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I.1. Activitatea instanţei în anul 2015 
1.1 Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe complete 

specializate / materii 
În cursul anului 2015, totalul general al cauzelor nou intrate pe rolul Judecătoriei 

Sălişte a fost de 1080, faţă de 1124 cauze noi intrate în anul 2014 (mai puţin cu 3,9 %). 
Structura pe complete specializate a cauzelor nou intrate pe rolul Judecătoriei Sălişte 

în anul 2015 este:  
- în materie civilă, în anul 2015 s-au înregistrat 4 dosare noi de fond funciar (faţă de 7 

cauze în anul 2014) şi 113 dosare noi în materie de minori şi familie (faţă de 107 în anul 
2014).  

- nu s-au înregistrat cauze penale de corupţie. 
Structura pe materii a cauzelor nou intrate pe rolul Judecătoriei Sălişte în anul 2015 

este: 
- 118 dosare sunt penale (faţă de 112 dosare penale nou intrate în anul 2014 - mai 

mult cu 5,3 %). 
- 962 dosare sunt civile (faţă de 1012 dosare civile nou intrate în anul 2014 - mai 

puţin cu 4,9%).  
La sfârşitul anului 2015 pe rolul Judecătoriei Sălişte există un stoc de 342 dosare 

potrivit programului ECRIS (din care 45 dosare penale, 297 dosare civile), cu 246 de dosare 
mai puţin decât stocul de la începutul anului 2015 de 490 dosare (68 dosare penale, 422 
dosare civile), reprezentând o scădere cu 30,20% a stocului de dosare existent la începutul 
anului 2015.  

1.2 Încărcătura pe judecător 
Potrivit programului ECRIS în anul 2015, volumul mediu de cauze/judecător este de 

545 (faţă de 427 în anul 2014 – reprezentând o creştere de 27%) din care s-au soluţionat în 
medie 431 dosare (383 dosare în materie civilă, respectiv 47 dosare în materie penală) faţă 
de 305 dosare în anul 2014 (din care 267 dosare în materie civilă şi 36 dosare în materie 
penală), înregistrându-se o creştere cu 21,6 % a numărului de dosare rulate şi o creştere cu 
42,2 % a numărului de dosare soluţionate. 

În medie s-au desfăşurat 49 de şedinţe de judecată / judecător şi s-au rulat 1229 
dosare / judecător (1058 civile şi 171 penale). 

1.3.  Managementul resurselor umane 
În schema de personal a instanţei figurează 4 posturi de judecător, toate ocupate de 

judecător definitivi 9 posturi personal auxiliar de specialitate – toate ocupate (3 grefieri au 



studii juridice superioare) şi 2 posturi personal conex – unul ocupat la data de 16.09.2015 
(până la data ocupării, atribuţiile postului de aprod au fost exercitate de grefierii instanţei, 
prin rotaţie). 

Activitatea de judecată a fost asigurată de 3 complete de judecată cu competenţă 
generală civilă şi penală, 3 complete de drepturi şi libertăţi, 2 complete colegiale, 2 complete 
specializate pentru minori şi familie, 2 complete specializate în materia fondului funciar, 2 
complete sunt specializate în materie penală pentru cauze de corupţie.  

Prin Ordine de Serviciu s-au desemnat judecătorii desemnaţi a desfăşura şi alte 
activităţi în afara celei de judecată şi s-au luat măsuri pentru organizarea activităţii 
compartimentelor de registratură, arhivă, executări civile, executări penale, a activităţii 
grefei, a biroului de informaţii şi relaţii cu publicul, precum şi pentru organizarea pregătirii 
profesionale continue a corpului de magistraţi şi a grefierilor. 

Doamna judecător Mioara Dumitrache a fost delegată la Judecătoria Sibiu în 
intervalul de timp 15.01.2015-1.11.2015. 

Doamna grefier Mihaela Vârvorea a fost delegată la Judecătoria Sibiu în intervalul de 
timp 21.09.2015-18.12.2015.  

1.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă 
În perioada analizată, instanţa s-a încadrat în gradul de performanţă „ Eficient” . 
În funcţie de fiecare indicator de eficienţă în parte: 
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 1080 
dosare nou intrate şi un număr de 1294 dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, 
în gradul „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea 
nr.1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 

2. Stocul de dosare - La data de referinţă 31.12.2015, din totalul de 342 dosare 
aflate în stoc un număr de 16 dosare, reprezentând un procent de 4,68% sunt mai vechi de 1 
an şi 6 luni. 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. 

3. Ponderea dosarelor închise într-un an - În perioada de referinţă, din totalul 
de 1294 dosare soluţionate un număr de 1118 dosare au fost soluţionate în termen de un an, 
reprezentând un procent de 86,40%. 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. 

4. Durata medie de soluţionare - Durata medie de soluţionare în materiile non 
penal a fost de 5,74 luni, instanţa încadrându-se în gradul „Foarte eficient”, potrivit plajelor 
de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr.1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 

În penal, această durată a fost de 7,48 luni, instanţa încadrându-se în gradul 
„satisfăcător”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr.1305/09.12.2014 a 
Secţiei pentru judecători. 

 Analizând dosarele cu privire la care s-au înregistrat gradele satisfăcător sau 
ineficient referitor la durata de soluţionare, am constatat următoarele: 

- s-au înregistrat întârzieri numai în soluţionarea cauzelor penale; 
- dintr-un total de 143 dosare penale soluţionate în anul 2015, în cazul a 83 de cauze, 

durata de soluţionare a permis încadrarea în gradul foarte eficient (58,04%), în cazul a 3 
cauze durata de soluţionare a permis încadrarea în gradul eficient (2,09%), în cazul a 41 
cauze durata de soluţionare a permis încadrarea în gradul suficient (28,67%), în cazul a 17 
cauze durata de soluţionare a permis încadrarea în gradul ineficient (11,18%).  

- dintre cele 58 de cauze penale în cazul cărora durata de soluţionare a permis numai 
încadrarea în gradul suficient sau ineficient, 41 au fost identificate deja în primul trimestru al 



anului 2015, când am constatat că în majoritatea dosarelor erau soluţionate mai devreme, dar 
fără a avea documentul final închis, figurează ca soluţionate numai la data la care s-a închis 
documentul final, astfel încât au rezultat perioade mult mai lungi, ca durată de soluţionare a 
cauzelor, decât cele reale. 

- pentru cele 17 cauze penale au fost soluţionate în al doilea semestru cu depăşirea 
plajelor de eficienţă în ceea ce priveşte durata de soluţionare, principalele motive de 
soluţionare cu întârziere au fost: dificultăţi în îndeplinirea procedurilor de citare, 
complexitatea cauzelor, dar şi închiderea documentelor finale mult după data reală a 
soluţionării cauzei. 

Având în vedere cele de mai sus, după consultarea colegilor, am luat următoarele 
măsuri: am luat legătura cu colegii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte şi le-am 
propus ca în cursul cercetărilor penale să încunoștințeze părţile despre posibilitatea de a fi 
contactaţi prin mijloace de comunicare mai rapide decât poşta astfel încât să se poată obţine 
acordul acestora pentru a putea fi contactaţi în acest mod şi în faza de judecată. De 
asemenea, am luat legătura cu oficiile poştale responsabile pentru comunicările eşuate pentru 
a înlătura nelămuririle angajaţilor lor în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor procedurale. 
Totodată am stabilit prin ordin de serviciu nr. 27/2015 procedura de lucru cu privire la 
închiderea documentelor „încheiere de şedinţă” şi document final de dezinvestire, stabilind 
timpii şi persoanele responsabile pentru îndeplinirea obligaţiei de închidere a documentelor, 
iar prin ordinul de serviciu nr. 9/2016 şi persoanele cu atribuţii de control. 

5.  Redactările peste termenul legal - În perioada de referinţă, din totalul de 
683 dosare soluţionate prin hotărâre, un număr de 372 dosare au fost redactate peste termen, 
determinând încadrarea instanţei în gradul „Ineficient”. 

 Analizând dosarele cu privire la care s-a înregistrat gradul ineficient referitor 
la redactările peste termenul legal, am constatat următoarele: 

- s-au înregistrat întârzieri la redactarea hotărârilor în toate materiile; 
- dintr-un total de 372 dosare încadrate la gradul ineficient referitor la redactările 

peste termen, 239 de dosare au fost redactate în primul semestru, iar 133 de dosare, în al 
doilea semestru; 

- verificând dosarele care figurează redactate peste termen, am constatat că din cele 
372 dosare, cel puţin 243 fac parte din categoria celor soluţionate, dar rămase neînchise, 
înregistrând întârzieri de peste 50-60 de zile, care nu se regăsesc în condica de redactări; 
există totodată depăşiri efective ale termenelor de redactare. 

Având în vedere cele de mai sus, după consultarea colegilor, am luat următoarele 
măsuri: am stabilit, prin ordinul de serviciu nr. 27/2015 procedura de lucru cu privire la 
închiderea documentelor „încheiere de şedinţă” şi document final de dezinvestire, stabilind 
timpii şi persoanele responsabile pentru îndeplinirea obligaţiei de închidere a documentelor, 
iar prin ordinul de serviciu nr. 9/2016 şi persoanele cu atribuţii de control. 

Am identificat următoarele cauze obiective care au determinat scăderea eficienţei 
activităţii instanţei în intervalul de timp analizat: 

– faptul că unul dintre judecătorii instanţei a fost delegat la Judecătoria Sibiu în 
intervalul de timp, ceea ce a determinat repartizarea ciclică a dosarelor aflate pe completul 
desfiinţat 15.01.2015- 1.11.2015; 

- în materie penală, creşterea duratei de soluţionare a cauzelor prin reglementarea 
procedurii de cameră preliminară, urmare a dificultăţilor întâmpinate în îndeplinirea 
procedurilor de comunicare a documentelor, mai ales în cauzele cu element de extraneitate.  

Ca şi cauze subiective care au influenţat negativ gradul de eficienţă a activităţii 
instanţei, am identificat următoarele: 

- depăşiri efective ale termenelor legale de redactare; 



- existenţa unor deficienţe în modul de exploatare a aplicaţiei ECRIS de către 
personalul auxiliar de specialitate care în repetate rânduri a omis să închidă documentele 
finale, ceea ce a dus la raportarea a numeroase întârzieri în soluţionarea şi redactarea 
cauzelor. 

Având în vedere cele de mai sus, după consultarea colegilor, am luat următoarele 
măsuri: - intensificarea activităţii de control atât în ceea ce priveşte activitatea grefierilor de 
şedinţă, referitor la închiderea documentelor finale – răspunde grefierul şef, cât şi în ceea ce 
priveşte redactarea hotărârilor în termenele legale – grefierul şef şi preşedintele instanţei vor 
urmări săptămânal situaţia redactărilor în termen aşa cum rezultă din aplicaţia existentă pe 
site-ul Tribunalului Sibiu în scopul monitorizării situaţiilor în care se iveşte posibilitatea 
depăşirii termenelor de redactare astfel încât, împreună cu persoana responsabilă, să 
identifice măsurile necesare pentru a împiedica încălcarea dispoziţiilor legale. 

- identificarea – în cadrul şedinţelor de analiză a practicii neunitare şi a celor de 
învăţământ profesional - a măsurilor necesare în vederea reducerii timpilor necesari pentru 
comunicarea documentelor în procedura de cameră preliminară, pentru îmbunătăţirea 
timpilor necesari îndeplinirii procedurilor de comunicare a actelor judiciare şi a citaţiilor, ca 
şi pentru reducerea duratei proceselor, mai ales în materie penală – aşa cum am arătat la 
măsurile luate cu privire la indicatorul nr. 4 de eficienţă. 

 
 
 
1.5. Probleme generale de management al instanţei 
În cadrul instanţei există un climat de lucru caracterizat prin calm, colaborare, 

colegialitate.  
Rezolvarea problemelor inerente se realizează prin implicarea directă a celor direct 

interesaţi sau chiar a întregului colectiv. Comunicarea se realizează atât prin canalele 
formale, prin întâlniri şi şedinţe programate, dar şi prin canale informale sau întâlniri 
organizate spontan, atunci când apare necesitatea discutării într-un cadru mai larg a vreunei 
probleme legate atât de activitatea de judecată, dar şi de aspecte administrative ale 
funcţionării instanţei.  

În acest fel s-a intenţionat cultivarea iniţiativei şi a disponibilităţii întregului personal 
al instanţei în ceea ce priveşte implicarea sa în bunul mers al activităţii instanţei.  

Pentru un management eficient al instanţei am căutat ca toţi membrii colectivului cu 
atribuţii decizionale să fie implicaţi în primul rând în stabilirea obiectivelor şi a priorităţilor, 
să fie orientaţi spre identificarea adevăratelor probleme, să urmărească formularea lor 
corectă şi identificarea soluţiilor care, prin utilizarea a minim de resurse să ofere maxim de 
rezultat, concomitent cu o abordare raţională a obiectivelor şi a potenţialului uman. 

Am observat că personalul auxiliar de specialitate manifestă încă înclinaţie spre o 
muncă repetitivă, cu o componentă redusă a creativităţii. Am întâmpinat dificultăţi în a ţine 
pasul cu modificările legislative intervenite mai ales în materia dreptului procedural. 

Cu toate acestea, prin şedinţele de învățământ profesional, prin implicarea colegilor 
grefieri în dezbaterea problemelor de drept, pentru a le permite să înţeleagă raţionamentul 
juridic care susţine o anumită soluţie în defavoarea celorlalte, am constatat că aceştia au 
devenit mai implicaţi, mai responsabili, au mai multă iniţiativă cu privire la identificarea 
problemelor şi a soluţiilor şi sunt mai receptivi la noutăţi. Totodată am încurajat dialogul cu 
colegii de la alte instanţe, aspect favorizat de delegările repetate de personal auxiliar din 
cadrul Judecătoriei Sălişte din ultimii 2 ani. În prezent există o comunicare permanentă cu 
colegii de la celelalte judecătorii şi de la Tribunalul Sibiu, aspect care se repercutează 
favorabil asupra calităţii activităţii pe care o desfăşoară în instanţă. 

 



  I.2. Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 
În prezent instanţa îşi desfăşoară activitatea într-o clădire modernizată. 
Parterul întregii clădiri este destinat activităţilor cu caracter public (holul de intrare 

unde se găseşte instalat un „Info-chioşc” ce se poate accesa la orice moment din zi pentru a 
se obţine informaţii despre cauzele aflate pe rolul instanţei, locul de afişare al listelor de 
judecată, al publicaţiilor de vânzare la licitaţie şi al afişării citaţiilor prin publicitate, ca şi a 
tuturor celorlalte informaţii destinate publicului, registratura, arhiva, sala de judecată, 
grupurile sanitare destinate publicului, dar şi spaţiul de deţinere a persoanelor prezentate la 
instanţă în stare de privare de libertate), în timp ce la etaj se găsesc birourile judecătorilor şi 
grefierilor, precum şi biblioteca.  

Tot la parter, dar separat de zonele de acces public se găsesc camera serverelor de 
computer, arhiva veche, şi încăperea care adăposteşte centrala termică. 

Subsolul clădirii este amenajat pentru a fi utilizat ca spaţiu de depozitare obiecte 
delicte şi alte materiale. 

Arhiva şi registratura oferă spaţiu suficient pentru accesul publicului. De asemenea, 
în arhivă există şi spaţiul necesar scanării dosarelor şi a documentelor depuse de justiţiabili. 

Sala de judecată deţine spaţiu special amenajat pentru accesul separat şi prezenţa - în 
condiţii corespunzătoare - la şedinţa de judecată a persoanelor private de libertate, spaţii 
pentru public, instalaţie de înregistrare şi sonorizare, iluminat natural şi artificial, geamuri 
pentru aerisire, inclusiv instalaţie de aer condiţionat. 

Birourile judecătorilor (trei la număr, plus cabinet preşedinte instanţă) şi ale 
grefierilor (două cu câte un grefier şi două cu doi grefieri, plus biroul grefierului şef) sunt 
dotate cu imprimante, judecătorii, majoritatea grefierilor de şedinţă şi grefierul şef având 
conexiune permanentă la internet. 

Întreg personalul cu atribuţii legate de activitatea de judecată este conectat şi lucrează 
în sistemul ECRIS. 

Instanţa dispune şi de o încăpere destinată folosinţei ca bibliotecă şi în care s-a 
instalat sistemul de redare al înregistrărilor din şedinţele de judecată, în vederea transcrierii. 

În colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Sibiu, care asigură paza sediului, s-au 
stabilit regulile de acces şi circulaţie în obiectiv astfel încât să fie clar delimitate ariile de 
acces public. 

 
  I.3. Calitatea actului de justiţie 

1.3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronun ţate. Indicele 
de desfiinţare. Din totalul de 1294 de hotărâri pronunţate de Judecătoria Sălişte în anul 2015, 
un număr de 189 au fost atacate cu apel sau recurs, adică un procent de 14,60 % .  

Prin urmare ponderea atacabilităţii hotărârilor este de mai mică cu 5% faţă de anul 
2014 când din totalul de 1218 de cauze au fost atacate 239 reprezentând un procent de 19,62 
%.  

Analiza numărului de soluţii atacate în anul 2015, pe materii, relevă următoarele: 
- în materie civilă au fost atacate cu apel 153 cauze (13,39%), respectiv cu recurs 9 

cauze (0,78%); (faţă de 14,19 % apel civil în 2014 şi 4,26 % recurs civil în 2014) 
- în materie penală au fost atacate cu apel 13 cauze (8,55%), respectiv cu contestaţie 

14 cauze (9,21%); (faţă de 25,71% apel penal în 2014 şi 2,85% recurs penal în 2013). 
Per total în anul 2015 s-au pronunţat 1294 soluţii, 189 au fost atacate, 39 de soluţii 

fiind casate sau modificate în apel sau în recurs, indicele total de casare/modificare fiind de 
3,01 %.  

În acest sens se înregistrează o creştere a indicatorului de casare raportat la anul 
2014, când a fost de per total 2,21 % . 



Din totalul cauzelor care au fost apelate şi recurate în materie civilă (162 cauze), au 
fost casate sau modificate în calea de atac 30 de soluţii, rezultând un indice de casare de 
2,62%, în creştere faţă de anul 2014 când acesta a fost de 1,94 %. 

Din totalul cauzelor care au fost atacate în materie penală (27 cauze), au fost casate 
sau modificate în calea de atac 9 soluţii, rezultând un indice de casare de 5,92%, în scădere 
semnificativă faţă de anul 2014 când acesta a fost de 15,71 %. 

1.3.2. Durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii) 
La finele anului 2014 au rămas nesoluţionate 490 de cauze, din care 357 au o 

vechime între 0-6 luni, 77 dosare au o vechime între 6 luni-un an, 29 cauze au o vechime 
între 1-2 ani, iar 3 cauze sunt mai vechi de 2 ani; 24 cauze sunt suspendate. 

În funcţie de materii, situaţie se prezenta astfel: 
- În materie civilă: 294 cauze cu o vechime de 0-6 luni, 73 cauze cu o vechime între 

6-12 luni, 28 cauze mai vechi de 1-2 ani, 3 cauze civile au peste 2 ani vechime, 24 cauze 
civile sunt suspendate. 

- În materie penală: 63 cauze cu o vechime de 0-6 luni, 4 cauze cu o vechime între 6-
12 luni, 1 cauză mai veche de 1-2 ani. 

La finele anului 2015 au rămas nesoluţionate 342 de cauze, din care 210 au o 
vechime între 0-6 luni, 56 dosare au o vechime între 6 luni-un an, 36 cauze au o vechime 
între 1-2 ani, iar 2 cauze sunt mai vechi de 2 ani; 28 cauze civile sunt suspendate. 

În funcţie de materii, situaţie se prezintă astfel: 
- În materie civilă: 176 cauze cu o vechime de 0-6 luni, 50 cauze cu o vechime între 

6-12 luni, 32 cauze cu o vechime de 1-2 ani, 11 cauze civile au peste 2 ani vechime, 28 
cauze civile sunt suspendate. 

- În materie penală: 34 cauze cu o vechime de 0-6 luni, 6 cauze cu o vechime între 6-
12 luni, 4 cauze cu vechime de 1-2, ani 1 cauză mai veche de 1-2 ani. 

În concluzie, se constată, per total, dar şi pe materii, o creştere a numărului de dosare 
cu vechime între 1-2 ani (de la 29 la 36 de cauze), precum şi a numărului de dosare 
suspendate – de la 24 la 28 de cauze. În acelaşi timp se remarcă o scădere a stocului de 
dosare de la 490 de cauze la 342 (procentual, cu 30,20% mai puţin). 

 
1.3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare 
Principalele modalităţi de unificare a jurisprudenţei sunt în prezent recursul în 

interesul legii, sesizarea ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept şi minutele de practică neunitară elaborate în procedura 
reglementată de HCSM nr. 148/19.03.2015. 

Prin urmare am urmărit permanent asigurarea informării judecătorilor privind 
deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în procedurile speciale enunţate. În 
acelaşi timp toți judecătorii instanței au participat la şedinţele de învăţământ profesional, 
precum şi la seminariile organizate în cadrul activităţii de formare profesională continuă 
descentralizată, la Tribunalul Sibiu şi la Curtea de Apel Alba Iulia, dar şi la seminariile 
organizate de INM în cadrul programului de formare continuă centralizată. 

S-au purtat discuții cu privire la probleme de drept - atât in cadru formal, cel puţin 
lunar, dar şi ori de câte ori s-a semnalat nevoia, precum şi referitor la cazurile de practică 
neunitară semnalate în mediile juridice de informare, constatându-se, în mod constant, că nu 
s-au semnalat cazuri de practică neunitară la nivelul instanţei. În cadrul aceloraşi discuţii am 
dezbătut la nivelul instanţei minutele de practică neunitară elaborate în procedura 
reglementată de HCSM nr. 148/19.03.2015. În aceeaşi modalitate am analizat 
împreună şi practica de casare, constatându-se că cele mai des întâlnite motive de casare sunt 
greşita aplicare a unor dispoziţii legale (în materie penală), respectiv greşita apreciere a 
probelor (în materie civilă). 



Permanent sunt postate pe intranet-ul instanţei actele normative noi apărute, deciziile 
pronunţate în recurs în interesul legii, jurisprudenţa C.E.D.O., deciziile Curţii 
Constituţionale, precum şi literatura de specialitate – articole, doctrină, conferinţe, de interes, 
raportat mai ales la subiectele de interes major – Noul Cod Civil, Noul Cod de Procedură 
Civilă, alte acte normative, comentarii, opinii, dezbateri, prin grija preşedintelui instanţei şi a 
grefierului documentarist. 

1.3.4. Soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, motivele care au determinat adoptarea 
acestora şi impactul acestora asupra sistemului judiciar 

Nu am sesizat să existe hotărâri pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care să fie adoptate şi să aibă 
un impact direct asupra activităţii instanței noastre. 

1.3.5. Pregătirea profesională a judecătorilor şi a personalului auxiliar.  
Pregătirea specializată a magistraţilor are incidenţă directă asupra calităţii actului de 

justiţie, în raport de diversificarea domeniilor de drept şi necesitatea unei bune cunoaşteri a 
acestora. De aceea, pregătirea judecătorilor din cadrul completelor specializate vizează atât 
participarea la sesiunile de pregătire din cadrul curţii de apel şi cele organizate la nivel 
centralizat de INM, dar şi prin îmbunătăţirea accesului la legislaţie, jurisprudenţă şi literatură 
juridică. 

În anul 2015 principalul obiectiv pentru formarea profesională a judecătorilor l-a 
constituit în continuarea anului 2014, asimilarea modificărilor legislative aduse prin intrarea 
in vigoare a Noilor Coduri.  

În cadrul pregătiri profesionale descentralizate, judecătorii (Maria Vulcan, Simona 
Elena Văcaru-Sora, Andreea Dinescu) şi grefierii instanţei (Dana Tarcea, Ioan Zeicu, Liliana 
Ghişe, Daniela Cîrjea, Marin Camelia) au participat la seminariile organizate la nivelul 
Curţii de Apel Alba Iulia.  

Totodată, perfecţionarea pregătirii profesionale s-a realizat şi prin participarea la 
învăţământul profesional organizat la nivelul instanţei, lunar, potrivit planificării în care sunt 
menţionate temele şi referenţii pentru fiecare lună. La întocmirea planului s-au avut în 
vedere domeniile comune obligatorii, precum şi domenii specifice, rezultate din propunerile 
colegilor judecători. Nu în ultimul rând, perfecţionarea pregătirii profesionale s-a realizat şi 
prin studiu individual. 

 
 
 Capitolul II Principalele modificări legislative cu impact asupra activităţii 

sistemului judiciar în anul 2015 
 
Nu am sesizat alte modificări legislative care să fie avut impact asupra activităţii 

instanţe în anul 2015, în afara noilor coduri. Pe de altă parte, deşi nu fac parte din categoria 
modificărilor legislative, deciziile pronunţate de Curtea Constituţională cu privire la noile 
coduri au avut un impact deosebit. Astfel, de exemplu, pronunțarea deciziei nr. 348/2014 a 
determinat creșterea numărului de dosare înregistrate pe rolul instanţei, ca şi deciziile care au 
statuat drept neconstituţională pronunţarea unor soluţii f ără citarea părţilor, în materie 
penală, aspect care a determinat prelungirea timpilor de judecată cu durata de timp necesară 
îndeplinirii proceduri de citare a părţilor. 

 
Capitolul III Independența şi răspunderea judecătorilor 
 
III.1. R ăspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului auxiliar 



În anul 2015 s-a aplicat sancţiunea disciplinară a avertismentului domnului grefier 
Ioan Zeicu, pentru neîndeplinirea corespunzătoare a îndatoririlor ce revin, potrivit legilor şi 
regulamentelor, personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti, prevăzută de art. 84 
alin.1 lit. a din Legea nr. 567/2004 actualizată şi la art. 149 alin.2 lit. a din Hot. 387/2005 
actualizată, raportat la prevederile art.43 alin.1, cele ale art. 112 alin.2 şi 3 din Hot. 
387/2005, coroborate cu prevederile art. 39 alin.2 lit. g din Legea nr.53/2003 actualizată. 

III.2. R ăspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar  
Nu s-au înregistrat abateri care să atragă vreo formă de răspundere penală a 

personalului instanţei. Periodic s-au comunicat întregului personal materialele trimise de 
Tribunalul Sibiu referitor la aspecte care intră sub incidenţa actelor de corupţie. 

 
Capitolul IV Rolul instanţei în dezvoltarea spaţiului european şi cooperarea 

internaţională 
 
Pe rolul Judecătoriei Sălişte nu s-au înregistrat în decursul anului 2014 cereri de 

punere în executare a unor titluri executorii în temeiul Regulamentului nr. 44/2001 (art. 54, 
57, 58). 

S-a înregistrat o cerere întemeiată pe Regulamentul nr. 1393/2007 privind notificarea 
sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 
comercial, soluţionată până la finele anului. 

În materia cooperării judiciare în materie penală s-au înregistrat pe rolul instanţei 5 
cereri având ca obiect comisie rogatorie internaţională în materie penală pentru înmânarea 
actelor procedurale – toate sunt soluţionate. 

Trebuie amintite eforturile depuse de judecătorii instanţei în vederea asimilării şi 
aplicării dispoziţiilor CEDO şi ale CJE. Din analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate 
rezultă că aceştia şi-au însuşit principiile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor 
Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, soluţiile pronunţate reflectând interpretările date în 
jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în toate materiile atât în dreptul civil (de 
exemplu, dispoziţiile art. 1 din protocolul nr. 1 al C.E.D.O. sunt aplicate în mod frecvent în 
litigiile în care se dispută dreptul de proprietate asupra bunurilor preluate de Statul Român în 
perioada 1945-1989, fiind însuşite interpretările Curţii în această materie, mai ales din 
hotărârile pronunţate împotriva României – în materia proprietăţii - cauza Glod contra 
României şi Crişan contra României, în materia probaţiunii - cauza Anghel c. Romania, 
Protocolul nr. 1 cauză Brumărescu c. României, cauza Maria Atanasiu și alții c. României, 
hotărârea din 12 octombrie 2010), cât şi în dreptul penal (Dumout – Meliverg vs. Franţa, în 
materia arestării preventive - Calmanovici împotriva României, cauza Stogmuller împotriva 
Austriei, cauza Wemhoff împotriva Germaniei, cauza Matzenetter împotriva Austriei, cauza 
Letellier împotriva Franței si Hendriks împotriva Olandei, în materia probaţiunii - Dombo 
Beheer BV. versus Olanda, Bendenoun versus Franţa, citare - Edwards versus Marea 
Britanie). 

 
Capitolul V Raporturile instanţei cu celelalte instituţii şi organisme, precum şi cu 

societatea civilă  
 
Examinarea atentă a relaţiei dintre instanţă şi autorităţile şi instituţiile statului 

centrale sau locale, poate scoate la iveală o serie de disfuncţionalităţi care afectează în mod 
direct nu numai celeritatea procesului dar, uneori, şi calitatea actului de justiţie. Dovada în 
acest sens o constituie adresele înaintate de instanţele de judecată către diverse instituţii ori 
autorităţi care nu primesc răspuns de la destinatari, decât după două-trei reveniri, pentru ca în 
final răspunsul să fie uneori nesatisfăcător ori formal.  



Pentru a înlătura aceste disfuncţionalităţi am ţinut legătura permanent cu conducerea 
instituţiilor care sunt cel mai des implicate în desfăşurarea actului de justiţie, pentru ca, pe 
calea unui dialog deschis şi obiectiv, să găsim metodele cele mai potrivite pentru ca actul de 
judecată să se desfăşoare în cele mai bune condiţii. 

In cursul anului 2015 a existat între Judecătoria Sălişte şi Consiliul Superior al 
Magistraturii, o relaţie de colaborare benefică bunei funcţionări a justiţiei.  

De asemenea, am avut o bună colaborare şi cu Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sălişte. Procurorii de şedinţă desemnaţi să participe la şedinţele de judecat, şi-au desfăşurat 
activitatea conform planificărilor efectuate de conducerea Parchetului, nu s-au înregistrat 
întârzieri sau disfuncţii în această relaţie. Am menţinut un dialog continuu, cu colegii 
procurori să înlăturăm eventuale nelămuriri sau să găsim împreună soluţii pentru 
eficientizarea activităţii instanţei. 

Conduita întregului colectiv al instanţei în raport de avocaţii părţilor din proces şi 
implicit a baroului din care aceştia provin, s-a desfăşurat în limitele normelor prevăzute de 
Codul deontologic, neexistând sesizări cu privire la incidente constând în situaţii de încălcare 
a normelor codului sau ale Statutului avocatului. Am comunicat permanent cu conducerea 
baroului şi am colaborat pentru a găsi soluţii situaţiilor ivite astfel încât să nu fie afectate 
eficacitatea şi eficienţa actului de justiţie. 

Şi cu corpul de experţi autorizaţi ce funcţionează în cadrul Biroului Local de 
Expertiză Tehnice Judiciare de pe lângă Tribunalul Sibiu relaţiile s-au desfăşurat în limitele 
competenţelor ce revin ambelor părţi, existând însă şi situaţii când o serie de cauze au suferit 
repetate amânări pentru neîndeplinirea de către experţi a obligaţiilor ce le reveneau de 
efectuare şi depunere a rapoartelor încuviinţate şi când s-a luat măsura sancţionării experţilor 
în vederea eliminării cauzelor de tergiversare a soluţionării dosarelor şi pentru respectarea 
termenului rezonabil. Am comunicat cu Biroul Local de expertize, solicitând ajutorul atunci 
când am întâmpinat dificultăţi în relația cu domnii experţi. 

Şi raporturile cu organismele societăţii civile s-au desfăşurat, de asemenea, în cadrul 
legal instituit prin dispoziţiile Legii nr. 304/2004 republicată, privind organizarea judiciară, 
acestea având deplin acces la informaţiile cu caracter public referitoare la organizarea şi 
funcţionarea instanţei, accesibile atât pe pagina de internet a instituţiei, cât şi prin 
intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice.  

În anul 2015 s-au formulat şi soluţionat 5 petiţii întemeiate pe Ordonanţei de Guvern 
nr. 27/2002 şi nu s-au înregistrat cereri de comunicare a datelor cu caracter public, potrivit 
informaţiilor comunicate de Biroul de informaţii şi relaţii cu publicul din cadrul Judecătoriei 
Sălişte. 

În ceea ce priveşte relaţia cu Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Alba Iulia şi celelalte 
judecătorii din circumscripţia Tribunalului Sibiu, acestea s-au concretizat întotdeauna prin 
colegialitate, colaborare, cooperare, deschidere şi susţinere reciprocă, instanţa noastră 
beneficiind totdeauna de sprijin atunci când am avut nevoie, iar atunci când am avut 
posibilitatea am încercat să oferim la rândul nostru ajutorul. 

 
 
Capitolul VI Concluzii  
 
Dincolo de cifre se află eforturile depuse de colectivul acestei instanţe – magistrați şi 

personal auxiliar - pentru a oferi publicului un act de justiţie eficient şi eficace, în termen 
rezonabil, în condiţiile în care acest interval de timp a fost marcat de schimbări majore cu un 
impact semnificativ în domeniu legislativ de maximă importanţă – adaptarea la noile coduri 
relativ recent intrate în vigoare. 



Principalele insatisfacţii se desprind din analiza indicatorilor de eficienţă, cu referire 
la durata de soluţionare a cauzelor în materie penală şi la nerespectarea termenelor legale de 
redactare a hotărârilor, din creşterea indicatorului de casare de la 2,21% la 3,01 %, dar şi din 
creşterea numărului de dosare cu o vechime între 1-2 ani (de la 29 la 36 de cauze), precum şi 
a numărului de dosare suspendate (de la 24 la 28 de dosare).  

Principalele satisfacţii provin din reducerea stocului (cu 30,20%), din analiza 
indicatorilor de eficienţă, cu referire la rata de soluţionare a dosarelor, stocul de dosare şi 
ponderea dosarelor închise într-un an, din scăderea atacabilităţii (cu 5%, de la 19,62% la 
14,60%), din scăderea indicelui de casare (cu aproape 10 procente de la 15,71% la 5,92%), 
dar şi din schimbările intervenite în modul în care personalul auxiliar se raportează la rolul 
său în desfăşurarea activităţii de judecată. 

Realizarea unui act de justiţie corect, transparent, desfăşurat în termen rezonabil, la 
un cost accesibil cetăţenilor, urmărind astfel dezvoltarea justiţiei ca serviciu public modern, 
credibil şi previzibil, rămâne obiectivul principal al activităţii noastre, armonizat cu 
obiectivele şi măsurile propuse de Tribunalul Sibiu şi de Curtea de Apel Alba Iulia.  

 
 
 

 
 

1.1 VOLUMUL DE ACTIVITATE LA NIVELUL JUDEC ĂTORIEI SĂLI ŞTE  
(pe complete specializate şi materii) 
 
 
 

 
 
 

Materii  

Cauze nou intrate Cauze pe stoc 
 

2014 2015 2014 2015 

Penal  112 118 79 45 
Civil 905 813 407 262 

Minori şi familie 107 113          59 23 
Litigii cu profesionişti - 36 11 12 

Total 1124 1080 556 342 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 3 Operativitatea pe instanţă în anul 2015 

  
Stoc 

 
Intrate 

 
Soluţionate 

Operativitate 

Intrate Pe rol 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Penal 79 45 112 118 140 152 125% 129% 67% 77% 

Civil 477 297 1012 962 1078 1142 107% 118% 73% 81% 



Total 556 342 1124 1080 1218 1294 108% 119% 72% 80% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Încărcătura pe judecător 

1. Volumul mediu de cauze  / judecător  

Instanţa Nr. judecători Volum  Media 

Judecătoria Agnita    

Judecătoria Avrig    

Judecătoria Mediaş    

Judecătoria Sălişte 3 1636 545 

Judecătoria Sibiu    

Tribunalul Sibiu    

TOTAL    

2. Volumul mediu de cauze soluţionate / judecător  

Instanţa Nr. judecători Cauze soluţionate Media 

Judecătoria Agnita    

Judecătoria Avrig    

Judecătoria Mediaş    

Judecătoria Sălişte 3 1294 431 

Judecătoria Sibiu    

Tribunalul Sibiu    

TOTAL    

3. Numărul mediu de şedinţe de judecată / judecător 

Instanţa Nr. judecători Nr. şedinţe Media 

Judecătoria Agnita    

Judecătoria Avrig    

Judecătoria Mediaş    

Judecătoria Sălişte 3 148 49 

Judecătoria Sibiu    

Tribunalul Sibiu    

TOTAL    

    



4. Numărul de dosare rulate / judecător 

Instanţa Nr. judecători Dosare rulate Media 

Judecătoria Agnita    

Judecătoria Avrig    

Judecătoria Mediaş    

Judecătoria Sălişte 3 3687 1229 

Judecătoria Sibiu    

Tribunalul Sibiu    

TOTAL    

1.3.1. PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE DIN TOTALUL HOT ĂRÂRILOR 
PRONUNŢATE. INDICELE DE DESFIIN ŢARE 

 

Ponderea hotărârilor atacate 

 
 
 

Materia 

 
 
Hotărâri 
pronunţate 

 
 

Hotărâri 
apelate 

 
Hotărâri 
atacate cu 

recurs/ 
contestaţii 

 
Ponderea 

hotărârilor 
atacate  

 
 
2014 

 
2015 

 
2014 

 
2015 

 
2014 

 
2015 

 
2014 

 
2015 

 
Civil 

 
1078 

 
1142 

 
153 

 
153 

 
46 

 
9 

 

18,46% 

 

14,18% 

 
Penal 

 
140 

 
152 

 
36 

 
13 

 
4 

 
14 

 
28,57% 

 
17,76% 

 
Total  

 
1218 

 
1294 

 
189 

 
166 

 
50 

 
23 

 
19,62% 

 
14,60% 

   
 
 
 

Indicele de casare/menţinere a hotărârilor în căile de  atac  
 

 
 
 

Materia 

 
Hotărâri 

pronunţate 

 
Hotărâri 

casate sau modificate 
apel/recurs 

 

 
Indice de casare/ 

modificare 

 
2014 

 
2015 

 
2014 

 
2015 

 
2014 

 
2015 

 
Civil 

 
1078 

 
1142 

 
21 

 
30 

 
1,94% 

 
2,62% 

 
Penal 

 
140 

 
152 

 
22 

 
9 

 
15,71% 

 
5,92% 



 
Total  

 
1218 

 
1294 

 
43 

 
39 

 
3,53% 

 
3,01% 

 

 

 

 
 
 
 

1.3.2. DURATA DE SOLUȚIONARE A CAUZELOR ( inclusiv pe materii) 

Instanţa 

Materia  civil ă 
 

Cauze 
Soluţionate 

din care   

între  
0-6 
luni 

între  
6-12 
luni 

între  
1-2 ani 

peste  
2 ani 

  

Judecătoria Agnita        
Judecătoria Avrig        
Judecătoria Mediaş 

     
  

Judecătoria Sălişte 958 679 158 70 51   
Judecătoria Sibiu        

TOTAL          

Instanţa 

Materia  litigii cu  profesioni ştii 
 

Cauze 
Soluţionate 

din care   

între  
0-6 
luni 

între  
6-12 
luni 

între  
1-2 ani 

peste  
2 ani 

  

Judecătoria Agnita        
Judecătoria Avrig        
Judecătoria Mediaş 

     
  

Judecătoria Sălişte 35 31 1 2 1   
Judecătoria Sibiu        

TOTAL          

Instanţa 

Materia  minori   şi familie   

Cauze 
Soluţionate 

din care   
între  
0-6 
luni 

între  
6-12 
luni 

între  
1-2 ani 

peste  
2 ani 

  

Judecătoria Agnita        
Judecătoria Avrig        
Judecătoria Mediaş 

     
  

Judecătoria Sălişte 149 107 23 10 9   



 

 
 
 
 
 
 
 

         PREŞEDINTE 

Andreea Dinescu 

Judecătoria Sibiu        
TOTAL          

Instanţa 

Materia  contencios  administrativ şi fiscal    

Cauze 
Soluţionate 

din care   
între  
0-6 
luni 

între  
6-12 
luni 

între  
1-2 ani 

peste  
2 ani 

  

Judecătoria Agnita        
Judecătoria Avrig        
Judecătoria Mediaş 

     
  

Judecătoria Sălişte - - - - -   
Judecătoria Sibiu        

TOTAL          

Instanţa 

Materia  penal   

Cauze 
Soluţionate 

din care   
între  
0-6 
luni 

între  
6-12 
luni 

între  
1-2 ani 

peste  
2 ani 

  

Judecătoria Agnita        
Judecătoria Avrig        
Judecătoria Mediaş 

     
  

Judecătoria Sălişte 152 91 28 15 18   
Judecătoria Sibiu        

TOTAL          

  
Instanţa 

  
Cauze 

Soluţionate 

din care   
între  
0-6 
luni 

între  
6-12 
luni 

între  
1-2 ani 

peste  
2 ani 

  

Judecătoria Agnita        
Judecătoria Avrig        
Judecătoria Mediaş        
Judecătoria Sălişte 1294 908 210 97 79   
Judecătoria Sibiu        

TOTAL          


