este de:544, 1  

Încărcătura pe judecător raportată la volumul de activitate în anul 
2017este de 608 cauze /judecător. 

Media lunară a dosarelor rulate pe judecător este de 131,85 dosare. 
Ponderea dosarelor închise într - un an:98, 6 %. 
Din totalul de 3195soluţionateîn anul 2017s-au închis 3149 cauze. 
Conform rapoartelor ECRIS în anul 2017, încărcătura pe judecător 

raportat la numărul de dosare intrate a fost de 508 dosare, iar încărcătura pe 
schemă de 435 dosare. 

Încărcătura pe judecător s-a calculat în raport de faptul că la 
01.07.2017 judecătorul stagiar Ştefan Roxana Dorina a plecat în concediu de 
odihnă după care în concediu de studii până la susţinerea examenului de 
capacitate din noiembrie 2017, perioadă în care nu a mai avut cauze de 
soluţionat.  

Media statistică a dosarelor soluţionate de un judecător în anul 2017a 
fost de 532,5 

 
   I. 3 Indicatorii de eficienţă.  
A. Rata de soluţionare ( operativitatea% ) 
În perioada 01.01.2017 -31. 12. 2017,pe rolul Judecătoriei Calafat s-au 

înregistrat un număr de 3047 de cauze şi s-au soluţionat un număr de 3195 de 
cauze, astfel că s-a obţinut o operativitate de 104,9 %  

La finalul anului 2016 judecătoria a avut un stoc iniţial de 601 cauze 
la care în cursul anului 2017 s-a adăugat un număr de 3047 cauze nou intrate, 
astfel că s-a înregistrat un rol de 3648 de cauze. 

În perioada de referinţă s-a soluţionat un număr de 3195 de cauze, 
înregistrându-se, o operativitate de 104,9 %, obţinându-se la acest indicator 
gradul de eficienţă " EFICIENT ". 

 
SITUATIE STATISTICA 

E01.Q03	Rata	de	solutionare,	analiza	Judecatorie.	
CRITERII DE CAUTARE 
Perioada	 analizata:	 {01.01.2017	 ‐	 31.12.2017}	 Dosar	 arhivat:	 {nu}	 Instanta:	 {Judecatoria	 CALAFAT}	 Criteriu	 ordonare:	 {alfabetic}	
Directie	ordonare:	{crescator}		

OI:	date	prezentate	in	raport	valabile	la:	30	decembrie	2017	

Export Excel 

STOC INITIAL
INTRATE

SOLUTIONATE VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA

TOTAL RAPORTAT
LA INTRATE TOTAL DIN CARE 

DIN INTRATE F E S I 

601	 19,7%	 3047	 3195 87,2%	 104,9%	 		 		 		 		

Persoana	conectata:	instanta
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LISTA REZULTATE 

ORDINEDENUMIRE JUDECATORIE 
STOC INITIAL

INTRATE
SOLUTIONATE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA

TOTAL RAPORTAT
LA INTRATE TOTAL DIN CARE 

DIN INTRATE F E S I 

1	 Judecatoria	CALAFAT	 601	 19,7%	 3047	 3195 87,2%	 104,9%	 		 		 		 		

			

	
	

 
 
B. Stocul de dosare. 
 
Analizând acest indicator s-a constatat că la data de 31 decembrie 

2017 la Judecătoria Calafat a rămas un număr 453 de cauze în stoc, din care 
un număr de 13 dosare sunt mai vechi de 1 an şi 5 luni reprezentând o 
valoare indicator de 2, 9%, instanţa înregistrând la acest indicator gradul de 
eficienţă " FOARTE EFICIENT". 

 
 

3	Vechime	dosare	in	stoc,	analiza	Judecatorie.	
DE CAUTARE 
ta:	{31.12.2017}	Dosar	arhivat:	{nu}	Instanta:	{Judecatoria	CALAFAT}	Criteriu	ordonare:	{alfabetic}	Directie	ordonare:	{crescator}		

OI:	date	prezentate	in	raport	valabile	la:	30	decembrie	2017	

el 

STOC DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE

MAI VECHI DE
1,5 ANI 

F E S I 

453	 13	 2,9%	 		
	

		 		 		

Persoana	conectata:	

LISTA REZULTATE 

DENUMIRE JUDECATORIE 

STOC DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

F E S I 

Judecatoria	CALAFAT	 453	 13	 2,9%	 		
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C. Ponderea dosarelor închise într - un an.  
 
În perioada 01.01.2017 – 31. 12. 2017 din totalul de 3195 dosare 

soluţionate, un număr de 3149 dosare au fost soluţionate în termen de 1 an de 
la înregistrarea în sistem ceea ce reprezintă o valoare indicator de 
98,6%,instanţa încadrându-se în gradul de eficienţă în anul 2017  

" FOARTE EFICIENT". 
 
 

STATISTICA 

3	Pondere	dosare	inchise	intr‐un	an,	analiza	Judecatorie.	
DE CAUTARE 
analizata:	{01.01.2017	‐	31.12.2017}	Dosar	arhivat:	{nu}	Instanta:	{Judecatoria	CALAFAT}	Criteriu	ordonare:	{alfabetic}	Directie	ordonare:	{crescator}

OI:	date	prezentate	in	raport	valabile	la:	30	decembrie	2017	

el 

DOSARE SOLUTIONATE VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL DIN CARE
INTR-UN AN F E S I 

3195	 3149	 98,6%	 		
	

		 		 		

Persoana	conectata:	instanta

LISTA REZULTATE 

DENUMIRE JUDECATORIE 
DOSARE SOLUTIONATE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL DIN CARE 
INTR-UN AN F E S I 

Judecatoria	CALAFAT	 3195	 3149	 98,6%	 		
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D. Durata medie de soluţionare a cauzelor 
 
În perioada analizată, respectiv 01.01.2017 – 31. 12. 2017 durata 

medie de soluţionare în materiile non – penala fost de 2,8 luni iar în materia 
penal de 2,6 luni astfel că instanţa la această valoare indicator a obţinut un 
grad de eficienţă " FOARTE EFICIENT "  

 
                          

STATISTICA 

Durata	medie	de	solutionare,	analiza	Judecatorie.	
DE CAUTARE 
nalizata:	{01.01.2017	‐	31.12.2017}	Dosar	arhivat:	{nu}	Instanta:	{Judecatoria	CALAFAT}	Criteriu	ordonare:	{alfabetic}	Directie	ordonare:	{crescator}

OI:	date	prezentate	in	raport	valabile	la:	30	decembrie	2017	

el 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL DIN CARE PENAL NON PENAL F E S I PENAL NON PENAL

3195	 763	 2432	 2,6	 2,8	
		

P	 C	
	

		 		 		

Persoana	conectata:	instanta

LISTA REZULTATE 

DENUMIRE JUDECATORIE 
DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL DIN CARE PENAL NON PENAL F E S I PENAL NON PENAL

udecatoria	CALAFAT	 3195	 763	 2432	 2,6	 2,8	
		

P	 C	
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E. Documente redactate peste termenul legal.  
 
În perioada supusă analizei de bilanţ pentru anul 2017, din totalul de 

1967 de dosare soluţionate prin hotărâre, un număr de 142 de dosare au fost 
redactate peste termenul legal,cu o pondere de 7,2 %, înregistrând o medie 
de depăşire( în zile ) 34, 1 zile. Termenul mediu de redactarea unui dosar a 
fost de 27,8 zile , Judecătoria Calafat obţinând la această valoare indicator 
gradul de eficienţă " FOARTE EFICIENT " 

 

STATISTICA 

Documente	redactate	peste	Termen,	analiza	Judecatorie.	
DE CAUTARE 
nalizata:	 {01.01.2017	 ‐	 31.12.2017}	 Dosar	 arhivat:	 {nu}	 Instanta:	 {Judecatoria	 CALAFAT}	 Criteriu	 ordonare:	 {alfabetic}	 Directie	
{crescator}		

OI:	date	prezentate	in	raport	valabile	la:	30	decembrie	2017	

el 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN MEDIU
REDACTARE 

MEDIE ZILE
REDACTARE

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL F E S I NUMAR 
DOSARE PONDERE MEDIE ZILE

DEPASIRE 

1967	 142	 7,2%	 34,1	 27,8	 18,0	
		

P M
	

		
	

		
	

		
	

Persoana	conectata:	instanta	
	

LISTA REZULTATE 

NUMIRE JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN MEDIU
REDACTARE 

MEDIE ZILE
REDACTARE

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL F E S I NUMAR 
DOSARE PONDERE MEDIE ZILE

DEPASIRE 

decatoria	CALAFAT	 1967	 142	 7,2%	 34,1	 27,8	 18,0	
		

P M
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D. Indicator de eficienţă. Analiză JudecătoriaCalafat. 
În anul 2017 pe rolul Judecătoriei Calafat s-a înregistrat un număr de 

3047 de cauze nou intrate la care s-a adăugat stocul anului 2016 acela de 601 
dosare.  

Din totalul de 3648 dosare care s-au aflat pe rol în anul 2016, s-au 
soluţionat 3195 de cauze de către 6 judecători din care 5 definitivi, astfel că 
operativitatea a fost de 104,9%, ceea cea determinat încadrarea instanţei  în 
valoarea indicator " FOARTE EFICIENT", potrivit plajelor de eficienţă 
stabilite prin Hotărârea C. S.M. nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 
judecători. 

 

Indicatori	Eficienta,	analiza	Judecatorie.	
DE CAUTARE 
analizata:	 {01.01.2017	 ‐	 31.12.2017}	 Dosar	 arhivat:	 {nu}	 Instanta:	 {Judecatoria	 CALAFAT}	 Criteriu	
{alfabetic}	Directie	ordonare:	{crescator}		

OI:	date	prezentate	in	raport	valabile	la:	30	decembrie	2017	

el 

GRAD DE EFICIENTA
F E S I 

		

E01	 E02	 E03 E04	 E05	
	

		
	

		
	

		
	

Persoana	conectata:	instanta

LISTA REZULTATE 

ENUMIRE JUDECATORIE GRAD DE EFICIENTA 
F E S I 

decatoria	CALAFAT	
		

E01	 E02	 E03 E04	 E05	
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I.  4  Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti. 
 
În anul 2016 au fost atacate cu apel sau recurs un număr de 308 

hotărâri din totalul de 3195 soluţii finalizate la nivelul instanţei şi s-au 
desfiinţat şi modificat un număr de     60    hotărâri. 

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate în 2017, 
a fost de 9, 6 %,  

 
I. 5  Indicii de desfiinţare a hotărârii judecătoreşti. 
 
În căile de atac, în anul 2017, s-au desfiinţat şi s-au modificat un 

număr de 60  de hotărâri şi un număr de 3136  hotărâri sunt definitive iar 
indicele de desfiinţarea fost de 1, 91 %. 

 
 CAP. II .Date statistice feritoare la resursele umane la 

nivelul instanţei. 
II. 1. Situaţia posturilor. 
 
În anul 2017,activitatea la nivelul Judecătoriei Calafat s-a  desfăşurat 

cu un număr de 6 judecători  dintre  care  preşedintele judecătoriei , 4 
judecători definitivi  şi 1 judecător stagiar  care au format 5 complete de 
judecată cu judecători definitivi  şi un  complet de judecată cu judecători 
stagiari . 

În această formulă s-a încheiat anul 2017 cu gradul de eficienţă  
 " FOARTE EFICIENT". 
 
Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal auxiliar. 
 
La Judecătoria Calafat, activitatea în anul 2017 a început cu un număr 

de 10 grefieri, 2 grefieri arhivari, un agent procedural 1 aprod şi 2 muncitori.  
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II. 2 Formarea profesională a personalului  
 
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 aplicare directă şi imediată în activitatea 
desfăşurată, precum şi prin studiu individual. 

Un act de justiţie de calitate, presupuneîn 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. 

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. 
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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 taxe lor judiciare 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. 

 
II. 3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul 

anului 2017 pe fiecare categorie de personal .  
 
Răspunderea disciplinară a judecătorilor. 
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, 
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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 2017 a fost independentă şi 
tot astfel şi judecătorii săi. 

Pe parcursul anului 2017, nu s-au înregistrat încălcări ale disciplinei la 
Judecătoria Calafat, nici unul dintre judecători sau dintre cei care compun 
personalul auxiliar,nu a fost sancţionat disciplinar. 

 
Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar  
 
Pe parcursul anului 2017 nici unul dintre judecători sau grefieri şi 

celălalt personal din cadrul instanţei nu a fost tras la răspundere penală. 
Activitatea judecătorilor s-a desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor legale şi 
statutare.  

Comunicarea permanentă dintre persoana cu atribuţii manageriale şi 
judecători sau personalul auxiliara contribuit în cea mai mare parte la 
asigurarea unui climat de muncă favorabil desfăşurării în condiţii optime a 
activităţii.  

La nivelul judecătoriei Calafat nu s-au aplicat sancţiuni disciplinare şi 
penale. 

 
III. Infrastructura 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-a hotărât 
intrarea în reparaţii capitale în viitor. 
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IV. Concluzii. 
 
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. 

Având în vedere indicatorii statistici se apreciază că activitatea 
personalului judecătoriei Calafat a fost foarte eficientă . 

 
 
                                             PREŞEDINTE , 

         Jd. Dorina Stoenescu 
 
 


