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Capitolul I 

Introducere 

 

 
 Întocmirea unui raport care să reflecte în mod real şi obiectiv activitatea unei instanţe de 

judecată precum Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti reprezintă o provocare, întrucât datele 

statistice nu evidenţiază, prin ele însele, suma efortului depus de toţi membrii organizaţiei - 

judecători, respectiv personal auxiliar şi conex - în decursul unui an de zile. 

 Dincolo de cifrele care indică numărul dosarelor nou-intrate, stocul de dosare, numărul de 

puncte de complexitate, numărul şedinţelor de judecată şi numărul de hotărâri pronunţate, 

vorbim despre o echipă de oameni care a contribuit, într-o manieră profesionistă, la înfăptuirea 

justiţiei pe parcursul anului ce a trecut.  

 În anul 2017, deciziile Curţii Constituţionale a României, atât în materie civilă, cât mai 

ales în materie penală, au produs schimbări importante în activitatea de înfăptuire a justiţiei, în 

lipsa intervenţiei legiuitorului. 

 Pe de altă parte, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi-a exercitat, în mod constant, rolul 

constituţional de instanţă supremă care asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către 

celelalte instanţe judecătoreşti, pronunţând atât decizii în interesul legii, cât şi decizii pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept. 

 În acelaşi sens, hotărâri importante, care au produs implicaţii juridice în dreptul intern, au 

fost pronunţate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene. 

 Nu mai puţin adevărat, în dreptul pozitiv s-au integrat noi acte normative, care, fie au 

reglementat noi situaţii juridice, fie au modificat dispoziţii legale existente. 

 De asemenea, la nivelul sistemului judiciar a fost continuată implementarea măsurilor 

necesare pentru realizarea obiectivelor fundamentale stabilite prin Strategia de dezvoltare a 

sistemului judiciar pentru anii 2015-2020, aprobată prin HG nr. 1155/2014, privind: A. 

Eficientizarea justiţiei ca serviciu public; B. Consolidarea instituţională a sistemului judiciar; C. 

Integritatea sistemului judiciar; E. Asigurarea transparenţei actului de justiţie; F. Îmbunătăţirea 

calităţii actului de justiţie; G. Garantarea accesului liber la justiţie. 

 În atare condiţii, este lesne de observat că toate aceste împrejurări au necesitat, din partea 

actorilor implicaţi în realizarea justiţiei, o abordare caracterizată prin rigoare şi maturitate 

profesională, iar personalul care şi-a desfăşurat activitatea la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti a depus eforturi considerabile sub acest aspect. 
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 Dezideratul de a înfăptui un act de justiţie calitativ, transparent, eficient, credibil şi care 

să se desfăşoare într-un termen optim şi previzibil, de natură a corespunde deopotrivă aşteptărilor 

justiţiabililor şi exigenţelor profesioniştilor dreptului, a presupus continuarea implementării unor 

standarde de management la nivelul instanţei, dar şi optimizarea managementului deja existent. 

 Din perspectivă managerială, direcţia de orientare urmărită a fost aceea de a menţine şi 

dezvolta cultura organizaţională caracterizată prin transparenţă, integritate, deschidere spre 

schimbare/dezvoltare, empatie şi echilibru, comunicare clară şi eficientă, promovarea iniţiativei 

şi recunoaşterea meritelor, dar şi prin adoptarea unor măsuri ferme spre respectarea riguroasă a 

dispoziţiilor legale şi regulamentare. 

 În decursul anului 2017, conducerea instanţei a avut ca principale obiective: 

 alocarea judicioasă a personalului auxiliar şi conex, în funcţie de necesităţile 

instanţei, volumul de activitate şi specializarea resurselor umane, cu posibilitatea 

efectuării unor relocări spre optimizarea performanţei; 

 repartizarea între judecători a celorlalte atribuţii decât cele privind activitatea de 

judecată de o manieră echilibrată şi justă; 

 menţinerea şi, după caz, îmbunătăţirea indicatorilor de eficienţă a activității 

instanţei;  

 transparentizarea activităţii instanţei prin furnizarea informaţiilor relevante pe 

portalul instanţei de judecată;  

 creşterea calităţii serviciului public desfăşurat în beneficiul justiţiabililor de către 

compartimentele auxiliare; 

 organizarea eficientă a activităţii colegiului de conducere; 

 facilitarea comunicării organizaţionale prin intermediul mijloacelor electronice 

(chat şi intranet). 

 Realizarea raportului de activitate reprezintă un prilej de analiză cantitativă şi calitativă, 

un exerciţiu benefic nu doar pentru organizaţie – ca tot unitar, ci şi pentru fiecare membru al 

organizaţiei – ca parte componentă.  

 Instanţa de judecată, ca organizaţie, este asemenea unui mecanism complex alcătuit din 

multiple componente, fiecare element având un rol bine stabilit în structură. Or, randamentul 

activităţii globale a instanţei depinde, în principal, de eficienţa fiecărui judecător şi a fiecărui 

membru din categoria personalului auxiliar şi conex. Însă, randamentul este influenţat în mod 

substanţial de modul în care este organizată instanţa şi de calitatea interacţiunii membrilor săi. 

 Pe de altă parte, eficienţa instanţei trebuie analizată nu doar prin prisma calităţii şi a 

celerităţii actului de justiţie, a calităţii profesionale a personalului sau a cooperării şi a 

comunicării între diferitele paliere organizaţionale, ci şi prin raportare la necesitatea existenţei 
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unei infrastructuri materiale şi logistice în măsură să asigure funcţionarea, dacă nu optimă, măcar 

normală a instanţei de judecată. 

  În acest context, s-a urmărit valorificarea punctelor tari din cadrul instituţiei, precum şi 

fructificarea oportunităţilor, pentru o continuă diminuare şi chiar înlăturare a vulnerabilităţilor. 

 Totodată, echipa managerială s-a preocupat atât de îmbunătăţirea calităţii actului de 

justiţie, eficientizarea justiţiei ca serviciu public şi responsabilizare instituţională, cât şi pe 

crearea şi menţinerea unui circuit informaţional adecvat, bazat pe claritatea comunicării şi 

schimbul de informaţii bidirecţional, care să aibă menirea de a contribui la motivarea şi 

îmbunătăţirea performanţelor de lucru. 

 Concluzionând, prezentul raport de activitate îşi propune să prezinte, de o manieră 

sintetică, acţiunile întreprinse pe parcursul anului 2017 şi rezultatele obţinute la nivelul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în scopul de a evalua progresele înregistrate, de a identifica 

vulnerabilităţile ivite şi de a stabili obiectivele de atins pentru perioada următoare. 
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Capitolul II 

Date statistice privind activitatea instanţei judecătoreşti 

 

 II.1. Volumul de activitate 

Pe tot parcursul anului 2017 instanţa a funcţionat cu o schemă de personal în care au 

existat 50 de posturi de judecător, dar din cauza unor diferite împrejurări (în special concedii 

prenatale sau de creştere a copilului) şi-au desfăşurat efectiv activitatea, în medie, 45 de 

judecători (în creştere semnificativă faţă de media anului 2016, respectiv 39 de judecători). 

Sub aspectul împărţirii pe secţii a posturilor de judecători, în cadrul secţiei civile au fost 

alocate 41 de posturi, desfăşurându-şi activitatea, în medie, 36 de judecători (în creştere faţă de 

media anului 2016, anume 32 de judecători), iar în cadrul secţiei penale au fost alocate 9 posturi, 

desfăşurându-şi activitatea, în medie, 9 judecători (în creştere faţă de media anului 2016, anume 

7 judecători). 

În privinţa completurilor evidenţiem următoarele: 

a) în cadrul secţiei civile:  

 există 4 completuri specializate în judecarea cauzelor cu minori şi de familie;  

 există 2 completuri specializate în litigiile de muncă rămase în competenţa 

judecătoriei;  

 există 3 completuri de judecată specializate în procese funciare;  

 cauzele având ca obiect acordarea personalităţii juridice (asociaţii şi fundaţii, 

sindicate, asociaţii de proprietari) sunt soluţionate de judecătorii din cadrul 

Secţiei civile în baza unei planificări săptămânale;  

 faţă de volumul redus al litigiilor cu profesionişti nu există complete 

specializate în această materie; 

b) în cadrul secţiei penale:  

 toate completurile de judecată sunt specializate în soluţionarea cauzelor cu 

minori şi de familie, respectiv de corupţie;  

 toţi judecătorii din cadrul secţiei penale desfăşoară activităţi specifice 

judecătorului de drepturi şi libertăţi, respectiv de cameră preliminară. 

În ceea ce priveşte volumul de activitate la nivelul instanţei şi pe secţii în anul 2017, 

comparativ cu anul 2016, situaţia se prezintă după cum urmează: 

i. stoc de dosare: 
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iniţial 

- civil: 4.582 - (9.660 în 2016);               total    

- penal: 552 - (228 în 2016);                   5.134   (9.888 în 2016) 

 

final 

- civil: 5.527  (4.582 în 2016)                total 

- penal: 420  (552 în 2016)                   5.947 (5.134 în 2016) 

 

 

ii. dosare nou-intrate: 

- civil: 27.815 (33.852 în 2016);            total 

- penal: 4.436 (3.899 în 2016);             32.251 (37.751 în 2016) 

 

 

iii. dosare pe rol: 

- civil: 32.397 - (43.512 în 2016);            total 

- penal: 4.988 - (4.127 în 2016);            37.385 (47.639 în 2016) 

 

 

iv. dosare soluţionate 

- civil: 26.870 - (38.930 în 2016);            total  

- penal: 4.568 - (3.575 în 2016);             31.438 (42.505 în 2016) 

 

v. dosare suspendate 

- civil: 1.929 - (1.437 în 2016);              total  

- penal: 0;                                              1.929 (42.505 în 2016) 
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 Luând în considerare datele statistice menţionate anterior, activitatea instanţei în anul 

2017 s-a caracterizat prin următoarele:  

a) stocul de dosare a crescut cu puţin peste 15%; 

 Principalele cauze pentru creşterea stocului de dosare sunt reprezentate de: complexitatea 

dosarelor aflate pe rol (malpraxis, partaj succesoral/bunuri comune-soţi, grăniţuire-revendicare, 

pretenţii etc.); specificul unor cauze care presupun un probatoriu complex (expertize de 

specialitate, contraexpertize); părţi aflate în străinătate;  

b) numărul de dosare nou-intrate a cunoscut o scădere considerabilă în materie civilă, în 

timp ce în materie penală a avut loc o creştere a numărului de dosare-nou intrate; 

 În materie civilă, scăderea dosarelor nou-intrate de puţin peste 6.000 de dosare a fost 

determinată de stabilizarea legislaţiei privind executarea silită (conform OUG nr. 1/2016 pentru 

modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 

normative conexe), reconfigurarea modalităţii de interpretare a Legii nr. 77/2016 privind darea în 

plată prin prisma deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională în materie (Dec. nr. 623/2016, 

Dec. nr. 638/2016, Dec. nr. 639/2016 şi Dec. nr. 95/2017), respectiv diminuarea litigiilor în 

materia Legii nr. 197/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti 

şi consumatori. 

 Pe de altă parte, creşterea activităţii în materie penală a fost determinată nu doar de 

augmentarea efectivă a numărului de dosare nou-intrate (în special, cauzele având ca obiect 

confirmare renunţare urmărire penală), ci şi de cuantificarea reală a activităţii judecătorilor 

specializaţi în penal prin intermediul contabilizării dosarelor asociate, conform ROIJ. 

c) numărul de dosare aflate pe rolul instanţei a scăzut cu mai bine de 10.000 de dosare; 

  În mod logic, diminuarea numărului de dosare nou-intrate a determinat scăderea 

numărului total de dosare aflate pe rolul instanţei. 

d) numărul total de dosare soluţionate a scăzut cu mai bine de 10.000 de dosare. 

 Consecinţa firească a scăderii numărului total de dosare aflate pe rolul instanţei a fost 

diminuarea numărului de dosare soluţionate. 

 În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, după o perioadă îndelungată şi constantă de 

creştere, este pentru al doilea an consecutiv când se înregistrează o diminuare a volumului de 

activitate.  

 Sub acest aspect, se cuvine a menţiona că scăderea volumului de activitate al instanţei 

reprezintă un pas spre normalitate care facilitează promovarea unei justiţii calitative, iar nu 

cantitative. 

 Referitor la dosarele nou-intrate, sub aspectul principalelor obiecte înregistrate (minimum 

50 de cauze) şi a complexităţii aferente, evidenţiem următoarele: 

a. Secţia civilă: 
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 Denumire obiect 

Total dosare 

nou intrate în 

anul 2017 

Total complexitate 

dosare nou intrate 

în anul 2017 

încuviinţare executare silită 12.929 12.872 

cerere de valoare redusă 2.549 7.659 

plângere contravenţională 2.113 10.621 

contestaţie la executare 2.033 15.378 

pretenţii 1.615 13.238 

ordonanţă de plată - art.1014 CPC  858 4.302 

acţiune în constatare 621 5.825 

validare poprire 587 2.970 

divorţ 450 2.312 

modificări acte constitutive persoane juridice 330 1.321 

obligaţie de a face 295 2.199 

acordare personalitate juridică 242 968 

întoarcere executare 182 1.443 

acțiune în răspundere delictuală 178 1.485 

ordonanţă preşedinţială 161 1.015 

suspendare provizorie 142 598 

cerere în anulare ordonanţă de plată 140 702 

pensie întreţinere 124 381 

anulare act 122 1.232 

succesiune 115 1.212 

evacuare art. 1033 CPC ş.u. 113 606 

ordin de protecţie 109 878 

uzucapiune 104 1.094 

punere sub interdicţie 100 702 

cerere necontencioasă 92 460 

transformare amendă 89 118 

partaj judiciar 84 838 

exercitarea autorităţii părinteşti 69 547 

contestaţie creditor Legea 77/2016 67 478 

partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial 63 599 

dizolvare persoana juridică 60 300 

 

b) Secţia penală: 
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Denumire obiect 

Total dosare 

nou intrate în 

anul 2017 

Total 

complexitate 

dosare nou 

intrate în 

anul 2017 

confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) 751 3.783 

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră 

preliminară 
562 3.021 

verificare măsuri preventive (art. 207 NCPP) 471 3.839 

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP) 240 2.040 

obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP) 223 1.567 

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 

NCPP) 
192 1.564 

confiscare specială (art.315 lit. c  NCPP) 190 1.534 

supravegherea tehnică (art.139 NCPP) 159 1.141 

luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP) 156 1.111 

furtul calificat (art.229 NCP) 130 1.011 

contestaţia la executare (art.598 NCPP) 121 987 

furtul (art.228 NCP) 93 569 

conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art.335 

NCP) 
73 444 

contestaţie durata proces (art.488 ind. 2  NCPP) 61 287 

conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor 

substanţe (art.336 NCP) 
56 339 

II.2. Încărcătura pe judecător şi pe scheme 

Dintr-o schemă de 50 de judecători, în decursul anului 2017 şi-au desfăşurat efectiv 

activitatea, în medie, 45 de judecători (în creştere faţă de media anului 2016, respectiv 39 de 

judecători), repartizaţi astfel: în cadrul secţiei civile, în medie, 36 de judecători (dintr-o schemă 

de 41); în cadrul secţiei penale, în medie, 9 judecători (dintr-o schemă de 9). 

În anul 2017, încărcătura medie pe judecător, atât prin raportare la schema de judecători, 

cât şi prin raportare la numărul mediu de judecători care au desfăşurat efectiv activitate, a fost 

următoarea: 

 

a) Secţia civilă: 
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 900 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

aflate pe rol la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv 

activitate (32.397 / 36), observându-se o scădere substanţială faţă de anul 

2016 – 1.360 de dosare); 

 790 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul de judecători prevăzuţi în schemă (32.397 / 41), rezultând o 

scădere importantă faţă de anul 2016 – 1.145 de dosare. 

 

b) Secţia penală: 

 

 554 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

aflate pe rol la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv 

activitate, care corespunde cu numărul de judecători prevăzuţi în schemă 

(4.127 / 9), observându-se o scădere faţă de anul 2016 – 590 de dosare. 

 

Concluzionând, la nivelul întregii instanţe, încărcătura medie pe judecător, atât prin 

raportare la schema de judecători, cât şi prin raportare la numărul mediu de judecători care au 

desfăşurat efectiv activitate în instanţă, a fost următoarea: 

 

 831 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

aflate pe rol la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv 

activitate (37.385 / 45), observându-se o scădere substanţială faţă de anul 

2016 – 1.222 de dosare;  

 

 748 de dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

aflat pe rol la numărul de judecători prevăzuţi în schemă (37.385 / 50), 

rezultând o scădere semnificativă faţă de anul 2016 – 1.036 de dosare. 
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Pe de altă parte, nu poate fi ignorat impactul considerabil adus activităţii judecătorilor şi a 

personalului auxiliar ca urmare a aplicării dispoziţiilor Codului de procedură civilă. Astfel, deşi 

neevidenţiat statistic, trebuie menţionat efortul constant depus de judecători şi grefieri, în materie 

civilă, în activitatea de regularizare a cererilor de chemare în judecată. 

Totodată, deşi potrivit ROIJ (art. 97 alin. 2) se formează în mod obligatoriu dosare 

asociate pentru o serie de cauze (reexaminare ajutor public judiciar, reexaminare taxă judiciară 

de timbru, reexaminare anulare cerere, căi de atac privind amenzi judiciare, reexaminare taxă de 

timbru/restituire taxă de timbru după soluţionarea definitivă a cauzei/restituire cauţiune după 

soluţionarea definitivă a procesului), acestea nu sunt cuantificate din punct de vedere statistic.  

În acelaşi sens, cererile reconvenţionale şi cererile prin care terţii intervin sau sunt 

introduşi într-un proces civil pendinte nu sunt evidenţiate din perspectiva punctelor de 

complexitate care ar trebui acordate. 

În schimb, în materie penală activitatea complexă şi încărcată a judecătorului de drepturi 

şi libertăţi, respectiv cea aferentă camerei preliminare au fost cuantificate potrivit dispoziţiilor 

regulamentare, aspect ce se reflectă în volumul de activitate şi în încărcătura pe judecător.  
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II.3. Indicatori de eficienţă 

 Prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014, a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia 

pentru Judecători, a fost aprobat raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor 

constituit la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, reţinându-se că implementarea 

indicatorilor de performanţă şi analiza efectuată pe baza acestora au fost concepute ca un 

instrument de introspecţie analitică a propriei activităţi la nivelul instanţei, de stabilire a 

mijloacelor de îmbunătăţire a acestei activităţi şi de creştere a gradului de eficienţă. 

 Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii instanţelor 

sunt următorii: 

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

dosarele nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de 

referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat procentual; 

 

2. Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an şi 6 luni; 

 

3. Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate în 

termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor 

soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; 

 

4. Durata medie de soluţionare pe materii sau obiecte - reprezintă timpul mediu scurs 

între data înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final; 

 

5. Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective de 

redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final hotărâre. 

  

 În anul 2017, instanţa s-a încadrat în gradul de performanţă „FOARTE EFICIENT” la 3 

indicatori (rata de soluţionare a dosarelor, ponderea dosarelor închise într-un an şi durata medie 

de soluţionare), „EFICIENT” la un indicator (stocul de dosare) şi „INEFICIENT” la un 

indicator (redactările peste termenul legal). 

 Gradul de performanţă final al instanţei pentru anul 2017 a fost „EFICIENT”.  

  

 Potrivit aplicaţiei Statis, gradul de performanţă al instanţei, precum şi analiza pe materii 

se prezintă în felul următor: 

 

mailto:jud-sector2@just.ro


      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891                                                                        Pagina 15 

Bucureşti, Sector 3, Bvd. Unirii nr. 37 

Tel. 021/4083650 / Fax. : 021/408.36.22  / e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

SITUATIE STATISTICA 

E06.Q06 Indicatori Eficienta, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {judecatorie} Instanta: 
{Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

Export Excel 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

 
 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

Persoana conectata: instanta 
 

  

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 Civil 
 
 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

2 
Contencios administrativ şi 
fiscal  

 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

3 Litigii cu profesioniştii E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

 
 

4 Litigii de muncă E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

 
 

5 Minori şi familie 
 
 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

6 Penal 
 
 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 

 LISTA REZULTATE  
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 Situaţia generală, precum şi situaţia pe materii pentru fiecare indicator de performanţă, 

potrivit aplicaţiei Statis, se prezintă în felul următor:  

1. Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

În perioada de referinţă instanţa a înregistrat un număr de 32.093 de dosare nou 

intrate şi un număr de 35.273 de dosare soluţionate, încadrându-se la acest indicator  în gradul 

,,FOARTE EFICIENT”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite  prin hotărârea nr. 149/19.03.2015 

a Secţiei pentru judecători. 

SITUATIE STATISTICA 

E01.Q06 Rata de solutionare, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {judecatorie} Instanta: 
{Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OI: date prezentate in raport valabile la: 02 ianuarie 2018 

Export Excel 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN INTRATE 
F E S I 

14782 46,1% 32093 35273 73,8% 109,9%  

   
Persoana conectata: instanta 

 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDIN
E 

MATERIE 
JURIDICA 

STOC INITIAL 

INTRAT
E 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATO

R 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTA
L 

RAPORTAT 
LA 

INTRATE 
TOTAL 

DIN CARE 
DIN 

INTRATE 
F E S I 

1 Civil 9681 44,0% 22014 
2448

3 
76,9% 111,2%  

   

2 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

31 32,6% 95 60 34,7% 63,2% 
   

 

3 
Litigii cu 
profesioniştii 

2921 68,6% 4255 4577 57,1% 107,6%  

   

4 Litigii de muncă 2 200,0% 1 1 100,0% 100,0% 
 

 

  
5 Minori şi familie 951 73,3% 1298 1370 48,6% 105,5%  

   

6 Penal 1196 27,0% 4430 4782 82,7% 107,9%  
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2. Stocul de dosare 

SITUATIE STATISTICA 

E02.Q06 Vechime dosare in stoc, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Stoc la data: {31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {judecatorie} Instanta: {Judecatoria 
SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OI: date prezentate in raport valabile la: 02 ianuarie 2018 

Export Excel 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

11602 1090 9,4% 
 

 

  

Persoana conectata:  
 

  

 LISTA REZULTATE  

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 7212 792 11,0% 
  

 

 

2 Contencios administrativ şi fiscal 66 2 3,0%  

   

3 Litigii cu profesioniştii 2599 175 6,7% 
 

 

  

4 Litigii de muncă 2 0 0,0%  

   

5 Minori şi familie 879 91 10,4% 
  

 

 

6 Penal 844 30 3,6%  
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 La data de referinţă, din totalul de 11.602 de dosare aflate în stoc un număr de 1.091 de 

dosare, reprezentând un procent de 9,4%, sunt mai vechi de 1 an şi 6 luni. În consecinţă, la 

indicatorul de faţă instanţa s-a încadrat în gradul „EFICIENT”, potrivit plajelor de eficienţă 

stabilite prin hotărârea nr. 149/19.03.2015 a Secţiei pentru judecători.  

 În ceea ce priveşte vechimea dosarelor aflate în stoc, inclusiv a dosarelor care au fost 

suspendate şi repuse pe rol pentru continuarea judecăţii sau pentru perimare, situaţia se prezintă 

în felul următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire Total Dosare 

Mai vechi de 1 an 393 

Mai vechi de 2 ani 104 

Mai vechi de 3 ani 39 

Mai vechi de 4 ani 16 

Mai vechi de 5 ani 22 

Mai vechi de 6 ani 11 

Mai vechi de 7 ani 3 

Mai vechi de 8 ani 1 

Mai vechi de 13 ani 1 
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 Spre îmbunătăţirea rezultatelor la acest indicator, sub coordonarea echipei manageriale, 

în decursul anului 2017 au fost adoptate şi pe parcursul anului 2018 vor continua să fie 

implementate următoarelor măsuri:   

 grefierul şef al instanţei, cu sprijinul Departamentului IT, va întocmi o situaţie a 

dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni pentru fiecare titular de complet, separat în 

privinţa dosarelor cu termen de judecată (pe rol), respectiv a dosarelor suspendate; 

 această situaţie a dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni se va prezenta, sub 

semnătură, fiecărui titular de complet; 

 fiecare titular de complet va analiza cauzele care au determinat prelungirea duratei 

de soluţionare pentru fiecare dosar în parte şi va adopta măsuri eficiente care să 

faciliteze soluţionarea cu celeritate a dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni (cu titlu 

exemplificativ: acordarea unor termene mai scurte în dosarele mai vechi de 1 an şi 

6 luni; adoptarea unor măsuri mai ferme de către fiecare titular de complet, atât în 

ceea ce priveşte administrarea probelor, cât şi cu referire la comportamentul 

părţilor; sesizarea Biroului local de expertize tehnice în ipoteza înregistrării unor 

întârzieri nejustificate în realizarea expertizelor etc.); 

 situaţia dosarelor mai vechi de 1 an şi 6 luni va fi monitorizată în mod constant de 

către fiecare titular de complet, precum şi de către conducerea instanţei; 

 grefierii de şedinţă se vor asigura că poziţiile privind dosarele soluţionate vor fi 

închise în mod corespunzător în sistemul Ecris; 

 grefierii arhivari vor efectua verificări cu privire la dosarele suspendate şi, în 

măsura împlinirii termenului de perimare, le vor prezenta titularilor de complet 

pentru a dispune. 

 

 

 

mailto:jud-sector2@just.ro


      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891                                                                        Pagina 20 

Bucureşti, Sector 3, Bvd. Unirii nr. 37 

Tel. 021/4083650 / Fax. : 021/408.36.22  / e-mail: jud-sector2@just.ro 

3. Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 35.273 dosare soluţionate un număr de 31.997 

dosare au fost soluţionate în termen de maximum 1 an de la înregistrare, reprezentând un 

procent de  90,7%. În consecinţă, la acest indicator instanţa s-a încadrat în  gradul ,,FOARTE 

EFICIENT”. 

 

SITUATIE STATISTICA 

E03.Q06 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {judecatorie} Instanta: 
{Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OI: date prezentate in raport valabile la: 02 ianuarie 2018 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

35273 31997 90,7%  

   
Persoana conectata: instanta 

 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Civil 24483 22045 90,0%  

   

2 Contencios administrativ şi fiscal 60 58 96,7%  

   

3 Litigii cu profesioniştii 4577 4175 91,2%  

   

4 Litigii de muncă 1 1 100,0%  

   

5 Minori şi familie 1370 1124 82,0%  

   

6 Penal 4782 4594 96,1%  

      

 

mailto:jud-sector2@just.ro


      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891                                                                        Pagina 21 

Bucureşti, Sector 3, Bvd. Unirii nr. 37 

Tel. 021/4083650 / Fax. : 021/408.36.22  / e-mail: jud-sector2@just.ro 

4. Durata medie de soluţionare pe materii sau obiecte 

 Durata medie de soluţionare în materia penal a fost de 2,8 luni, iar în materie non penal 

a fost de 5,2 luni, instanţa încadrându-se în gradul ,, FOARTE EFICIENT”. 

SITUATIE STATISTICA 

E04.Q06 Durata medie de solutionare, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {judecatorie} Instanta: 
{Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OI: date prezentate in raport valabile la: 02 ianuarie 2018 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

35273 4782 30491 2,8 5,2 P C 
 

 
 

 
 

 
 

Persoana conectata: instanta 
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 Civil 24483 4,9 P C 
 

 
 

 
 

 
 

2 
Contencios administrativ şi 
fiscal 

60 5,9 P C 
 

 
 

 
 

 
 

3 Litigii cu profesioniştii 4577 6,0 P C 
 

 
 

 
 

 
 

4 Litigii de muncă 1 2,1 P C 
 

 
 

 
 

 
 

5 Minori şi familie 1370 7,8 P C 
 

 
 

 
 

 
 

6 Penal 4782 2,8 P C 
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5. Redactările peste termenul legal 

 În perioada de referinţă, din totalul de 17.432 dosare soluţionate prin hotărâre un număr 

de 5.275 dosare au fost redactate peste termen, ceea ce a determinat încadrarea instanţei în 

gradul ,,INEFICIENT”. 

SITUATIE STATISTICA 

E05.Q07 Documente redactate peste Termen, analiza Materie Juridica. 
Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {judecatorie} Instanta: 
{Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OI: date prezentate in raport valabile la: 02 ianuarie 2018 

Export Excel 

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 

17432 5275 30,3% 84,0 29,1 42,6 
 
 

 
 

 
 

P M 
 

 
  

 LISTA REZULTATE  

ORDI
NE 

MATERIE 
JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE 
ZILE 

REDACTA
RE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTA
L 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL 

F E S I NUMA
R 

DOSAR
E 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

1 Civil 
893

0 
2248 25,2% 100,6 31,7 43,4 

 
 

 
 

P M 
 

 
 

2 
Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

57 9 15,8% 39,4 32,0 22,4 
 
 

P M 
 

 
 

 
 

3 
Litigii cu 
profesioniştii 

433
5 

1033 23,8% 80,8 32,0 37,4 
 
 

P M 
 

 
 

 
 

4 
Litigii de 
muncă 

1 0 0,0% 0,0 32,0 7,0 P M 
 

 
 

 
 

 
 

5 
Minori şi 
familie 

129
1 

463 35,9% 96,7 29,8 53,8 
 
 

 
 

 
 

P M 
 

6 Penal 
281

8 
1522 54,0% 57,9 16,2 43,3 

 
 

 
 

 
 

P M 
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 Sub aspectul cauzelor redactărilor peste termenul legal, distingem între: 

 

a) cauze generale, care privesc toţi judecătorii instanţei, categorie în care intră: 

- numărul mare de dosare soluţionate, ceea ce implică necesitatea motivării unui 

număr mare de hotărâri;  

- complexitatea unora dintre dosarele soluţionate (partaje, grăniţuiri, revendicări, 

clauze abuzive etc.); 

- participarea judecătorilor în şedinţele de judecată ale altor completuri rămase 

fără titular, conform planificării de permanenţă ca urmare a transferului, 

promovării, concediului medical etc. 

 

b) cauze specifice, care privesc activitatea fiecărui judecător în parte, categorie în 

care intră: 

- activitatea de motivare nu se derulează constant, ci cu intermitenţe, fără a 

exista un management eficient al activităţii judecătorilor; 

- motivarea de către unii judecători a hotărârilor în ordinea pronunţării lor, fără a 

realiza o triere, ceea ce determină creşterea numărului de hotărâri neredactate 

în termen, unele dintre acestea având cu un grad de complexitate foarte redus 

(perimări, pretenţii cu asociaţii de proprietari, plângeri contravenţionale, 

ordonanţe de plată, cereri cu valoare redusă etc.) 

- întârzieri ale grefierilor în redactarea părţii introductive a hotărârilor.  

  

 În vederea îmbunătăţirii semnificative a rezultatelor la acest indicator, sub coordonarea 

echipei manageriale, pe parcursul anului 2018 se impun a fi adoptate măsuri administrative de 

natură a facilita reducerea numărului de restanţe până la eliminare, precum şi redactarea în 

termen a hotărârilor judecătoreşti. 

 În acest sens, vor fi responsabilizate persoanele implicate în procesul de redactare a 

hotărârilor judecătoreşti sub cele două componente: redactarea părţii introductive a hotărârilor 

judecătoreşti de către grefieri; redactarea considerentelor hotărârilor judecătoreşti de către 

judecători. 
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 În concret, vor fi implementate următoarele măsuri:  

 fiecare judecător care înregistrează întârzieri la redactare (cel puţin 40 de restanţe) 

îşi va întocmi unui plan de măsuri pentru diminuarea şi eliminarea numărului de 

restanţe; 

 monitorizarea constantă a respectării termenului de redactare a hotărârilor 

(săptămânal se publică pe reţeaua internă – Intranet situaţia restanţelor);  

 discuţii cu fiecare dintre judecătorii care înregistrează întârzieri în redactarea 

hotărârilor judecătoreşti  pentru  identificarea  şi conştientizarea de către aceştia a 

cauzelor care au dus la această situaţie, precum şi acordarea de sprijin 

organizaţional în vederea remedierii deficienţei;  

 evitarea pe cât posibil a participării în cadrul altor şedinţe de judecată sau la alte 

activităţi decât cea de judecată pentru judecătorii care înregistrează restanţe (cel 

puţin 40 de restanţe); 

 verificarea respectării de către grefieri a termenelor de redactare a părţii 

introductive a hotărârilor; 

 alocarea temporară a unor grefieri pentru realizarea procedurii de scanare şi 

tehnoredactare spre facilitarea procesului de redactare a hotărârilor judecătoreşti; 

 sesizarea inspecţiei judiciare în acele situaţii în care numărul hotărârilor 

neredactate este foarte mare ori de la data pronunţării a trecut mult timp, iar 

celelalte soluţii nu au dat rezultat. 

 

 Situaţia datelor statistice pentru judecătorii care şi-au exercitat activitatea în cadrul 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti pe parcursul anului  2017 se prezintă după cum urmează: 

  

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

judecătorului 

Nr. de 
şedinţe 

conduse 

Stoc 
anterior 

Dosare 
nou 

intrate 

Complexitate 
dosare nou 

intrate 

Total 
dosare 
pe rol 

Dosare nou 
intrate 

având ca 
obiect 

încuviinţare 
executare 

silită/Dosare 
asociate 

penal 

Dosare 
soluţionate 

Complexitate 
dosare 

soluţionate 

Hotărâri 
redactate 

Hotărâri 
redactate 

peste 
termenul 

legal 

Operativit
ate 

(solutiona
te/stoc) 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 BUCUREŞTI    

Secția penală   

1. 
BOERESCU 

CIPRIAN 
60 77 512 3659 589 165 555 4084 549 85 94,23% 

2. 
BOGDAN 

IOANA  
63 59 412 2800 471 120 453 3202 441 74 96,18% 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

judecătorului 

Nr. de 
şedinţe 

conduse 

Stoc 
anterior 

Dosare 
nou 

intrate 

Complexitate 
dosare nou 

intrate 

Total 
dosare 
pe rol 

Dosare nou 
intrate 

având ca 
obiect 

încuviinţare 
executare 

silită/Dosare 
asociate 

penal 

Dosare 
soluţionate 

Complexitate 
dosare 

soluţionate 

Hotărâri 
redactate 

Hotărâri 
redactate 

peste 
termenul 

legal 

Operativit
ate 

(solutiona
te/stoc) 

3. 
CIORGODĂ 

TOMA-FLORIAN  
54 37 536 3682 573 190 544 3850 538 20 94,94% 

4. 
CRUCERU 
CĂTĂLINA 

61 0 624 4119 624 213 549 3698 547 1 87,98% 

5. 
MOISE MARIAN 

VIRGIL  
51 80 228 1600 308 67 289 2054 289 110 93,83% 

6. 
PAVEL MIRCEA 

CĂTĂLIN 
54 36 519 3470 555 155 526 3656 516 32 94,77% 

7. 
RIZESCU 
FLORINA  

54 43 495 3246 538 151 491 3453 491 22 91,26% 

8. 
STOICA ANCA-
MARIA (complet 

preluat) 
22 38 118 778 156 20 93 638 83 5 59,62% 

9. 
UNCHEȘELU 

MARCELA 
ALINA  

60 40 502 3509 542 153 540 3846 524 70 99,63% 

10. 
VÂRȘESCU 

CONSTANȚA 
MARIANA  

60 56 490 3340 546 127 528 3688 516 30 96,70% 

Secția civilă   

1 

ARGHIR 
BOGDAN ALEX 

(completuri 
preluate) 

34 238 179 600 417 104 357 1839 357 0 85,61% 

2 
BARCĂU 
ADRIANA 
DANIELA 

46 350 680 2723 1030 286 702 2752 620 272 68,16% 

3 
BĂNICĂ ANCA 

MARIA 
41 230 665 2533 895 286 673 2920 673 1 75,20% 

4 
CIOCAN RADU 

ANDREI 
51 416 747 3560 1163 271 686 2761 646 334 58,99% 

5 

CÎRNECIU (fostă 
Rarinca) 
FELICIA-
TINCUŢA 

37 0 617 1655 617 414 502 1013 502 0 81,36% 

6 
COCA 

ALEXANDRA 
63 0 984 3189 984 519 786 2073 732 1 79,88% 

7 
COJOCARU 

CRISTIAN MIHAI 
72 200 705 2790 905 290 659 2604 609 82 72,82% 

8 

COMAN 
GEORGIANA  

(complet 
preluat) 

9 143 125 445 268 56 75 206 59 1 27,99% 

9 
CRISTIAN 

MIRCEA VLAD 
16 440 52 91 492 48 161 549 161 189 32,72% 

10 
DAVID MARIUS 

DANIEL 
50 262 663 2489 925 285 662 2677 499 339 71,57% 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

judecătorului 

Nr. de 
şedinţe 

conduse 

Stoc 
anterior 

Dosare 
nou 

intrate 

Complexitate 
dosare nou 

intrate 

Total 
dosare 
pe rol 

Dosare nou 
intrate 

având ca 
obiect 

încuviinţare 
executare 

silită/Dosare 
asociate 

penal 

Dosare 
soluţionate 

Complexitate 
dosare 

soluţionate 

Hotărâri 
redactate 

Hotărâri 
redactate 

peste 
termenul 

legal 

Operativit
ate 

(solutiona
te/stoc) 

11 
DUMA ROXANA 

MIHAELA 
53 185 701 2687 886 292 700 2714 665 149 79,01% 

12 
FINTOC MARIA-

CRISTINA 
59 239 739 2829 978 323 729 2941 645 213 74,54% 

13 

FLUCUŞ 
ANAMARIA 

GEORGIANA 
(complet 
preluat) 

38 321 676 2709 997 240 656 2792 567 117 65,80% 

14 GAJE ALINA 24 183 208 569 391 106 354 1066 354 0 90,54% 

15 
GAVRILĂ 

ELENA DIANA 
45 261 651 2450 912 285 655 2640 623 17 71,82% 

16 IONIŢI ANITA 79 0 974 3286 974 524 826 2393 811 0 84,80% 

17 
IVAN DANIELA 

CRISTINA 
67 285 693 2699 978 297 657 2702 506 141 67,18% 

18 
IVAN MIHAELA 

DORINA 
57 282 688 2688 970 279 694 2847 636 1 71,55% 

19 
MACARIE 
ADRIANA 

54 262 684 2666 946 289 673 2789 651 19 71,14% 

20 
MIHALI 

VIORESCU 
LUCIAN 

97 202 706 2765 908 292 724 2769 724 0 79,74% 

21 
MÎNDRU 

LUMINIŢA 
MIRELA 

55 235 704 2659 939 305 708 2916 702 0 75,40% 

22 
MONEA CRINA 

CORINA 
53 301 646 2485 947 290 728 2905 726 0 76,87% 

23 
OANCEA 
CĂTĂLIN 
ADRIAN 

27 177 225 684 402 148 366 1425 366 0 91,04% 

24 
OSICEANU 

NARCIS MIHAI 
55 235 598 2159 833 270 622 2449 593 29 74,67% 

25 
PĂUN ANDREI 

AUREL 
45 288 530 2236 818 202 679 2989 599 302 83,01% 

26 
PELIN OANA 

ELENA 
54 341 683 2675 1024 279 733 3176 705 21 71,58% 

27 
PENA ANCA 

MARIA 
47 381 702 2765 1083 294 778 3359 637 244 71,84% 

28 
PETRESCU 
VALENTINA 

LILIANA 
63 158 654 2502 812 291 692 2822 692 0 85,22% 

29 
POPESCU 
MARIANA 

54 178 667 2581 845 287 632 2562 617 38 74,79% 

30 
SICLITARU 

DIANA-GICA 
46 0 993 3270 993 534 783 2095 755 19 78,85% 

31 
SIGMUND 
NICOLETA 

64 218 688 2730 906 286 673 2610 644 39 74,28% 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

judecătorului 

Nr. de 
şedinţe 

conduse 

Stoc 
anterior 

Dosare 
nou 

intrate 

Complexitate 
dosare nou 

intrate 

Total 
dosare 
pe rol 

Dosare nou 
intrate 

având ca 
obiect 

încuviinţare 
executare 

silită/Dosare 
asociate 

penal 

Dosare 
soluţionate 

Complexitate 
dosare 

soluţionate 

Hotărâri 
redactate 

Hotărâri 
redactate 

peste 
termenul 

legal 

Operativit
ate 

(solutiona
te/stoc) 

32 
SIRBU IOANA-

ADRIANA 
72 273 961 3043 1234 487 948 3132 947 25 76,82% 

33 
STĂNCIULESCU 

BOGDAN-
CRISTIAN 

72 0 994 3308 994 531 790 2170 768 41 79,48% 

34 
STOENESCU 
OANA-IRINA 

54 0 1024 3428 1024 521 819 2258 816 0 79,98% 

35 
STOICA 
MONICA 

MIRABELA 
52 190 680 2697 870 290 697 2894 697 2 80,11% 

36 
STOICESCU 

STELA (complet 
preluat) 

63 247 685 2821 932 267 676 3062 676 23 72,53% 

37 
TRUICĂ IRINA-

VERONICA 
45 0 981 3329 981 455 759 2181 725 48 77,37% 

38 
TUCĂ LUIZA-

ELENA 
27 0 671 2353 671 311 385 1299 385 63 57,38% 

39 ŢARI VLAD 61 156 683 2754 839 296 654 2466 654 2 77,95% 

40 
VERNEA SORIN 

ALEXANDRU 
62 289 939 2914 1228 476 969 3221 885 336 78,91% 

41 
VOINEA 

ALEXANDRA 
76 0 970 2826 970 558 848 2164 810 53 87,42% 

Total Secţie 
penală 

539 466 4436 30203 4902 1361 4568 32169 4494 449 93,19% 

Total Secţie civilă 2139 8166 27815 101642 35981 12864 26870 99202 25439 3161 74,68% 

Total judecătorie 2678 8632 32251 131845 40883 14225 31438 131371 29933 3610 76,90% 
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II.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

Există o serie de indicatori în funcţie de care se determină calitatea actului de justiţie, iar 

unul dintre cei mai importanţi asemenea indicatori se referă la ponderea hotărârilor atacate din 

totalul celor pronunţate. 

a) În materie civilă, în cursul anului 2017, s-au exercitat căi de atac împotriva a 3.677 

de hotărâri judecătoreşti din totalul de 26.870 de hotărâri judecătoreşti pronunţate, 

rezultând astfel un indice de atacabilitate de 13,68%, comparativ cu cel înregistrat 

în 2016 (12,20%). 

b) În materie penală, în cursul anului 2017, s-au exercitat căi de atac împotriva a 395 

de hotărâri judecătoreşti din totalul de 4.568 de hotărâri judecătoreşti pronunţate, 

rezultând astfel un indice de atacabilitate de 8,65%, comparativ cu cel înregistrat în 

2016 (17,54%). 

 

Concluzionând, la nivelul întregii instanţe, în anul 2017, s-au exercitat căi de atac 

împotriva a 4.072 de hotărâri judecătoreşti din totalul de 31.438 de hotărâri judecătoreşti 

pronunţate, rezultând astfel un indice de atacabilitate de 12,95%, în comparaţie cu 2016 

(12,65%). 

II.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

Cel mai important indicator în funcţie de care se determină calitatea actului de justiţie 

este indicele de desfiinţare în căile de atac a hotărârilor judecătoreşti, realizându-se o distincţie 

între modificarea şi casarea/anularea hotărârilor judecătoreşti. 

 

a) În materie civilă, în cursul anului 2017, s-au exercitat căi de atac împotriva a 3.677 

de hotărâri judecătoreşti, din care au fost desfiinţate 1.002 hotărâri (935 de hotărâri 

au fost modificate şi 67 hotărâri au fost casate/anulate), rezultând un indice de 

desfiinţare de 3,73% (3,48% - modificate, 0,25% - casate/anulate), comparativ cu 

2016 (2,27%); 

 

b) În materie penală, în cursul anului 2017, s-au exercitat căi de atac împotriva a 395 

de hotărâri judecătoreşti, din care au fost desfiinţate 156 de hotărâri (129 de hotărâri 

au fost modificate şi 27 hotărâri au fost casate/anulate), rezultând un indice de 

desfiinţare de 3,42% (2,82% - modificate, 0,59% - casate/anulate), comparativ cu 

2016 (4,50%). 

 

mailto:jud-sector2@just.ro


      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891                                                                        Pagina 29 

Bucureşti, Sector 3, Bvd. Unirii nr. 37 

Tel. 021/4083650 / Fax. : 021/408.36.22  / e-mail: jud-sector2@just.ro 

 

Concluzionând, la nivelul întregii instanţe, în anul 2017, s-au exercitat căi de atac 

împotriva a 4.072 de hotărâri judecătoreşti, din care au fost desfiinţate 1.158 de hotărâri (1.064 

de hotărâri au fost modificate şi 94 hotărâri au fost casate/anulate), rezultând un indice de 

desfiinţare de 3,68% (3,38% - modificate, 0,30% - casate/anulate), comparativ cu 2016 (2,46%). 

 

În tabelul următor se evidenţiază indicele de atacabilitate, precum şi indicele de 

desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti: 

 

 

Instanța / 
Secţia 

Mate-
ria 

Nr. hot. 
pron. 

Nr. hot. 
împotriva 
cărora s-

a 
declarat 
calea de 

atac 

Nr. 
hotărâri 

desfiinţate 
în calea 
de atac 

Modi-
ficate 

Casate 

Pon-
derea 
ataca-
bilităţii 

Pon-
derea 
hot.  

desf. în 
calea 

de atac 

Pon-
derea 
hot. 

modific. 

Pon-
derea 
hot. 

Total, din 
care: 

% % % casate 

1 2 3 4 5=6+7 6 7 8 9 10 11 

Judecătoria 
Sector 2 

Bucureşti/ 
Secţia 
penală 

penal 4.568 395 156 129 27 8,65% 3,42% 2,82% 0,59% 

Judecătoria 
Sector 2 

Bucureşti/ 
Secţia 
civilă 

civil 26.870 3.677 1.002 935 67 13,68% 3,73% 3,48% 0,25% 

Total instanță 31.438 4.072 1.158 1.064 94 12,95% 3,68% 3,38% 0,30% 
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CAPITOLUL III 

Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul instanţei 

 

III.1. Situaţia posturilor 

La data de 01.01.2017, în schema de personal a Judecătoriei Sectorului 2 erau prevăzute 

50 de posturi de judecători şi 74 de posturi pentru personalul auxiliar. 

Pe parcursul anului 2017 în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, din totalul 

posturilor prevăzute pentru judecători, în medie au fost ocupate 45 de posturi de judecător, 

respectiv 36 de posturi de judecător în cadrul Secţiei civile şi 9 posturi de judecător în cadrul 

Secţiei penale.   

Schema posturilor de judecător efectiv ocupate a suferit fluctuaţii, temporare sau de 

lungă durată, ca urmare a unor împrejurări diverse (concedii prenatale şi pentru creşterea 

copilului, detaşare).   

În astfel de situaţii s-au aflat următorii: 

 judecător Coman Georgiana (Prin Decizia nr. 259/22.04.2016 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, doamnei judecător i s-a acordat concediu pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 27.04.2016 şi 

până la data de 31.10.2017, iar de la data de 01.11.2017, doamna judecător şi-a 

reluat activitatea); 

 judecător Copăcian Georgiana-Olivia (Prin Decizia nr. 454/13.07.2016 a 

preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 26.07.2016, doamnei 

judecător i s-a acordat concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi 

ani, începând cu data de 26.07.2016 şi până la data de 28.12.2017, iar de la data 

de 29.12.2017, doamna judecător şi-a reluat activitatea); 

 judecător Drecea Nadina (Prin Decizia nr. 789/15.11.2016 a preşedintelui Curţii 

de Apel Bucureşti, doamnei judecător i s-a acordat concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 20.12.2016 şi până la 

data de 09.01.2018, iar de la data de 10.01.2018, doamna judecător îşi va relua 

activitatea); 

 judecător Viuleţ Lilica (Prin Decizia nr. 476/07.07.2017 a preşedintelui Curţii de 

Apel Bucureşti, doamnei judecător i s-a acordat concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 27.07.2017); 
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 judecător Voinea Alexandra (Prin Decizia nr. 44/15.11.2016 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, doamna judecător a fost delegată la Judecătoria 

Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 01.02.2017, pentru o perioadă de 6 

luni; Prin Hotărârea nr. 670/25.05.2017 a Consiliului Superior al Magistraturii – 

Secţia pentru judecători, doamnei judecător i-a fost admisă cererea de transfer de 

la Judecătoria Turnu Măgurele la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu 

data de 01.07.2017); 

 judecător Cristian Mircea Vlad (detaşat în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, 

începând cu data de 15.03.2017, pentru o perioadă de 1 an de zile, conform 

Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru Judecători din data 

de 28.02.2017). 

 Pe de altă parte, în luna ianuarie 2017 au fost ocupate cele 9 posturi vacante de judecător, 

prin numirea la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a următorilor: 

 judecător Stoenescu Oana-Irina (Decretul nr. 23/2017); 

 judecător Coca Alexandra (Decretul nr. 38/2017); 

 judecător Ioniţi Anita (Decretul nr. 40/2017); 

 judecător Cârneciu (fostă Rarinca) Felicia-Tincuţa (Decretul nr. 56/2017); 

 judecător Truică Irina-Veronica (Decretul nr. 76/2017); 

 judecător Siclitaru Diana-Gica (Decretul nr. 78/2017); 

 judecător Stănciulescu Bogdan-Cristian (Decretul nr. 86/2017); 

 judecător Flucuş Anamaria Georgiana (Decretul nr. 89/2017); 

 judecător Stoicescu Stela (Decretul nr. 97/2017). 

 

Din perspectiva personalului auxiliar şi conex, la nivelul instanţei au fost prevăzute 

următoarele:  

 3 posturi de grefieri-şefi;  

 45 de posturi de grefier de şedinţă;  

 9 posturi de grefier-arhivar;  

 12 posturi de grefier repartizaţi la alte compartimente;  

 1 post de agent procedural;  

 3 posturi de aprod;  

 1 post de conducător auto.  

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, acesta a fost repartizat în cadrul secţiilor astfel:  
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 Secţia penală: grefierul şef de secţie; 8 grefieri de şedinţă; un grefier de şedinţă 

delegat la Compartimentul măsuri preventive; 2 grefieri delegaţi la 

compartimentul executări penale; 1 grefier arhivar; 1 aprod; 

 Secţia civilă: grefierul şef de secţie; 36 de grefieri de şedinţă; 1 grefier delegat la 

Compartimentul Asociaţii de Proprietari şi Persoane juridice; 1 grefier repartizaţi 

la Compartimentul Executări civile; 8 grefieri-arhivari; 2 aprozi. 

De asemenea, grefierul delegat la Biroul de informare şi relaţii publice efectuează 

lucrări pentru ambele secţii, aceeaşi  fiind situaţia pentru conducătorul auto şi agentul procedural.  

Pe tot parcursul anului 2017 au existat fluctuaţii în ceea ce priveşte nivelul de ocupare a 

schemei de personal auxiliar ca urmare a promovării, delegării, demisiei, concediilor medicale 

îndelungate, concedii prenatale şi de creştere a copilului). 

În concret, fluctuaţiile în schema personalului auxiliar în cursul anului 2017 se prezintă 

astfel: 

I. Grefieri de şedinţă 

 grefier Sanda Răzvan Mihai (Prin Decizia nr. 83/30.01.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, domnul grefier a promovat, prin concurs, la instanţă 

superioară); 

 grefier Pupăză Simona Raluca  (Prin Decizia nr. 594/21.09.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, s-a aprobat transferul doamnei grefier la Judecătoria 

Craiova, începând cu data de 01.10.2017); 

 grefier Asan Anca Maria (Prin Decizia nr. 799/21.12.2017 a preşedintelui Curţii 

de Apel Bucureşti, s-a aprobat transferul doamnei grefier la Judecătoria 

Drăgăşani, începând cu data de 01.01.2018); 

 grefier Turneanu Elena (Prin Decizia nr. 108/03.02.2017 a preşedintelui Curţii de 

Apel Bucureşti, doamna grefier a fost eliberată din funcţia de execuţie, prin 

demisie); 

 grefier Apostol Liliana (Prin Decizia nr. 235/29.03.2017 a preşedintelui Curţii de 

Apel Bucureşti, doamna grefier a fost numită în funcţia de conducere de grefier şef 

Secţia civilă la Judecătoria Buftea, pe o durată de 5 ani); Este necesar a releva că 

acesta post de grefier a fost transferat din schema Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti în schema Judecătoriei Buftea pe durata  exercitării mandatului de grefier 

şef Secţie civilă; 

 grefier Duţă Maria-Ramona (Prin Decizia nr. 231/28.03.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, doamnei grefier i s-a acordat concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 14.04.2017); 
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 grefier Sperilă Diana-Nicoleta (Prin Decizia nr. 253/23.05.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, doamnei grefier i s-a acordat concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 23.05.2017); 

 grefier Florea Roxana-Elena (Prin Decizia nr. 414/08.06.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, doamnei grefier i s-a acordat concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 10.07.2017); 

 grefier Beldiman Florentina (Prin Decizia nr. 453/26.06.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, doamnei grefier i s-a acordat concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 10.07.2017); 

 grefier Macovei Claudia (Prin Decizia nr. 281/13.04.2017 a preşedintelui Curţii 

de Apel Bucureşti, începând cu data de 05.05.2017, doamna grefier şi-a reluat 

activitatea, după efectuarea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de 

până la doi ani); 

 grefier Nichifor Cristina-Mihaela (Prin Decizia nr. 543/18.08.2017 a 

preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 21.09.2017, doamna 

grefier şi-a reluat activitatea, după efectuarea concediului pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani); 

 grefier Mateescu Cristiana (Prin Decizia nr. 139/15.02.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, s-a aprobat transferul doamnei grefier de la Judecătoria 

Roşiori de Vede la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 

01.03.2017); 

 grefier Pîrvan Leontina (Prin Decizia nr. 800/21.12.2017 a preşedintelui Curţii de 

Apel Bucureşti, s-a aprobat transferul doamnei grefier de la Judecătoria Calafat  

la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 01.01.2018); 

 grefier Teodorescu Gilda (Prin Decizia nr. 508/25.07.2017 a preşedintelui Curţii 

de Apel Bucureşti, a fost numită în funcţia de grefier debutant, pe perioada 

determinată, începând cu data de 25.07.2017); 

 grefier Davidoiu Otilia-Andreea (Prin Decizia nr. 793/20.12.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, în baza dispoziţiilor de repartizare, absolventa Şcolii 

Naţionale de Grefieri, promoţia 2017, a fost numită în funcţia de grefier cu studii 

superioare gradul profesional II, pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 

20.12.2017); 

 

II. Grefieri arhivari 
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 grefier arhivar Alexandru Daniela (Prin Decizia nr. 86/31.01.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, a fost numită în funcţia de grefier arhivar debutant, pe 

perioada determinată, începând cu data de 01.02.2017, iar prin Decizia nr. 

338/08.05.2017 a preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, doamna grefier a fost 

eliberată din funcţia de execuţie, prin demisie); 

 grefier arhivar Lazăr Bianca (Prin Decizia nr. 235/29.03.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, doamna grefier a fost numită în funcţia de conducere de 

grefier arhivar şef la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, pe o durată de 5 ani, iar 

prin Decizia nr. 336/08.05.2017 a preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, doamna 

grefier a fost eliberată din funcţia de conducere, prin demisie); 

 grefier arhivar Băjenaru Camelia Daniela (prin Decizia nr. 774/15.12.2017 a 

preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, doamna grefier arhivar a fost eliberată din 

funcţia de execuţie, prin demisie); 

 grefier arhivar Căzănaru Gelu Florin (Prin Decizia nr. 803/22.12.2017 a 

preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, a fost detaşat la Tribunalul Bucureşti – 

Secţia I Penală, pe o perioadă de 6 luni); 

 grefier arhivar Petcu Rahela (Prin Decizia nr. 629/05.10.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, doamnei grefier i s-a acordat concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 04.11.2017); 

 grefier arhivar Rochian Neluţa-Andreea (Prin Decizia nr. 231/28.03.2017 a 

preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 14.04.2017, doamna 

grefier şi-a reluat activitatea, după efectuarea concediului pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la doi ani); 

 grefier arhivar Cîrţu Claudia (Prin Decizia nr. 434/19.06.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, a fost numită în funcţia de grefier arhivar debutant, pe 

perioada determinată, începând cu data de 20.06.2017, iar prin Decizia nr. 

791/20.12.2017 a preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, a fost numită în funcţia de 

grefier arhivar debutant, pe perioada nedeterminată); 

 grefier arhivar Vâlcu Dana-Alexandra (Prin Decizia nr. 806/22.12.2017 a 

preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti, a fost numită în funcţia de grefier arhivar 

debutant, pe perioada determinată, începând cu data de 27.12.2017) 

 grefier arhivar Roşica Cristina (Prin Decizia nr. 810/29.12.2017 a preşedintelui 

Curţii de Apel Bucureşti, a fost numită în funcţia de grefier arhivar debutant, pe 

perioada determinată, începând cu data de 28.12.2017 
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Fluctuaţiile existente în cadrul schemei de personal în cursul anului 2017 au determinat 

dificultăţi în organizarea activităţii instanţei, remediate în principal prin reatribuirea sarcinilor 

către personalul existent.   

Nu în ultimul rând, la nivelul conducerii instanţei echipa managerială este completă, 

fiind ocupate posturile de: preşedinte de instanţă;, vicepreședinte de instanţă; preşedinte de secţie 

civilă; preşedinte de secţie penală, fiind exercitate atribuţiile administrative cu respectarea 

dispoziţiilor legale şi regulamentare. 

 III.2. Formarea profesională a personalului 

 A. Formarea profesională a judecătorilor 

 Dincolo de faptul că reprezintă unul dintre factorii care influenţează esenţial calitatea 

actului de justiţie, pregătirea profesională a judecătorilor reprezintă garanţia independenţei şi 

imparţialităţii în exercitarea funcţiei. Aşadar, ca şi în ceilalţi ani, în anul 2017 s-a manifestat o 

preocupare constantă asupra formării profesionale a întregului personal, în contextul unei 

legislaţii în continuă schimbare. 

 În ceea ce priveşte formarea profesională continuă, la nivelul instanţei a fost întocmit un 

plan de învăţământ profesional pentru anul 2017. Totodată, lunar au fost realizate referate de 

analiză a practicii instanţelor de control judiciar (în materie civilă şi penală), cu evidenţierea 

problemelor de drept soluţionate în mod diferit de către judecătorii instanţei. 

 În materie civilă, în cadrul activităţii de formare continuă descentralizată au fost 

dezbătute următoarele teme: 

 Evaluarea legală a daunelor interese moratorii;  

 Posesia; 

 Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori; 

 Procedura specială de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept; 

 Arvuna; 

 Posibilitatea invocării de către instanţă din oficiu a caracterului abuziv al clauzelor 

contractuale şi noţiunea de cost al contractului; 

 Procedura punerii sub interdicţie judecătorească; 

 Competenţa instanţelor române în soluţionarea acţiunii de divorţ cu elemente de 

extraneitate; 

 Măsurile asiguratorii în reglementarea Codului de procedură civilă; 

 Legea dării în plată – Legea nr. 77/2016; 

 Revizuirea. 
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 În materie penală, în cadrul procedurii de formare continuă au fost dezbătute 

următoarele teme: 

 Supravegherea audio-video –mijloc de probă în procesul penal; 

 Reabilitarea judecătorească. Dispoziții generale; 

 Măsura arestului la domiciliu. Aspecte teoretice şi practice; 

 Analiza acțiunii civile exercitate în cadrul procesului penal; 

 Măsuri de siguranţă  dispuse de către judecătorul de drepturi şi libertăţi; 

 Contestarea măsurilor asigurătorii în procesul penal; 

 Suspectul și inculpatul în procesul penal. Aspecte generale privind drepturile 

acestora; 

 Executarea hotărârilor penale. Dispoziţii generale; 

 Infracţiuni prevăzute în legi speciale. Aspecte de practică în ceea ce priveşte acțiunea 

penală şi sancțiunea civilă pentru infracţiuni prevăzute de Legea nr. 84/1998, art. 

90(1) lit. b; 

 Aspecte ivite în practică privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei; 

 Arestarea preventivă  în lumina jurisprudenţei naţionale şi CEDO. 

  

 Periodic, în cursul anului 2017, la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti au avut loc 

întâlniri în care fost discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor soluţii 

diferite sau probleme de drept de mare noutate, care erau susceptibile să determine existenţa  

practicii neunitare, conform art. 25 din ROIJ. De altfel, formarea profesională şi unificarea 

practicii judiciare nu pot fi disociate, întrucât formarea profesională constituie o premisă a 

practicii judiciare unitare. 

 Totodată, pe parcursul anului 2017 judecătorii instanţei s-au înscris şi/sau au participat la 

programele de formare profesională continuă organizate, în principal, de Institutul Naţional al 

Magistraturii. 

 

 B. Formarea profesională a personalului auxiliar 

 O atenţie deosebită s-a acordat şi formării profesionale a personalului auxiliar, fiind 

organizate şedinţe de învăţământ profesional în cadrul cărora au fost dezbătute următoarele teme: 

 Punerea în executare a cheltuielilor judiciare în materie penală; 

 Calea de atac a contestaţiei împotriva măsurilor luate de către judecătorul de drepturi 

şi libertăţi. Declararea contestaţiei.  Înaintarea contestaţiei  în calea de atac; 

 Camera Preliminară. Măsurile preventive în procedura de camera preliminară; 

 Mijloacele de probă şi corpurile delicte; 
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 Procedura insolvenţei persoanei fizice; 

 Ordonanţa preşedinţială; 

 Efectele hotărârii judecătoreşti;  

 Procedura punerii sub interdicţie;  

 În acelaşi sens, în decursul anului 2017, personalul auxiliar al instanţei a participat la 

programele de formare continuă organizate, în principal, de Şcoala Naţională de Grefieri. 

 III.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 

2017 pe fiecare categorie de personal  

  

 În privinţa judecătorilor, în decursul anul 2017 nu a fost aplicată nicio sancţiune 

disciplinară. 

 Din perspectiva personalului auxiliar, menţionăm următoarele: 

- prin Decizia președintelui Curții de Apel București nr. 341/09.05.2017 a fost 

aplicată unui grefier arhivar sancţiunea disciplinară constând în reducerea 

salariului cu 5% pe o perioadă de o lună pentru săvârşirea abaterilor prevăzute de 

art. 84 lit. i din Legea nr. 567/2004; 

- prin Decizia președintelui Curții de Apel București nr. 342/09.05.2017 a fost 

aplicată unui grefier arhivar sancţiunea disciplinară constând în Avertisment 

pentru săvârşirea abaterilor prevăzute de art. 84 lit. i din Legea nr. 567/2004; 

- prin Decizia președintelui Curții de Apel București nr. 462/30.06.2017 a fost 

aplicată unui grefier sancţiunea disciplinară constând în reducerea salariului cu 

5% pe o perioadă de o lună pentru săvârşirea abaterilor prevăzute de art. 84 lit. i 

din Legea nr. 567/2004; 

- prin Decizia președintelui Curții de Apel București nr. 465/30.06.2017 a fost 

aplicată unui grefier arhivar sancţiunea disciplinară constând în reducerea 

salariului cu 5% pe o perioadă de o lună pentru săvârşirea abaterilor prevăzute de 

art. 84 lit. i din Legea nr. 567/2004. 

 

 În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, la nivelul anului 2017, nu a fost angajată 

răspunderea penală a judecătorilor şi nici a personalului auxiliar. 
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CAPITOLUL IV 

Infrastructura instanţei 

 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea, alături de Tribunalul 

Bucureşti,  în sediul din Bucureşti, B-dul Unirii nr. 37, sector 3, având repartizate următoarele 

spaţii care se găsesc la parter, etaj 1, etaj 3, etaj 3M şi etaj 4: 2 camere pentru arhiva veche; un 

spaţiu compartimentat pentru arhiva curentă; 2 camere pentru registratură; 4 săli de şedinţă; 14 

birouri (spaţii) pentru judecători; 17 birouri (spaţii) pentru grefieri; 2 birouri (spaţii) pentru 

procurori; 1 spaţiu pentru Biroul de informare şi relaţii publice; 1 spaţiu cu destinaţie de cameră de 

consiliu.  

Sala de consiliu, care avea şi destinaţia de bibliotecă, a fost preluată de Tribunalul 

Bucureşti în anul 2013, pe fondul lipsei acute de spaţiu a acestei instanţe pentru organizarea 

birourilor de grefieri. Aşadar, în prezent nu există un spaţiu cu destinaţia de sală de întruniri pentru 

şedinţele de practică neunitară sau pentru activităţi de formare profesională ori pentru desfăşurarea 

activităţii de către auditorii de justiţie aflaţi în practică. 

Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti i-au fost repartizate 4 săli de judecată, din care două 

săli de judecată sunt destinate Secţiei civile (dimensiuni reduse, fără spaţiu destinat persoanelor 

private de libertate), iar celelalte două săli sunt utilizate deopotrivă de Secţia penală şi Secţia 

civilă (dimensiuni mai mari, cu spaţiu destinat persoanelor private de libertate). 

Se cuvine a evidenţia faptul că, raportat la numărul completelor de judecată, şedinţele de 

judecată se desfăşoară în doi timpi, fiind planificate câte două şedinţe de judecată în aceeaşi sală 

de judecată şi în aceeaşi zi, la intervale orare diferite. 

Totodată, există un spaţiu cu destinaţia de cameră de consiliu, ce reprezintă de fapt o 

anticameră care separă două săli de judecată (nr. 108 de nr. 113), în care sunt soluţionate cererile 

privind asociaţii şi fundaţii/asociaţii de proprietari/sindicate, respectiv propunerile de măsuri 

preventive formulate de Ministerul Public. 

În toate sălile de judecată există câte un computer ce este folosit la tehnoredactarea 

declaraţiilor, existând în dotare şi aparatură tehnică de înregistrare a şedinţelor. 

Sub aspectul spaţiilor cu destinaţia birou de judecători situaţia se prezintă în felul următor: 

la etajul 1 există 5 încăperi cu destinaţia de birou judecători, în care sunt repartizaţi câte 3 

judecători; la etajul 3 există un birou preşedinte (un singur judecător); birou vicepreşedinte (2 

judecători); birou în care sunt repartizaţi 4 judecători (transformat din birou al preşedintelui pentru 
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obţine spaţiu suplimentar pentru judecători); 3 birouri de 5 judecători (transformate din birouri de 

4 judecători); două birouri de 3 judecători. 

La etajul 4, în luna februarie 2017, cu sprijinul conducerii Tribunalului Bucureşti, a fost 

acordat temporar un spaţiu suplimentar în care îşi pot desfăşura activitatea 5 judecători, dar acest 

spaţiu nu are lumină naturală şi nici aerisire naturală. 

Este necesar a sublinia că schema aferentă posturilor de judecători a fost modificată în sens 

pozitiv, prin adăugarea unor noi posturi de judecători, în perioada 2012-2017, ajungând de la 37 

de posturi la 50 de posturi, în condiţiile în care spaţiul destinat Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

a rămas, în principiu, acelaşi.  

Astfel, dacă în privinţa birourilor în care îşi desfăşoară activitatea 3 judecători, putem 

susţine că spaţiul este rezonabil, nu aceeaşi este situaţia în cazul birourilor de 4 şi 5 judecători, 

care nu întrunesc cerinţele necesare pentru realizarea eficientă şi în condiţii de calitate a actului de 

justiţie. 

Totodată, birourile în care îşi desfăşoară activitatea grefierii şefi ai instanţei, majoritatea 

grefierilor de şedinţă şi unele din compartimentele auxiliare (Biroul de executări penale, Arhiva) 

nu beneficiază de lumină şi aerisire naturală, împrejurare care, pe termen lung, este de natură a 

facilita crearea unor probleme de sănătate personalului. 

Din punct de vedere informatic, toţii judecătorii şi grefierii de şedinţă au la dispoziţie 

computere. De asemenea, sunt dotate cu calculatoare şi compartimentele auxiliare. Toate 

calculatoarele sunt conectate la reţeaua internă, au configurat accesul la Internet şi la site-ul intern, 

precum şi la platforma de comunicare (chat) Spark. 

Deşi modern, sediul instanţei nu este de natură a satisface exigenţele realizării actului de 

justiţie în condiţii de eficienţă organizaţională, fiind necesare spaţii suplimentare nu doar pentru 

judecători şi personalul auxiliar, ci şi pentru gestionarea arhivei curente sau pentru amenajarea 

unui spaţiu propice audierii minorilor. 

În afara sediului instanţei, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti mai are un spaţiu în comuna 

Tunari, în care sunt depozitate dosarele înregistrate şi soluţionate în perioada 1970-1990 şi care nu 

au avut loc în arhiva curentă (dosarele care, potrivit legii, se păstrează permanent, dar pe care 

Arhivele Naţionale nu le preiau din lipsă de spaţiu de depozitare). În acelaşi sens, spaţiile 

rezervate arhivei civile curente şi arhivei vechi sunt insuficiente pentru arhivarea în bune condiţii a 

dosarelor, al căror număr a crescut în mod constant. 

Portalul instanţei este administrat de grefierul şef al instanţei, sub coordonarea 

preşedintelui instanţei, deşi se resimte nevoia unui specialist (grefier informatician). Pe portalul 

instanţei sunt publicate informaţii de interes pentru public referitoare la activitatea instanţei 

(organizarea instanţei, programul de lucru, modele cereri pentru justiţiabili, calculator taxe de 

timbru şi cauţiuni, acte normative, jurisprudenţă etc.). 
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Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti are în dotare un autoturism folosit pentru transportul, în 

cazuri urgente, al persoanei care îndeplineşte atribuţiile agenţilor procedurali, al judecătorilor şi 

grefierilor în cazul efectuării cercetărilor locale, luării interogatoriului sau audierii unei persoane 

nedeplasabile şi pentru ridicarea consumabilelor necesare funcţionării instanţei, respectiv pentru 

transportul dosarelor.   

Paza Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, împreună cu cea a Tribunalului Bucureşti, a fost  

asigurată de Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti - Unitatea Militară 0456, 

Detaşamentul 2 Jandarmi. Paza instanţei este asigurată în comun cu cea a Tribunalului Bucureşti 

pe fiecare nivel, însă cea a celor 4 săli de şedinţă este asigurată de 4 jandarmi, care sunt anume 

desemnaţi pentru a efectua acest serviciu. 
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CAPITOLUL V 

Concluzii 

  

 Astfel cum se menţiona la începutul acestui raport, dincolo de cifrele care indică numărul 

dosarelor nou-intrate, stocul de dosare, numărul de puncte de complexitate, numărul şedinţelor 

de judecată şi numărul de hotărâri pronunţate, respectiv atacate şi desfiinţate, vorbim despre o 

echipă de oameni care a contribuit, într-o manieră profesionistă, la înfăptuirea justiţiei în 

decursul anului 2017.  

 Este adevărat faptul că, în anul 2017, volumul de activitate la nivelul instanţei a cunoscut 

o scădere semnificativă (37.385 de dosare pe rol), comparativ cu anul 2016 (47.639 de dosare pe 

rol), dar această împrejurare nu trebuie să fie considerată ca având caracter excepţional, ci 

reprezintă un pas spre normalitate. 

 Este absolut firesc să existe un just echilibru între volumul de activitate şi resursele 

umane, la fel cum existenţa unei infrastructuri materiale şi logistice este necesară pentru a 

asigura funcţionarea, dacă nu optimă, măcar normală a instanţei de judecată. 

 Din perspectiva resurselor umane, chiar dacă, prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 1220/2016, schema în ceea ce priveşte posturile de judecător a 

cunoscut o redimensionare prin raportare la volumul ridicat de activitate înregistrat în mod 

constant la nivelul acestei instanţe, schema aferentă personalului auxiliar şi conex nu a fost 

adaptată.  

 Or, între posturile de judecător şi posturile aferente personalului auxiliar şi conex este 

necesar să existe o corelare, un echilibru fără de care efortul constant depus de colectivul 

instanţei pentru creşterea şi stabilizarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei nu poate fi 

considerat viabil pe termen scurt şi mediu. Rolul personalului auxiliar şi conex este indispensabil 

pentru un act de justiţie eficient, bine organizat şi care să se desfăşoare într-un termen optim şi 

previzibil, iar judecătorul şi grefierul formează o echipă care contribuie la bunul mers al justiţiei.  

 În acest context, pentru gestionarea eficientă a volumului de dosare, precum şi pentru 

buna organizare a activităţii instanţei de judecată este imperios necesară redimensionarea 

schemei privind personalul auxiliar şi conex, fiind efectuate demersuri în acest sens atât de către 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, cât şi de către Curtea de Apel Bucureşti. 

 Totodată, se cuvine a evidenţia că membrii organizaţiei s-au străduit să-şi îndeplinească 

atribuţiile cu celeritate, ceea ce a condus la reducerea considerabilă a primului termen de 

judecată, respectiv a datei recomandate în materie civilă, creşterea operativităţii şi soluţionarea 

pricinilor într-un termen optim şi previzibil. 
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 Pe de altă parte, deşi remarcăm un regres la indicatorului „Redactări peste termenul 

legal”, pentru care instanţa a obţinut în anul 2017 calificativul „Ineficient”, comparativ cu anul 

2016, când a obţinut calificativul „Satisfăcător”. 

 Aşadar, este necesar să intensificăm efortul pentru a îmbunătăţi acest indicator de 

eficienţă, întrucât, chiar dacă instanţa de judecată are o medie foarte bună a duratei de 

soluţionare a cauzelor, nerespectarea termenului de redactarea a hotărârilor judecătoreşti 

afectează imaginea justiţiei ca serviciu public şi reprezintă o disfuncționalitate care deformează 

realitatea cu privire la calitatea actului de justiţie.  

 Or, o justiţie întârziată echivalează cu o justiţie negată, motiv pentru care principalul 

obiectiv pentru anul 2018 este reprezentat de diminuarea semnificativă, până la eliminare, a 

numărului de hotărâri judecătoreşti neredactate în termenul legal. 

 În acest context, echipa managerială va continua să adopte măsuri administrative de 

natură a facilita redactarea în termen a hotărârilor judecătoreşti, fiind însă necesar ca judecătorii 

şi personalul auxiliar să acorde o atenţie particulară acestui aspect. 

 Din perspectiva resurselor materiale, este lesne de observat că spaţiul în care îşi 

desfăşoară activitatea instanţa nu mai este în măsură să corespundă nevoilor actuale. În prezent, 

spaţiul insuficient generează dificultăţi în organizarea activităţii instanţei, consecinţele fiind 

supraaglomerarea birourilor, desfăşurarea unor şedinţe de judecată în doi timpi, depozitarea 

dosarelor în spaţii improprii. 

 Sub acest aspect, în decursul anului 2017, conducerea instanţe a înaintat ordonatorului 

terţiar de credite o solicitare privind necesitatea iniţierii şi coordonării demersurilor către 

Ministerul Justiţiei de mutare a Judecătoria Sectorului 2 București într-un sediu special proiectat 

/ compartimentat / reamenajat pentru a servi activităţii complexe de înfăptuire a justiţiei de către 

Judecătoria Sectorului 2 București, adaptat cerinţelor actuale şi pe termen lung. Decidentul 

pentru această solicitare este Ministerul Justiţiei, context în care, pentru anul 2018, vor fi 

efectuate noi demersuri sub acest aspect.  

 Din punct de vedere managerial, activitatea conducerii instanţei a fost caracterizată prin 

transparenţă decizională, comunicare clară şi eficientă, empatie şi echilibru, promovarea 

iniţiativei şi recunoaşterea meritelor, colaborare şi receptivitate, dar şi prin adoptarea unor 

măsuri ferme spre respectarea riguroasă a dispoziţiilor legale şi regulamentare. În acest sens, s-a 

reuşit eficientizarea activităţii la nivelul Colegiului de conducere, a fost facilitată comunicarea 

organizaţională prin intermediul mijloacelor electronice (Chat şi Intranet), s-a încercat alocarea 

judicioasă a personalului auxiliar şi conex, precum şi restructurarea şi optimizarea informaţiilor 

furnizate pe portalul instanţei de judecată. 

 Totodată, pe portalul instanţei de judecată au fost publicate Buletinul  Jurisprudenţei 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti nr. 1/2016 şi nr. 2/2017 (semestrul I), un instrument apt să 
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atribuie actului de justiţie un caracter de predictibilitate, cel puţin la nivel orientativ, dar şi să 

contribuie la apropierea justiţiei faţă de justiţiabili.  

 Pentru anul 2018, bazându-ne pe un corp de judecători de foarte bună calitate 

profesională şi umană, animat de motivaţie individuală pentru dezvoltare continuă, 

autoperfecţionare, afirmare şi promovare, în egală măsură pe un corp al auxiliarilor de 

specialitate relativ bine instruit, la care se adaugă un management participativ şi situaţional, 

principalele direcţii de orientare vor fi centrate pe: 

 intensificarea demersurilor pentru asigurarea unei infrastructuri materiale care să 

corespundă cerinţelor actuale şi pe termen lung ale instanţei de judecată; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciului public desfăşurat în beneficiul justiţiabililor de 

către compartimentele auxiliare; 

 menţinerea şi, după caz, creşterea calificativelor pentru indicatorii de eficienţă a 

activității instanţei, cu o atenţie specială asupra indicatorului „Redactări peste 

termenul legal”;  

 dezvoltarea culturii organizaţionale la nivelul instanţei spre creşterea gradului de 

coeziune şi satisfacţie în rândul membrilor organizaţiei; 

 exercitarea planificată a funcţiei de control preventiv şi corectiv. 

 Încheiem prin a sublinia faptul că, în opinia noastră, un act managerial caracterizat prin 

transparenţă, argumentaţie, comunicare clară şi eficientă în dublu sens, colaborare, empatie şi 

receptivitate va fi în măsură să genereze schimbare, însă condiţionat de un efort comun! 

           Judecător Bogdan Alex Arghir 

      Preşedintele Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

       
 

                    Bucureşti 

             23 Ianuarie 2018 

 

 

 Acest raport de activitate este rezultatul unui efort de echipă, la întocmirea lui 

contribuind în mod semnificativ doamna grefier Iuliana Dobre-Agapie, Grefierul Şef al 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

 Adresez mulţumiri judecătorilor, respectiv personalului auxiliar şi conex pentru 

activitatea desfăşurată în anul 2017!  
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