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-     CAPITOLUL I  - 

STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015 

 

 I.1. ACTIVITATEA INSTANŢEI IN ANUL 2015 

 

1.1.   Volumul de activitate la nivelul instanţei pe materii 

              Volumul total de activitate aferent anului calendaristic 2015 arată o încărcătură ce se 

încadrează în media instanţelor naţionale situate pe acelaşi grad de jurisdicţie, în anul 2015 fiind 

însă înregistrată o scădere a volumului de cauze comparativ cu cel din anul 2014, respectiv cu un 

număr de 2755  dosare. 

              La sfârşitul anului 2015, la Judecătoria Călăraşi, există în stoc un număr de 1325 de dosare, 

din care 108 în materie penală şi  1217 în materie civilă  din care un număr de 134 de dosare fiind 

dosare suspendate.  

              Faţă de stocul de la sfârşitul anului 2014,  de respectiv 1790 dosare, se constată că acest 

indicator a suferit schimbări cantitative, marcând o scădere cu un număr de 465 . 

             Din punct de vedere statistic situaţia se prezintă astfel: 

 

Ramura 

de drept 

 

Stoc la 

01.01. 

2015 

Intrate Total 

cauze 

Soluţionate Stoc la 

31.12.201

5 

 

Suspendate Operativitate 

Penal 

 

 

338 845 1183 1075 108 - 90,87 % 

Civil 

 

 

1452 

 

6100 

 

7552 

 

6335 

 

1217 

 

134 

 

85,40 % 

Total  

 

General 

 

1790 

 

6945 

 

 

8735 

 

7410 

 

1325 

 

134 

 

86,15 % 

 

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

au fost rulate în cursul anului  2014 un număr total de 11490 dosare, din care 799 penale şi 10691 

civile, în timp ce în cursul anului 2015 s-au rulat un număr total de 8735 dosare, din care 1183 

penale şi 7552 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 scăzut în materie civilă 

în anul 2015 comparativ cu anul 2014, în timp ce, în materie penală, se observă o creștere 

substanţială a dosarelor soluţionate în raport cu dosarele rulate. 

Astfel, Judecătoria Călăraşi a pronunţat în anul 2014 un număr de 9700 soluţii, din care 461 

au fost în materie penală, iar 9239 în materie civilă.,  iar în cursul anului trecut s-au pronunţat 7410 

soluţii, din care 1075 au fost în materie penală, iar 6335  în materie civilă.  
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               Scăderea volumului de activitate  a fost determinată de  scăderea semnificativă a numărului 

de cauze având ca obiect cereri de încuviinţare a executării silite,  în anul 2015 înregistrându-se  un  

număr de 268 dosare  având acest obiect, comparativ cu anul 2014 când s-a înregistrat un număr de 

4763.    

             Atât în materie civilă cât şi în materie penală se constată o scădere considerabilă a stocului 

de dosare, respectiv cu 68,05% în materie penală  şi  cu 14,41% în materie civilă.  
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              1.2.  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 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. 

Ca urmare a sesizărilor judecătorilor ce fac parte din completele specializate în materia 

cauzelor pentru minori și de familie s-a procedat la verificarea datelor din programul de statistică 

„STATIS”  în ceea ce priveşte numărul de dosare intrate  şi încărcătura de dosare pe fiecare complet 

în parte, ocazie cu care s-a constatat că punctajul de complexitate al completelor specializate în 

materia pentru minori şi de familie depășea cu mult complexitatea acumulată de celelalte complete. 

Pentru degrevarea acestora şi pentru o reechilibrare a încărcăturii pe complete, Colegiul de 

Conducere al Judecătoriei Călărași a hotărât ca, pentru o perioadă de 90 de zile,începând cu 

01.10.2015, completelor specializate pentru minori şi de familie C1, C3 şi C7 să le fie repartizate 

numai cauze pentru minori şi de familie şi cauze penale.  

Întrucât în urma monitorizării activității desfășurate pe aceste complete s-a constatat că 

surplusul de dosare pe completele specializate este determinat de faptul că acestor complete le sunt 

repartizate în materia civil atât dosare civile cât și dosare pentru minori și de familie, materii ce sunt 

evidențiate  separat în sistemul informatizat ECRIS, s-a hotărât ca din anul 2016 să fie  înființat încă 

un complet specializat în această materie. 

Precizăm că în anul 2015 schema de magistraţi a fost completă. 

La nivelul anului 2015, 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 728 de dosare, semnificativ mai mică faţă de cea înregistrată  în anul 2014, când  a fost de 958 

dosare,  aspect explicabil prin scăderea numărului de dosare înregistrate. 

 

       Operativitatea pe instanţă, pe materii şi pe judecător 

 În anul 2015, s-a constatat o scădere a indicelui general de operativitate al instanţei raportat 

la numărul de dosare rulate,  respectiv de la 63,47 % cât se înregistra în anul 2014, la 54,80 %. 

    Analizând pe materii acest indice de operativitate se constată că la nivelul anului 2015 s-a 

înregistrat în ceea ce priveşte soluţionarea cauzelor civile o scădere, de la 67,94% cât era în 
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anul 2014,  la 55,99 %, în timp ce în materie penală se constată o creștere notabilă a cauzelor 

soluţionate de la 27,38 %  în anul 2014, la 48,70 % . 

 

INSTANŢA MATERIA 
Nr. 

judecători 
Nr. dosare 

rulate 
Nr. şedinţe 
de judecată 

Nr. hotărâri 
pronunţate 

 
 
 

Operativitatea 
      (%) 
   
  

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 

Judecătoria 
Călăraşi 
Anul 2015 

Civil 12 11.314 1803 6335 55,99 

Penal                   12 2.207  1075               48,70 

Total 12 13.521 1803 7410 54,80 

 

             * În anul 2015 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 2015 s-a constatat că  în materie civilă s-a înregistrat o operativitate de 85,40 % 

cu  1,77 % mai mică decât cea înregistrată la nivelul anului 2014, în vreme ce în materie penală  s-a 

înregistrat o operativitate de 90,87 % cu 33,17 % mai mare decât cea înregistrată la nivelul anului 

2014. 

În materie penală creşterea operativităţii este justificată prin faptul că stocul considerabil de 

216 dosare, în această materie, cu care s-a început activitatea în anul 2015, a fost soluţionat în acest 

an  şi prin faptul că o proporţie importantă a acestui tip de dosare sunt soluţionate la primul termen 

stabilit pentru judecata cauzei pe fond, ca urmare a recurgerii inculpaţilor la procedura simplificată 

de recunoaştere a învinuirii. 

 În materie civilă scăderea operativităţii, raportată la cea din anul 2014, este justificată prin 

faptul că, prin comparaţie cu anul anterior, în acest an numărul cauzelor având ca obiect încuviinţare 

executare silită şi investire cu formulă executorie, cauze simple ce se soluţionează la primul termen 

de judecată, a scăzut considerabil. 

De asemenea a fost identificată drept cauză a scăderii operativităţii în materie civilă  şi faptul 

că, în această materie, comparativ cu anul anterior, a crescut cu 33, 17 % numărul de dosare pentru 

care termenul de soluţionare se situează între 6-12 luni.  
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     Operativitatea pe judecător 

     

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

comparativ cu anul 2014, aşa cum rezultă din datele comparative prezentate mai jos: 

 

Nr. complet/        Dosare rulate 

 

Dosare soluţionate          Operativitate 

Nume judecător  

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

 

2014 

 

2015 

C1- Toader Carmen 

Andreea 

883 1082 476 570 53,91% 52,68% 

C2- Dincă Ionel 920 1088 1353 609 68 % 55,98% 

C3- Enescu Dana Elena 1040 1216 517 637 49,71% 52,38% 

C4- Necula Radu Mihai 1524 1138 1007 646 66,08% 56,76% 

C5- Stamate Octavian 679 1260 511 717 75,26% 56,90% 

C6- Nedelcu Liviu Petronel 1448 1090 921 652 63,60% 59,81% 

C7- Achim Nela Olimpia 1041 1358 493 642 47,36 % 47,28% 

C8- Alexandru Ileana 1663 1207 1043 570 62,72 % 47,22% 

C9- Stanciu Mariana 1497 1136 1022 626 68,27 % 55,10% 

C10- Ionescu Oana 1045 831 707 453 67,66 % 54,31% 

C11- Călin Camelia 1564 965 1144 583 73,15 % 60,41% 

C12- Oprişan Vica 1545 1150 939 553 60,78 % 48,08% 

         Total instanţă 15.282 13521 9700 7410 63,47 % 54,80% 

 

              Datele indică faptul că indicele de operativitate este în medie de peste 50 %, mai scăzut faţă de 

cel înregistrat anterior, fiind justificat tot prin scăderea semnificativă a  dosarele având ca obiect cereri 

de încuviinţare executare silită şi investire cu formulă executorie. 

 

În anul 2014, activitatea judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Călăraşi, defalcată pe materii, număr de 

dosare rulate, dosare soluţionate şi operativitate, se prezintă astfel: 

 

 
    



 7 

Nr. 

Numele şi prenumele 

judecătorului 

Nr. de şed. 

la care a 

participat 

Dosare 

rulate 

Dosare 

soluţionate 

Hotărâri 

redactate 

peste termenul 

legal 

Operativitate 

crt. 

                        

1.       

       

Achim Nela 

Olimpia 

penal  282 125 0  

civil  1076 517 0  

Total 162 1358 642 0  

 

Alexandru  

Ileana 
penal  223 82 80  

  
civil  984 488 23  

 2. 
 

Total 169 1207 570 113 47,22% 

    penal  148 80 0  

 
  civil  817 503 5  

 3. 
Călin 

Silviana  
Total 144 965 583 5 60,41% 

    penal  103 72 1  

  
civil  985 537 280  

  4. Dincă Ionel Total 141 1088 609 39 55,98% 

    penal  271 118 0  

  
civil  945 519 0  

  5. Enescu Dana Total 186 1216 637 0 52,38% 

    penal  138 78 0  

 
  civil  693 375 0  

  6. Ionescu Oana Total 124 831 453 0 54,51% 

    penal  927 78 0  

 
  civil  211 568 0  

  7.  
Necula Radu 

Mihai 
Total 159 1138 646 0 56,76% 

   Nedelcu 

Liviu 

  

penal  172 93 0  

 
civil  918 559 0  

  8. 
 

Total 138 1090 652 0 59,81% 

    penal  164 84 0  

 
  civil  986 469 0  

 9. Oprişan Vica Total 144 1150 553 0 48,08% 

  
 Stamate 

Octavian 
penal  1077 104 1  

  
civil  183 613 0  

10. 
 

Total 133 1260 717 1 56,90% 

  
Stanciu 

Mariana 
penal  160 89 0  

  
civil  979 537 0  

11. 
 

Total 155 1136 626 0 55,10% 

12. 
Toader 

Carmen  

penal  152 72 0  

civil  930 498 0  

Total 148 1082 570 0 52,68% 

  TOTAL  1803 13521 7410 148 54,80% 
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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 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, 

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. 

 

1. 3. Managementul resurselor umane. 

În anul 2015, priorităţile politicii manageriale au constat în repartizarea echilibrată a 

sarcinilor de serviciu, gestionarea eficientă a tuturor resurselor materiale şi umane avute la 

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

şi asistenţă reciprocă, atingerea rezultatelor propuse. 

De subliniat că în anul 2015 schema de magistraţi a fost completă, însă nu aceeaşi situaţie  s-

a înregistrat în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate, unde a existat şi  există şi  în 

prezent un loc de grefier cu studii medii  neocupat; neocupat este şi postul de grefier cu studii medii 

aprobat la sfârşitul anului trecut, ca urmare a transformării postului de îngrijitor ( eliberat  în anul 

2015 prin pensionare). 

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. 

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 

2015  nu au constatat deficienţe majore în activitatea desfăşurată la nivelul Judecătoriei Călăraşi. 

Principala deficienţă constatată  în activitatea desfăşurată a fost neredactarea hotărârilor în 

termenul prevăzut de lege de către anumiţi judecători. 
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Sub acest aspect învederez că în mod constant şi preponderent  un judecător s-a evidenţiat cu 

întârzieri în redactare, acesta înregistrând un număr de 118 hotărâri redactare cu nerespectarea 

termenului legal, fără ca  aceste  întârzieri să fie justificate de complexitatea cauzelor sau  volumul 

de muncă al judecătorului. 

Lunar, la nivelul Judecătoriei Călăraşi, a fost monitorizată situaţia restanţelor, procedându-se 

la verificarea periodică a judecătorilor vizaţi, ocazie cu care li s-a pus în vedere acestora să redacteze 

hotărârile restante, fiind avertizaţi la sfârşitul fiecărei luni, de către preşedintele şi vicepreşedintele 

instanţei, atât verbal cât şi în scris, însă având în vedere că  judecătorii au un statut care nu permite 

intervenţia asupra activităţii lor judiciare, implicarea managerului cu privire la creşterea calităţii 

activităţii depuse şi a gradului de responsabilizare în îndeplinirea atribuţiilor specifice se 

direcţionează mai mult spre conştientizarea nevoilor,spre evidenţierea faptului că deficienţele din 

activitatea sa se răsfrâng direct nu doar asupra  activităţii personale, ci prejudiciază imaginea publică 

a instituţiei  şi a profesiei. 

 În ceea ce priveşte deficienţa constând  neînchiderea  în ECRIS a 10 documente, s-a 

constatat că, 7 dintre cele reţinute în Anexa JC2, raportului de control  nu au fost închise din motive 

obiective şi nu dintr-o neglijenţă a persoanei responsabile, întrucât la momentul efectuării 

verificărilor ele nu erau redactate. 

Nici unul dintre rapoartele  întocmite în cursul anului 2015 de  Curtea de Apel Bucureşti şi 

de Inspecţia Judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu constatat  deficienţe 

semnificative în activitatea desfăşurată la nivelul instanţei, în urma verificărilor efectuate. 

      

 

1.4 Analiza activității instanței din perspectiva indicatorilor de eficiență 

 

11))  RRaattaa  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ddoossaarreelloorr  ((  ooppeerraattiivviittaatteeaa))  ccaallccuullaattăă  eexxcclluussiivv  îînn  rraappoorrtt  ddee  ddoossaarreellee  

nnoouu  iinnttrraattee..  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă,,  iinnssttaannţţaa  aa  îînnrreeggiissttrraatt  uunn  nnuummăărr  ddee  66994455  ddoossaarree  nnoouu  iinnttrraattee  şşii  uunn    

nnuummăărr  ddee  77552299  ddoossaarree  ssoolluuţţiioonnaattee,,  îînnccaaddrrâânndduu--ssee,,  llaa  aacceesstt  iinnddiiccaattoorr,,  îînn  ggrraadduull  „„FFOOAARRTTEE  

EEFFIICCIIEENNTT””,,  ccuu  oo  vvaallooaarree  ddee  110088,,4411  %%,,  ppoottrriivviitt  ppllaajjeelloorr  ddee  eeffiicciieennţţăă  ssttaabbiilliittee  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  

11330055//0099..1122..22001144  aa  sseeccţţiieeii  ppeennttrruu  jjuuddeeccăăttoorrii  aa  Consiliului Superior al Magistraturii..  

  SSee  pprreezziinnttăă,,  mmaaii  jjooss,,  eexxttrraass  ddiinn  aapplliiccaaţţiiaa  SSttaattiiss  ccuu  ddaatteellee  aaffeerreennttee  aacceessttuuii  iinnddiiccaattoorr  îînnrreeggiissttrraattee  

llaa  nniivveelluull  iinnssttaannţţeeii,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă::  

  

  

 
 

  
 

 



 10 

 

 
  

 

 
 

ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE 

NUMAR DOSARE VALOARE 

INDICAT

OR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE INTRATE 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Judecătoria Călărași 7529 6945 108,41%  

   
   

 

 
 

   

 

 
 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE INTRATE 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Civil 5840 5332 109,53% 
 

 

   
2 Litigii cu profesioniştii 26 26 100,00% 

  
 

  
3 Minori şi familie 777 742 104,72% 

  
 

  
4 Penal 886 845 104,85% 

  
 

  
   

 

 

 

 
 

 

 

 

22))    SSttooccuull  ddee  ddoossaarree  

LLaa  ffiinneellee  aannuulluuii  22001155,,    ddiinn  ttoottaalluull  ddee  11660066  ddoossaarree  aaffllaattee  îînn  ssttoocc  uunn  nnuummăărr  ddee  7744    ddoossaarree,,  ssuunntt  

mmaaii  vveecchhii  ddee  11  aann,,  rreepprreezzeennttâânndd  uunn  pprroocceenntt  ddee  44,,6611  %%  

  ÎÎnn  ccoonnsseecciinnţţăă,,  llaa  iinnddiiccaattoorruull  ddee  ffaaţţăă,,  iinnssttaannţţaa  ss--aa  îînnccaaddrraatt  îînn  ggrraadduull  FFOOAARRTTEE  EEFFIICCIIEENNTT,,  

ppoottrriivviitt  ppllaajjeelloorr  ddee  eeffiicciieennţţăă  ssttaabbiilliittee  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  11330055//0099..1122..22001144  aa  sseeccţţiieeii  ppeennttrruu  jjuuddeeccăăttoorrii  aa  

Consiliului Superior al Magistraturii..  

  

NUMAR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

IN STOC 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1606 74 4,61%  

   
  

 LISTA REZULTATE  

 
  

 

    

  

  
  

OORRDDIINNEE  MMAATTEERRIIEE  JJUURRIIDDIICCAA  

NNUUMMAARR  DDOOSSAARREE  

VVAALLOOAARREE  

IINNDDIICCAATTOORR  

GGRRAADD  DDEE  EEFFIICCIIEENNTTAA  

IINN  SSTTOOCC  

DDIINN  CCAARREE  

MMAAII  VVEECCHHII  DDEE  

11  ssaauu  11,,55  AANNII  

FFOOAARRTTEE  

EEFFIICCIIEENNTT  
EEFFIICCIIEENNTT  SSAATTIISSFFAACCAATTOORR  IINNEEFFIICCIIEENNTT  

11  CCiivviill  11225599  4488  33,,8811%%  
  

  

      

22  LLiittiiggiiii  ccuu  pprrooffeessiioonniişşttiiii  1111  00  00,,0000%%  
  

  

      

33  MMiinnoorrii  şşii  ffaammiilliiee  114488  99  66,,0088%%  
    

  

    

44  PPeennaall  118888  1177  99,,0044%%  
    

  

    

  
      

  

  

ÎÎnn  mmaatteerriiee  ppeennaallăă    ssee  ccoonnssttaattăă  ccăă  îînn  ggeenneerraall    eessttee  vvoorrbbaa  ddee  ddoossaarree    ccoommpplleexxee  ccuu  uunn  nnuummăărr  mmaarree  

ddee  iinnccuullppaaţţii  ssaauu  ccee  pprreessuuppuunn  aaddmmiinniissttrraarreeaa  uunnuuii  pprroobbaattoorriiuu  ccoommpplleexx..  
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DDee  pprreecciizzaatt  ccăă  îînn  rreeaalliittaattee  ssttooccuull  ddee  ddoossaarree  mmaaii  vveecchhii  ddee  11  aann  şşii  11,,55  aannii,,      eessttee  mmuulltt  mmaaii  mmiicc  

llaa  ddaattaa  ddee  3311..1122..22001155,,  ccoonnffoorrmm  eevviiddeennţţeelloorr  EECCRRIISS  ffiiiinndd  îînnrreeggiissttrraattee  ppee  rroolluull  JJuuddeeccăăttoorriieeii    uunn  

nnuummăărr  ddee  1122  ddoossaarree,,  ddiinn  ccaarree  33  îînn  mmaatteerriiee  ppeennaallăă,,  22  îînn  mmaatteerriiee  mmiinnoorrii  şşii  ffaammiilliiee  şşii  77  îînn  mmaatteerriiee  

cciivviillăă..  

33))  PPoonnddeerreeaa  ddoossaarreelloorr  îînncchhiissee  îînnttrr--uunn  aann  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă,,  ddiinn  ttoottaalluull  ddee  77552299  ddoossaarree  ssoolluuţţiioonnaattee  uunn  nnuummăărr  ddee  77227799  ddoossaarree  

aauu  ffoosstt  ssoolluuţţiioonnaattee  îînn  tteerrmmeenn  ddee  mmaaxxiimmuumm  uunn  aann  ddee  llaa  îînnrreeggiissttrraarree,,  rreepprreezzeennttâânndd  uunn  pprroocceenntt    ddee  

9966,,6688  %%..  

ÎÎnn  ccoonnsseecciinnţţăă,,  llaa  aacceesstt  iinnddiiccaattoorr,,  iinnssttaannţţaa  ss--aa  îînnccaaddrraatt  îînn  ggrraadduull  FFOOAARRTTEE  EEFFIICCIIEENNTT,,  

ppoottrriivviitt  ppllaajjeelloorr  ddee  eeffiicciieennţţăă  ssttaabbiilliittee  pprriinn  HHoottăărrâârreeaa  nnrr..  11330055//0099..1122..22001144  aa  sseeccţţiieeii  ppeennttrruu  

jjuuddeeccăăttoorrii  aa  Consiliului Superior al Magistraturii..  

  SSee  pprreezziinnttăă  eexxttrraass  ddiinn  aapplliiccaaţţiiaa  SSttaattiiss  ccuu  ddaatteellee  aaffeerreennttee  aacceessttuuii  iinnddiiccaattoorr  îînnrreeggiissttrraattee  llaa  

nniivveelluull  iinnssttaannţţeeii,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă..  

 

 

 

 

ORDINE 
DENUMIRE 
JUDECATORI
E 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTION
ATE 

DIN 
CARE 
INTR-

UN 
AN 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 
Judecătoria 
CĂLĂRAŞI 

7529 7279 
96,6
8% 

 

   

  

ORDI
NE 

MATERIE 
JURIDICA 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONAT
E 

DIN 
CARE 
INTR
-UN 
AN 

FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT 

1 Civil 5840 5671 97,11%  

   

2 
Litigii cu 
profesion
iştii 

26 24 92,31%  

   

3 
Minori şi 
familie 

777 740 95,24%  

   

4 Penal 886 844 95,26%  
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44))  DDuurraattaa  mmeeddiiee  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  

  

    DDuurraattaa  mmeeddiiee  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  îînn  mmaatteerriiiillee  nnoonn--ppeennaall  aa  ffoosstt  ddee  33,,  0088  lluunnii,,  iinnssttaannţţaa  

îînnccaaddrrâânndduu--ssee  îînn  ggrraadduull  „„FFOOAARRTTEE  EEFFIICCIIEENNTT””..  

    ÎÎnn  ppeennaall  dduurraattaa  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ccaauuzzeelloorr  aa  ffoosstt  ddee  33,,2233  lluunnii,,  iinnssttaannţţaa  îînnccaaddrrâânndduu--ssee  şşii  îînn  

aacceeaassttăă  mmaatteerriiee  îînn  ggrraadduull  „„FFOOAARRTTEE  EEFFIICCIIEENNTT””..    

  

ORDINE 
DENUMIRE 

JUDECATORIE 

DOSARE 

SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

PENAL NON PENAL 
FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT 

SATISFACA

TOR 
INEFICIENT 

1 
JUDECĂTORIA 

CĂLĂRAŞI 
7507 3,23 3,08 P C 

 

 
 

 
 

 
 

 

RDINE 
MATERIE 

JURIDICA 

DOSARE 

SOLUTIONATE 

DURATA MEDIE 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

PENAL NON PENAL 
FOARTE 

EFICIENT 

EFICIEN

T 

SATISFA

CATOR 
INEFICIENT 

1 Civil 5834 0,00 2,99  

   

2 
Litigii cu 

profesioniştii 
26 0,00 3,89  

   

3 Minori şi familie 777 0,00 3,75  

   

4 Penal 870 3,23 0,00  

   

 

  

55))  RReeddaaccttăărriillee  ppeessttee  tteerrmmeennuull  lleeggaall  

  

ÎÎnn  ppeerriiooaaddaa  ddee  rreeffeerriinnţţăă,,  ddiinn  ttoottaalluull  ddee  44220077  ddoossaarree  ssoolluuţţiioonnaattee  uunn  nnuummăărr  ddee  441111  ddoossaarree  aauu  

ffoosstt  rreeddaaccttaattee  ppeessttee  tteerrmmeenn,,  ddeetteerrmmiinnâânndd  îînnccaaddrraarreeaa  iinnssttaannţţeeii  îînn  ggrraadduull  „„  FFOOAARRTTEE  EEFFIICCIIEENNTT””..    

SSee  pprreezziinnttăă  eexxttrraass  ddiinn  aapplliiccaaţţiiaa  SSttaattiiss  ccuu  ddaatteellee  aaffeerreennttee  aacceessttuuii  iinnddiiccaattoorr  îînnrreeggiissttrraattee  llaa  

nniivveelluull  iinnssttaannţţeeii,,  îînn  ppeerriiooaaddaa  aannaalliizzaattăă::  

 

ORDINE 

DENUMIRE 

JUDECATO

RIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

MEDIE 

DEPASIRE 

IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT 

SATISFACA

TOR 

INEFICI

ENT 

1 
Judecătoria  

Călărași 
4207 411 9,77% 47,98  
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ORDINE 
MATERIE 

JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATO

R 

MEDIE 

DEPASIR

E 

IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN 

HOTARARE 

DIN CARE 

NEREDACTATE 

IN TERMEN 

FOARTE 

EFICIENT 
EFICIENT 

SATISFACA

TOR 

INEFICI

ENT 

1 Civil 3193 324 10,15% 47,37 
  

 

  

2 
Litigii cu 

profesioniştii 
22 3 13,64% 108,67 

  
 

  

3 
Minori şi 

familie 
640 40 6,25% 56,35 

 
 

   

4 Penal 352 44 12,50% 40,70 
  

 

  
  

  

RReeffeerriittoorr  llaa  ddeeppăăşşiirreeaa  tteerrmmeennuulluuii  lleeggaall  ddee  rreeddaaccttaarree,,  pprreecciizzăămm  ffaappttuull  ccăă  llaa  nniivveelluull  

JJuuddeeccăăttoorriieeii  CCăăllăărraaşşii  jjuuddeeccăăttoorriiii  ccaarree  aauu  uunn  nnuummăărr  mmaarree  ddee  hhoottăărrâârrii  rreeddaaccttaattee  ppeessttee  tteerrmmeennuull  lleeggaall  

ssuunntt  ddoommnniiii  jjuuddeeccăăttoorrii  AAlleexxaannddrruu  IIlleeaannaa  șșii  DDiinnccăă  IIoonneell..  

TTrreebbuuiiee  pprreecciizzaatt  ccăă  ddaatteellee  ffuurrnniizzaattee  ddee  SSttaattiiss  nnuu  ccoorreessppuunndd  eevviiddeennţţeelloorr  iinnssttaannţţeeii,,  îînn  

rreeaalliittaattee  nnuummăărruull  ddee  hhoottăărrâârrii  rreeddaaccttaattee  ccuu  ddeeppăăşşiirreeaa  tteerrmmeennuulluuii  lleeggaall  ffiiiinndd  mmuulltt  mmaaii  mmiicc  ddee  114488,,  

nnuummăărruull  mmaaii  mmaarree  ddee  hhoottăărrâârrii    eevviiddeennţţiiaattee  îînn  SSttaattiiss  ccaa  rreeddaaccttaattee  ccuu  îînnttâârrzziieerree  ffiiiinndd  jjuussttiiffiiccaatt,,      pprriinn  

ffaappttuull  ccăă    aauu  eexxiissttaatt    ddoossaarree    ppeennttrruu  ccaarree  nnuu  ss--aauu    îînncchhiiss    ddooccuummeenntteellee  ccoorreessppuunnzzăăttoorr,,  ssiittuuaaţţiiee    cceeaa  

ffoosstt  rreemmeeddiiaattăă    îînn  mmaarree  ppaarrttee      îînn  lluunnaa  ddeecceemmbbrriiee    

RReeffeerriittoorr  llaa  mmăăssuurriillee  ccee  ssee  iimmppuunn  aa  ffii  lluuaattee  pprreecciizzăămm  ccăă,,  aacceesstt  rraappoorrtt  vvaa  ffii  ssuuppuuss  ddeezzbbaatteerriiii  

îînn  pprriimmaa  şşeeddiinnţţăă  ddee  îînnttââllnniirree  aa  jjuuddeeccăăttoorriilloorr,,  ooccaazziiee  ccuu  ccaarree  vvaa  ffii  rreeaannaalliizzaattăă  aaccttiivviittaatteeaa  ddeessffăăşşuurraattăă  

ddee  iinnssttaannţţăă  îînn  ccuurrssuull  aannuulluuii  22001155,,  uurrmmâânndd  aa  ffii    aaddooppttaattee  mmăăssuurrii  îînn  ssccooppuull  eeffiicciieennttiizzăărriiii  aacceessttuuii  

iinnddiiccaattoorr..  

  

  AAnnaalliizzaa  iinntteerrnnăă  aa  rreezzuullttaatteelloorr  iinnssttaannţţeeii  îînn  ppeerriiooaaddaa  ddee  aannaalliizzăă,,  îînn  vveeddeerreeaa  iiddeennttiiffiiccăărriiii  

eelleemmeenntteelloorr  ccaarree  aauu  ddeetteerrmmiinnaatt  îînnccaaddrraarreeaa  îînnttrr--uunn  aannuummiitt  ggrraadd  ddee  eeffiicciieennţţăă  

  

GGRRAADD  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEFFIICCIIEENNTTAA  

FFOOAARRTTEE  EEFFIICCIIEENNTT  EEFFIICCIIEENNTT  SSAATTIISSFFAACCAATTOORR  IINNEEFFIICCIIEENNTT  

EE0011  EE0022  EE0033  EE0044  EE0055  
        

          

    

  MMAATTEERRIIEE  JJUURRIIDDIICCAA  GGRRAADD  DDEE  EEFFIICCIIEENNTTAA  
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OORRDDIINNEE    

FFOOAARRTTEE  EEFFIICCIIEENNTT  

EEFFIICCIIEENNTT  SSAATTIISSFFAACCAATTOORR  IINNEEFFIICCIIEENNTT  

11  CCiivviill  EE0011  EE0022  EE0033  EE0044  EE0055  
        

22  
LLiittiiggiiii  ccuu  

pprrooffeessiioonniişşttiiii  
EE0011  EE0022  EE0033  EE0044  EE0055  

        

33  MMiinnoorrii  şşii  ffaammiilliiee  EE0011  EE0022  EE0033  EE0044  EE0055  
        

44  PPeennaall  EE0011  EE0022  EE0033  EE0044  EE0055  
        

      

  

 

 

1.5 Probleme generale de management al instanței 

 

Principala  problemă  de management  a instanţei o reprezintă la acest moment  schema 

neocupată integral în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate care ,raportat la 

supraîncărcarea activităţii acestuia,ca urmare a noilor atribuţii , referitoare la procedura prealabilă / 

de cameră preliminară, generează o uzură fizică şi psihică a membrilor colectivului, o accentuare a 

disconfortului la locul de muncă, fapt ce ar putea reduce nivelul de motivare şi eficienţă în activitate. 

         De asemenea  uzura echipamentului IT din dotare şi a server-ului îngreunează desfăşurarea 

operaţiunilor în sistemul ECRIS, performanțele acestora fiind necorespunzătoare prin raportare la 

actualele tehnologii şi cerinţe de operare. 

      De asemenea pentru Judecătoria Călăraşi, în desfăşurarea activităţii uzuale s-a impus   şi se  

impune organizarea spaţiului pentru arhivarea documentelor  şi accelerarea procesului de eliberarea 

spaţiului ocupat de dosare pentru care termenul legal de păstrare a expirat. 

 

 

 

I.2. INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ A INSTANŢEI 

 

Organigrama Judecătoriei Călăraşi a prevăzut pentru anul 2015 un număr de 12 posturi de 

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



 15 

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,post care însă la finele anului trecut s-a transformat 

într-unul de grefier cu studii medii. 

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 penală,dar şi Regulamentului de ordine interioară al instanţelor,  impune 

ocuparea cât mai repede a celor două posturi vacante, în prezent, pentru o bună desfăşurare a 

activităţii  instanţei şi pe viitor.  

Dotarea tehnico-materială de care a dispus Judecătoria Călăraşi în anul 2015 este adecvată 

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

priveşte  furnizarea materialelor 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. 

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., iar pe fiecare etaj  şi la arhivă există şi câte un 

multifuncţional ce asigură operaţiuni de copiere şi scanare a documentelor. 

 

  I.3. CALITATEA ACTULUI DE 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 
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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 referitoare la gestionarea dosarelor nou intrate.  

În vederea bunei funcţionări a fost verificate 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 şi justiţiabil este în parametri reglementaţi prin Legea nr. 

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

Punerea la dispoziţia publicului,a 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 2015 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. 

Anul trecut, în temeiul Legii nr. 544/2011, s-au  înregistrat 9 cereri, la care s-a răspuns în 

scris, iar la B.I.R.P., 12 cereri, judecătorul delegat pentru informare şi relaţii publice reuşind, prin 

promptitudinea răspunsurilor şi conciziune, să ofere argumente în plus pentru a se constata 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 respectivelor decizii.  
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I.3.1. 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.  

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. 

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, întrucât în principiu, se apelează la o cale de atac atunci când 

justiţiabilul are impresia că instanţa nu a soluţionat corect litigiul pe care l-a dedus judecăţii. 

În anul 2015, au fost pronunţate un număr total de 7410 hotărâri, din care  6335 în materie 

civilă şi 1075  în materie penală,  faţă de anul 2014, când au fost pronunţate 9700 de hotărâri, din 

care 9239  în materie civilă şi 461  în materie penală. 

În materie civilă au fost exercitate căile de atac împotriva unui număr de 810 hotărâri,  

corespunzător unui procent de 12,78 din totalul hotărârilor pronunţate în această materie, 

ceea ce, comparativ cu situaţia din anul trecut, când, deşi au fost pronunţate mai multe soluţii, 

hotărârile pronunţate în materie civilă au fost atacate într-o pondere de 8,79 %,  reprezintă o creștere 

considerabilă. 

În materie penală au fost  exercitate căile de atac împotriva unui număr de 269 hotărâri, 

corespunzător  unui procent de 25,02 % din totalul hotărârilor pronunţate în această materie, 

ceea ce reprezintă o scădere remarcabilă faţă de anul 2014, când în materie penală erau atacate 42,08 

%  din hotărâri. 

Din cele 269 hotărâri penale împotriva cărora s-au exercitat căi de atac, au fost desfiinţate 

un număr de 73 hotărâri, din care 71 modificate şi 2 casate cu trimitere spre rejudecare, 

reprezentând 6,79 % din totalul hotărârilor penale  pronunţate. 
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Din cele 810 hotărâri civile împotriva cărora s-au exercitat căi de atac, au fost desfiinţate  

267  hotărâri, din care 245 au fost modificate şi 22 casate cu trimitere spre rejudecare, reprezentând 

o pondere de 4,21 % 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        Modificat

e 

Trimise 

spre 

rejud. 

Total Modifi-

cate 

Trimi

se 

spre 

rejud. 

2014 9239 812 250 224 26 461 194 78 73 5 

2015 6335 810 267 245 22 1075 269 73 71 2 

 

În  materie civilă se observă o ușoară creștere a numărului de hotărâri lipsite de eficienţă în 

căile de atac, respectiv de  267, comparativ cu anul 2014, când au fost desfiinţate un număr de 

250 hotărâri, aceasta în condiţiile în care numărul hotărârilor pronunţate a scăzut 

considerabil.  

Analiza atentă a cauzelor de casare  evidenţiază faptul că  doar pentru un număr de  64 de 

hotărâri s-a reţinut nelegala aplicare a legii,iar  pentru diferenţa de 186 de hotărâri, cauza principală 

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

reindividualizarea sancţiunilor aplicabile în materie contravenţională. 

În materie civilă, printre motivele de nelegalitate au fost identificate: nelegala obligare a 

intimatei la plata taxei de timbru cu titlu de cheltuieli de judecată în cadrul contestaţiei la executare, 

nelegala analizare în cadrul contestaţiei la executare a unor motive de nulitate ce pot fi invocate doar 

în cadrul plângerii contravenţionale, suspendarea nelegală a unor dosare pentru motivul prevăzut în 

art. 413 pct.1 C. procedură civilă în condiţiile inexistenţei unei legături între cauzele respective, 

stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere în afara limitelor prevăzute de lege, omisiunea instanţei 

de a observa tardivitatea formulării plângerii contravenţionale, schimbarea temeiului de drept al 

cererii de către instanţă cu nerespectarea principiului contradictorialităţii, nelegala decădere a 
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intimatului din dreptul de a mai propune probe, fie de respectarea normelor de procedură, respectiv 

nelegala citare a părţilor, fie pentru încălcarea dreptului la apărare al părţii, pentru administrarea 

unor probe suplimentare, pentru nelegala soluţionare a unor excepţii de procedură ori pentru că 

instanţa nu a analizat şi nu s-a pronunţat pe fondul cauzei. 

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

de atac, la 73, comparativ cu anul 2014, când deşi au fost pronunţate mult mai puține hotărâri 

hotărâri penale au fost desfiinţate 78.  

În materie penală, din cele 73 de hotărâri desfiinţate/modificate în căile de atac, doar în 

aproximativ jumătate, respectiv în 37, s-a constatat nelegala aplicare a legii, restul reprezentând 

modificări ale sentinţelor sub aspectul individualizării pedepsei. 

Nelegalitatea sentinţelor penale poate fi rezumată, în principal la următoarele motive: 

modalitatea de determinare şi aplicare a legii penale mai favorabile,( în scădere faţă de anul 2014), 

nelegala condamnare pentru o altă infracţiune decât cea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată 

fără schimbarea încadrării juridice, omisiunea instanţei de a reţine recidiva sau pluralitatea 

intermediară de infracţiuni ori de a deduce reţinerea din pedeapsa aplicată, aplicarea nelegală a 

pedepselor principale, complementare şi accesorii. 

Cauzele pentru care s-a dispus trimiterea spre rejudecare ( 2 dosare la nivelul anului 2015)  

au fost încălcarea de către prima instanţă a dreptului inculpatului la un proces echitabil şi 

neadministrarea probelor necesare pentru stabilirea adevărului. 

Aspectele de nelegalitate a sentinţelor constatate de instanţele de control judiciar  au fost 

supuse analizei colectivului în cadrul şedinţelor de analiză a  practicii de casare şi de unificare a 

practicii judiciare, desfăşurate la nivelul instanţei, suprimarea motivelor care au determinat casările 

urmând a constitui una din temele de reflecţie pentru anul 2016, precum şi o coordonată permanentă 

de acţiune a activităţii magistraţilor din instanţa noastră. 

 

I.3.2. Durata de soluționare a cauzelor (inclusiv 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 

2015 comparativ cu cele din anul 2014 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 

2015 

1075 1035 96,27

% 

36 3,34% 3 0,27% 1 0,09% 

Civil 

2014 

9239 8939 96,75

% 

208 2,33% 71 0,77% 21 0,22 % 

Civil 

2015 

6335 5970 94,23

% 

277 4,37% 64 1,01% 24 0,37% 

 

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. 

 Unul dintre indicatorii de eficienţă monitorizaţi la Judecătoria Călăraşi şi care  atrage 

intervenţii ori  ajustări este reflectat de operativitatea în soluţionarea cauzelor.  

Analiza datelor statistice indică faptul că termenele de soluţionare a cauzelor la această 

instanţă au fost rezonabile, atât în materie civilă, cât şi în materie penală , peste  94 % din cauze  

fiind soluţionate într-un interval de 0-6 luni de la înregistrare. 

Creşterea numărului de dosare civile a căror  durată  de soluţionare s-a situat peste 6 luni este 

şi rezultatul modificărilor aduse prin noul cod de procedură civilă, care a condus la prelungirea 

duratei de soluţionare  a cauzelor cu cel puţin 2 luni de zile ( etapa prealabilă) şi a necesităţii 

administrării unui probatoriu mai complex, în special a rapoartelor de expertiză , ce în medie se 

efectuează cam în 2- 3  luni de la încuviinţarea probatoriului. 

De asemenea, în cauzele având ca obiect înscrierea drepturilor dobândite prin uzucapiune, 

întrucât până la apariţia Deciziei nr.19 pronunţată de Completul pentru dezlegarea unor probleme de 
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drept de la nivelul   Î.C.C.J, s-a urmat procedura prev. de art.1051 alin.4 C. procedură civilă, raportat 

la art. 1051 alin.2 litera e  C. pr. civilă, durata medie de soluţionare a acestor dosare a fost de minim 

8 luni de zile ţinându-se cont de cele 6 luni în care cei interesaţi puteau formula opoziţie la somaţia 

emisă de instanţă. 

De asemenea şi în materie penală creşterea ușoară a duratei de soluţionare a cauzelor a fost 

generată de cauze obiective, respectiv modificarea Codului de procedură penală ce impun  acum în 

prealabil stabilirii termenului pentru judecata pe fond, verificarea legalităţii actului de sesizare şi a 

actelor de procedură şi a administrării probelor într-o procedură specială a camerei preliminare, ceea 

ce a făcut ca stabilirea primului termen pentru judecata pe fond să se facă în medie, la 45 de zile de 

la înregistrarea dosarului.  

S-a mai înregistrat o medie crescută a duratei de soluţionare în dosare complexe cu un număr 

mare de inculpaţi şi martori, precum şi în dosare cu inculpaţi ce  nu se mai află în ţară sau  care  nu 

au fost găsiţi la domiciliu. 

 

1.3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare  

 

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 la 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. 

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. 

 

1.3.4. Soluțiile pronunțate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de 

Justiție a Uniunii Europene, motivele care au determinat adoptarea acestora și impactul acestora 

asupra sistemului judiciar.  

 

Dintre  soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului   în anul 

2015 importante cu un posibil impact viitor asupra sistemului judiciar   identificăm: 

Cauza Colac vs. România  prin care s-a stabilit încălcarea dreptului la un proces echitabil 

prin neîndeplinirea obligaţiilor pozitive privind audierea martorilor absenţi şi imposibilitatea 

inculpatului de a adresa întrebări acestora, demersuri apreciate ca fiind insuficiente  pentru a se 

identifica şi localiza martorii despre care erau informaţii că sunt plecaţi în Italia sau Spania fără a li 

se cunoaşte adresa. 

Rozalia Avram vs. România—încălcarea principiului securităţii raporturilor  juridice în 

condiţiile în care în două proceduri interne deşi nu exista identitate de părţi, acestea aveau ca obiect 

acelaşi imobil şi priveau aceeaşi problemă juridică 

În această cauză chiar dacă reexaminarea legalităţii preluării imobilului era justificată de 

noile modificări legislative intervenite ulterior pronunţării soluţiei anterioare, Curtea a statuat  că 

respectarea acestora nu se poate face în detrimentul principiului securităţii raporturilor juridice. 

Cauza Cutean vs. România –încălcarea principiului nemijlocirii în cadrul procedurii penale 

prin  neaudierea nemijlocită a  martorilor  de către toţi membrii completului de judecată  ce au 

pronunţat hotărârea. 
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1.3.5. Pregătirea profesională a judecătorilor și a personalului auxiliar. 

 

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. 

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 

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 2015  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. 

             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. 
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În ceea ce priveşte formarea pregătirii profesionale a grefierilor în  anul 2015, 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, în special  modul de închidere a dosarelor   

şi procedura de urmat  corectă. 

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂŢII 

SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ANUL 2015 

 

La nivelul anului 2015 principale  modificări legislative cu impact asupra activităţii  

identificate au fost: 

             -  ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 61/2015 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea 

termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor 

fizice  

  - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  Nr. 62/2015 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea 

unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 

judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă 

            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   şi decizii de interpretare pronunţate 

de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  în cursul anului 2015. 

            Dintre acestea din urmă, cu impact direct la nivelul Judecătoriei Călăraşi,  menţionam : 

             - DECIZIE   Nr. 6 /2015 pronunţată de  ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - 

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII  privind 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
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modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziţiile art. 4 pct. 1 - 4 şi art. 7 din Legea nr. 

455/2001 privind semnătura electronică, 

              - DECIZIE   Nr. 19/  2015   pronunţată de   ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

- COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT  în interpretarea şi 

aplicarea prevederilor art. 1.050 - 1.053 din Codul de procedură civilă şi art. 56, art. 76 şi art. 82 din 

Legea nr. 71/2011 stabileşte că procedura specială reglementată de prevederile art. 1.050 - 1.053 din 

Codul de procedură civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior intrării în vigoare 

a Codului civil. 

 

CAPITOLUL III 

INDEPENDENȚA ȘI RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR 

 

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

corecte judecăţi şi a unui proces echitabil.  

             Pe parcursul anului 2015, 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, soluţionând 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. 

            În cursul anului 2015, 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. 

 

III.1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor și a personalului auxiliar 

III.2. Răspunderea penală a judecătorilor și a personalului auxiliar 

 

În cursul anului 2015 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare judecătorilor sau personalului 

auxiliar ce îşi desfăşoară activitatea la Judecătoria Călăraşi  şi nu au fost necesare intervenţii pentru 

ajustarea unor comportamente care ar putea excede statutului profesional de magistrat ori grefier. 

De asemenea împotriva niciunui membru al personalului instanţei nu au fost demarate 

proceduri  de natură să atragă răspunderea penală a acestora. 
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CAPITOLUL IV  

 ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAȚIULUI EUROPEAN ȘI 

COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 

 

             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. 

La nivelul Judecătoriei Călăraşi în anul 2015 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; 

- promovarea drepturilor cetăţenilor; 

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

În ceea ce priveşte cooperarea judiciară în materie penală, în anul 2015 Judecătoria Călărași 

a emis un număr de 14 mandate europene din care 7 au fost executate, iar 2 au fost refuzate de 

autoritățile străine de executare.    

 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. 

Au fost înregistrate 4 comisii rogatorii active, având ca obiect notificare acte judiciare, cereri 

ce au fost transmise direct autorității de executare și 13 comisii rogatorii internaționale pasive, având 

ca obiect comunicarea sau notificarea de acte judiciare, din care 8 au fost primite prin intermediul 

Ministerului Justiției și 5 cereri primite direct de la autoritățile străine emitente, evidenţiindu-se în 

aceste cauze creşterea nivelului de încredere între autorităţile statelor membre şi contribuţia instanţei 

la reducerea semnificativă a duratei procedurilor.  

 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. Durata procedurilor civile în care există un element de extraneitate a scăzut 

considerabil faţă de situaţia existentă înainte de instituirea sistemului de cooperare judiciară, dar 

există posibilitatea de a fi redusă şi mai mult această durată, obiectivul instanţei în anul 2016 fiind 

acela de a comunica cât mai eficient şi mai rapid cu autorităţile străine, astfel încât actele judiciare  

să fie comunicate într-un timp cât mai scurt posibil, iar probele să fie obţinute într-un interval cât 

mai rezonabil.    
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 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 INSTANȚEI CU 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. 

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 2015 

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. 
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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. 

 Nici la nivelul anului 2015, 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. 
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CAPITOLUL VI - CONCLUZII  

 

 

Ca şi în anii anteriori şi în anul 2015  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. 

Activitatea judiciară a anului 2015 de la nivelul Judecătoriei Călăraşi a atins 

parametrii calitativi si competitivi vizaţi, operativitatea înregistrată conform evidenţelor 

comunicate de C.S.M.  fiind de 108%  primind calificativul „FOARTE EFICIENT”. 

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

ce priveşte principalele instrumente de lucru ale judecătorului. 

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. 

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..  

În mod cert rămâne convingerea că, anul 2016, va marca păstrarea punctelor forte care au 

caracterizat Judecătoria Călăraşi în ultimii ani. 


