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Capitolul I 

 

Introducere 

 

 
 Realizarea 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 2016 a devenit aplicabil un nou Regulament de organizare al instanţelor 

judecătoreşti (în continuare ROIJ), aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/17.12.2015, de natură a corespunde mai bine actului de justiţie înfăptuit 

sub imperiul noilor Coduri de procedură civilă şi penală.  

 Totodată, deciziile Curţii Constituţionale a României atât în materie civilă, cât mai ales în 

materie penală, au determinat nu doar adoptarea unor noi soluţii legislative, ci au condus la 

producerea unor schimbări importante în activitatea de înfăptuire a justiţiei.  

 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 adoptate 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. 
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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. 

 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 implementarea 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 institui o 

cultură 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 2016, 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 echitabilă; 

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

instanţei;  

 restructurarea şi optimizarea informaţiilor furnizate pe portalul instanţei de 

judecată;  

 creşterea calităţii serviciului public desfăşurat în beneficiul justiţiabililor de către 

compartimentele auxiliare; 

 eficientizarea activităţii colegiului de conducere; 

 facilitarea comunicării organizaţionale prin intermediul mijloacelor electronice 

(chat şi intranet). 

 Întocmirea 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 
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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. 

 Nu mai puţin adevărat este faptul că 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 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, viziunea 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 2016 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 2016 instanţa a funcţionat cu o schemă de personal în care au 

existat 46 de posturi de judecător, dar din cauza unor diferite împrejurări (transfer, concediu de 

creştere a copilului, promovare în funcţie de execuţie) şi-au desfăşurat efectiv activitatea, în 

medie, 39 de judecători (în scădere faţă de media anului 2015, respectiv 42 de judecători). 

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

alocate 38 de posturi, desfăşurându-şi activitatea, în medie, 32 de judecători (în scădere faţă de 

media anului 2015, anume 34 de judecători), iar în cadrul secţiei penale au fost alocate 8 posturi, 

desfăşurându-şi activitatea, în medie, 7 judecători (în scădere faţă de media anului 2015, anume 

8 judecători). 

În privinţa completurilor evidenţiem următoarele: 

a) în cadrul secţiei civile:  

 există 5 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;  

 aproape toţi judecătorii definitivi ai secţiei civile, cu excepţia judecătorului 

care conduce departamentul de relaţii şi informaţii cu publicul, soluţionează 

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

sindicate, asociaţii de proprietari) 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 2016, 

comparativ cu anul 2015, situaţia se prezintă după cum urmează: 
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i. stoc de dosare: 

iniţial 

- civil: 9.660 - (12.263 în 2015);            total    

- penal: 228 - (233 în 2015);                  9.888   (12.496 în 2015) 

 

final 

- civil: 4.582  (9.660 în 2015)               total 

- penal: 552  (228 în 2015)               5.134 (9.888 în 2015) 

 

 

ii. dosare nou-intrate: 

- civil: 33.852 - (71.946 în 2015);            total 

- penal: 3.899 - (1.826 în 2015);            37.751 (73.772 în 2015) 

 

 

iii. dosare pe rol: 

- civil: 43.512 - (84.209 în 2015);            total 

- penal: 4.127 - (2.059 în 2015);            47.639 (86.268 în 2015) 

 

 

iv. dosare soluţionate 

- civil: 38.930 - (74.549 în 2015);            total  

- penal: 3.575 - (1.831 în 2015);             42.505 (76.380 în 2015) 
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 Luând în considerare datele statistice menţionate anterior, activitatea instanţei în anul 

2015 s-a caracterizat prin următoarele:  

- stocul de dosare a scăzut cu aproape 50%; 

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

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

- numărul de dosare aflate pe rolul instanţei a scăzut cu mai bine de 35.000 de 

dosare; 

- numărul total de dosare soluţionate a scăzut cu mai bine de 30.000 de dosare. 

 Este necesar a releva faptul că scăderea numărului de dosare în domeniul civil a constituit 

efectul stabilizării competenţei în materia instanţei de executare, conform OUG nr. 1/2016 

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

normative conexe. 

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

augmentarea efectivă a numărului de dosare nou-intrate, ci şi de cuantificarea reală a activităţii 

judecătorilor specializaţi în penal prin intermediul contabilizării dosarelor asociate, conform 

ROIJ. 

 Totodată, scăderea numărului de dosare pe rol a condus, în mod automat, la scăderea 

numărului de dosare soluţionate. 

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

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

a) Secţia civilă: 

  

Denumire obiect 
Total dosare nou 

intrate în anul 2016 
Total complexitate dosare 

nou intrate în anul 2016 

încuviinţare executare silită 15.195 15.208 

investire cu formulă executorie 2.887 2.887 

plângere contravenţională 2.476 12.493 

cerere de valoare redusă 2.387 7.168 

contestaţie la executare 2.081 16.145 

pretenţii 1.976 16.256 

ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 946 4.755 

acţiune în constatare 672 6.727 

validare poprire 478 2.469 

divorţ 417 2.153 

modificări acte constitutive persoane juridice 362 1.448 

întoarcere executare 329 2.522 
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obligaţie de a face 266 1.997 

acordare personalitate juridică 220 880 

alte cereri 193 1.001 

Cerere în anulare (OUG 119/2007) 176 889 

suspendare provizorie 164 692 

acțiune în răspundere delictuală 163 1.356 

ordonanţă preşedinţială 156 975 

pensie întreţinere 143 437 

anulare act 136 1.369 

evacuare art. 1033 CPC ş.u. 120 634 

uzucapiune 116 1.203 

punere sub interdicţie 104 734 

contestaţie creditor Legea 77/2016 100 717 

 

b) Secţia penală: 

 

Denumire obiect 
Total dosare nou 

intrate în anul 2016 
Total complexitate dosare 

nou intrate în anul 2016 

măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară 626 3.507 

verificare măsuri preventive (art.207 NCPP) 391 3.656 

confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) 302 1.514 

confiscare specială (art.315 lit. c  NCPP) 259 2.114 

plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) 230 1.798 

supravegherea tehnică (art.139 NCPP) 200 1.477 

verificare măsuri preventive (art.208 NCPP) 194 2.026 

obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP) 155 1.109 

furtul calificat (art.229 NCP) 141 1.171 

luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP) 139 1.075 

contestaţia la executare (art.598 NCPP) 122 1.045 
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II.2. Încărcătura pe judecător şi pe scheme 

Dintr-o schemă de 46 de judecători, în decursul anului 2016 şi-au desfăşurat efectiv 

activitatea, în medie, 39 de judecători (în scădere faţă de media anului 2015, respectiv 42 de 

judecători), repartizaţi astfel: în cadrul secţiei civile, în medie, 32 de judecători; în cadrul secţiei 

penale, în medie, 7 judecători. 

În anul 2016 au existat fluctuaţii importante de personal, ca urmare a promovării, 

transferului de la şi către această instanţă sau intrării în concediu de creştere a copilului, 

împrejurări care au determinat desfiinţarea a 4 completuri de judecată şi repartizarea ciclică a 

dosarelor.    

În anul 2016, 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: 

 

 1.360 dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv activitate 

(43.512 / 32), observându-se o scădere substanţială faţă de anul 2015 – 2.477 

dosare); 

 1.145 dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul de judecători prevăzuţi în schemă (43.512 / 38), rezultând o 

scădere importantă faţă de anul 2015 – 2.406 dosare. 

 

b) Secţia penală: 

 

 590 dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare rulate 

la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv activitate (4.127 / 

7), observându-se o creştere substanţială faţă de anul 2015 – 257 dosare 

(dublarea încărcăturii); 

 516 dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare rulate 

la numărul de judecători prevăzuţi în schemă (4.127 / 8), rezultând o creştere 

importantă faţă de anul 2015 – 206 dosare (dublarea încărcăturii). 
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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, a fost următoarea: 

 

 1.222 dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul mediu al judecătorilor care au desfăşurat efectiv activitate 

(47.639 / 39), observându-se o scădere substanţială faţă de anul 2015 – 2.054 

dosare;  

 1.036 dosare – încărcătură calculată prin împărţirea numărului de dosare 

rulate la numărul de judecători prevăzuţi în schemă (47.639 / 46), rezultând o 

scădere faţă de anul 2015 – 1.917 dosare. 

1.917

2.054

1.036

1.222

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

2015

2016 Încărcătură pe judecători care au
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de dosare

Încărcătură pe judecători prin
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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 judecător şi grefier, în materie 

civilă, în activitatea de regularizare a cererilor de 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 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. Operativitatea soluţionării cauzelor 

 Din perspectiva operativităţii generale a instanţei, în anul 2016 s-a înregistrat un procent 

de 94,43%, comparativ cu anul 2015 (91,33%), rezultând o creştere de peste 3%. 

 Sub aspectul operativităţii pe secţii: 

a) în materie civilă s-a înregistrat un procent de 95,21%, comparativ cu anul 2015 

(91,38%), sens în care se poate observa o îmbunătăţire de peste 3%; 

b) în materie penală s-a înregistrat un procent de 86,62%, comparativ cu anul 2015 

(89,09%), sens în care se poate observa o scădere de peste 2%. 

În tabelul următor este evidenţiată o situaţie statistică din perspectiva materiilor clasice, 

penal şi civil: 

  

 

Stadiu
l 

proce-
sual 

Stoc anterior 
Dosare nou 

intrate 
Total dosare pe 

rol 
Dosare 

soluţionate 

Stoc la 
sfârşitul lunii 

(inclusiv 
dosarele 

suspendate) 

Dosare 
suspendate 

Operati
vitatea 

(%) 

Nr. 

Total 
puncte 

de 
compl
exitate 

Nr. 

Total 
puncte 

de 
complex

itate 

Nr. 

Total 
puncte 

de 
complex

itate 

Nr. 

Total 
puncte 

de 
complexi

tate 

Nr. 0 Nr. 

Total 
puncte 

de 
compl
exitate 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

                  

TRIBUNALUL BUCUREŞTI 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 2 

PENA
L 

228 710 3.899 29.079 4.127 29.789 3.575 27.566 552 2.223 0 0 86,62% 

CIVIL 9.660 40.366 33.852 114.230 43.512 154.596 38.930 135.841 4.582 18.755 2.625 15.681 95,21% 

TOTA
L 

9.888 41.076 37.751 143.309 47.639 184.385 42.505 163.407 5.134 20.978 2.625 15.681 94,43% 
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Totodată, operativitatea clasică pe materii se prezintă în felul următor: 

  

  

Nr. 

crt. 
Materia 

Stadiul 

proce-

sual 

Stoc 

inițial 

la data 

de 

01.01.

2015 

Dosare 

nou 

intrate 

Total 

dosare 

(volum 

de 

activita-

te) 

Soluțio-

nate 

Stoc 

final la 

data 

de 

31.12.

2015 

Suspen-

date 

Operati-

vitate 

% 

1 Civil Fond 8.381 28.234 36.615 32.510 4.105 970 91,20% 

2 

Litigii cu 

profesio

niștii 

Fond 1.239 4.293 5.532 4.881 651 463 96,29% 

3 
Litigii de 

muncă  

Fond 8 3 11 5 6 1 50,00% 

4 

Conten-

cios 

adminis-

trativ şi 

fiscal 

Fond 32 36 68 50 18 3 76,92% 

TOTAL 

GENERAL 

Fond 9.660

  

32.566 42.226 37.446 4.780 1.437 91,80% 
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 În ceea ce priveşte operativitatea fiecărui judecător care şi-a exercitat activitatea în cadrul 

instanţei, distinct pe fiecare secţie, situaţia statistică se prezintă după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
judecătorului 

Nr. de 
şed. la 
care a 

participat 

Nr. de 
şedinţe 

conduse 

Dosare 
nou 

intrate in 
anul 
2016 

Dosare 
rulate 

Dosare 
soluţionate 

Hotărâri 
redactate 

Hotărâri 
redactate 

peste 
termenul 

legal 

Operativi
tate (%) 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

Secția penală 

1 BOERESCU CIPRIAN 107 107 580 984 527 527 57 53,56 

2 BOGDAN IOANA 96 96 525 840 488 488 63 58,10 

3 
CIORGODĂ TOMA 

FLORIAN 
101 101 515 776 503 503 14 64,82 

4 
MOISE MARIAN 

VIRGIL 
92 92 535 847 471 471 90 55,61 

5 
PAVEL 

MIRCEA 
CĂTĂLIN 

Penal 29 29 277 316 219 219 1 69,30 

Civil 1 1 0 1 0 0 0 0,00 

6 RIZESCU FLORINA 95 95 524 882 510 510 13 57,82 

7 
UNCHEŞELU 

MARCELA ALINA 
97 97 447 623 407 407 29 65,33 

8 
VÂRŞESCU 
MARIANA 

CONSTANŢA 
92 92 496 734 449 449 22 61,17 

Secția civilă 

1 Arghir Bogdan  83 83 605 1.017 709 709 0 69,71 

2 
Barcău Adriana 

Daniela  
4 4 1108 1.935 1248 1248 272 64,50 

3 Bănică Anca Maria  87 87 184 77 38 38 0 49,35 

4 
Bobeică Chiriţă Dorina 

Georgiana  
31 31 210 448 335 335 0 74,78 

5 Ciocan Radu Andrei  34 34 869 981 630 630 37 64,22 

6 Coca Alexandra  45 45 426 775 561 561 0 72,39 

7 
Cojocaru Cristian 

Mihai  
108 108 1161 1774 1259 1259 159 70,97 

8 
Copăcian Georgiana-

Olivia  
16 16 118 328 232 232 0 70,73 

9 Creţescu Elena  56 56 310 885 542 542 89 61,24 

10 Cristian Mircea Vlad  45 45 779 1.110 677 677 98 60,99 

11 David Marius Daniel  111 111 1094 1816 1189 1189 198 65,47 

12 Drecea Nadina  40 40 121 869 464 464 208 53,39 
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13 Duma Roxana Mihaela  103 103 1.130 2.065 1.365 1.365 353 66,10 

14 Fintoc Maria-Cristina  101 101 1.282 2.086 1.438 1.438 292 68,94 

15 Florea Ecaterina  67 67 661 1.195 798 798 121 66,78 

16 Gaje Alina  30 30 567 717 511 511 0 71,27 

17 Gavrilă Elena Diana  98 98 1.090 1.781 1.226 1.226 273 68,84 

18 
Iacob (fostă Hobincu) 

Alexandra  
4 4 48 126 126 126 0 100,00 

19 Ivan Daniela Cristina  2 2 174 71 42 42 0 59,15 

20 Ivan Mihaela Dorina  76 76 1.029 1.892 1.275 1.275 47 67,39 

21 Macarie Adriana  85 85 1.157 1.855 1.333 1.333 84 71,86 

22 Mihali Viorescu Lucian  183 183 1.123 1.577 1.154 1.154 2 73,18 

23 Militaru Serena Evda  49 49 304 1.553 725 725 213 46,68 

24 Mitroi Reli Roxana  107 107 1.018 1.664 911 911 3 54,75 

25 Mîndru Luminiţa Mirela  79 79 1.133 1.849 1.216 1.216 17 65,77 

26 Monea Crina Corina  104 104 1.123 1.915 1.248 1.248 3 65,17 

27 Oancea Cătălin Adrian  77 77 733 1.370 871 871 124 63,58 

28 Osiceanu Mihai Narcis  93 93 1.191 1.892 1.261 1.261 20 66,65 

29 Păun Andrei-Aurel  105 105 1.196 2.084 1.359 1.359 411 65,21 

30 Pelin Oana Elena  74 74 1.102 1.807 1.282 1.282 99 70,95 

31 Pena Anca Maria  108 108 1.079 2.402 1.342 1.342 369 55,87 

32 
Petrescu Valentina 

Liliana  
87 87 1.149 1.582 1.177 1.177 0 74,40 

33 
Popescu Ioana 

Andreea  
60 60 660 1.182 871 871 180 73,69 

34 Popescu Irina Gabriela  51 51 244 1.166 788 788 471 67,58 

35 Popescu Mariana  77 77 1.046 1.731 1.199 1.199 109 69,27 

36 Sigmund Nicoleta  78 78 1.132 1.542 1.255 1.255 88 81,39 

37 Sîrbu Ioana Adriana  87 87 1.419 1.774 1.283 1.283 11 72,32 

38 Stoenescu Oana Irina  45 45 417 765 640 640 1 83,66 

39 
Stoica Monica 

Mirabela  
98 98 1.081 1.576 1.169 1.169 2 74,18 

40 Ţari Vlad  75 75 1.050 1.574 1.210 1.210 1 76,87 

41 
Vernea Sorin 

Alexandru  
8 8 270 226 215 215 0 95,13 

42 Viorel Georgeana  70 70 500 1.098 702 702 0 63,93 

43 Viuleţ Lilica  78 78 759 1.421 1.055 1.055 288 74,24 

Total Secţia penală 710 710 3.899 6.003 3.574 3.574 289 59,54 

Total Secţia civilă 3.019 3.019 33.852 57.553 38.931 38.931 4.643 67,64 

Total judecătorie 3.729 3.729 37.751 63.556 42.505 42.505 4.932 66,88 
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II.4. 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 2016, 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 „SATISFĂCĂTOR” la un 

indicator (redactările peste termenul legal). 

  

 Gradul de performanţă final al instanţei pentru anul 2016 a fost „EFICIENT”.  
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 Potrivit aplicaţiei Statis, gradul de performanţă al instanţei, precum şi situaţia pe materii 

se prezintă în felul următor:  

 
SITUATIE STATISTICĂ 

E06.Q06 Indicatori Eficienţa, analiza Materie Juridică. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanța: {judecătorie} Instanța: 
{Judecătoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcție ordonare: {crescător}  

Export Excel 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

 
 

E01 E02 E03 E04 E05 
 

 
 

 
 

Persoana conectată: instanța 
 

  

 LISTA REZULTATE  

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 
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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) 

 

 

 

 LISTA REZULTATE  

SITUATIE STATISTICĂ 

E01.Q06 Rata de soluționare, analiza Materie Juridică. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanță: {judecătorie} Instanța: 
{Judecătoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcție ordonare: {crescător}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 05 ianuarie 2017 

Export 
 Excel 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA INTRATE 
TOTAL 

DIN CARE 
DIN 

INTRATE 
F E S I 

17590 46,6% 37728 41618 72,9% 110,3%  

   

Persoana conectată: instanța 
 

ORD. 
MATERIE  
JURIDICA 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

RAPORTA
T 

LA 
INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN 
INTRATE 

F E S I 

1 Civil 12922 45,7% 28245 32388 77,5% 114,7%  

   

2 
Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

55 152,8% 36 61 27,8% 169,4%  

   

3 
Litigii cu 
profesioniştii 

3200 74,5% 4298 4661 52,2% 108,4%  

   

4 
Litigii de 
muncă 

3 100,0% 3 4 100,0% 133,3%  

   

5 
Minori şi 
familie 

969 75,9% 1277 1328 46,6% 104,0% 
 

 

  

6 Penal 441 11,4% 3869 3176 71,5% 82,1% 
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2. Stocul de dosare 

 

SITUATIE STATISTICA 

E02.Q06 Vechime dosare în stoc, analiza Materie Juridică. 
CRITERII DE CAUTARE 

Stoc la data: {31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanța: {judecătorie} Instanța: {Judecătoria 
SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcție ordonare: {crescător}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 05 ianuarie 2017 

Export Excel 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

13700 1168 8,5% 
 

 

  
Persoana conectată:  

 

  

 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 8779 866 9,9% 
 

 

  
2 Contencios administrativ şi fiscal 30 3 10,0% 

 
 

  
3 Litigii cu profesioniştii 2837 177 6,2% 

 
 

  
4 Litigii de muncă 2 0 0,0%  

   
5 Minori şi familie 918 114 12,4% 

  
 

 
6 Penal 1134 8 0,7%  
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 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 417 

Mai vechi de 2 ani 111 

Mai vechi de 3 ani 41 

Mai vechi de 4 ani 35 

Mai vechi de 5 ani 22 

Mai vechi de 6 ani 20 

Mai vechi de 7 ani 10 

Mai vechi de 8 ani 5 

Mai vechi de 9 ani 7 

Mai vechi de 10 ani 7 

Mai vechi de 11 ani 2 

Mai vechi de 12 ani 4 

Mai vechi de 14 ani 2 

Mai vechi de 16 ani 1 
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3. Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

SITUATIE STATISTICA 

E03.Q06 Pondere dosare închise într-un an, analiza Materie Juridică. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanța: {judecătorie} Instanța: 
{Judecătoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcție ordonare: {crescător}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 05 ianuarie 2017 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

41618 39280 94,4%  

   
Persoana conectată: instanța 

 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Civil 32388 30714 94,8%  

   
2 Contencios administrativ şi fiscal 61 46 75,4% 

 
 

  
3 Litigii cu profesioniştii 4661 4265 91,5%  

   
4 Litigii de muncă 4 3 75,0% 

 
 

  
5 Minori şi familie 1328 1130 85,1%  

   
6 Penal 3176 3122 98,3%  
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4. Durata medie de soluţionare pe materii sau obiecte 

 

SITUATIE STATISTICA 

E04.Q06 Durata medie de soluționare, analiza Materie Juridică. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanța: {judecătorie} Instanța: 
{Judecătoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcție ordonare: {crescător}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 05 ianuarie 2017 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

41618 3176 38442 2,2 3,7 P C 
 

 
 

 
 

 
 

Persoana conectată: instanța 
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 Civil 32388 3,1 P C 
 

 
 

 
 

 
 

2 
Contencios administrativ şi 
fiscal 

61 9,0 P C 
 

 
 

 
 

 
 

3 Litigii cu profesioniştii 4661 6,3 P C 
 

 
 

 
 

 
 

4 Litigii de muncă 4 4,3 P C 
 

 
 

 
 

 
 

5 Minori şi familie 1328 7,3 P C 
 

 
 

 
 

 
 

6 Penal 3176 2,2 P C 
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5. Redactările peste termenul legal 

SITUATIE STATISTICA 

E05.Q07 Documente redactate peste Termen, analiza Materie Juridică. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanța: {judecătorie} Instanța: 
{Judecătoria SECTORUL 2 BUCURESTI} Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcție ordonare: {crescător}  

OS: date prezentate in raport valabile la: 05 ianuarie 2017 

Export 
Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTAR

E 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL F E S I 

NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

18165 6085 33,5% 58,8 30,3 38,5 
 
 

 
 

P M 
 

 
 

Persoana conectată: instanța 
 

  

 LISTA REZULTATE  

ORDIN
E 

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 

NUMAR 
DOSAR

E 
PONDERE 

MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

1 Civil 
1069

9 
3447 32,2% 67,6 31,6 41,2 

 
 

 
 

P M 
 

 
 

2 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

61 23 37,7% 83,7 32,0 53,3 
 

 

 
 

 
 

P M 
 

3 
Litigii cu 
profesioniştii 

4381 1336 30,5% 55,6 32,0 36,4 
 

 

 
 

P M 
 

 
 

4 Litigii de muncă 4 0 0,0% 0,0 32,0 6,3 P M 
 

 
 

 
 

 
 

5 
Minori şi 
familie 

1249 465 37,2% 48,0 29,9 36,4 
 

 

 
 

P M 
 

 
 

6 Penal 1771 814 46,0% 32,5 18,1 28,6 
 

 

 
 

 
 

P M 
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II.5. 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. 

c) În materie civilă, în cursul anului 2016, s-au exercitat căi de atac împotriva a 4.751 

de hotărâri judecătoreşti din totalul de 38.931 pronunţate, rezultând astfel un indice 

de atacabilitate de 12,20%, comparativ cu cel înregistrat în 2015 (4,82%). 

d) În materie penală, în cursul anului 2016, s-au exercitat căi de atac împotriva a 627 

de hotărâri judecătoreşti din totalul de 3.574 pronunţate, rezultând astfel un indice de 

atacabilitate de 17,54%, comparativ cu cel înregistrat în 2015 (22,6%). 

În mod subsecvent, la nivelul întregii instanţe, în anul 2016, s-au exercitat căi de atac 

împotriva a 5.378 de hotărâri judecătoreşti din totalul de 42.505 pronunţate, rezultând astfel un 

indice de atacabilitate de 12,65%, în comparaţie cu 2015 (5,25%). 

II.6. 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 hotărârilor judecătoreşti. 

a) În materie civilă, în cursul anului 2016, s-au exercitat căi de atac împotriva a 4.751 

de hotărâri judecătoreşti, din care au fost desfiinţate 885 de hotărâri (805 de hotărâri 

au fost modificate şi 80 hotărâri au fost casate), rezultând un indice de desfiinţare de 

2,27% (2,07% - modificate, 0,20% - casate), comparativ cu 2015 (1,23%). 

b) În materie penală, în cursul anului 2016, s-au exercitat căi de atac împotriva a 627 

de hotărâri judecătoreşti, din care au fost desfiinţate 161 de hotărâri (151 de hotărâri 

au fost modificate şi 10 hotărâri au fost casate), rezultând un indice de desfiinţare de 

4,50% (4.22% - modificate, 0,28% - casate), comparativ cu 2015 (7,97%). 

În mod subsecvent, la nivelul întregii instanţe, în anul 2016, s-au exercitat căi de atac 

împotriva a 5.378 de hotărâri judecătoreşti, din care au fost desfiinţate 1.046 de hotărâri (956 de 

hotărâri au fost modificate şi 90 hotărâri au fost casate), rezultând un indice de desfiinţare de 

2,46% (2,25% - modificate, 0,21% - casate), comparativ cu 2015 (1,39%). 
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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 
desfiinţ
ate în 

calea de 
atac 

Modi-
ficate 

Ca-
sate 

Pon-
derea 
ataca-
bilităţi

i 
% 
 

Pon-
derea 
hot.  
desf. 

în 
calea 

de 
atac 

% 
 

Pon-
derea 
hot. 

modific. 
% 
 

Pon-
derea 
hot. 

casate 
 Total, 

din 
care: 

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

Judecătoria 
Sector 2 

Bucureşti/ 
Secţia penală 

penal 3.574 627 161 151 10 
17,54

% 
4,50% 4,22% 0,28% 

Judecătoria 
Sector 2 

Bucureşti/ 
Secţia civilă 

civil 38.931 4.751 885 805 80 
12,20

% 
2,27% 2,07% 0,21% 

Total 
secţie/instanța  

42.505 5.378 1.046 956 90 
12,65

% 
2,46% 2,25% 0,21% 
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II.7. Durata de soluţionare a cauzelor    

Dreptul părţilor la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil cunoaşte o consacrare 

naţională, fie că vorbim despre Legea Fundamentală – art. 21 alin. 3 din Constituţia României – 

sau alte acte normative interne (art. 10 din Legea nr. 304/2004, art. 8 din Codul de procedură 

penală sau art. 6 din Codul de procedură civilă care operează cu un concept mai exigent – termen 

optim şi previzibil), dar şi o reglementare internaţională (art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale; art. 47alin. 2 din Carta drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene). 

Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, caracterul 

rezonabil al duratei procedurii trebuie evaluat în lumina circumstanţelor cauzei şi în raport cu 

următoarele criterii: complexitatea cauzei, comportamentul reclamantului şi al autorităţilor 

competente şi obiectul litigiului din perspectiva reclamantului. 

Dreptului părţilor la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil îi corespunde obligaţia 

judecătorului de a soluţiona pricina cu celeritate, întrucât nerespectarea în mod repetat şi din 

motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor 

constituie abatere disciplinară şi poate atrage răspunderea disciplinară. 

Totodată, este adevărat că justiţia, ca serviciu public modern, credibil şi previzibil, 

trebuie să răspundă nevoilor justiţiabililor privind înfăptuirea cu celeritate şi într-un termen 

rezonabil a actului de justiţie, dar trebuie arătat că primordială este calitatea actului de justiţie, 

ceea ce nu se poate asigura în condiţiile unei încărcări excesive a instanţei, care ar conduce la 

imposibilitatea cunoaşterii şi înţelegerii de către instanţă a raporturilor juridice, de cele mai 

multe ori complexe, deduse judecăţii în dosarele existente într-o şedinţă de judecată. 

În acest context, numai întârzierile în soluţionarea cauzelor imputabile instanţelor 

judecătoreşti competente pot să conducă la o eventuală constatare a depăşirii termenului 

rezonabil de soluţionare a cauzei, motiv pentru care instanţa de la Strasbourg a considerat că 

supraîncărcarea temporară a rolului unei instanţe nu angajează responsabilitatea internaţională a 

statelor contractante, dacă acestea adoptă cu promptitudine măsurile de natură să remedieze o 

asemenea situaţie, precum stabilirea unei anumite ordini provizorii în soluţionarea cauzelor, 

întemeiate pe urgenţa şi importanţa lor. 

Totodată, sunt de notorietate cauze în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

(CEDO) a constatat încălcarea dreptului la un proces echitabil prin nerespectarea termenului 

rezonabil care în procedură internă durase, spre exemplu, 7 ani, în timp ce instanţa europeană s-a 

pronunţat în cauză după 10 ani de la sesizare (cauza Floarea Pop c. România, hotărârea CEDO 

din 6 aprilie 2010, paragrafele 53 şi 55).  
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Din această stare de fapt rezultă că şi la nivelul CEDO – care se află într-o situaţie 

comparabilă cu cea a justiţiei din România ca volum de activitate raportat la numărul de 

judecători, necesitatea judecării cauzei într-un termen rezonabil, deşi reprezintă unul dintre cele 

mai importante elemente ale dreptului la un proces echitabil, trebuie să fie plasată într-un 

echilibru acceptabil cu necesitatea asigurării calităţii actului de justiţie. 

 La nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, media duratei de soluţionare a cauzelor, pe 

materii, se prezintă în felul următor: 

Sectorului 2 Bucureşti  

civil 0-6 luni 

penal 0-6 luni 

minori şi familie 0-6 luni 

contencios administrativ şi fiscal 6-12 luni 

comercial 0-6 luni 

conflicte de muncă şi litigii de asigurări 

sociale 
0-6 luni 

 

 Totodată, la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureştii, durata de soluţionare a cauzelor, 

pe materii şi intervale de timp, se prezintă în felul următor:  

MMaattee--  

rriiaa  

DDooss..  

ssoolluuțțiioo--

nnaattee  

((ttoottaall))  

Durata medie de soluţionare a cauzelor  
0-6 luni  6-12 luni  1-2 ani  Peste 2 ani  

Nr. dos. 
soluț. 

Procent 
(%) 

Nr. dos. 
soluț. 

Procent 
(%) 

Nr. dos. 
soluț. 

Procent 
(%) 

Nr. dos. 
soluț. 

Procent 
(%) 

1 22  33  
44  

  ((ccooll..  33  XX  

110000//ccooll..22))  
55  

66  
((ccooll..  55  XX  

110000//ccooll..22

))  

77  

88  
((ccooll..  77  XX  

110000//ccooll..22

))  

99  

1100  
((ccooll..  99  XX  

110000//ccooll..22

))  
Penal 3.574  3.428  96%  101  3%  3355  11%%  1100  00,,2288%%  

Civil 32.510  27.954  86%  2.724  8%  11..221177  44%%  661155  11,,8899%%  
Litigii cu 
profe-
sionişti 

4.881  3.556  73%  875  18%  
229900  66%%  116600  33,,2288%%  

Litigii de 
muncă 

5  4  80%  0  0%  11  2200%%  00  00  

Conten-
cios  

50  33  66%  5  10%  66  1122%%  66  1122,,0000%%  

TOTAL 
cauze 
soluțio

nate 

4411..002200  3344..997755    33..770055    11..554499    779911      
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CAPITOLUL III 

Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul instanţei 

 

III.1. Situaţia posturilor 

La data de 01.01.2016, în schema de personal a Judecătoriei Sectorului 2 erau prevăzute 

46 de posturi de judecători şi 75  de posturi pentru personalul auxiliar, iar spre sfârşitul anului  

schema a fost mărită cu 4 posturi de judecător. 

Pe parcursul anului 2016 în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, din totalul 

posturilor prevăzute pentru judecători, în medie au fost ocupate 39 de posturi de judecător, 

respectiv 32 de posturi de judecător în cadrul Secţiei civile şi 7 posturi de judecător în cadrul 

Secţiei penale.  

Schema posturilor efectiv ocupate a suferit fluctuaţii, temporare sau de lungă durată, ca 

urmare a unor împrejurări diverse (concedii prenatale şi pentru creşterea copilului, transfer).   

În astfel de  situaţii s-au aflat următorii: 

 judecător Copăcian Georgiana Olivia (concediu medical – prenatal începând 

cu 01.03.2016);  

 judecător Coman Georgiana (Prin Decizia nr. 259/22.04.2016, a Curţii de Apel 

Bucureşti, beneficiază de concediu creştere copil în vârstă de până la un an, 

începând cu data de 27.04.2016);  

 judecător Drecea Nadina (concediu medical-prenatal şi concediu de creştere a 

copilului începând cu 01.06.2016); 

 judecător Militaru Serena (concediu medical-prenatal şi concediu de creştere a 

copilului începând cu 19.08.2016, iar începând cu 01.01.2017 transfer la 

Tribunalul Bucureşti); 

 judecător Popescu Irina Gabriela (transfer la Tribunalul Bucureşti începând cu 

01.07.2016);   

 judecător Viorel Georgeana (transfer la Tribunalul Bucureşti începând cu 

01.07.2016);  

  judecător Popescu Ioana Andreea (transfer la Tribunalul Bucureşti începând cu 

01.10.2016);   

 judecător Bobeică-Chiriţă Dorina Georgeana (transfer la Judecătoria Răcari 

începând cu 01.05.2016). 

mailto:jud-sector2@just.ro


      

 

 

JUDECĂTORIA 

SECTORULUI 2 BUCUREŞTI 

 

 

 

 
 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891 Pagina 30 

Bucureşti, Sector 3, Bvd. Unirii nr. 37 

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

Urmare a demersurilor efectuate de conducerea instanţei în decursul anului 2016, dintre 

posturile temporar vacante au fost ocupate trei posturi de judecător, în temeiul dispoziţiilor art. 

134
1
 din Legea 304/2004. 

Pe categorii de personal auxiliar sunt prevăzute în schema instanţei următoarele posturi:  

 3 posturi de grefieri-şefi;  

 42 de posturi de grefier de şedinţă;  

 9 posturi de grefier-arhivar;  

 16 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:  

 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; 35 de grefieri de şedinţă; 1 grefier delegat la 

Compartimentul Asociaţii de Proprietari şi Persoane juridice; 2 grefieri 

repartizaţi la Compartimentul Executări civile, un grefier repartizat la 

Compartimentul Arhivă; 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 2016 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 2016 se prezintă 

astfel: 

- 2 grefieri-arhivari au demisionat, ca urmare a promovării concursului pentru 

ocuparea posturilor vacante de grefieri; 

- 2 grefieri-arhivari au fost transferaţi de la alte instanţe, din care unul pentru o 

perioadă determinată;  

- 2 grefieri au fost delegaţi la alte instanţe;  

-  un grefier a fost detaşat pe o perioadă de 6 luni la o altă instanţă, acesta reluându-şi 

activitatea în cadrul instanţei începând cu data de 01.12.2016;  

- 2 grefieri au fost transferaţi de la această instanţă, iar alţi 3 au fost transferaţi către 

această instanţă; 
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- 2 grefieri s-au aflat în concediu medical o perioadă îndelungată de timp;  

- 3 grefieri şi un grefier-arhivar s-au aflat în concediu de creştere a copilului, un 

grefier reluându-şi activitatea în cadrul instanţei la data de 17.11.2016; 

- doi grefieri au demisionat; 

- o doamnă grefier a intrat în concediu prenatal;  

- au fost numiţi 2 noi grefieri. 

Se impune a mai preciza că, în cursul anului 2016, a fost suplimentată schema 

personalului auxiliar cu 3 posturi de grefieri de şedinţă, însă nu a existat o corelare cu 

redimensionarea schemei aferente judecătorilor. 

Fluctuaţiile existente în cadrul schemei de personal în cursul anului 2016 au determinat 

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

către personalul existent.   

Conducerea secţiilor este asigurată de preşedinţii de secţii, dar în prezent funcția de 

președinte de Secție penală este vacantă (atribuțiile fiind exercitate prin rotaţie de judecătorii din 

cadrul Secţiei penale şi de Preşedintele instanţei). 

 

 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. 

 În ceea ce priveşte perfecţionarea continuă descentralizată, la nivelul instanţei s-a 

întocmit un plan de învăţământ profesional pentru anul 2016. 

 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 în cadrul 

instanţei. 

 În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în anul 2016, s-a manifestat o preocupare 

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

continuă schimbare. 

 În cadrul activităţilor de formare profesională continuă au fost abordate teme de interes 

ridicat pentru activitatea judecătorilor, în special aspecte care privesc elemente de noutate ca 

urmare a modificărilor legislative sau ca urmare a adoptării unor acte normative noi.  

 Printre acestea, în materie civilă putem enumera: 
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- Insolvenţa persoanei fizice - Legea nr. 151/2015; 

- Ordinul de protecţie - Legea nr. 217/2003; 

- Forţa   obligatorie a contractului - Teoria impreviziunii în Codul civil; 

 În materie penală, în cadrul procedurii de formare continua au fost dezbătute următoarele 

teme: 

- Contestaţia împotriva duratei procesului. Cadrul procesual şi condiţii de 

admisibilitate 

- Revizuirea. Cazuri şi condiţii de admisibilitate; 

- Regimul măsurilor educative neprivative de libertate; 

- Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 

- Evaluarea medicală a riscului de recidivă;   

- Măsurile asigurătorii. Condiţii şi competenţa luării măsurii; 

 Periodic, în cursul anului 2016, 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, în special cu privire la noile 

acte normative, constituie o premisă a practicii judiciare unitare. 

 Totodată, pe parcursul anului 2016 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: 

- Participanții – părțile (folosința și exercițiul drepturilor procedurale, persoane care 

sunt împreună reclamante sau pârâte, alte persoane care pot lua parte la judecată), 

Ministerul Public, reprezentarea; 

- Atribuţiile grefierului delegat la Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice. Modalităţi 

de implementare a ghidului de bune practici privind cooperarea între instanţe şi 

mass-media; 

- ECRIS: Citarea și comunicarea actelor de procedură; 

- Activitatea grefierului în situaţia primirii unei contestaţii împotriva duratei 

procesului  în cauzele penale aflate în cursul urmăririi penale; 

- Camera preliminară: obiectul camerei preliminare; dispoziții incidente cu privire 

la primirea rechizitoriului, înregistrarea dosarului și repartizarea aleatorie; 
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măsurile dispuse de judecătorul de cameră preliminară; atribuțiile grefierului în 

procedura camerei preliminare - coroborarea dispozițiilor din Codul de procedură 

penală cu cele din ROIJ; 

- Punerea în executare a hotărârilor penale - atribuţiile grefierului delegat la 

compartimentul executări penale - coroborarea dispozițiilor din Codul de 

procedură penală cu cele din ROIJ, cu Legea nr. 253/2013 şi cu Legea nr. 

254/2013; 

- Citarea în cadrul procedurii de cameră preliminară 

 În acelaşi sens, în decursul anului 2016, 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 2016 pe fiecare categorie de personal  

În cursul anului 2016 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare judecătorilor şi nici 

personalului auxiliar, însă preşedintele instanţei a sesizat preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, în 

temeiul dispoziţiilor art. 87 din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care 

funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, pentru a se dispune 

cercetarea prealabilă pentru doi grefieri arhivari.   

În cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, la nivelul anului 2016, 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 şi etaj 3: 2 camere pentru arhiva veche; camere pentru arhiva 

curentă; 2 camere pentru registratură; 4 săli de şedinţă (3 civile şi 1 penală); 13 birouri (spaţii) 

pentru judecători, din care 1 birou preşedinte, 1 birou vicepreşedinte; 17 birouri (spaţii) pentru 

grefieri, din care 1 birou pentru grefierii – şefi; 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.  

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

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

gestionarea arhivei curente sau pentru amenajarea unui spaţiu propice audierii minorilor. 

Astfel, birourile în care îşi desfăşoară activitatea grefierii de şedinţă şi unele din 

compartimentele auxiliare (ex.: biroul de executări penale), fiind situate în interiorul clădirii, nu 

beneficiază de lumină şi aerisire naturală, fapt care, pe termen lung, poate crea probleme de 

sănătate personalului. Pentru a se asigura birouri tuturor grefierilor şi judecătorilor, a fost crescut 

numărul de grefieri în mai multe birouri, doi judecători au fost repartizaţi într-o cameră improprie 

(sala specială de audiere), vicepreşedintele instanţei a împărţit biroul cu un judecător, preşedintele 

instanţei a renunţat la biroul său, preluând un birou mai mic, pentru a asigura spaţiul necesar 

creării unui birou pentru cinci judecători.  

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, că 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. 
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În cadrul secţiei civile, şedinţele de judecată se desfăşoară în trei săli de şedinţă, iar în 

cadrul secţiei penale această activitate se desfăşoară într-o singură sală de şedinţă. În cadrul acestei 

ultime secţii există un spaţiu cu destinaţie de cameră de consiliu.  

În toate sălile de judecată, inclusiv sălile de cameră de consiliu există câte un computer ce 

este folosit la tehnoredactarea declaraţiilor, iar toate sălile de judecată au în dotare aparatură 

tehnică de înregistrare a şedinţelor. 

În două dintre sălile de judecată (cea folosită de Secţia penală şi una dintre sălile Secţiei 

civile) există boxe pentru persoanele aflate în stare de arest sau de deţinere care participă la 

şedinţele de judecată. 

 Spaţiile folosite de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti în cursul anului 2016 au fost 

insuficiente, iar în contextul majorării schemei cu 3 grefieri şi 4 judecători acest aspect a 

determinat o reală problemă ajungându-se la supraaglomerarea birourilor de judecători şi grefieri.   

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 şi au configurat accesul la Internet. 

Portalul instanţei este administrat de grefierul delegat la Biroul de informare şi relaţii 

publice, sub coordonarea judecătorului desemnat să conducă acest compartiment, deşi se resimte 

nevoia unui specialist (grefier informatician). Pe portalul instanţei sunt publicate informaţii de 

interes pentru public referitoare la activitatea instanţei (programul de lucru, compartimentele 

auxiliare, componenţa secţiilor, completele de judecată, modele cereri pentru justiţiabili,  

calculator taxe de timbru şi  cauţiuni etc.), precum şi hotărâri  reprezentative  pentru  practica 

instanţei, selectate de judecătorii desemnaţi prin decizie a preşedintelui judecătoriei (separat 

pentru Secţia civilă şi Secţia penală).  

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 

Date statistice privind cooperarea internaţională 

 

 I. Cooperare judiciară internaţională în materie civilă: 

 În domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă au fost soluţionate, în 

principal, cereri formulate în temeiul Regulamentului nr. 1393/2007 privind notificarea sau 

comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 

comercială, Regulamentului nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în 

domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială, respectiv Regulamentului nr. 

1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.  

 Din punct de vedere statistic  situaţia se prezintă astfel: 

 

OBIECT ÎNREGISTRATE SOLUŢIONATE 

Cerere necontencioasă – notificare şi comunicare 

acte în temeiul Regulamentului nr. 1393/2007 

57 57 

Somaţie europeană de plată 6 6 

Comisie rogatorie internaţională 3 3 

 

 II. Cooperare judiciară internaţională în materie penală: 

 Cooperarea judiciară în materie penală a vizat în principal soluţionarea cererilor de 

emitere a mandatelor europene de arestare, soluţionarea cererilor de transfer de procedură, cereri 

de recunoaştere a hotărâri penale sau a altor acte judiciare străine (sancţiuni pecuniare). 

 Din punct de vedere statistic, situaţie se prezintă în felul următor: 

 

OBIECT ÎNREGISTRATE SOLUŢIONATE 

Mandat european de arestare 14 14 

Comisie rogatorie internaţională 34 31 

Transfer procedură în materie penală 7 7 

Recunoaştere hotărâri penale sau a altor acte 28 25 
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judiciare străine (sancţiuni pecuniare) 

 În urma aderării României la Uniunea Europeană, instanţele de judecată din România au 

dobândit un rol important în consolidarea spaţiului de libertate, securitate şi justiţie al Uniunii 

Europene. 

 Totodată, o condiţie esenţială pentru reformarea sistemului judiciar este reprezentată, fără 

îndoială, de crearea premiselor cooperării judiciare în vederea integrării în spaţiul european şi 

asigurării deplinei compatibilităţi instituţionale şi legislative cu sistemele judiciare europene. 

 De altfel, judecătorul naţional a devenit judecător european, iar acest dialog direct între 

autorităţile judiciare naţionale facilitează integrarea reală în „familia europeană”. În atare 

condiţii, judecătorii au acordat o atenţie aparte nu doar instrumentelor de cooperare judiciară, ci 

şi dezlegărilor date de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în materie.  

 În concluzie, apreciem că Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a contribuit la consolidarea 

spațiului european și a colaborat eficient cu autorităţile judiciare din celelalte state membre ale 

Uniunii Europene.  
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CAPITOLUL VI 

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 2016.  

 Este adevărat faptul că, în anul 2016, volumul de activitate la nivelul instanţei a cunoscut 

o scădere semnificativă (47.639 de dosare pe rol), comparativ cu anul 2015 (86.268 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.  

 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 efectuat deja un demers în acest sens. 

 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 diminuarea 

stocului de dosare la nivelul instanţei. 
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 Pe de altă parte, deşi remarcăm o îmbunătăţire a indicatorului „Redactări peste termenul 

legal” pentru care instanţa a obţinut în anul 2016 calificativul „Satisfăcător”, comparativ cu anul 

2015, când a obţinut gradul de eficienţă „Ineficient”, este necesar să intensificăm efortul pentru 

îmbunătăţi acest indicator de eficienţă. Or, chiar dacă instanţa de judecată are o medie foarte 

bună a duratei de soluţionare a cauzelor, astfel cum s-a evidenţiat prin datele statistice, 

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.  

 În acest context, conducerea instanţei 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. 

 Pe cale de consecinţă, în prima parte a anului 2017 vor fi iniţiate procedurile necesare 

pentru asigurarea unui sediu corespunzător desfăşurării activităţii Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti, adaptat cerinţelor actuale şi pe termen lung. 

 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, facilitarea comunicării 

organizaţionale prin intermediul mijloacelor electronice (implementarea unui Chat şi a unei 

reţele interne - Intranet), alocarea judicioasă a personalului auxiliar şi conex, precum şi 

restructurarea şi optimizarea informaţiilor furnizate pe portalul instanţei de judecată. 

 Odată cu prezentul raport, pe portalul instanţei de judecată se va publica Buletinul  

Jurisprudenţei Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti nr. 1/2016, un instrument apt să 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 2017, 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: 
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 asigurarea resurselor umane şi materiale necesare realizării unui act de justiţie 

caracterizat prin eficienţă şi calitate; 

 creşterea calităţii serviciului public desfăşurat în beneficiul justiţiabililor de către 

compartimentele auxiliare; 

 menţinerea şi, după caz, îmbunătăţirea indicatorilor 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 

             1 Februarie 2017 

 

 

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

contribuind în mod semnificativ domnul judecător Cătălin Adrian Oancea, 

Vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, precum şi 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 2016!  
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