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-     CAPITOLUL I  - 

INTRODUCERE 

 

 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 . 

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

corecte judecăţi şi a unui proces echitabil.  

             Pe parcursul anului 2016, 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 2016, 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. 

 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. 

 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 II - 

    DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI CĂLĂRAȘI 

 

 II.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE 

 

              Volumul total de activitate aferent anului calendaristic 2016 arată o încărcătură ce se 

încadrează în media instanţelor naţionale situate pe acelaşi grad de jurisdicţie, în anul 2016 fiind 

însă înregistrată o creștere semnificativă a volumului de cauze comparativ cu cel din anul 2015, 

respectiv cu un număr de 1854  dosare. 

              La sfârşitul anului 2016, la Judecătoria Călăraşi, există în stoc un număr de 1033 de dosare, 

constituit din 126 cauze penale şi 907 cauze civile din care un număr de 119 cauze suspendate.  

              Faţă de stocul de la sfârşitul anului 2015, de respectiv 1325 dosare, se constată că acest 

indicator a suferit schimbări cantitative, marcând o scădere cu un număr de 292 dosare . 

             Din punct de vedere statistic situaţia se prezintă astfel: 

 

Ramura 

de drept 

 

Stoc la 

01.01. 

2016 

Intrate Total 

cauze 

Soluţionate 

 

Stoc la 

31.12.2016 

Suspendate Operativitate 

Penal 

 

 

108 1522 1630 1504 126 - 92,27 % 

 

Civil 

 

1217 

 

7742 

 

8959 

 

8052 

 

907 

 

119 

 

91,09 % 

Total  

 

General 

 

1325 

 

9264 

 

10589 

 

9556 

 

1033 

 

119 

 

91,27 % 

 

 

Analizând indicii statistici operativi se poate observa că pe rolul Judecătoriei Călăraşi au fost 

rulate în cursul anului  2015 un număr total de 8735 dosare, din care 1183 penale şi 7552 civile, în 

timp ce în cursul anului 2016 s-au rulat un număr total de 10.589 dosare, din care 1630 penale şi 

8959 civile, situaţie ce din punct de vedere grafic s-ar prezenta astfel: 
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Numărul dosarelor soluţionate a crescut, substanțial, față de anul anterior, atât în materie 

civilă cât și în materie penală.  

Astfel, Judecătoria Călăraşi a pronunţat în anul 2015 un număr de 7410 soluţii, din care 

1075 au fost în materie penală, iar 6335 în materie civilă,  iar în cursul anului trecut s-au pronunţat 

9556  soluţii, din care 1504 au fost în materie penală, iar 8052  în materie civilă.  

 

               Creșterea semnificativă a volumului de activitate a fost determinată de numărul mare de 

cauze având ca obiect cereri de încuviinţare a executării silite,  în anul 2016 înregistrându-se  un  

număr de 4004 dosare  având acest obiect, comparativ cu anul 2015 când s-au înregistrat un număr 

de 268 dosare.    

             În materie civilă se constată o scădere considerabilă a stocului de dosare, cu 25,47 % în 

timp ce, în materie penală, acesta crește sensibil cu 16 ,66% față de anul anterior.  
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              II.2.  ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR ȘI PE SCHEMĂ 

 

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. 

S-a procedat la monitorizarea activității acestor complete pe o perioadă îndelungată, ocazie cu care 

s-a constatat că, surplusul de dosare de pe completele specializate este determinat de faptul că, 

acestor complete le sunt repartizate în materia civil, atât dosare civile cât şi dosare pentru minori şi 

de familie, materii ce sunt evidenţiate separat în sistemul informatizat ECRIS. 

 Întrucât celelalte complete nu judecau cauze pentru minori şi de familie, fiindu-le alocate numai 

cauze civile, altele decât minori şi familie şi cauze penale, s-a constatat că diferenţa de dosare dintre 

acestea şi completele specializate este reprezentată tocmai de dosarele având ca obiect cauze pentru 

minori şi de familie.  

Pentru degrevarea completelor specializate de minori și de familie şi pentru o reechilibrare a 

încărcăturii pe complete, Colegiul de Conducere al Judecătoriei Călărași a hotărât prin Hotărârea nr. 

12/19.09.2016, desființarea completelor specializate în materie de minori și familie și fond funciar și 

extinderea competențelor celorlalte complete în aceste materii. 

Precizăm că în anul 2016 schema de magistraţi a fost completă, cu excepția lunii decembrie, 

când unul dintre judecători, respectiv doamna Oprișan Vica, a fost transferată la Tribunalul Călărași. 

Este important de precizat și faptul că, în cursul anului, schema magistraților a suferit fluctuații în 

defavoarea instanței, prin plecarea a doi magistrați definitivi la data de 01.07.2017 și înlocuirea 

acestora cu doi magistrați stagiari, a căror competență este limitată.    

La nivelul anului 2016, 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 
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de 882 de dosare, mai mare faţă de cea înregistrată  în anul 2015, când  a fost de 728 dosare,  aspect 

explicabil prin creșterea numărului de dosare înregistrate. 

 

        II.3. OPERATIVITATEA SOLUȚIONĂRII CAUZELOR 

 

 În anul 2016, s-a constatat o creștere remarcabilă a indicelui general de operativitate al 

instanţei raportat la numărul de dosare rulate,  respectiv de la 54,80 % cât se înregistra în anul 2015, 

la 61,75 %. 

    

INSTANŢA MATERIA 
Nr. 

judecători 
Nr. dosare 

rulate 
Nr. şedinţe 
de judecată 

Nr. hotărâri 
pronunţate 

 
 
 

Operativitatea 
      (%) 
   
  

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 

Judecătoria 
Călăraşi 
Anul 2016 

 
Civil 12 13.026 2171 8052 

 
61,81% 

Penal 
                   12 2.448  1504 

 
            61,43% 

Total 
 12 15.474 2171 9556 

 
61,75% 

 

             * Pentru anul 2016 nu s-au  avut în vedere şedinţele  de judecată astfel cum sunt evidenţiate în 

programului informatic ECRIS  întrucât acesta  calculează şedinţele pe complet  dar şi pe fiecare materie în 

parte, dublând astfel numărul de şedinţe iar la nivelul Judecătoriei Călăraşi ședințele sunt mixte. 

        

             Analizând pe materii indicele de operativitate, se constată o creştere semnificativă a 

acestuia, ce se reflectă atât în ceea ce priveşte soluţionarea cauzelor civile, unde se constată o 

creştere de la 55,99% cât era în anul 2015, la 61,81 %, cât şi a cauzelor penale, unde se 

constată o creştere de la 48,70 %  în anul 2015, la 61,43 % aceasta chiar în condiţiile în care 

există în anul 2016 o creştere importantă a dosarelor  rulate  de  1953  dosare. 
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     Operativitatea pe judecător   

                 Indicele de operativitate al fiecărui judecător înregistrează  de asemenea, o creștere semnificativă 

comparativ cu anul 2015, aşa cum rezultă din datele comparative prezentate mai jos: 

Nr. complet/        Dosare rulate 

 

Dosare soluţionate          Operativitate 

Nume judecător  

2015 

 

2016 

 

2015 

 

2016 

 

2015 

 

2016 

C1- Toader Carmen 

Andreea 

1082 415 570 249 52,68% 60 % 

C1-Stagiar – Toma 

Bainca 

- 747 - 690 - 92,36% 

C2- Dincă Ionel 1088 1381 609 798 55,98% 57,78% 

C3- Enescu Dana Elena 1216 1205 637 821 52,38% 68,13% 

C4- Necula Radu Mihai 1138 714 646 361 56,76% 50,56% 

C4-Stagiar- Georgescu 

Georgiana 

- 541 - 538 - 99,44% 

C5- Stamate Octavian 1260 1778 717 822 56,90% 46,23% 

C6-Nedelcu Liviu 

Petronel 

1090 1197 652 785 59,81% 65,58% 

C7- Achim Nela Olimpia 1358 1350 642 871 47,28% 64,51% 

C8- Marin Cornel 1207 1423 570 796 47,22% 55,93% 

C9- Stanciu Mariana 1136 1258 626 771 55,10% 61,28% 

C10- Ionescu Oana 831 942 453 482 54,31% 51,16% 

C11- Călin Camelia 965 1247 583 841 60,41% 67,44% 

C12- Oprişan Vica 1150 1276 553 731 48,08% 54,54% 

    TOTAL INSTANȚĂ 

 

13521 15474 7410 9556 54,80% 61,76% 

 

              Datele indică faptul că indicele de operativitate este în medie de peste 60 %, cu mult mai crescut  

faţă de cel înregistrat în anul 2015, fiind justificat tot prin creșterea semnificativă a  dosarelor având ca 

obiect cereri de încuviinţare executare silită . 
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      În anul 2016, activitatea judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Călăraşi, defalcată pe materii, număr de 

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

 

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   347 341  98,27 

civil  1003 530 3 52,84 

Total 322 1350 871 3 64,51 

    penal  188 118 1 62,77 

  
civil  1059 723 5 68,27 

 2. 
Călin 

Silviana  
Total 250 1247 841 6 67,44 

    penal  199 88 3 44,22 

  
civil  1182 710 14 60,07 

  3. Dincă Ionel Total 279 1381 798 17 57,78 

    penal  261 255  97,70 

  
civil  944 566  59,96 

  4. Enescu Dana Total 293 1205 821 0 68,13 

 

Georgescu 

Georgiana 
penal  4 3  75,00 

  
civil  537 535  99,63 

 5. 
 

Total 61 541 538 0 99,44 

    penal  162 82  50,62 

 
  civil  780 400  51,28 

  6. Ionescu Oana Total 229 942 482 0 51,16 

 
Marin Cornel penal  255 102 3 40,00 

  
civil  1168 694 28 59,42 

 7. 
 

Total 309 1423 796 31 55,93 

    penal  108 31  54,46 

 
  civil  606 330  28,70 

  8.  
Necula Radu 

Mihai 
Total 136 714 361 0 50,56 

   Nedelcu 

Liviu 

  

penal  212 114  53,77 

 
civil  985 671  68,12 

  9. 
 

Total 273 1197 785 0 65,58 

    penal  144 97  67,36 

 
  civil  1132 634  56,01 
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 10. Oprişan Vica Total 245 1276 731 0 57,28 

  
 Stamate 

Octavian 
penal  297 93 0 31,31 

  
civil  1481 729 2 49,22 

11. 
 

Total 312 1778 822 2 46,23 

  
Stanciu 

Mariana 
penal  180 113  62,78 

  
civil  1078 658  61,04 

12. 
 

Total 273 1258 771 0 61,28 

13. 
Toader 

Carmen  

penal  85 64  75,29 

civil  330 185  56,06 

Total 131 415 249 0 60,00 

 
Toma Bianca penal  6 3  50,00 

  
civil  741 687  92,71 

 14. 
 

Total 59 747 690 0 92,36 

  

 

TOTAL 

 

 3172 15474 9556 59 61,76 

 

 

 
  

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. 

S-au făcut eforturi susţinute, atât la nivelul conducerii instanţei, dar şi de către fiecare 

magistrat în parte, atât pentru creşterea nivelului de operativitate, dar şi pentru creşterea calităţii 

soluţiilor pronunţate. 
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II.4. INDICATORI DE EFICIENȚĂ 

 

Analiza activității instanței din perspectiva indicatorilor de eficiență: 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

ORDINE MATERIE JURIDICA 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 Civil E01 E02 E03 E04 E05 
 

 

 
 

 
 

 

2 
Litigii cu 
profesioniştii E01 E02 E03 E04 E05 

 

 
 

 
 

 
 

3 Minori şi familie E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

 
 

4 Penal 
 
 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

   

 

 

1.Rata de soluţionare a dosarelor ( operativitate) calculată exclusiv în raport de 

dosarele nou intrate. 

 

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 9264 dosare nou intrate şi un  

număr de 9197 dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul „SATISFĂCĂTOR”, 

cu o valoare de 99,3 %, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a 

Consiliului Superior al Magistraturiisecţiei pentru judecători a . 

 Se prezintă, mai jos, extras din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator înregistrate 

la nivelul instanţei, în perioada analizată: 

 

 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA INTRATE 
TOTAL 

DIN CARE 
DIN INTRATE 

F E S I 

1719 18,6% 9264 9197 81,9% 99,3% 
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ORDINE 
MATERIE 
JURIDICA 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA 
INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN 
INTRATE 

F E S I 

1 Civil 1346 19,0% 7091 7225 84,1% 101,9% 
 

 

  

2 
Litigii cu 
profesioniştii 

11 84,6% 13 20 84,6% 153,8%  

   

3 
Minori şi 
familie 

156 24,5% 638 592 70,2% 92,8% 
  

 

 

4 Penal 206 13,5% 1522 1360 76,5% 89,4% 
   

 

 

 

Cu  privire la acești indicatori  trebuie subliniat că în această analiză statistică  - raportat la 

procentul de dosare soluționate  din numărul  de dosare intrate   în cursul anului și stocul aferent  

anterior  -  nu se ține cont de faptul că   un număr mare de dosare  din cele înregistrate  în cursul 

anului 2016 nu aveau cum să fie soluționate acestea fiind în procedura prealabilă sau în procedura 

de cameră preliminară. 

Aceste proceduri prealabile stabilirii termenului de judecată  determină ca în materie civilă 

primul termen de judecată  să nu fie stabilit, excepție făcând procedurile speciale,  mai  devreme de 

2 luni de la data înregistrării.  

Aceeași situație este înregistrată și în penal unde în medie primul termen de judecată se 

stabilește la aproximativ 45 de zile de la înregistrarea dosarelor. 

Or, trebuie ținut cont  la analizarea gradului de eficiență și de acest lucru, aceasta în 

condițiile  în care  în perioada 01.10.2016-31.12.2016 în materie civilă au fost înregistrate 1803 

dosare  care, cu excepția dosarelor de încuviințare silite  ce în aceeași perioadă au fost de 1019, din 

cauza acestei proceduri prealabile  în mare parte nu aveau cum să fie soluționate. 

În materie de minori și familie în perioada 01.10.2016-31.12.2016  au fost înregistrate 143 

de dosare, ceea ce reprezintă 24,15% din totalul dosarelor înregistrate în cursul anului 2016, aceasta 

fiind cauza obiectivă a coeficientului Satisfăcător înregistrat pe această materie. 

În materie penală  la analizarea gradului de eficiență perioada 01.10.2016-.31.12.2016 au 

fost înregistrate 382 de dosare, ceea ce reprezintă  28,08 % din totalul dosarelor înregistrate în 

cursul anului 2016, aceasta fiind cauza obiectivă a coeficientului Insuficient. În acest sens este de 
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observat că în această materie stocul la 01.01.2016 potrivit Statis este de 162  dosare  (126 de dosare 

conform ECRIS). 

 De altfel, datele statistice privind coeficienții de eficiență  culese de Statis diferă de datele 

statistice furnizate de Ecris  și în privința stocului general  care potrivit Statis este de 1786, iar 

potrivit Ecris de 1033 de dosare cu precizarea că datele furnizate de ECRIS sunt cele corecte în 

evidențierea dosarelor nesoluționate aflate pe rolul instanței. 

 

2)  Stocul de dosare 

 

La finele anului 2016,  din totalul de 1786 dosare aflate în stoc un număr de 41  dosare, sunt 

mai vechi de 1 an, respectiv 1,5 ani, reprezentând un procent de 2,3 % 

 În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul FOARTE EFICIENT, 

potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

F E S I 

1786 41 2,3%  

   
 

  

ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1,5 ANI 

F E S I 

1 Judecatoria CALARASI 1786 41 2,3%  

  

 

 

 

         
   

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE MAI 

 VECHI DE 

1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

1 Civil 1212 30 2,5% 
 

   
2 Litigii cu profesioniştii 4 0 0,0% 

 

   
3 Minori şi familie 202 6 3,0% 

 

   
4 Penal 368 5 1,4% 
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În materie penală  se constată că în general  este vorba de dosare  complexe cu un număr 

mare de inculpaţi sau ce presupun administrarea unui probatoriu complex. 

3) Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 9197 dosare soluţionate un număr de 9035 dosare 

au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent  de 

98,2 %. 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul FOARTE EFICIENT, potrivit 

plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

 Se prezintă extras din aplicaţia Statis cu datele aferente acestui indicator înregistrate la 

nivelul instanţei, în perioada analizată. 

 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

9197 9035 98,2%  

   
  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Civil 7225 7107 98,4%  

   
2 Litigii cu profesioniştii 20 20 100,0%  

   
3 Minori şi familie 592 584 98,6%  

   
4 Penal 1360 1324 97,4%  

      

 

4) Durata medie de soluţionare 

 

Durata medie de soluţionare în materiile non-penal a fost de 2, 2 luni, instanţa încadrându-

se în gradul „FOARTE EFICIENT”. 

 În penal durata de soluţionare a cauzelor a fost de 2,6 luni, instanţa încadrându-se şi în 

această materie în gradul „FOARTE EFICIENT”.  
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DOSARE SOLUTIONATE 
DURATA 
SOLUTIO
NARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE PENAL 

NON 
PENAL 

F E S I 

PENAL NON PENAL 
      

9197 1360 7837 2,6 2,2 
  

      P C 

ORDINE 
MATERIE 
JURIDICA 

DOSARE 
SOLUTIONATE 

DURATA 
SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 Civil 7225 2,1 
  

      P C 

2 
Litigii cu 
profesioniştii 

20 2,8 
  

      P C 

3 
Minori şi 
familie 

592 3,2 
  

      P C 

4 Penal 1360 2,6 
  

      P C 
 

 

 5) Redactările peste termenul legal 

În perioada de referinţă, din totalul de 3999 dosare soluţionate un număr de 311 dosare au fost 

redactate peste termen, determinând încadrarea instanţei în gradul „EFICIENT”.  

Se prezintă extras din aplicația Statis cu datele aferente acestui indicator înregistrate la nivelul 

instanţei, în perioada analizată: 

Trebuie precizat că datele furnizate de Statis nu corespund evidenţelor instanţei, în 

realitate numărul de hotărâri redactate cu depăşirea termenului legal fiind mult mai mic, respectiv 

de 59, iar termenul legal de redactare rareori a fost depăşit cu 30 de zile. 

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că în Statis sunt evidențiate un număr mai 

mare de hotărâri redactate cu întârziere datorită faptului că sistemul informatizat  calculează 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN MEDIU 

REDACTARE MEDIE ZILE 

REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 

REDACTATE PESTE  

TERMENUL LEGAL 

F E S I 

NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE      

3999 311 7,8% 49,6 29,9 17,1 P M 
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termenul de depășire  în redactarea hotărârilor  raportat la data menționată în Ecris ca dată de 

redactare și raportat la data închiderii în Ecris a dosarului, astfel că orice eroare de operare a 

acestor doi indicatori  conduce la această evidență statistică.  

Mai mult decât atât Statis -ul nu exclude la calculul termenului legal de redactare  zilele 

nelucrătoare, astfel că, termenele alocate redactării dosarelor sunt formate din zile calendaristice. 

Această situație și-a pus amprenta negativă mai ales cu privire la cauzele al căror termen de 

redactare este de 5, respectiv 7 zile, în intervalul cărora sunt incluse și zilele de sâmbătă și 

  duminică.

La nivelul Judecătoriei Călăraşi președintele instanței a monitorizat activitatea 

judecătorilor și ori de câte ori a fost nevoie s-a pus în vedere acestora să procedeze la redactarea 

hotărârilor restante, atât verbal cât şi în scris.  

De fiecare dată s-au dat curs avertizărilor aduse de către conducerea instanţei şi s-au 

redactat hotărârile, chiar dacă a fost depăşit termenul legal de redactare.  

 

  

II. 5. INDICII DE ATACABILITATE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI 

 

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. 
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În anul 2016, au fost pronunţate un număr total de 9556 hotărâri, din care  8052 în materie 

civilă şi 1504  în materie penală,  faţă de anul 2015, când au fost pronunţate 7410 hotărâri, din 

care  6335 în materie civilă şi 1075  în materie penală. 

În materie civilă au fost exercitate căile de atac împotriva unui număr de 784 hotărâri,  

corespunzător unui procent de 9,73 % din totalul hotărârilor pronunţate în această materie, 

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

hotărârile pronunţate în materie civilă au fost atacate într-o pondere de 12,78% reprezintă o scădere 

considerabilă. 

În materie penală au fost  exercitate căile de atac împotriva unui număr de 260 hotărâri, 

corespunzător  unui procent de 17,28 % din totalul hotărârilor pronunţate în această materie, 

ceea ce reprezintă, de asemenea, o scădere remarcabilă faţă de anul 2016, când în materie penală 

erau atacate 25,02 %  din hotărâri. 

 

II. 6. INDICII DE DESFIINȚARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI 

 

Din cele 260 hotărâri penale împotriva cărora s-au exercitat căi de atac, au fost desfiinţate 

un număr de 96 hotărâri, din care 95 modificate şi 1 casată cu trimitere spre rejudecare, 

reprezentând 6,38 % din totalul hotărârilor penale  pronunţate. 

Din cele 784 hotărâri civile împotriva cărora s-au exercitat căi de atac, au fost desfiinţate  

269 hotărâri, din care 255 au fost modificate şi 14 casate cu trimitere spre rejudecare, reprezentând 

o pondere de 3,34 % 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. 

2015 

 

6335 810 267 245 22 1075 269 73 71 2 

2016 8052 784 269 255 14 1504 260 96 95 1 
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În  materie civilă se observă o menținere  a numărului de hotărâri lipsite de eficienţă în căile 

de atac, respectiv de  269, comparativ cu anul 2015, când au fost desfiinţate un număr de 267 

hotărâri, aceasta în condiţiile în care numărul hotărârilor pronunţate a crescut 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 

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, de asemenea, o creștere a numărului de hotărâri 

desfiinţate/modificate în căile de atac, la 96, comparativ cu anul 2015, când, deşi au fost 

pronunţate mult mai puține hotărâri penale, au fost desfiinţate 73.  

În materie penală, din cele 96 de hotărâri desfiinţate/modificate în căile de atac, doar în 

aproximativ jumătate, respectiv în 45, 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 2015), 

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. 
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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 2017, precum şi o coordonată permanentă 

de acţiune a activităţii magistraţilor din instanţa noastră. 

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. 

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.  
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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. 

 

 

II. 7. DURATA DE SOLUȚIONARE A CAUZELOR 

 

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 

2016 comparativ cu cele din anul 2015 se prezintă conform tabelului de mai jos: 

 

 

Materia 

 

Dosare 

soluționa 

te(Total) 

Durata medie de soluţionare a cauzelor 

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

Nr. dosare 

soluționate 

Procent Nr. 

dosare 

soluțio

nate 

Procent Nr. 

dosare 

soluționat

e 

Procent Nr. 

dosare 

soluționat

e 

Procent 

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

Penal 

2015 

1075 1035 96,27% 36 3,34% 3 0,27% 1 0,09% 

Penal 

2016 

1504 1457 96,87% 41 2,72% 5 0,33% 1 0,06% 

Civil 

2015 

6335 5970 94,23% 277 4,37% 64 1,01% 24 0,37% 

Civil 

2016 

8052 7637 94,84% 307 3,81% 90 1,11% 18 0,22% 

Total 

2015 

7410 7005 94,53% 313 4,22% 67 0,90% 25 0,33% 

Total 

2016 

9556 9094 95,16% 348 3,64% 95 0,99% 19 0,19% 

 

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. 
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 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  95 % din cauze  

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

Se observă o scădere a numărului de dosare soluționate  în peste 2 ani de la înregistrare și o 

creștere nesemnificativă a numărului dosarelor soluționate în intervalul  1-2 ani de la înregistrare. 

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

rezultatul necesității parcurgerii procedurii prealabile ce în anumite cazuri este prelungită peste 

termenul mediu de 2 luni ca urmarea  formulării unor cereri de acordare de ajutor public judiciar sau 

reexaminare taxă de timbru , precum și  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. 

Și 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. 

 

- CAPITOLUL III – 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE 

 

III.1. SITUAȚIA POSTURILOR 

 

În anul 2016, 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 2016 schema de magistraţi a fost completă, suferind doar mici 

fluctuații, însă nu aceeaşi situaţie s-a înregistrat în ceea ce priveşte grefierii, structura acestora fiind 
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întregită abia în luna iunie 2016, prin ocuparea celor 2 posturi vacante, în urma examenului 

organizat în luna mai, de Curtea de Apel  București. 

 Ulterior, unul dintre grefierii nou veniți a obținut transferul pentru Judecătoria Sinaia, astfel că, din 

luna octombrie 2016 postul acestuia a fost ocupat de către un alt grefier, de asemenea, fără 

experiență profesională.    

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 

2016  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. 

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

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

hotărârile restante, fiind avertizaţi cei care figurau cu hotărâri neredactate, la sfârşitul fiecărei luni, 

de către preşedintele şi vicepreşedintele instanţei, atât verbal cât şi în scris.  

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. 

Nici unul dintre rapoartele tematice întocmite în cursul anului 2016 de Inspecţia Judiciară din 

cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nu au constatat deficienţe în activitatea desfăşurată la 

nivelul instanţei. 

 

III.2. FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

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 
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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 2016  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. 

În ceea ce priveşte formarea pregătirii profesionale a grefierilor în  anul 2016, ca şi în 

anii anteriori, a fost stabili 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. Ședințele de 

învățământ profesional sunt organizate trimestrial și se desfășoară la sediul instanței. 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. 
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Totodată ori de  câte ori conducerea instanţei a apreciat că se impune lămurirea anumitor 

aspecte, 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. 

 

III.3. SITUAȚIA SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE ȘI PENALE APLICATE ÎN 

CURSUL ANULUI 2016, PE FIECARE CATEGORIE DE PERSONAL 

În cursul anului 2016 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. 

 

-   CAPITOLUL IV – 

INFRASTRUCTURA INSTANȚEI 

 

Dotarea tehnico-materială de care a dispus Judecătoria Călăraşi în anul 2016 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. 

Principala  problemă  de management  a instanţei o reprezintă la acest moment lipsa unui 

spațiu care să permită  organizarea  unei săli de judecată pentru  soluționarea dosarelor în cameră de 

consiliu, modalitatea în care  este compartimentat sediul  instituției  nepermițând organizarea unei 

astfel de săli de judecată. 
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                                  - CAPITOLUL V – 

                  DATE STATISTICE PRIVIND 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 2016 Judecătoria Călărași 

a emis un număr de 7 mandate europene, toate fiind executate.    

 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. 

A fost înregistrată o singură comisie rogatorie activă, având ca obiect cerere transfer 

urmărire penală transmisă direct autorității de executare și 18 comisii rogatorii internaționale pasive, 

având ca obiect comunicarea sau notificarea de acte judiciare, din care 2 au fost primite prin 

intermediul Ministerului Justiției și 16 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 2017 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.    

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

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, preluate şi de Carta drepturilor 
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fundamentale a Uniunii Europene şi au acordat întotdeauna prioritate prevederilor europene mai 

favorabile cetăţeanului, conform dispoziţiilor constituţionale .  

 

CAPITOLUL VI - CONCLUZII  

 

Ca şi în anii anteriori şi în anul 2016  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 relativ bune la aproape toţi parametrii supuşi analizei, în ciuda dificultăţilor 

generate de volumul de activitate şi de fluctuaţia de magistraţi. 

Activitatea judiciară a anului 2016 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, însă există încă vaste posibilităţi de creştere a nivelului profesional şi de eficienţă a 

activităţii de judecată, aceasta reprezentând una din priorităţile anului 2016. 

 Au fost şi unele disfuncţionalităţi şi vulnerabilităţi de altfel inerente în condiţiile în care 

legislaţia este în continuă modificare, iar judecătorii nu au fost degrevaţi de activităţile 

extrajudiciare pentru a-şi rezerva tot timpul activităţii de judecată. 

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.  

Pentru înlăturarea tuturor aspectelor ce au afectat activitatea instanţei, într-o formă sau alta, 

la nivelul conducerii instanţei au fost luate o serie de măsuri, constând atât în menţinerea pe tot 
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parcursul anului, a unor complete stabile, formate din acelaşi judecător şi grefier, ceea ce a fost de 

natură să contribuie la creşterea calităţii lucrărilor efectuate în dosar, dar şi în discuţii purtate cu 

colectivul de magistraţi şi grefieri, ce au avut drept scop semnalarea şi remedierea deficienţelor 

apărute. 

S-a considerat astfel că, prin conştientizarea greşelilor se înlătură substanţial riscul repetării 

acestora, iar, pe de altă parte, nu trebuie omis nici faptul că, măsurile de remediere se regăsesc în 

conştiinţa profesională a fiecărui judecător şi că, de implicarea profundă a acestuia depinde, atât 

creşterea calităţii actului de justiţie, dar şi a indicelui de operativitate. 

Fără îndoială se impun noi soluţii de ordin practic sau pur procedural apte să amelioreze 

indicii de operativitate şi de calitate pe care instanţa i-a înregistrat în anul 2016 existând convingerea 

că în anul 2017 aceasta se va  putea realiza şi ca urmare a ocupării aproape în întregime a posturilor 

de magistraţi. 

Concluzionând, în final, trebuie să avem în vedere că justiţia este gardianul statului de drept, 

prin aplicarea legii se asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, se 

păstrează ordinea socială (prin securizarea circuitului civil şi prin sancţionarea conduitelor 

neconforme legii) şi se constituie într-un reper de imparţialitate în echilibrul puterilor în stat (prin 

acţiunea judecătorilor independenţi şi inamovibili). 

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.  

De asemenea, vom urmări realizarea unei cât mai bune comunicări cu cetăţeanul, care este 

beneficiarul activităţii judiciare, pentru evitarea oricăror distorsiuni în procesul de receptare a 

mesajelor transmise de instanţă. 

În mod cert rămâne convingerea că, anul 2017, 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. 

Ne propunem sa continuam activitatea în acelaşi ritm susţinut, cu acelaşi spirit de echipă 

pentru a putea face faţă tuturor provocărilor adresate justiţiei. 

 


