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-     CAPITOLUL I  - 

STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 

 

 

SECŢIUNEA 1 – ACTIVITATEA INSTANŢEI 

I.1.   Volumul de activitate la nivelul instanţei pe materii; 

              Volumul total de activitate aferent anului calendaristic 2014 arată o încărcătură ce se 

încadrează în media instanţelor naţionale situate pe acelaşi grad de jurisdicţie, în anul 2014 fiind 

însă înregistrată o creştere semnificativă a volumului de cauze comparativ cu cel din anul 2013, 

respectiv cu un număr de 2579  dosare, ceea ce corespunde unei creşteri de 28,9% . 

                La sfârşitul anului 2014,  la Judecătoria Călăraşi, exista în stoc un număr de 1790 de 

dosare, din care 338 în materie penală şi  1452 în materie civilă (dintre care 101 suspendate).  

               Faţă de stocul de la sfârşitul anului 2013,  de respectiv 1133 dosare, se constată  şi că acest 

indicator a suferit schimbări cantitative, crescând stocul de dosare cu 63,29%. 

             Din punct de vedere statistic situaţia se prezintă astfel: 

 

Ramura 

de drept 

 

Stoc la 

01.01. 

2014 

Intrate Total 

cauze 

Soluţionate Stoc la 

31.12.2014 

 

Suspendate Operativitate 

Penal 

 

 

103 696 799 461 338 - 57,70 % 

 

Civil 

1030 9661 10691 9239 1452 101 87, 24% 

Total  

 

General 

1133 10357 11490 9700 1790 101 85,17% 

 

Astfel, analizând indicii statistici operativi se poate observa că pe rolul Judecătoriei Călăraşi 

au fost rulate în cursul anului  2013 un număr total de 8911 dosare, din care 990 penale şi 7921 

civile, în timp ce în cursul anului 2014 s-au rulat un număr total de 11490 dosare, din care 799 

penale şi 10691 civile, situaţie ce din punct de vedere grafic s-ar prezenta astfel: 
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Numărul dosarelor soluţionate raportat la numărul dosarelor rulate  a crescut în materie civilă  

în anul 2014 comparativ cu anul 2013, în timp ce, în materie penală, se observă o scădere 

substanţială a dosarelor soluţionate în raport cu dosarele rulate. 

Astfel, Judecătoria Călăraşi a pronunţat în anul 2013 un număr de 7778 soluţii, din care 887 

au fost în materie penală, iar 6891 în materie civilă.,  iar în cursul anului trecut s-au pronunţat 9700 

soluţii, din care 461 au fost în materie penală, iar 9239  în materie civilă.  
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               Creşterea volumului de activitate  a fost determinată de  mărirea semnificativă a numărului 

de cauze având ca  obiect cereri de încuviinţare a executării silite,  în anul 2014 înregistrându-se  un  
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număr de 4763  dosare  având acest obiect, comparativ cu anul 2013 când s-a înregistrat un număr 

de 2813.      

               În ceea ce priveşte creşterea stocului de dosare  în materie civilă cât şi în materie penală s-a 

identificat ca principală cauză necesitatea parcurgerii procedurii prealabile în materie civilă şi a 

procedurii de cameră preliminară  în materie penală coroborate cu  creşterea numărului de dosare 

nou înregistrate în  ultimele 3 luni ale anului trecut, când în materie civilă s-au înregistrat 3212 

dosare ( din care 1459  dosare având ca obiect încuviinţare executare silită), iar în materie penală  un 

număr de 216 dosare *. 

*Date prelucrate din statis ECRIS 

  

 

 

I.2.  Încărcătura pe judecător 

 

Dosarele ce au revenit spre soluţionare fiecărui judecător nu diferă în mod esenţial, cantitativ 

şi calitativ, echilibrul fiind dat de implementarea sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor, 

ECRIS.  

Au apărut şi anumite diferenţieri în numărul dosarelor repartizate, ce au fost generate atât de 

principiul specializării completelor pe materii (familie şi minori şi respectiv, fond funciar) cât şi de 

crearea unor complete având competenţe în soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite. 

Precizăm că în anul 2014 schema de magistraţi a devenit completă, din data de 01.07.2014 

fiind ocupat şi cel de-al 12-lea post de către domnul judecător Stamate Octavian, judecător definitiv. 

La nivelul anului 2014, încărcătura de dosare pe schemă determinată prin raportarea 

volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor  a fost 

de 958 de dosare, semnificativ mai mare faţă de cea înregistrată  în anul 2013, când  a fost de 742 

dosare.  

În ceea ce priveşte încărcătura de dosare pe judecător faţă de anul 2013  şi  luând în 

considerare că în anul 2014, în medie, numărul posturilor ocupate efectiv a fost de 11, numărul 

mediu de dosare atribuite spre soluţionare unui judecător  în anul 2014 a fost de 1044, în creştere 

faţă de anul anterior când s-a înregistrat o încărcătură de 810 dosare pe judecător, aspect explicabil 

prin creşterea numărului de dosare înregistrate. 
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             I.3. Operativitatea pe instanţă, pe materii şi pe judecător 

 

 În anul 2014, s-a constatat o creştere a indicelui general de operativitate al instanţei raportat 

la numărul de dosare rulate,  respectiv de la 57,27 % cât se înregistra în anul 2013, la 63,47 %. 

    Analizând pe materii acest indicele de operativitate se constată că la nivelul anului 2014 s-a 

înregistrat în ceea ce priveşte soluţionarea cauzelor civile o creştere de la 58,23% cât era în anul 

2013  la 69,94 %, în timp ce în materie penală se constată o scădere notabilă a cauzelor soluţionate 

de la 50,80 %  în anul 2013, la numai 27,38 %. 

 

INSTANŢA MATERIA 
Nr. 

judecători 
Nr. dosare 

rulate 
Nr. şedinţe 
de judecată 

Nr. hotărâri 
pronunţate 

 
 
 

Operativitatea 
      (%) 
   
  

Judecătoria 
Călăraşi 
Anul 2013 

Civil 11 11.833 2.118 6.891 58,23 

Penal                   11 1.746                  887               50,80 

Total 11 13.579 2.118 7.778 57,27 

Judecătoria 
Călăraşi 
Anul 2014 

Civil 11 13.598 1440* 9.239 67,94 

Penal                   11 1.684         461               27,38 

Total 11 15282 1440 9.700 63,47 

 

 

             * În anul 2014  nu s-a avut în vedere numărul total de şedinţele de judecată astfel cum 

rezultă din  evidenţele  programului informatic ECRIS  deoarece acesta  calculează şedinţele de 

judecată pe complet  dar şi pe fiecare materie în parte, dublând astfel numărul de şedinţe  deşi la 

nivelul Judecătoriei Călăraşi nu există şedinţe separate pe materie civilă şi penală. 

            În ceea ce priveşte operativitatea înregistrată la nivelul instanţei raportat la volumul de 

activitate, în anul 2014 s-a constatat o  diminuare nesemnificativă în materie  civilă şi o scădere  

importantă în materie penală. 

La nivelul anului 2014  în materie civilă s-a înregistrat o operativitate de 87,24% cu  

0,98 % mai mică decât cea înregistrată la nivelul anului 2013, în vreme ce în materie penală  s-

a înregistrat o operativitate de 57,70 % cu 30,52 % mai mică decât cea înregistrată la nivelul 

anului 2013. 
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În materie penală s-a identificat drept principala cauză a acestei operativităţi mult mai reduse                 

necesitatea parcurgerii procedurii de cameră preliminară coroborată cu creşterea numărului de 

dosare nou înregistrate în  ultimele 3 luni ale anului trecut. 

Astfel,  în  lunile octombrie, noiembrie şi decembrie s-au înregistrat în această materie  216 

dosare, ceea ce reprezintă o pondere de 31,03%  raportat la numărul total de 696  înregistrate în 

tot cursul anului 2014. 

  Totodată declararea ca neconstituţionale a unor prevederi din Codul de procedură penală  în 

ceea ce priveşte procedura camerei preliminare şi a soluţionării plângerilor împotriva soluţiilor 

procurorului de neîncepere/scoatere de sub urmărire penală a determinat o prelungire a acestor 

proceduri în mod semnificativ cu impact asupra  duratei de soluţionare a cauzelor. 

 Şi în materie civilă necesitatea parcurgerii procedurii prealabile şi faptul că în ultimele 3 

luni ale anului s-au înregistrat 3212 dosare, din care 997 pentru care trebuia efectuată această 

procedură  a determinat reducerea operativităţii. 

Totodată numărul mare de dosare având ca obiect investirea cu formulă executorie ce 

înregistrate în luna decembrie, respectiv de 724, a determinat ca soluţionarea acestora de către cele 8 

completuri de investire cu formulă executorie înfiinţate la nivelul Judecătoriei Călăraşi  să  nu poată 

fi făcută  integral în cursul anului 2014, o parte din acestea primind termen de soluţionare în anul 

2015. 

Şi numărul mare de cereri având ca obiect încuviinţarea executării silite înregistrat în 

perioada septembrie –decembrie 2014  respectiv de 1981 de dosare, a determinat ca un număr de 

132 de dosare să primească termen de soluţionare în cursul anului 2015. 

 

               

                 Operativitatea pe judecător 

 

         

                  Indicele de operativitate al fiecărui judecător  înregistrează de asemenea, o uşoară creştere 

comparativ cu anul 2013, aşa cum rezultă din datele comparative prezentate mai jos: 
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Nr. complet/        Dosare rulate 

 

Dosare soluţionate          Operativitate 

Nume judecător  

2013 

 

2014 

 

2013 

 

2014 

 

2013 

 

2014 

C1- Toader Carmen 

Andreea 

0 883 0 476 0 53,91% 

C2- Dincă Ionel 1144 920 588 1353 51,40% 68 % 

C3- Enescu Dana Elena 1192 1040 697 517 58,47% 49,71% 

C4- Necula Radu Mihai 0 1524 0 1007 0 66,08% 

C5- Stamate Octavian 0 679 0 511 0 75,26% 

C6- Nedelcu Liviu Petronel 1069 1448 779 921 72,87% 63,60% 

C7- Achim Nela Olimpia 1161 1041 622 493 53,57% 47,36 % 

C8- Alexandru Ileana 1157 1663 548 1043 47,36% 62,72 % 

C9- Stanciu Mariana 1286 1497 651 1022 50,62% 68,27 % 

C10- Ionescu Oana 755 1045 508 707 67,28% 67,66 % 

C11- Călin Camelia 1659 1564 1048 1144 63,17% 73,15 % 

C12- Oprişan Vica 1669 1545 1003 939 60,10% 60,78 % 

         Total instanţă 13.579 15.282 7.778 9700 57,27% 63,47 % 

 

 

 

         Datele  indică faptul că indicele de operativitate  este  în medie de peste 60 %,   indicele de 

operativitate mai scăzut fiind înregistrat doar de judecătorii ce nu soluţionează cereri de încuviinţare 

executare silită, respectiv investire cu formulă executorie, respectiv preşedinţii completurilor de judecată 

C1, C3, C7. În anul 2014, activitatea judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Călăraşi defalcat pe materii, 

număr de dosare rulate, dosare soluţionate şi operativitate,  se prezintă astfel: 
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Nr. Numele şi prenumele 

judecătorului 

Nr. de şed. la 

care a 

participat 

Nr. de 

şedinţe 

conduse 

Dosare 

rulate 

Dosare 

soluţionate 
Hotărâri redactate Operativitate 

crt. 

                        

1.       

       

Achim Nela 

Olimpia 

penal 0 0 203 58 58 28,57 % 

civil 106 106 838 435 435 51,91 % 

Total 106 106 1041 493 493 47,36 % 

 

Alexandru  

Ileana 
penal 0 0 186 45 45 24,19 % 

  
civil 122 122 1477 998 998 67,57 % 

 2. 
 

Total 122 122 1663 1043 1043 62,72 % 

    penal 0 0 106 32 32 30, 19 % 

 
  civil 144 144 1458 1112 1112 76,27 % 

 3. 
Călin 

Silviana  
Total 144 144 1564 1144 1144 73,15 % 

    penal 0 0 139 41 41 29,50 % 

  
civil 127 127 1214 879 879 72,41 % 

  4. Dincă Ionel Total 127 127 1353 920 920 68 % 

    penal 0 0 218 75 75 34,40 % 

  
civil 157 157 822 442 442 53,77 % 

  5. Enescu Dana Total 157 157 1040 517 517 49,71 % 

    penal 0 0 116 35 35 30,17 % 

 
  civil 121 121 929 672 672 72,34 % 

  6. 
Ionescu 

Oana 
Total 121 121 1045 707 707 67,66 % 

    penal 0 0 83 15 15 18,07 % 

 
  civil 129 129 1441 992 992 68,84 % 

  7.  
Necula Radu 

Mihai 
Total 129 129 1524 1007 1007 66,08 % 

   Nedelcu 

Liviu 

  

penal 0 0 86 25 25 29,07 % 

 
civil 122 122 1362 896 896 65,79 % 

  8. 
 

Total 122 122 1448 921 921 63,60 % 

    penal 0 0 210 36 36 17,14 % 

 
  civil 145 145 1335 903 903 67,64 % 

 9. Oprişan Vica Total 145 145 1545 939 939 60,78 % 

  
 Stamate 

Octavian 
penal 0 0 69 21 21 30,44 % 

  
civil 44 44 610 490 490  80,32 % 

10. 
 

Total 44 44 679 511 511 75,26 % 

  
Stanciu 

Mariana 
penal 0 0 190 56 56 29,47 % 

  
civil 126 126 1307 454 454 34,74 % 

11. 
 

Total 126 126 1497 1022 1022        68,27 % 

12. 
Toader 

Carmen  

penal 0 0 78 22 22 28,20 % 

civil 97 97 805 454 454 56,39 % 

Total 97 97 883 476 476 53,91 % 

  TOTAL  2243 15282 9700 9700 9700        63,47 % 
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Numărul de hotărâri pronunţate oglindeşte partea cuantificabilă a volumului de muncă al 

unui judecător, însă trebuie să avem în vedere faptul că, pe lângă acestea mai sunt soluţionate un 

număr foarte mare de cereri printre care şi cererile de ajutor public judiciar (scutire, reducere, 

eşalonare taxă de timbru), reexaminare amendă, reexaminare cerere anulare conform art. 200 C 

procedură civilă, eliberare cauţiune, abţinere, recuzare, precum şi faptul că fiecare judecător, cu 

excepţia celor stagiari, desfăşoară pe lângă activităţile specifice de judecată  şi atribuţii în cadrul 

birourilor şi compartimentelor instanţei, activităţi ce conduc şi ele la supraîncărcarea acestora cu   un 

volum  de muncă suplimentar. 

Făcând o contabilizare a tuturor acestor cereri se constată că acestea nu sunt deloc într-un 

număr redus, consumă din timpul efectiv de lucru al judecătorului şi determină un volum de muncă 

real mult mai mare decât cel rezultat din statistici. 

 

I. 4. Managementul resurselor umane. 

 

În anul 2014, Preşedintele Judecătoriei Călăraşi a dezvoltat eforturile pe direcţia de acţiune 

propusă şi asumată la începutul mandatului.  

Parteneriatul echipei manageriale a funcţionat cu bune rezultate şi pe parcursul anului trecut 

iar efectul imediat s-a materializat în indicatorii pozitivi constataţi la nivelul instanţei. Apreciem că 

structura echipei de conducere a îmbinat în mod pozitiv calităţile şi deprinderile celor doi membri 

iar experienţa acumulată a reuşit să conducă la o comunicare superioară între preşedinte si 

vicepreşedinte, la solidificarea unei relaţii de complementaritate.  

Managementul judiciar a fost dimensionat într-o construcţie ce a urmărit antrenarea şi 

coordonarea magistraţilor şi a personalului auxiliar de specialitate în îndeplinirea eficientă a 

atribuţiunilor de serviciu şi valorificarea principiului asumării responsabilităţii individuale a 

fiecăruia dintre angajaţi conform atribuţiunilor de serviciu ce decurg din fişa postului.  

Repartizarea personalului în cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei a avut în vedere 

specificul şi exigenţele necesare fiecărui compartiment, calităţile necesare pentru a răspunde  acestor 

exigenţe. 

Priorităţile politicii manageriale au constat şi pe parcursul anului 2014, în repartizarea 

echilibrată a sarcinilor de serviciu, gestionarea eficientă a tuturor resurselor materiale si umane 

avute la dispoziţie, menţinerea şi cultivarea unor relaţii interpersonale fondate pe respect reciproc, 

colaborare şi asistenţă reciprocă, atingerea rezultatelor propuse. 
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Preşedintele instanţei a efectuat verificări frecvente şi cu caracter de continuitate în scopul 

identificării vulnerabilităţilor şi deficienţelor în activitatea compartimentelor auxiliare ale instanţei 

şi, de asemenea, în vederea înlăturării acestora. 

Calitatea actului managerial rezultă şi din faptul că verificările efectuate la nivelul anului 

2014  nu au constatat deficienţe în activitatea desfăşurată la nivelul Judecătoriei Călăraşi 

Astfel, pentru primul semestru al anului 2014, în cadrul Direcţiei de inspecţie judiciară 

pentru judecători au fost stabilite două controale tematice vizând „respectarea dispoziţiilor legale 

referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor având ca obiect infracţiunile prevăzute de Codul 

Silvic, precum şi identificarea elementelor de practică a instanţelor sub aspectul individualizării 

pedepselor aplicate pentru comiterea acestei categorii de infracţiuni ” şi respectiv „verificarea 

privind modalitatea de aplicare, de către instanţe, a dispoziţiilor art. 23 şi urm. din Legea  nr. 

217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, referitoare la emiterea ordinului de 

protecţie; identificarea elementelor de practică neunitară sub aspectul verificării dispoziţiilor 

speciale privind procedura de judecată şi durata soluţionării acestor categorii de cauze .  

   Pentru cel de-al doilea semestru au fost stabilite de către Inspecţia Judiciară din  cadrul 

C.S.M  două controale tematice având ca obiect „actualizarea datelor statistice referitoare la durata 

datei recomandată şi intervalul de timp la care este stabilit primul termen de judecată, identificarea 

celor mai bune practici în aplicarea dispoziţiilor Noului Cod de procedură civilă, în procedura de 

regularizare a cererii de chemare în judecată precum şi modalitatea de implementare a măsurilor 

dispuse de Secţia pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 

718/2014” şi „identificarea dosarelor în care instanţele de judecată au dispus măsura de siguranţă a 

confiscării extinse şi practica judiciară în  materie”        

Nici unul dintre Rapoartele întocmite nu au evidenţiat disfuncţii, nefiind constatate 

deficienţe în activitatea desfăşurată la nivelul instanţei în urma verificărilor efectuate. 

    Nu au fost evidenţiate disfuncţii importante în activitatea desfăşurată la nivelul instanţei nici 

prin raportul întocmit în urma controlului dispus prin Hotărârea nr. 18 din data de 08.10.2014 a 

Colegiului de conducere din cadrul Tribunalului Călăraşi, de către echipa de control formată din 

doamna judecător Dumitru Nicoleta - vicepreşedintele Tribunalului Călăraşi şi d-na judecător 

Iordache Cornelia – judecător la Tribunalul Călăraşi - membru în Colegiul de conducere al 

Tribunalului Călăraşi, efectuat în data de 24.11.2014, iar recomandările făcute în cadrul acestui 

raport vor fi luate în considerare în anul ce urmează. 
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SECŢIUNEA a 2-a - INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ A 

INSTANŢEI 

 

 

Organigrama Judecătoriei Călăraşi a prevăzut pentru anul 2014 un număr de 12 posturi de 

judecători, schema de posturi  pentru judecători  fiind ocupată aproape integral de la data 

01.07.2014, ceea ce creează  premisele şi pentru viitor a unei activităţi de calitate, eficiente şi cu 

randament superior. 

Corpul magistraţilor ce funcţionează în cadrul Judecătoriei Călăraşi este în mare măsură 

stabil, compus din magistraţi cu o bună cultură profesională, posesori ai unor calităţi umane care 

avantajează produsul propriei lor activităţi şi favorizează relaţii interumane demne de mediul în care 

îşi exercită profesia. 

În ceea ce priveşte  organigrama personalului auxiliar de specialitate în cadrul Judecătoriei 

Călăraşi, aceasta prevede 24 de posturi, din care 19  posturi  pentru grefieri şi 5 grefieri arhivari. 

În structura personalului conex se regăsesc un agent procedural şi un şofer iar în cadrul 

personalului contractual regăsim un îngrijitor. 

La acest moment din totalul posturilor de grefier prevăzute în schemă sunt ocupate doar 18, 

unul fiind eliberat la 01.09.2014 prin pensionare. 

Creşterea  semnificativă a atribuţiilor grefierilor şi a activităţilor cerute acestora în pregătirea 

dosarelor pentru judecată  ca urmare a modificărilor aduse prin codul de procedură civilă şi prin 

codul de procedură penal, dar şi Regulamentului de ordine interioară al instanţelor,  impune 

ocuparea cât mai repede a acestui post pentru o bună desfăşurare a activităţii  instanţei şi pe viitor.  

Dotarea tehnico-materială de care a dispus Judecătoria Călăraşi în anul 2014 este adecvată 

atingerii scopurilor propuse la nivelul instanţei şi nu s-au înregistrat disfuncţionalităţi în ceea ce 

priveşte  dotarea instanţei cu materialele consumabile necesare desfăşurării activităţii. 

Personalul instituţiei lucrează într-un sediu nou, modern, salubru, spaţios, aerisit – într-un 

cuvânt potrivit cu specificul, demnitatea şi solemnitatea ce caracterizează înfăptuirea actului de 

justiţie. Birourile judecătorilor şi grefierilor sunt bine iluminate, climatizate şi întreţinute în limite 

normale. 

Birourile judecătorilor  beneficiază de terminale P.C., cu acces la Internet, la sistemul ECRIS 

şi la aplicaţia de legislaţie Lex Expert. 
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Grefierii operează în mod individual un sistem de calcul cu acces la ECRIS şi au la dispoziţie 

cel puţin o imprimantă laser în fiecare birou.  

 

SECŢIUNEA a 3-a  - CALITATEA ACTULUI DE JUSTIŢIE 

3.1. Accesul la justiţie 

Sistemul judiciar trebuie să-şi îndeplinească rolul de serviciu public, nu numai prin 

înfăptuirea actului de justiţie, dar si prin stabilirea unui nou tip de relaţii între justiţie si justiţiabil. 

În centrul sistemului juridic nu stă judecătorul sau instanţa, ci justiţiabilul, el este utilizatorul 

serviciilor create de stat pentru protecţia drepturilor sale şi are dreptul să fie tratat într-un mod 

profesionist, cauza sa trebuie soluţionată în mod drept, într-un termen rezonabil, într-un mod 

imparţial şi el să fie tratat cu respect. 

În acest sens, o importanţă esenţială o are asigurarea funcţionării normale a aplicaţiei de 

repartizare a cauzelor în sistem informatic - ECRIS, aplicaţie ce are ca scop nu numai repartizarea 

echilibrată a dosarelor pe fiecare complet de judecată ci şi eliminarea potenţialelor suspiciuni ori 

comentarii negative referitor la gestionarea dosarelor nou intrate.  

În vederea bunei funcţionări a fost verificat în permanenţă modul în care judecătorul şi 

grefierul delegat au respectat principiile de funcţionare ale sistemului ECRIS, întocmirea 

planificărilor de permanenţă, a proceselor – verbale, completarea condicilor speciale de o manieră în 

care să permită în orice moment verificări privind repartizarea aleatorie şi care să elimine orice 

dubiu cu privire la o posibilă repartizare interesată a dosarelor către anumiţi judecători. 

Comunicarea între instanţă si justiţiabil este în parametri reglementaţi prin Legea nr. 

233/2002 şi Legea nr. 544/2001, indiferent dacă  informaţia este transmisa verbal sau în scris. 

Punerea la dispoziţia publicului, justiţiabililor, a informaţiilor necesare, poate aduce o 

îmbunătăţire a imaginii justiţiei, astfel că se impune acordarea unei atenţii sporite acestei activităţi. 

Furnizarea imediată, chiar pe loc, a răspunsurilor solicitate, reprezintă o componentă a 

procesului de comunicare. În acelaşi plan, acela al comunicării, relaţia cu mass-media reprezintă un 

segment important al procesului de informare a publicului asupra realităţilor sistemului judiciar. 

Şi în anul 2014 la nivelul instanţei s-a urmărit aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii  

nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii nr. 677/2001 privind 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, judecătorul delegat cu activitatea Biroului de Informaţii si Relaţii Publice,  manifestând 

transparenţă şi disponibilitate în relaţia cu reprezentanţii presei, dar şi cu justiţiabilii direct, acordând 

răspuns imediat oricăror petiţii înregistrate. 
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Cererile de furnizare a unor informaţii au fost soluţionate în termen absolut rezonabil de 

către judecătorul delegat – doamna judecător Călin Camelia – astfel că, nici un justiţiabil nu s-a 

adresat preşedintelui sau altor instituţii cu sesizări de natură a pune sub semnul întrebării respectarea 

drepturilor  prevăzute de Legea nr. 544/2001 la nivelul Judecătoriei Călăraşi. 

Anul trecut în temeiul legi nr. 544/2011  s-au  înregistrat 12 cereri, la care s-a răspuns în 

scris, iar la BIRP, 8 cereri, judecătorul delegat pentru informare şi relaţii publice reuşind prin 

promptitudinea răspunsurilor şi conciziune să ofere argumente în plus pentru a considera că 

Judecătoria Călăraşi nu face excepţie de la principiul transparenţei actului de justiţie.  

De transparenţă deplină apreciem că s-au bucurat şi procesele decizionale derulate la nivelul 

conducerii instanţei, marea lor majoritate – şi categoric toate situaţiile care influenţau consistent 

activitatea instanţei, au fost discutate, explicate şi eventual amendate în urma întâlnirilor cu 

magistraţii sau angajaţii cuprinşi în sfera efectelor respectivei decizii.  

Principiul vizat a fost cel potrivit căruia actul decizional se înfăptuieşte în spiritul legii, în 

folosul instanţei şi al actului de justiţie, dar şi cu consultarea şi protejarea drepturilor persoanelor 

implicate, decizia adoptată  fiind astfel mai uşor înţeleasă, acceptată şi pusă eficient în practică de 

cei vizaţi. 

 

3.2. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de desfiinţare. 

 

Este de necontestat că, eforturile pe care instituţia le depune ca serviciu pus la dispoziţia 

societăţii, pentru ameliorarea activităţii sale,  se reflectă în produsul muncii sale şi anume, actul de 

justiţie.  

În cadrul legislativ actual, stufos şi afectat de numeroase imperfecţiuni, calitatea actului de 

justiţie şi controlul activităţii profesionale a judecătorului, sunt în mod obiectiv necesare şi utile, 

fiind de natură să contribuie la garantarea calităţii funcţionării sistemului judiciar. 

Activitatea de judecată se finalizează prin hotărârea judecătorească, aceasta exprimând pe 

deplin realizarea puterii judecătoreşti şi a actului de justiţie, iar imaginea calităţii actului de justiţie 

este conturată prin finalitatea evitării erorilor judiciare. 

Unul dintre indicatorii de calitate ai activităţii de justiţie îl constituie, fără îndoială, 

legalitatea soluţiilor pronunţate, în aprecierea instanţelor de control judiciar, ca urmare a exercitării 

căilor de atac ordinare, indicator exprimat în procentul de desfiinţare a acestor soluţii. 
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Numărul hotărârilor pronunţate de instanţă şi atacate cu o cale de atac este cel mai relevant 

indicator în ce priveşte gradul de satisfacere, respectiv de convingere a justiţiabililor, cu privire la 

pronunţarea unor soluţii corecte. 

În principiu, se apelează la o cale de atac atunci când justiţiabilul are impresia subiectivă că 

judecata instanţei nu-l mulţumeşte, ori nu a soluţionat corect litigiul pe care l-a dedus judecăţii. 

În anul 2014, au fost pronunţate un număr total de 9700  hotărâri, din care  9239 în materie 

civilă şi 461  în materie penală, în creştere  faţă de anul 2013, când au fost pronunţate 7778 de 

hotărâri, din care 6891  în materie civilă şi 887  în materie penală. 

Din numărul total de hotărâri pronunţate în materie civilă, au fost  exercitate căile de atac 

împotriva unui număr de 812 de hotărâri,  corespunzător unui procent de 8,79 din totalul 

hotărârilor pronunţate  în această materie, ceea ce, comparativ cu situaţia din anul trecut, când, 

deşi au fost pronunţate mai puţine soluţii, hotărârile pronunţate în materie civilă au fost atacate într-

o pondere de 11,54 %,  reprezintă o scădere remarcabilă. 

Din numărul total de hotărâri pronunţate în materie penală, au fost  exercitate căile de atac 

împotriva unui număr de 194 de hotărâri, corespunzător  unui procent de  42,08 % din totalul 

hotărârilor pronunţate în această materie, ceea ce reprezintă o creştere faţă de anul 2013, când în 

materie penală erau atacate 24,40 % din hotărâri. 

Din cele 194 hotărâri penale împotriva cărora s-au exercitat căi de atac, au fost desfiinţate 

un număr de 78 hotărâri, din care 73 modificate şi 5 casate cu trimitere spre rejudecare, 

reprezentând 16,91 % din totalul hotărârilor penale  pronunţate. 

Din cele 812 hotărâri civile împotriva cărora s-au exercitat căi de atac, au fost desfiinţate  

250  hotărâri, din care 224 au fost modificate şi 26 casate cu trimitere spre rejudecare, reprezentând 

o pondere de 2,70 % din totalul hotărârilor civile pronunţate. 

An Hot. 

pronunţ

ate în 

materie 

civilă 

Hot. 

atacate 

în 

materie 

civilă 

Hot. desfiinţate/modificate 

în materie civilă 

Hot. 

pronunţ

ate în 

materie 

penală  

 

Hot. 

atacate 

în 

materie 

penală 

 

Hot 

desfiinţate/modificate în 

materie penală 

Total        Modificate Trimise 

spre 

rejud. 

Total Modifi-

cate 

Trimi

se 

spre 

rejud. 

2013 6891 795 313 250 63 887 217 74 62 12 

2014 9239 812 250 224 26 461 194 78 73 5 
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În  materie civilă se observă o diminuare apreciabilă a numărului de hotărâri lipsite de 

eficienţă în căile de atac, respectiv de  250, comparativ cu anul 2013, când au fost desfiinţate un 

număr de 313 hotărâri, şi o scădere importantă a cauzelor casate cu trimitere spre rejudecare, 

aceasta în condiţiile în  care  numărul hotărârilor pronunţate a crescut fiind evident rezultatul 

îmbunătăţirii  calităţii hotărârilor . 

Analiza atentă a cauzelor de casare  evidenţiază faptul că  în materie civilă  cauza principală 

o reprezintă  greşita apreciere de către judecător a probelor şi a situaţiei de fapt şi reindividualizarea 

sancţiunilor aplicabile în materie contravenţională, fiind relativ puţine, respectiv 17 dosare,  cauzele 

casate pentru nelegala aplicare a legii şi 3 pentru aspecte ţinând de respectarea normelor de 

procedură, respectiv nesemnarea minutei şi nelegala citare a părţilor. 

În materie penală se observă o creştere a numărului de hotărâri desfiinţate/modificate în căile 

de atac, la 78, comparativ cu anul 2013, când deşi au fost pronunţate mult mai multe hotărâri 

penale au fost desfiinţate doar 74. 

Această creştere a numărului de hotărâri desfiinţate în această materie  este consecinţa 

directă a  intrării în vigoare a Noului Cod Penal şi a Noului Cod de Procedură Penală şi a  

dificultăţilor intervenite în practică  în interpretarea modalităţii de punere în aplicare a legii 

penale mai favorabile. 

Suprimarea motivelor care au determinat casările urmează a constitui una din temele de 

reflecţie pentru anul 2014, precum şi o coordonată permanentă de acţiune a activităţii magistraţilor 

din instanţa noastră. 

 

 

3.3. Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor, pe materii. 

 

 

O problemă importantă în prezent, în materia funcţionării sistemului  judiciar, o reprezintă 

reducerea duratei de soluţionare a cauzelor. 

  În ceea ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor pe materii, datele statistice ale anului 

2014 comparativ cu cele din anul 2013 se prezintă conform tabelului de mai jos: 
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Materia 

 

Dosare 

soluționa

te (total) 

Durata medie de soluţionare a cauzelor 

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

Nr. ds. 

soluționate 

Procent Nr. ds. 

soluțion

ate 

Procent Nr. ds. 

soluțion

ate 

Procent Nr. ds. 

soluționate 

Procent 

(%) (%) (%) (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 (col. 3 

X 

100/col.

2) 

(col.5 X 

100/col.

2) 

(col. 7 X 

100/col.2

) 

(col. 9 X 

100/col.

2) 

Penal 

2014 

461 440 95,44

% 

20 4,34% 1 0,22 0 0 

Penal 

2013 

887 871 98,19

% 

15 1,69% 1 0,11% 0 0 

Civil 

2014 

9239 8939 96,75

% 

208 2,33% 71 077% 21 0,22 % 

Civil 

2013 

6891 6803 98,72

% 

28 0,40% 58 0,84% 2 0,02% 

 

 

În acest sens, magistraţii instanţei noastre au încercat, respectând însă normele de procedură 

în vigoare, dar şi drepturile procesuale ale justiţiabililor, să reducă termenele de soluţionare a 

cauzelor. 

Raportat la datele statistice  preluate din programul Statis ECRIS  pentru anul 2014 se poate 

constata că perioada de soluţionare în zile în materie civilă a fost în medie de 67,37 zile, în 

vreme ce în materie penală a fost de 100,3 zile, un procent de 79,9% fiind soluţionate  într-o 

şedinţă de judecată, astfel că apreciem că s-a respectat în cadrul acestei instanţe principiul 

definit de art. 6 al. 1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor 

Fundamentale, referitor la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

  Creşterea numărului de dosare pentru care durata de soluţionare a fost mai mare de 1 an de 

zile, respectiv 2 ani de zile  a fost generată în principal de cauzele a căror judecată a fost reluată 

după o perioadă de suspendare. O altă cauză a reprezentat-o întârzierea în întocmirea rapoartelor de 

expertiză mobiliară şi imobiliară, întocmirea defectuoasă a expertizelor, fapt care conduce la 

efectuarea unui supliment la expertiză sau la o nouă expertiză, noua procedură pentru soluţionarea 

cererilor având ca obiect înscrierea drepturilor dobândite prin efectul uzucapiunii ce impune  
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acordarea de la  momentul emiterii încheierii privind constatarea îndeplinirii cerinţelor privind 

cererea formulată şi a înscrisurilor ataşate a unui termen de minim 6 luni. 

Îmbunătăţirea acestui indice de performanţă în activitatea instanţei se poate realiza prin 

efectuarea unui control riguros al judecătorilor asupra propriului volum de dosare rulate şi 

identificarea cauzelor obiective sau subiective ce au determinat prelungirea ciclului procesual, prin 

urmărirea modului de realizare a măsurilor procesuale dispuse de către personalul auxiliar, în 

vederea identificării deficienţelor ce influenţează soluţionarea cu celeritate a dosarelor, prin 

perfecţionarea relaţiilor instanţei cu celelalte instituţii sau persoane care participă la realizarea 

activităţii judiciare.  

 

3.4. Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţei. 

 

Una din deficienţele cu care se confruntă sistemul judiciar român, cu incidenţă asupra 

calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii sistemului judiciar, este practica judiciară neunitară. 

Unificarea practicii judiciare constituie unul dintre obiectivele importante prevăzute în 

Strategia de reformă a sistemului judiciar, urmărind să asigure dinamizarea activităţii de judecată şi 

sporirea eficientei actului de justiţie. 

În vederea realizării acestui obiectiv la nivelul instanţei s-a pus accent pe dezbaterea tuturor 

problemelor de drept apărute, în încercarea de a li se da o rezolvare cât mai corectă, în litera şi 

spiritul legii, dar în acelaşi timp şi unitară. 

Potrivit planificărilor şi în concordanţă cu prevederile regulamentului în legătură cu 

unificarea practicii judiciare, lunar  au avut loc întâlniri pentru discutarea aspectelor de aplicare 

neunitară a legii.  

 Atunci când a fost cazul, s-a procedat şi la consultarea practicii judiciare a celorlalte instanţe 

şi în special, a instanţelor superioare, în scopul aplicării normelor de drept cât mai unitar şi a 

îndeplinirii, implicit, în condiţii optime, a actului de justiţie. 

S-a asigurat în continuare accesul judecătorilor la jurisprudenţă prin facilitarea accesului la 

sistemul ECRIS al celorlalte instanţe, prin accesul neîngrădit la resursele juridice disponibile pe 

internet, la resursele de jurisprudenţă ale Înaltei Curţi de Casaţie si Justiţie, ale Curţii 

Constituţionale, ale Consiliului Superior al Magistraturii, ori cele aflate pe portalul instanţelor de pe 

pagina de internet a Ministerului Justiţiei. 
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Materialele de practică neunitară întocmite la nivelul Curţii de Apel, au fost puse la 

dispoziţia judecătorilor, spre consultare, iar magistraţii Judecătoriei Călăraşi au participat la 

întâlnirile periodice organizate trimestrial pe diferite  materii  la sediul Curţii de Apel Bucureşti. 

În continuare, s-ar impune creşterea efortului ordonatorului principal de credite (Ministerul 

Justiţiei) şi ordonatorului terţiar de credite, Tribunalul Călăraşi, pentru achiziţionarea unui fond de 

carte complet şi actual pentru biblioteca instanţei. 

Un interes deosebit a fost arătat de magistraţii instanţei noastre hotărârilor Curţii Europene a 

Drepturilor Omului pronunţate împotriva României, care, după ce au fost studiate în prealabil, 

individual, au fost puse în discuţie, pentru a se aprofunda pe această cale  legislaţia comunitară în 

vederea aplicării prioritare a ei, atunci când normele de drept interne contravin acesteia sau sunt 

neclare.  

În legătură cu acest ultim aspect, trebuie precizat că, activitatea profesională de zi cu zi, 

împiedică de foarte multe ori ca magistraţii să fie permanent informaţi cu privire la jurisprudenţa 

instanţelor europene, aceasta reprezentând în continuare o vulnerabilitate. 

 

3.5. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar. 

 

 

O justiţie de calitate necesită o formare de calitate. Formarea magistraţilor se înscrie într-un 

demers social general de identificare a unor standarde de calitate şi de evaluare a acestora, într-o 

cultură din ce în ce mai preocupată de calitate şi de evaluare. 

Justiţia nu poate ignora aceste tendinţe, mai ales că, în contextul reformei sistemului judiciar, 

instituţiile de formare sunt mijloace de realizare a transformărilor de sistem preconizate. 

Societatea modernă a impus noi standarde în relaţia dintre magistraţi şi public, acesta din 

urmă având exigenţe din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte deontologia profesională a 

magistratului, transparenţa şi calitatea actului de justiţie. 

Legalitatea soluţiilor pronunţate de instanţe este în strânsă legătură cu nivelul pregătirii 

profesionale a magistraţilor  iar acest nivel în strânsă legătură cu ambiţia şi efortul de a-şi îmbunătăţi 

constant cunoştinţele de drept procedural şi substanţial prin studiu individual în primul rând, dar şi 

prin discuţii libere privind problemele de drept ce se ivesc în mod constant. 

Dintre aspectele pozitive ale formării continue la nivel centralizat trebuie subliniat cel al 

cristalizării unor elemente de unificare a practicii judiciare, formarea profesională în domeniul  
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C.E.D.O şi în cel al dreptului comunitar, schimbul de experienţă cu privire la problemele 

teoretice şi practice controversate. 

La nivel centralizat, în cursul anului 2014  mai mulţi magistraţii din cadrul instanţei au fost 

selecţionaţi să participe la cursurile de perfecţionare profesională organizate de către Institutul 

Naţional al Magistraturii  astfel cum şi-au manifestat opţiunile de participare la asemenea cursuri, în 

raport  de specializarea lor, dar şi de programul de formare continuă organizat şi comunicat de 

Institutul Naţional al Magistraturii. 

Judecătorii din cadrul  Judecătoriei Călăraşi au participat  şi  la diferite seminarii organizate 

de C.S.M., Institutul Naţional al Magistraturii, Curţii de Apel Bucureşti  precum şi la întâlnirile 

organizate  la nivelul Curţii de Apel Bucureşti  şi Tribunalului Călăraşi unde sunt discutate 

problemele de drept care au generat o practică neunitară în scopul unificării practicii judiciare. 

La nivelul instanţei şedinţele de învăţământ profesional au fost organizate lunar, cu excepţia 

perioadei de vacanţă judecătorească în care nu se poate, din motive obiective, asigura participarea 

tuturor judecătorilor. 

Învăţământul s-a desfăşurat conform unui plan şi unei tematici întocmite şi aprobate de 

conducerea instanţei, instrumente de lucru în cadrul cărora s-a pus accentul în egală măsură pe 

instituţii de drept procesual dar şi de drept substanţial, vizate fiind materiile dreptului civil, familiei, 

penal, procesual civil  şi în cadrul cărora s-au analizat  şi soluţiile pronunţate, practica de casare, 

identificarea problemelor de practică neunitară, prelucrarea legislaţiei nou apărute, dezbaterea 

reglementările care pun probleme de interpretare. 

Temele selectate au fost susţinute de judecători anume desemnaţi care au întocmit referatul 

ce a constituit punctul de plecare în dezbateri şi au vizat în principal aspecte teoretice şi practice în 

probleme de drept cu incidenţă directă în activitatea de judecată. 

Cu această ocazie, fiecare judecător a avut posibilitatea de a-şi expune punctul de vedere, 

emiţând opinii, aprecieri, cu privire la modalitatea de interpretare şi aplicare a normelor de drept. 

Au fost puse în discuţie ori de câte ori a fost nevoie, speţe concrete, în ideea unificării 

practicii judiciare, sens în care s-a ţinut legătura în mod permanent cu instanţa ierarhic superioară. 

Subliniem faptul că, magistraţii instanţei acordă o relevanţă aparte studiului individual care 

vine să consolideze bagajul de cunoştinţe necesar îndeplinirii în condiţii optime a actului de justiţie. 

Buna desfăşurare a actului de justiţie este condiţionată de modul în care judecătorii înţeleg 

să-şi exercite profesia, însă este influenţată în bună măsură şi de eficienţa muncii personalului 

auxiliar. Judecătoria Călăraşi concepe pregătirea profesională a grefierilor în multiple modalităţi de 

exprimare. 
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În mod principal, a fost conştientizată şi relevată importanţa studiului individual la nivel de 

grefieri, perfecţionarea rezultatelor obţinute fiind condiţionată fundamental de conştiinţa 

profesională astfel exprimată. 

Forma organizată a pregătirii grefierilor se constituie în şedinţele de pregătire profesională 

organizate în mod sistematic, trimestrial, atribuţiile în acest sens revenind vicepreşedintelui 

instanţei.  

Astfel, în  anul 2014, ca şi în anii anteriori au fost stabilite planul şi tematica învăţământului 

profesional, sistemul având la bază un referat şi note ale judecătorului urmate de dezbateri pe 

marginea temelor propuse şi de lămurirea unor aspecte de ordin procesual sau material, ivite în 

activitatea desfăşurată de grefieri. S-a urmărit ca prin temele abordate să fie discutate instituţii des 

incidente în activitatea grefierilor precum şi eliminarea unor deficienţe constatate şi care au un grad 

de repetiţie ce atrage necesitatea reiterării remedierii chestiunilor deficitare. 

Totodată ori de  câte ori conducerea instanţei a apreciat drept util, s-au organizat şedinţe cu 

personalul auxiliar, fie pentru informare şi detalii privind dispoziţii de procedură nou apărute, fie 

pentru remedierea unor disfuncţionalităţi în activitatea de şedinţă sau a compartimentelor auxiliare 

precum şi în modalitatea de operare în sistemul ECRIS.   

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂŢII 

INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2014 

 

Intrarea în vigoare a  Codului penal şi a Codului de procedură penală reprezintă principala 

modificare legislativă, ce a marcat activitatea instanţei pe parcursul anului 2014.  

Modificările aduse prin Codul penal şi Codul de procedură penală au fost  importante  şi cu 

un impact deosebit asupra activităţii de judecată  acestea fiind de imediată aplicare. 

Au fost constatate dificultăţi relevante de interpretare şi aplicare a noii reglementări penale, 

constând  în aplicarea legii penale mai favorabile  generată de interpretările diferite date cu privire la 

această problemă, ce au fost însă tranşate  prin Decizia nr. 265/2014 dată de Curtea Constituţională 

privind admiterea excepției de neconstituționalitate a art. 5 Cod penal precum şi prin deciziile 

pronunţate în materie penală de  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept . 

O altă modificare legislativă importantă a reprezentat-o Legea nr.134/2014 pentru 

modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, prin care, printre alte modificări   
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importante se regăseşte şi reintroducerea procedura investirii  cu formulă executorie, procedura 

încuviinţări executării silite fiind dată în competenţa executorului judecătoresc. 

De asemenea în cursul anului 2014 a fost adoptată şi Legea nr.  17 din  7 martie 2014 privind 

unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare 

terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei 

Domeniilor Statului 

            Un impact asupra activităţii  de judecată au avut şi  alte tipuri de acte cu forţă juridică 

obligatorie, de maximă importanţă pentru sistemul judiciar cum ar fi decizii de neconstituţionalitate  

pronunţate de Curte Constituţională şi decizii în interesul legii  pronunţate de Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie  în cursul anului 2014. 

 

 

CAPITOLUL III 

INDEPENDENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE, INTEGRITATE ŞI TRANSPARENŢĂ 

 

SECŢIUNEA 1- INDEPENDENŢA JUDECĂTORILOR INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 

2014 

 

                 Independenţa magistratului este premisa statului de drept şi garanţia fundamentală a unei 

corecte judecăţi şi a unui proces echitabil.  

                 Pe parcursul anului 2014, independenţa magistraţilor instanţei noastre, privită nu ca un 

privilegiu al judecătorilor, ci ca o datorie, ca o obligaţie fundamentală a acestora de a-şi dezvolta 

calităţile intelectuale şi morale care stau la baza conduitei independente şi imparţiale în judecata 

fiecărui caz, s-a manifestat pe deplin. 

                Fiecare dintre magistraţi şi-a desfăşurat activitatea în mod corect, competent, imparţial, 

ceea ce denotă responsabilitate, dar în acelaşi timp şi independenţă, fără nici un  fel de imixtiuni 

interne sau externe. Apreciem că magistraţii au soluţionat cauzele deduse judecăţii cu 

profesionalism şi maximă celeritate, cu respectarea drepturilor justiţiabililor şi ale celorlalte 

persoane prezente în proces, acţionând în deplină libertate, fără restricţii şi fără a fi obiectul unor 

influenţe, presiuni, ameninţări, intervenţii nelegale, directe sau indirecte. 
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                  Pentru a vorbi de o reală independenţă a judecătorilor, trebuie să nu existe imixtiuni ale 

politicului în activitatea de justiţie, să nu existe încercări ale justiţiabililor de a influenţa soluţia 

instanţei, iar mediatizarea unor cauze nu trebuie să fie excesivă şi incorectă.  

      De aceea, judecătorul care consideră că independenţa, imparţialitatea sau reputaţia 

profesională îi este afectată în orice mod, se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii care, 

după caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor verificării, poate  

sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se impun sau poate dispune orice altă 

măsură corespunzătoare, potrivit legii. 

           În cursul anului 2014, niciun judecător din cadrul Judecătoriei Călăraşi  nu a formulat cerere 

de apărare a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei  profesionale, astfel cum această cerere este 

reglementată în art. 30 din Legea nr. 317 din 1 iulie 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 

şi nici nu au fost constatate disfuncţionalităţi sub aspectul respectării independenţei judecătorilor. 

 

 

SECŢIUNEA a 2- a - ASPECTE PRIVIND RĂSPUNDEREA PERSONALULUI INSTANŢEI 

 

 

Componentă în ansamblul general al  imaginii instanţei de judecată şi element esenţial al 

microclimatului instituţional, starea disciplinară a personalului angajat la Judecătoria Călăraşi poate 

fi catalogată ca fiind una de excepţie, dezirabilă pentru orice instituţie a autorităţii de stat.  

În cursul anului 2014 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare şi nu au fost necesare 

intervenţii pentru ajustarea unor comportamente care ar putea excede statutului profesional de 

magistrat ori grefier. 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a - ASPECTE PRIVIND INTEGRITATEA PERSONALULUI ŞI 

ASIGURAREA TRANSPARENŢEI LA NIVELUL INSTANŢEI 

 

 

Pe parcursul anului 2014 întregul personal al instanţei şi-a desfăşurat activitatea dând dovadă 

de integritate, imparţialitate, corectitudine şi onestitate.  

Au fost respectate pe deplin standardele de conduită, conforme cu onoarea şi demnitatea 

profesiei stabilite de Codul deontologic, s-a păstrat secretul profesional, s-a asigurat ordinea şi  
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solemnitatea şedinţelor de judecată, s-a descurajat orice imixtiune în activitatea judiciară şi s-a 

garantat pe deplin egalitatea cetăţenilor în faţa legii şi demnitatea părţilor. 

Hotărârile adoptate de Colegiul de Conducere au fost aduse de îndată la cunoştinţa 

judecătorilor, de cele mai multe ori ele  fiind luate după o consultare prealabilă a acestora, iar cele  

luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art.22 alin.2 literele b, b indice1, c şi d din HG 

nr.387/2005 au fost publicate şi pe pagina de internet a instanţei. 

În cadrul Judecătoriei Călăraşi, cererile de informaţii de interes public şi petiţiile adresate 

instanţei noastre în anul 2014, au fost rezolvate într-un termen scurt şi nu au existat plângeri sau 

sesizări cu privire la această activitate.  

Relaţia cu justiţiabilii a fost realizată zilnic, la arhivă, cei îndreptăţiţi să consulte dosarele 

având acces în conformitate cu programul stabilit prin regulament şi ordinul de serviciu. 

De menţionat că, deşi în portofoliul Preşedintelui sau Vicepreşedintelui Judecătoriei Călăraşi 

nu se regăseşte primirea  în audienţe, în situaţiile în care justiţiabilii sau reprezentanţii unor instituţii 

au solicitat un dialog cu conducerea instanţei, cererile acestora au fost onorate şi în limita legii au 

fost oferite răspunsuri în problemele invocate.  

 

CAPITOLUL IV  

 ROLUL INSTANŢEI ÎN CONSOLIDAREA SPAŢIULUI DE LIBERTATE, 

SECURITATE ŞI JUSTIŢIE AL UNIUNII EUROPENE 

 

 

             Pentru consolidarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie al Uniunii Europene, 

instanţele au un rol deosebit de important întrucât ele trebuie să asigure aplicarea politicilor 

europene în materie de justiţie, fără însă a aduce atingere independenţei sistemului judiciar. 

             Fiind conştienţi de importanţa activităţii judiciare în consolidarea unui spaţiu în care 

cetăţeanul să se simtă în siguranţă, să beneficieze de libertate de mişcare şi de o justiţie eficientă, ne-

am îndeplinit constant şi responsabil rolul ce ne-a fost încredinţat în acest proces de consolidare şi 

am contribuit la acţiunea coordonată de realizare a unei Europe paşnice, în care cetăţeanul se simte 

protejat.  

La nivelul Judecătoriei Călăraşi în anul 2014 rolul instanţei în promovarea şi asigurarea 

acestor valori s-a manifestat prin: 

- realizarea unei bune cooperări judiciare în materie civilă şi penală cu statele membre ale 

Uniunii Europene; 
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- promovarea drepturilor cetăţenilor; 

- aplicarea dreptului Uniunii în cauzele aflate în competenţa acestei instanţe. 

În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, în anul 2014 au fost înregistrate la 

Judecătoria Călăraşi  3 cauze având ca obiect „mandat  internaţional de urmărire şi  3 cereri de  

urmărire internaţională  şi 6 cauze având ca obiect „ mandat european de arestare”, cereri ce au fost 

soluţionate cu promptitudine evidenţiindu-se în aceste cauze creşterea nivelului de încredere între  

autorităţile statelor membre şi contribuţia instanţei la reducerea semnificativă a duratei procedurilor, 

inclusiv a celor de extrădare.  

 Referitor la cooperarea judiciară în materie civilă, aceasta s-a manifestat în principal prin 

rapida comunicare a actelor judiciare în interiorul Uniunii şi prin obţinerea în timp scurt de probe 

din statele membre UE, cererile formulate de autorităţile  judiciare  străine fiind soluţionate cu 

celeritate. 

 Judecătorii instanţei au aplicat în multe cauze drepturile conferite de Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, preluate şi de Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene şi au acordat întotdeauna prioritate prevederilor europene mai 

favorabile cetăţeanului, conform dispoziţiilor constituţionale .  

 

CAPITOLUL V  

RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME, 

PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ 

 

Obiectivul principal urmărit nu poate fi altul decât îmbunătăţirea actului de justiţie, atât prin 

acurateţea juridică a soluţiilor pronunţate, cât şi prin realizarea acestuia în condiţii optime şi într-o 

perioadă de timp rezonabilă şi utilă celui ce a solicitat înfăptuirea justiţiei.  

În acest scop se impune realizarea unei bune şi corecte colaborări cu ceilalţi participanţi care 

îşi aduc aportul la realizarea actului de justiţie, cu instanţele de acelaşi grad şi instanţele superioare, 

cu C.S.M. – ul şi celelalte instituţii, precum şi cu societatea civilă . 

A existat în permanenţă o preocupare pentru asigurarea unor condiţii bune pentru 

desfăşurarea activităţii,  pentru identificarea corectă a necesităţilor şi  neajunsurilor, urmărindu-se 

realizarea unei colaborări permanente cu conducerea Tribunalului  Călăraşi şi a Curţii de Apel 

Bucureşti, care au dat dovadă de solicitudine în rezolvarea  problemelor ridicate. 
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Raporturile instanţei cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au desfăşurat în general în 

parametrii fireşti, prin comunicare la nivel instituţional, în limitele prevăzute de lege şi de 

regulamente şi în raport de competenţele funcţionale ale fiecărei instituţii. 

În cadrul instanţei s-au adus la cunoştinţa judecătorilor hotărârile Consiliul Superior al 

Magistraturii care vizează activitatea judecătorilor.  

De asemenea, instanţa a răspuns tuturor solicitărilor din adresele Consiliului Superior al 

Magistraturii în timp util, comunicarea cu Consiliul Superior al Magistraturii în anul 2014 

efectuându-se în bune condiţii, prin realizarea unui schimb de informaţii operativ şi eficient.  

  Raporturile cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi s-au desfăşurat în condiţii 

foarte bune, neexistând dificultăţi semnificative de comunicare ori de colaborare profesională.

 Cooperarea cu procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Călăraşi a fost bună, 

nefiind semnalate aspecte negative în acest sens. Procurorilor li s-a  asigurat posibilitatea de a studia 

în condiţii optime dosarele, iar aceştia au participat la şedinţele de judecată în toate cauzele penale şi 

civile în care participarea procurorului este obligatorie. 

Dialogurile periodice purtate cu reprezentanţii acestei instituţii au  urmărit  îmbunătăţirea 

calităţii  actului de justiţie prin asigurarea  în cadrul procesului a tuturor drepturilor şi garanţiilor 

instituite de Constituţie,  legea fundamentală a ţării, de Codul de Procedură Penală şi de Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, respectiv dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, precum 

şi asigurarea respectării principiului aflării adevărului.  

 Relaţiile instituţionale derulate între Judecătoria Călăraşi şi Baroul Călăraşi au fost ca 

şi în anii anteriori caracterizate printr-o deschidere extrem de amplă, conlucrare, colaborare si 

respect reciproc. 

 Nu s-au semnalat deficienţe în asigurarea asistenţei juridice obligatorii, în respectarea 

principiului celerităţii actului de justiţie ori în respectarea deontologiei profesionale a magistraţilor 

sau a avocaţilor.  

Aceeaşi bună colaborare se realizează şi cu consilierii juridici, precum şi cu mediatorii din 

judeţul Călăraşi. 

 Raporturile cu experţii judiciari  au  avut drept obiectiv principal determinarea acestora să  

depună lucrările într-un termen rezonabil, aceasta fiind cauza obiectivă principală care duce la 

tergiversarea proceselor precum şi realizarea acestora cu  respectarea obiectivelor stabilite de 

instanţă. 
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 Nici la nivelul anului 2014, în judeţul Călăraşi,  reprezentanţii societăţii civile nu s-au 

manifestat în mod activ si perceptibil şi nu au fost identificate organizaţii sau  asociaţii de natură să  

reprezinte societatea civilă.    

Pentru crearea unor bune relaţii cu societatea civilă, pe pagina de internet a Judecătoriei 

Călăraşi sunt accesibile informaţii de interes public, iar instanţa a răspuns la chestionarele şi 

sondajele comunicate de societăţile civile şi organismele interesate şi a oferit datele statistice 

solicitate pentru ilustrarea cât mai reală a sistemului judiciar.  

Prin aceste măsuri apreciem că se creează condiţiile pentru realizarea unor raporturi 

constructive şi cu societatea şi cu cetăţenii pe care justiţia îi deserveşte. De asemenea, se creează 

premisele pentru ca justiţia să fie respectată şi corect evaluată de către justiţiabili. 

 

 

CAPITOLUL VI 

CONCLUZII PRIVIND PROGRESELE ÎNREGISTRATE, VULNERABILITĂŢILE 

IDENTIFICATE ŞI MĂSURILE LUATE SAU PROPUSE PENTRU REMEDIEREA 

ACESTORA 

 

Ca şi în anii anteriori şi în anul 2014  instanţa şi-a îndeplinit în mod corespunzător rolul de 

serviciu public, judecătorii asigurând prin întreaga lor activitate supremaţia legii, respectând 

drepturile şi libertăţile persoanelor, precum si egalitatea lor în faţa legii. 

Analiza evoluţiei parametrilor de funcţionare a Judecătoriei Călăraşi evocă relativ puţine 

schimbări, nesemnificative pentru a influenţa radical dinamica proceselor derulate la nivelul 

instanţei.    

După cum se poate observa din analiza datelor prezentate, Judecătoria Călăraşi a înregistrat 

anul trecut rezultate bune la aproape toţi parametrii supuşi analizei, în ciuda dificultăţilor generate 

de volumul  mai mare de activitate. 

Activitatea judiciară a anului 2014 de la nivelul Judecătoriei Călăraşi a atins în general 

parametrii calitativi si competitivi vizaţi, raportat la justiţia la nivel european pe care este chemată a 

o  înfăptui. 

Principala vulnerabilitate o reprezintă legislaţia care se modifică  încontinuu  chiar şi în ceea 

ce priveşte principalele instrumente de lucru ale judecătorului. 
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În acest sens  subliniem că deşi au intrat în vigoare în februarie 2014, articole importante din 

Codul penal  şi de procedură penală au fost deja declarate neconstituţionale,  iar Codul de  procedură 

civilă a suferit o modificare importantă, ceea ce bulversează atât magistraţii cât şi participanţi 

procesuali. 

Magistraţii trebuie să facă eforturi pentru a fi la curent  cu aceste modificări şi interpretări 

legislative şi se impune ca aceştia să participe la cât mai multe cursuri de formare profesională 

organizate la nivel naţional, cursuri care să abordeze  teme  cu impact direct teoretic şi practic  în 

activitatea de judecată. 

O altă vulnerabilitate constă în conştiinţa profesională a fiecărui judecător  şi grefier şi  în 

gradul de  implicare a acestuia în activitatea pe care o realizează acestea având un impact important 

atât asupra calităţii actului de justiţie dar şi a indicelui de operativitate. 

În acest sens trebuie conştientizate greşelile  şi identificate modalităţile prin care acestea pot 

fi  evitate, evoluţia pozitivă a justiţiei depinzând de măsura în care magistraţii şi întregul personal al 

instanţelor vor reuşi să ridice calitatea actului de justiţie pe toate componentele sale - legalitate, 

temeinicie, celeritate, corectitudine. 

Din această perspectivă trebuie continuate eforturile de a avea un corp al magistraţilor şi al 

grefierilor bine pregătit, sens în care vor rămâne prioritare activităţile de pregătire profesională.  

Avem în vedere dezvoltarea culturii profesionale, îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe în 

materia normelor pozitive şi jurisprudenţei comunitare, ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

perfecţionarea cunoştinţelor de limbi străine şi de operare in domeniului PC.  

În mod cert rămâne convingerea că, anul 2015, va marca păstrarea punctelor forte care au 

caracterizat Judecătoria Călăraşi în ultimii ani şi va defini noi standarde profesionale şi 

organizaţionale care să accelereze şi la nivel de instituţie procesul de reformă aşteptat de la una din 

ţările membre ale Comunităţii Europene. 


