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Principalele direcţii de acţiune propuse pentru activitatea instanţei 

în cadrul Proiectului de management  

 

 

 Apreciez că Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti este în măsură să îşi orienteze 

activităţile spre îndeplinirea, cu precădere, a următoarelor obiective generale: 

a) reorganizarea ca serviciu public; 

- Colegiul de conducere va stabili un standard al calităţii serviciului deservit 

justiţiabililor de către compartimentele care desfăşoară program cu publicul, 

coroborat cu verificări punctuale sub aspectul implementării; Acest standard, 

cuprins în reguli simple şi clare, care se circumscrie comportamentului optim 

în desfăşurarea relaţiilor cu publicul, urmează să fie determinat prin consultări 

directe cu cei implicaţi, apoi asimilat în şedinţe de formare; 

- alocarea judicioasă a resurselor umane, în funcţie de necesităţile instanţei, 

volumul de activitate şi specializarea resurselor umane, cu posibilitatea 

efectuării unor relocări spre optimizarea performanţei; 

b) creşterea calităţii actului de justiţie; 

- atingerea unui just echilibru între dezideratul justiţiabililor de a se judeca într-

un termen cât mai scurt (optim şi previzibil/rezonabil), respectiv scopul urmărit 

de judecător – pronunţarea unor hotărâri legale şi temeinice, urmată de o 

motivare ce respectă exigenţele procedurale din perspectivă naţională şi 

europeană, inclusiv din perspectiva diminuării stocului de dosare şi a redactării 

în termen a hotărârilor; 

- formarea profesională şi unificarea practicii judiciare nu pot fi disociate, 

întrucât formarea profesională constituie o premisă a practicii judiciare unitare, 

sens în care vor fi publicate pe intranet: referatele întocmite în cadrul 

învăţământului profesional; rapoartele judecătorilor cu atribuţii privind analiza 

practicii instanţelor de control judiciar; studiile întocmite de preşedinţii de 

secţie asupra problemelor de drept care au condus la pronunţarea unor soluţii 

diferite sau asupra problemelor de drept de mare noutate, care ar putea genera 

practică neunitară; materialele primite de judecători în cadrul programului de 

formare profesională continuă la care participă.  
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c) îmbunătăţirea imaginii justiţiei; 

- organizarea de evenimente publice – evenimente de tipul “ziua uşilor 

deschise”, dar şi conferinţe anuale organizate de exemplu, cu ocazia zilelor 

justiţiei; 

- crearea unei identităţi instituţionale prin formalizarea materialelor de 

comunicare, inserarea unor logo-uri, caractere, culori specifice; 

-  realizarea unui buletin de jurisprudenţă al instanţei în format electronic şi 

publicarea pe site-ul instanţei; 

- întocmirea şi distribuirea unor broşuri privind drepturile şi obligaţiile 

justiţiabililor în procesul civil şi în procesul penal. 

d) dezvoltarea relaţiilor organizaţionale;  

- organizarea la nivelul instanţei a unui Chat care va facilita procesul de 

comunicare; 

- facilitarea schimbului de opinii şi adoptarea unei atitudini deschise în relaţia cu 

interlocutorii, urmărind realizarea unei comunicări clare, eficiente şi 

constructive; 

- instituirea unei culturii organizaţionale ce se va caracteriza prin transparenţă, 

integritate, deschidere spre schimbare/dezvoltare, empatie şi echilibru, 

promovarea iniţiativei şi recunoaşterea meritelor, dar şi prin adoptarea unor 

măsuri ferme spre respectarea riguroasă a dispoziţiilor legale şi regulamentare. 

 

 Pentru ca organizarea administrativ-judiciară să fie unitară şi eficientă, iar mediul în 

care ne desfăşurăm activitatea să fie unul propice dezvoltării este imperios necesară existenţa 

unei strânse colaborări între toţi factorii implicaţi. De aceea, munca în echipă, consultarea 

colegilor (judecători sau membri ai personal auxiliar şi conex), respectiv comunicarea reală 

vor contribui la buna organizare şi funcţionare a instanţei. 

 Am convingerea că un act managerial caracterizat prin transparenţă, argumentaţie, 

colaborare şi receptivitate va fi în măsură să genereze schimbare, însă condiţionat de un efort 

comun! 

 

 

14.01.2016                                            Judecător Bogdan Alex Arghir 

            Preşedintele Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti      
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