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PREZENTAREA  GENERALĂ A INSTANŢEI 
 
 

Comparativ cu celelalte  instanţe din ţară egale in grad, Judecătoria  Sectorului 
3 Bucureşti este una dintre cele mai mari instanţe, dimensiune care este determinată 
atât de  volumul anual  de  activitate, cât si de schema de personal. 

   Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti funcţionează, alături de judecătoriile 
celorlalte sectoare ale Municipiului Bucureşti, în circumscripţia Tribunalului 
Bucureşti care, împreună cu Tribunalul Ilfov, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul 
Giurgiu, Tribunalul Teleorman şi Tribunalul Călăraşi, se află în circumscripţia Curţii 
de Apel Bucureşti.  

Din punct de vedere teritorial, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti are o 
circumscripţie întinsă, iar volumul de activitate este generat de factorul social,  
concretizat in procentul demografic ridicat al unităţii administrativ-teritoriale, in  
împrejurarea că pe raza teritorială a sectorului 3 Bucuresti se află sediile multor  
instituţii publice, societăţi bancare, Banca Naţională a României, societăţi 
comerciale, alte  persoane juridice  de drept privat  şi un număr  de  cinci secţii  de 
poliţie.  

Ca şi entitate organizatorică, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti este o instituţie  
fără  personalitate juridică, organizată  într-un sector  al municipiului Bucureşti, 
conform anexei 1  la  Legea  nr. 304/2004 la care sunt încadraţi judecători, personal 
auxiliar  de  specialitate, numiţi conform  Legii nr. 567/2004, personal  administrativ  
care desfăşoară  activităţi  administrative, angajat  cu  contract  individual de munca, 
care însă nu are calitatea de  funcţionar  public.  

In cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti funcţionează  două  secţii: civilă, 
respectiv  penală. Acestea  funcţionează separat  începând  cu anul 2007, conform 
Hotărârii nr. 262/2006 a Secţiei de judecători a Consiliului Superior al  Magistraturii.  

Conducerea Judecătoriei sectorului 3 Bucureşti este constituită  din  preşedinte,  
vicepreşedinte, preşedinţii secţiilor, civilă şi penală, Colegiul de Conducere şi  
Adunarea Generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţii specifice, exercitate în limita  
competenţelor legale.  

Din Colegiul de Conducere al Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti, ca şi în  anul 
precedent, alaturi de presedinte, fac parte patru judecatori alesi, trei de la secţia  civilă  
şi unul de la secţia  penală.  
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CAPITOLUL I - STAREA  INSTANŢEI ÎN  ANUL 2014 
 

I. 1. SECŢIUNEA  1- ACTIVITATEA INSTANŢEI  ÎN ANUL 2014 
 

I.1.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE LA NIVELUL INSTANŢEI, PE 
SECŢII/COMPLETE  SPECIALIZATE/ MATERII 
 
 I.1.1.1.Volumul total de activitate 
  
 În cursul anului 2014 au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Sectorului 3  
Bucuresti un număr de 81.346 dosare nou intrate din care 2.373 au fost cauze penale 
si 78.973 cauze civile.  
 Faţă  de anul 2012 cand au fost înregistrate un număr total de 46.463 dosare 
constatăm o  crestere  substanţială  a dosarelor nou intrate cu 34.883 cauze. In raport 
de anul  anterior când au fost înregistrate un numar de  68.812 cauze  constatam  că 
se înregistrează un ritm alarmant de   creştere   a dosarelor nou intrate. 
  Stocul de dosare la începutul anului 2014 a fost  de  16.278, din care 295 au 
fost cauze penale si 15.983 au fost cauze civile. In consecinţă, numărul total al 
cauzelor aflate pe rolul anului 2014 a fost de 97.624, din care 2.668 au fost cauze  
penale si 94.956 au fost  cauze civile.  
 Comparativ cu anul 2013 când au fost un numar de 82.655 de cauze pe rol, 
constatăm o creştere semnificativă  a dosarelor pe rol  cu 14.969 de cauze şi de 
asemenea, faţă de anul 2013, când au fost rulate  un număr de 86.218 cauze, se 
evidenţiază o creştere a dosarelor rulate cu 21.207 cauze.   
  

Numărul total de cauze soluţionate de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 
 

 În anul 2014 au fost soluţionate un număr de 97.624 cauze, din care 2.668 
cauze penale si  94.956 cauze  civile, mai mult  decât in 2013 cu  21.206 cauze şi 
decât în 2012 cu  38.549 cauze.  
 La sfârşitul anului  2014 au rămas de soluţionat un număr de 10.041 cauze, din 
care 409 cauze penale şi un număr de 9.632 cauze civile. Din cele 9.632 cauze civile 
ramase nesolutionate, 2.542 cauze sunt suspendate. Din cele 409 cauze penale  
ramase nesoluţionate, o  cauză este  suspendată.   
 Fata de anul 2013 se constată  o scădere   a stocului  de  dosare,  in materie  
civila, cu  6.351 dosare, dar o creştere a stocului de dosare  in materie penală cu 114 
dosare comparativ cu aceeaşi perioadă.  
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Referitor la dosarele mai vechi de 1 an, constatăm ca la sfârşitul anului 2014  
erau un număr de 518 din care 11 erau penale şi 507 erau cauze civile, mai putin 
decat in anul 2013, cu 103 cauze. Se constată asadar, o scădere a numărului de 
dosare  civile mai vechi de 1 an, de la  611 cauze  civile  la  507, dar o creştere a 
dosarelor penale mai  vechi de  1 an, de la 10 dosare la 11 dosare.  
 Se evidenţiază, totodată, o creştere a numărului dosarelor suspendate în anul  
2014, cu 152 cauze mai mult decât in anul 2013, de la 2.391 la 2.543.  
 Această scădere  a stocului de dosare se datorează cu precădere numărului 
foarte mare de cauze civile avand ca obiect incuviintare executare silită, înregistrate 
în anul 2014, care presupun o durată mai scurtă de soluționare, dosare ce au fost 
judecate de o medie de 32 judecatori ai secţiei civile în condiţiile implementării 
programului de normare a muncii judecatorilor și efortului sustinut depus de 
judecatori in vederea solutionarii cu celeritate a cauzelor.  

De multe ori ritmul de soluţionare a cauzelor a fost influenţat de complexitatea 
unor cauze cu multe părţi, dificultăţi accentuate în îndeplinirea procedurilor de citare 
în cauze cu elemente de extraneitate, dificultăţi de colaborare cu anumite instituţii 
(poliţie, I.M.L., Autoritatea Tutelară), imposibilitatea prezentării inculpaţilor arestaţi 
aflaţi în cauze la alte instanţe din ţară şi netransportabili, lipsa martorilor şi a unor 
interpreţi, refuzul unor experţi de a accepta expertizele dispuse de instanţă, motivat 
de lipsa de timp sau de vârsta înaintată, deşi se află în continuare în evidenţa Biroului 
Local de Expertize din cadrul Tribunalului Bucureşti sau depunerea cu întârziere a 
rapoartelor de expertiză, de formularea cu rea credinţă a unor multiple cereri de 
recuzare. Totuşi, în vedere urgentării soluţionarii cauzelor, în anul 2014 au fost 
aplicate un număr de 300 amenzi judiciare pentru abateri judiciare constatate de 
magistraţi, din care pentru  39 s-a revenit asupra  masurii si s-a  dispus exonerarea  de 
la plata amenzii, ca urmare a solutionarii  cererii de reexaminare. 

Se poate concluziona că, în ceea ce priveşte operativitatea în anul 2014, 
aceasta a fost peste cea a ultimilor doi ani, justificată de numărul foarte mare de 
cauze civile avand ca obiect incuviintare executare silită si efortului sustinut depus de 
judecatori in vederea solutionarii cu celeritate a cauzelor.  

Dinamica activităţii instanţei în anii  2012, 2013 si 2014, în cifre, se 
configurează astfel: 

  

Anul Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluţionat

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 

de 
perioadă

Suspen-
date 

Opera-
tivitate 

2012 16.414 46.463 62.877 49.034 13.843 3.116 82,05 % 

2013 13.843 68.812 82.655 66.377 16.278 2.391 82,69 % 

2014 16.278 81.346 97.624 87.583 10.041 2.543 92,11 % 
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I.1.1.2. Volumul de activitate pe sectii specializate / complete specializate 
/materii 

  
Volumul de activitate al secţiei civile  
 

 În cursul anului 2014 au fost înregistrate la sectia civilă a Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti un număr de 78.973 cauze civile.  
 Se constată, aşadar, raportat la anul anterior o  creştere considerabilă a 
dosarelor nou intrate civile cu 13.453 dosare.  
 Stocul de dosare civile la inceputul anului 2014 a fost de 15.983 dosare, în 
consecinţă, numărul total al dosarelor civile aflate pe rol în anul 2014 a fost de 
94.956 dosare.  
 Număr de cauze soluţionate de secţia civilă a Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti. 
 În anul 2014 au fost soluţionate un număr de 85.324 cauze civile, mai mult 
decat  în anul  2013 cu  22.213 dosare.  
 La sfârşitul anului 2014 au rămas de soluţionat un număr de 9.632 cauze civile. 
Din cele 9.632 cauze civile rămase nesoluţionate, 2.542 cauze sunt suspendate. 
 Faţă de anul 2013 se constată o scădere a stocului de dosare în materie civilă 
cu 6.351 dosare. 

În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de un an, la sfârşitul anului 2014 se 
constată un număr de 507 cauze, mai putin cu 104 cauze decât în anul 2013, iar în 
ceea ce priveste dosarele mai vechi de 6 luni, la sfârşitul anului 2014 se constată un 
număr de 1.800 cauze civile. 
  

Volumul de  activitate  al secţiei  penale  
 

 În cursul anului 2014 au fost înregistrate la secţia penală a Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti un număr de  2.373 cauze penale.  
 Se constată, aşadar, faţă de anul 2013, când au fost înregistrate un număr de  
3.292 dosare o scădere a dosarelor nou intrate cu 919. 
 Stocul de dosare penale la începutul anului 2014 a fost de 295 cauze, în 
consecinţă, numărul total al dosarelor penale aflate pe rol în anul 2014 a fost de 
2.668.  

Numărul de cauze soluţionate de secţia penală a Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti 
 În anul 2014 au fost soluţionate un număr de 2.259 cauze penale, mai puţin 
decât  în anul  2013 cu 1.007.  
 La sfârşitul anului 2014 au rămas de soluţionat 409 cauze penale.  
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 Faţă de anul 2013 se constată o creştere a stocului de dosare în materie penală 
cu 114 cauze.  

În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de un an, la sfârşitul anului 2014 se 
constată un număr de 11 cauze penale, iar în ceea ce priveşte dosarele mai vechi de 6 
luni, la sfârşitul anului 2014 se constată un număr de 49 cauze penale. 
 

I.1.1.3.Volumul de activitate  pe materii  
 
Pe completele specializate, situaţia statistică a dosarelor solutionate de 

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti se prezintă astfel: 
 
 ÎN MATERIE  PENALĂ 
 

a)Completele ce soluţionează cauzele penale privind infractiuni savarsite 
de inculpati minori sau săvârşite asupra partilor vatamate minore    
 Activitatea de soluţionare a cauzelor privind pe inculpaţii minori a fost 
desfăşurată în două complete penale tip oglinda, conduse de doamnele judecător 
Chiujdea Brînduşa, Craciun Alexandrina si Stoian Mihaela si domnul judecator 
Corobană Claudiu Eduard. 

În cursul anului 2014 au fost înregistrate un număr de 3 de cauze privind 
infracţiuni savarsite de inculpati minori sau infractiuni savarsite asupra minorilor, 
toate cu inculpaţi minori.  

De asemenea, au fost condamnaţi definitiv in cursul anului 2014 un număr de 
18 de inculpaţi minori.  

 
b) Completele specializate ce soluţionează infracţiuni de corupţie şi 

infracţiuni  asimilate acestora constituit conform  Legii nr. 78/2000. 
 În vederea soluţionarii  cauzelor privind infracţiuni de corupţie şi infracţiuni 
asimilate acestora, conform Legii nr. 78/2000, au fost  constituite două complete 
conduse de doamna judecător  Raluca Andraş  si domnul judecător Alexandru 
Umbreş. 

In cursul anului 2014 nu s-au înregistrat pe rolul instanţei   astfel de cauze 
penale. 
  

 ÎN MATERIE  CIVILĂ 
 

a) Completele ce soluţionează cauze cu minori şi de dreptul familiei 
Ţinând  seama de specificul instanţei, în raport de natura şi numărul cauzelor 

la această Judecătorie, exista 4 complete  pentru solutionarea cauzelor de minori si 
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familiei ce funcţionează în sistem oglindă, doamnele judecător conducând şedinţele 
de judecată ale acestuia o data la două săptămâni, potrivit planificării aprobate de 
către Colegiul de conducere. 

Litigiile privind dreptul familiei au avut ca obiect, în principal, cereri de 
desfacere a căsătoriei, încredinţare sau reîncredinţare minori (pe calea  ordonanţei 
preşedinţiale sau pe dreptul comun), dar şi cereri de stabilire sau tăgadă de 
paternitate, contestare paternitate, înregistrări tardive ale naşterii, decăderi din 
drepturile părinteşti, ordine de protecţie sau cauze de instituire tutelă. 
 În cursul anului 2014 au fost înregistrate un număr de 1.278 cauze de minori şi 
dreptul familei, mai putin cu 84 de dosare decat in anul 2013, numărul total al 
dosarelor aflate pe rol in 2014 fiind de 1.945 cauze, cu 302 de dosare mai puţin decât 
in anul anterior.  
 Din totalul cauzelor aflate pe rol, au fost soluţionate un număr de 1.344 cauze,  
iar  97 sunt suspendate, stabilindu-se o operativitate de  72,73 % . Faţă de anul 2013 
se observa o scădere a operativităţii cu 2,15  %. 
 În  cifre,  volumul  de activitate se prezintă astfel : 
 

Anul 2014 
Stoc 
anterior 

Intrate 
Dosare 
pe rol 

Solutionate 
Stoc la 
sfarsit 
de an 

Operativitate 

% 

Stabilite  

parternitate 22 26 48 35 13 81,39% 

Tagada  

paternitate 8 15 23 14 9 60,86% 

Obligatii de intretinere  

minori (fara divort) 0 87 87 56 31 65,88% 

Stabilire domiciliu minor 6 16 22 20 2 100% 

Incredintare minor  11 83 94 84 10 92,30% 

Divorturi, din care: 349 514 863 513 350 63,09% 

       cu copii minori 269 271 540 267 273 53,50% 

       fara copii minori,  din 
care: 80 192 272 196 76 

73,68% 

            prin acord 4 51 55 50 5 96,15% 

Actiuni privind  

impartirea  de bunuri  
intre soti ( fara divort)  16 71 87 46 41 

55,42% 

Actiuni privind  

spatiul de locuit privind  

pe soti in timpul casatoriei 3 0 3 0 3 0 

Evacuare intre soti 2 0 2 1 1 50% 

Nulitatea casatoriei 5 1 6 2 4 
33,33% 
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Decaderea din drepturi  

parintesti 7 1 8 0 8 0 

Punerea sub interdictie 103 118 221 163 58 77,61% 

Declararea  

mortii si disparitiei 0 6 6 6 0 100% 

Ordonante presedintiale 16 157 173 166 7 98,80% 

Alte litigii de  

dreptul familiei 119 183 302 238 64 
82,92 

TOTAL LITIGII:  667 1.278 1.945 1.344 601 72,73% 

 
 

b) Completele ce soluţionează cererile de acordare a personalităţii juridice, 
formulate în conformitate cu O.G. nr. 26/2000, modificată si completată, ce 
reglementează  cadrul  pentru desfăşurarea  activităţii  asociaţiilor şi fundaţiilor 

 
Activitatea Biroului Persoanelor Juridice a fost organizată în conformitate cu  

prevederile O.G. nr. 26/2000, astfel cum a fost modificata si completată, dar şi a 
Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

În cadrul acestui birou este organizată activitatea în mod separat faţă de 
celelalte compartimente auxiliare ale instanţei, existând registratura proprie, precum 
şi o arhivă proprie în care sunt ţinute toate dosarele asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi 
au sediul în raza teritorială a Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 

În cursul anului 2014 au fost înregistrate un număr de 416 dosare având ca 
obiect dobândirea personalităţii juridice sau modificarea actelor constitutive ale 
persoanelor juridice deja constituite, pe rol aflându-se 498 dosare, 82  dintre acestea 
fiind în stoc la începutul anului. 

Din numărul total al dosarelor aflate pe rol, din care  4  sunt  suspendate,  au 
fost soluţionate un număr de 450 dosare, rămânând în stoc la sfârşitul anului 2014 un 
număr de  48  cauze. Operativitatea de soluţionare a acestor cauze a fost de  91,09  %. 

În cifre volumul de activitate al acestui birou se reflectă astfel: 
 

Anul 2014    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate

Asociaţii şi 
fundaţii 

82 416 498 450 48 91,09 % 

 
 

c) Completele ce soluţionează cererile de acordare a personalităţii juridice  
asociaţiilor de proprietari, conform  Legii  nr.  230/ 2007   
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Doamnele judecător Coman Georgeta şi Vladescu Liliana au fost desemnate 

prin decizie  data de preşedintele instanţei ca judecători delegati la Administraţia 
Financiară, avand ca atribuţii soluţionarea cererilor de acordare a personalităţii 
juridice asociaţiilor de proprietari şi verificarea îndeplinirii procedurii de comunicare 
a hotărârilor în această materie.  
 Completul specializat cu soluţionarea cauzelor având ca obiect acordarea  
personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari conform Legii nr. 230/2007 din 
cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti funcţionează în sistem oglindă, doamnele 
judecător conducând şedinţele de judecată ale acestuia o dată la două săptămâni, 
potrivit planificării aprobate de către Colegiul de conducere. 
 Pe parcursul anului 2014 s-au inregistrat 154 dosare, iar numarul dosarelor pe 
rol a fost de 168, din care 14 dosare au reprezentat stoc din anul 2013. 

In anul 2014 completul specializat pe soluţionarea cauzelor având ca obiect 
acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari conform Legii nr. 
230/2007 a soluţionat un număr total de 148 de cauze iar  o  cauză   a fost  
suspendată.  
 În cifre, volumul de activitate a fost următorul: 
 
 

Anul 2014    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate

Asociatii de 
proprietari 

14 154 168 148 20 88,62  % 

 
d) Completele  specializate  privind solutionarea litigiilor dintre profesionisti  
 

În cursul anului 2014 litigiile dintre profesionisti au fost soluţionate de toate 
completele civile, cu excepţia celor 4 complete de minori şi familie. 

Astfel, în cursul anului 2014 au fost înregistrate un număr de 8.368 astfel de  
cauze, fiind soluţionate un număr de  10.387 cauze. Faţă de anul 2013 se observă o 
creştere a numărului de dosare nou intrate in aceasta materie cu 1.859 dosare  şi o 
creştere  a numărului de dosare solutionate, de la 6.812 dosare soluţionate în anul 
2013, la 10.387 dosare soluţionate în cursul anului 2014. 

Ţinând  seama  ca  la finele  anului  2014 un număr de  653 de dosare  erau  
suspendate, rezultă  aşadar o  creştere   a operativităţii în această materie , de la 67,08 
% in anul 2013 la 88,66 % in anul 2014.  

În cifre situaţia statistică se prezintă astfel: 
 



Judecătoria Sectorului 3  Raport de bilanț 2014 

 9

Anul 2014 Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate

Litigii intre 
profesionisti  

4.000 8.368 12.368 10.387 1.981 88,66 % 

 
e) Completele specializate in solutionarea cererilor de suspendare 

provizorie a executarii silite, conform art. 403 alin. ultim Vechiul C.pr.civ., 
anulare fila CEC, bilet la ordin, cambia formulate in baza  art. 89 rap. la art. 
106 din Legea nr.  58/1934, respectiv art. 67 din Legea nr. 59/1934. 
 

Prin decizia presedintelui instantei au fost desemnate sa solutioneze cererile de 
suspendare provizorie a executarii silite in baza art. 403 alin. ultim vechiul C.pr.civ., 
anulare fila CEC, bilet la ordin, cambia formulate in baza  art. 89 rap. la art. 106 din 
Legea nr.  58/1934, respectiv art. 67 din Legea nr. 59/1934, doamnele judecator 
Adina Mitrea  – vicepresedintele instantei  si  judecător Gabi Gabriela Dunca, 
presedintele Sectiei Civile. 

In cursul anului 2014 au fost înregistrate 33 de cereri avand ca obiect 
suspendarea provizorie a executarii silite întemeiate pe vechiul Cod de procedură 
civilă, anulare fila CEC, bilet la ordin, cambia cele 2 complete care functioneza 
saptamanal ruland un numar total de 36  de dosare.  La finele  anului 2014  un numar   
de 3 cauze   erau suspendate.  Operativitatea acestor complete a fost de  100 %. 

Volumul de activitate se prezintă astfel:  
  

Anul 2014    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate

Suspendare 
provizorie 
executare 
silita 

3 33 36 33 3 100  % 

  
f) Completele specializate in solutionarea cererilor de incuviintare a 

executarii silite, precum si alte cereri adresate acestui compartiment.  
 
În cursul anului 2014 un numar de 35 judecatori au fost desemnaţi sa 

solutioneze  cererile de incuviintare a executarii silite, de autorizare intrare încăperi şi 
de investire titlu executoriu, adresate Judecatoriei sector 3 Bucuresti ca instanta de 
executare de catre Birourile executorilor judecatoresti.  
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Asadar, în cursul anului 2014 au fost înregistrate la Biroul ce asigură relaţia cu 
Birourile executorilor judecătoresti un numar de 56.347 dosare avand ca obiect cereri 
de incuviintare a executarii silite. S-au rulat 60.936 dosare din care au fost solutionate 
un număr de 59.778 dosare, la sfarsitul anului 2014 rămânând un stoc de 1.158  
dosare.  La finele  anului  2014  un număr  de 118 de dosare erau suspendate.  

Volumul de activitate al acestui compartiment se configureaza astfel :  
 

Anul 2014    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate

Incuviintare 
executare 
silita 

4.589 56.347 60.936 59.778 1.158 98,28  % 

 
g) Completele specializate in solutionarea  pricinilor funciare. 
 
Cauzele de fond funciar au fost soluţionate de 5 complete care îşi  desfaşoară  

lucrările  o data  la doua saptamani. 
În cursul anului 2014 au fost înregistrate un numar de  18 de cereri care s-au 

adaugat la stocul precedent de 22 de cauze, fiind rulate astfel un numar de 40 de 
dosare. 

Până la finele anului 2014 au fost soluţionate un numar de  14 cauze, rămânând  
un stoc nesoluţionat de 26  dosare. La finele  anului  2014,   6 cauze  erau suspendate. 

Aşadar volumul de activitate se configurează astfel:  
 

Anul 2014    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate

Fond 
funciar 

22 18 40 14 26 41,17% 

 
 
 

I.1.2  INCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR. 
  
 În cursul anului 2014 la această instanţă şi-au desfăşurat activitatea un număr 
total de 52 judecători din care 42 la Sectia civilă şi 10 la Secţia penală.  
 Numărul mediu de judecători la Secţia civilă a fost de 34 iar la Secţia penală de 
8.  
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 Numărul total de dosare rulate a fost de 107.425 din care 103.570 au fost civile 
iar diferenta de 3.855 au fost penale.  
 Numărul total de şedinţe de judecată al ambelor secţii a fost de 2.592 din care 
2.057 au fost şedinţe civile şi 535 au fost şedinţe penale.  
 Aşa cum anterior am amintit, au fost soluţionate un număr total de 87.583 
dosare pe ambele secţii din care 85.324 au fost civile şi 2.259 penale.  
 Numărul mediu de dosare rulate respectiv soluţionate în materie civilă a fost de 
3.046 respectiv 2.510.  
 De asemenea, numărul mediu de şedinţe de judecată în materie civilă a fost de 
61, iar în materie penală a fost de 67.  
 In materie penală, numărul mediu de dosare rulate respectiv soluţionate a fost 
de 482 de cauze respectiv 282.  
 Problemele privind resursele umane cu care s-a confruntat această instanţă în 
anul 2014 au fost determinate de  lipsa obiectivă  a unor judecători din instanţă, 
generată de concediile medicale, concedii  pre-natale sau post-natale, promovarea 
unor judecatori la tribunal, dar şi a concediilor privind creşterea copiilor şi, nu în 
ultimul rând, detaşarea altora la alte instituţii. Absenţele succesive obiective au 
generat o încărcătura suplimentară nedorită pentru  judecătorii ce şi-au desfăşurat 
activitatea în anul 2014 la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. 
 

I.1.3. OPERATIVITATEA PE INSTANTA/SECTII/COMPLETE  
SPECIALIZATE, IN DIFERITELE MATERII ŞI PE JUDECĂTOR 
 

I.1.3.1.Indicele general de operativitate al instanţei 
 

Comparativ cu anii precedenţi, operativitatea instanţei a fost 92,11 %, din care 
84,70 % a fost în materie penală şi 92,32  % în materie civilă, fiind mai mare decât în 
anul 2013 cu 9,42  %  şi cu  10,06  %  decât în anul 2012.  
 Raportat la cauzele nou intrate, operativitatea instanţei a fost de  107,67 %,  
mai mare decât în  anul 2013 cand a fost de 96,46 % si în anul 2012 cand a fost de 
105,53 %. 
 Această creştere a operativității s-a datorat, în principal, numărului  
impresionant de dosare având ca obiect încuviințare executare silită înregistrate pe 
rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti- (56.347 astfel de dosare din totalul 81.346  
dosare înregistrate în anul 2014). 
 Ca şi in ceilalţi ani si in anul 2014, o atenţie sporită a fost acordată soluţionării 
cu celeritate a cauzelor, prin fixarea unor termene scurte, cu comunicarea actelor de 
procedură prin agentii procedurali al instanţei. 
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De asemenea, lunar au fost repuse pe rol dosarele suspendate, procedându-se la 
verificarea motivelor suspendării în anumite cauze sau la pronunţarea hotărârilor de 
constatare a perimării, în alte cauze. 
 În anul 2014, au fost verificate, permanent, dosarele mai vechi de un an, 
procedându-se la inventarierea acestora şi la verificarea motivelor de amânare în 
vederea soluţionării sau cu scopul preîntâmpinării tergiversării acestora, conform 
măsurilor cuprinse în strategia de reformă a sistemului judiciar şi în planul de 
acţiune. 

 
I.1.3.2. Operativitatea  pe  secţii  specializate 
 
 Astfel cum am mai arătat, comparativ cu anii precedenţi, operativitatea 

instanţei a fost 92,11 %, din care 84,70 % a fost în materie penală şi 92,32 % în 
materie civilă, fiind peste mediile ultimilor doi ani.  

 
I.1.3.3.  Operativitatea  pe  materii 
 
Operativitatea  în materie penală, pe anul 2014 a  fost  de  84,70 % .  
În materie civilă, în cifre, operativitatea pe anul 2014, se reflecta astfel: 
In cauzele cu minori şi de dreptul familiei aceasta  a fost  de  72,73 %.  
In ceea ce priveste cererile de acordare a personalităţii juridice, formulate în 

conformitate cu O.G. nr. 26/2000, modificata si completată,  aceasta  a  fost  de  
91,09 %.  

Pentru cererile de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari, 
conform  Legii nr.230/2007 operativitatea  a fost  de  88,62 % . 

In ceea ce priveste litigiile intre profesionisti aceasta a fost  de  88,66 %. 
Pentru cererile de încuviinţare a executării silite operativitatea pe anul 2014 a 

fost de 98,28 %.  
În cazul cererilor avand ca obiect suspedarea provizorie a executarii silite, 

întemeiate pe disp art. 403 alin. ultim vechiul C.pr.civ., anulare fila CEC, bilet la 
ordin, cambie, operativitatea a fost de 100  %. 

 
I.1.3. 4. Operativitatea pe judecator, pe sectii 
 
Numărul mediu de judecători care au lucrat efectiv în anul 2014 a fost de 42, 

din care 8 la secţia penală şi 34 la secţia civilă.  
În anul 2014 au fost rulate un numar de 107.425 dosare, din care 3.855 dosare 

penale şi 103.570 dosare  civile.  
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In aceeaşi perioadă, au fost soluţionate 87.583 dosare, din care 2.259 penale şi 
85.324 civile.  

Raportând numărul mediu de judecători care au lucrat efectiv, la media 
dosarelor rulate respectiv 3.046 şi la media dosarelor solutionate respectiv 2.510, 
rezultă că operativitatea medie a unui judecător al secţiei civile a fost de 82,40 %.  

Urmând acelaşi raţionament şi pentru secţia penală, ai cărei judecători au rulat 
în medie 482 dosare şi au soluţionat în medie 282 dosare, rezultă că operativitatea 
medie a unui  judecător al secţiei  penale a fost de 58,51 %.     
 
 
 

I.1. 4.  MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE  
 

Conducerea Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti este asigurată 
de un presedinte şi un vicepresedinte, de cei doi presedinti ai 
sectiilor instantei – civilă şi penală, alături de organele de 
management participativ, respectiv Colegiul de Conducere şi 
Adunarea Generală a Judecătorilor, fiecare cu atributii specifice 
exercitate potrivit competenţelor legale. 

Astfel, preşedintele instanţei - domnul judecător Marius Badea 
Tudose  –  a fost suspendat din funcţia de conducere începând cu 
data de 07.01.2011 urmare a alegerii sale ca membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii.  In anul 2014,  functia de presedinte a fost 
ocupată, prin delegare , de  catre doamna judecător Andreea Tănase la fel şi cea de 
vicepreşedinte,  de către doamna  judecator Adina Mitrea până la data  de 
14.11.2014, după care, prin delegare, de către  doamna  judecător Gabi-Gabriela 
Dunca. Funcția de președinte al Secției Civile, a fost ocupată de doamna  judecător 
Gabi Gabriela Dunca până la data de20.11.2014, iar după această dată de doamna  
judecător Viorela-Isabela Ferentz. Președinte al Seției Penale a fost de doamna  
Brândușa Denis-Chiujdea, iar de la data de 01.12.2014 este domnul  judecător 
Claudiu-Eduard Corobană. 

Colegiul de Conducere al instanţei a funcţionat in anul 2014 cu numărul maxim 
prevăzut de lege – 4 membri alesi (trei de la secția civilă şi unul de la secția penală) 
la care s-a  adăugat președintele instanței în calitate de membru de drept. Colegiul de 
conducere a adoptat un număr de 67 hotărâri în cursul anului 2014, prin care a 
organizat activitatea Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti în limitele prevăzute de art. 
22 din Regulamentul de ordine interioară. 

La Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti au fost convocate şi organizate, în 
conditiile Legii 304/2004 şi ale Regulamentului de ordine interioară al instantelor 
judecătoresti, adunări generale ale judecătorilor de 5  ori în cursul anului 2014  



Judecătoria Sectorului 3  Raport de bilanț 2014 

 14

(emitându-se 5 hotarari), în exercitarea atributiilor statuate în dispozitiile art. 51 din 
legea mentionată şi ale art. 19 din Regulament. 

Funcţionarea coerentă a unui sistem organizaţional presupune intervenţia 
managerială asupra structurii sistemului şi impunerea unor principii aplicabile în 
actualul context social şi de politică jurisdicţională. 

Astfel, conducerea instanţei a trebuit să urmărească în continuare respectarea 
principiului obiectivului general al instanţei, care a presupus conştientizarea 
persoanelor ce ocupă funcţii în instanţă faţă de scopurile stabilite pe termene scurte şi 
medii, evident cu consecinţa concentrării activităţii în vederea atingerii acestor 
scopuri. 

S-a avut în vedere, de asemenea, principiul independenţei judecătorilor şi 
principiul unităţii efortului colectiv, care au presupus, pe de o parte coordonarea 
eforturilor în vederea asigurării unui nivel optim de activitate pe plan administrativ, 
precum şi coeziunea ce trebuie realizată la nivel colectiv (pe compartimente, şi apoi la 
nivelul întregii instanţe). 

În cursul anului 2014 conducerea administrativ-judiciară a urmărit 
specializarea magistraţilor, care s-a realizat, întotdeauna, prin prisma participării 
judecătorilor la îndeplinirea obiectivelor instanţei în funcţie de specializarea fiecărui 
judecător, dar şi în baza deciziilor emise de preşedintele instanţei. 

În fine, dar nu în ultimul rând, conducerea instanţei s-a preocupat pentru o 
definire mai exactă a compartimentelor de activitate, avându-se în vedere stabilirea în 
detaliu a conţinutului atribuţiilor de serviciu, precum şi a normelor aplicabile fiecărui 
compartiment.  Din perspectiva acestor principii şi obiective, managerii instantei au 
acţionat pentru înlăturarea în termen optim a deficienţelor prin mecanismele 
atribuţiilor specifice, determinate prin Legea de organizare judiciară (Legea nr. 
304/2004, modificată şi republicată), Legea privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor ( Legea nr. 303/2004, modificată şi republicată) şi Regulamentul de 
ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, intrat în vigoare la data de 28.10.2005 cu 
modificările si completările ulterioare. 

Prin toată activitatea desfăşurată s-a asigurat buna desfăşurare a activităţii 
instanţei, prin organizarea eficientă a activităţii, prin folosirea adecvată a resurselor 
umane şi a materialelor de care a dispus, evaluarea necesităţilor, gestionarea 
informaţiilor, organizarea pregătirii profesionale şi repartizarea judicioasă a 
sarcinilor. 

Asigurarea unei bune activităţi a presupus transparenţa actului de conducere şi 
asigurarea unei comunicări adecvate cu întregul colectiv, justiţiabili, reprezentanţii 
altor instituţii şi mass-media. 

Folosirea adecvată a resurselor umane şi repartizarea echilibrată a sarcinilor în 
cadrul instanţei a plecat de la necesarul solicitat de fiecare compartiment, volumul 
cauzelor aflate pe rol, corelat cu numărul personalului avut la dispoziţie, astfel încât 
să se asigure utilizarea la maxim de eficienţă a acestor resurse umane. 
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În exercitarea rolului sau managerial, preşedintele instanţei  a colaborat cu 
vicepresedintele instantei, preşedinţii celor doua secţii, civilă şi penală, cu Colegiul 
de Conducere şi cu Adunarea Generală a Judecătorilor ceea ce a asigurat o 
comunicare eficientă la nivelul managementului instanţei pe parcursul anului 2014. 

 
I.1. 5.  PROBLEME DE MANAGEMENT AL INSTANŢEI  
 
Datele statistice prezentate în primul capitol al prezentului raport de activitate 

reprezintă rezultatul efortului susținut al personalului Judecătoriei Sectorului 3 în 
cursul anului 2014. 

Schema de personal a instanței la sfârșitul anului 2014, în urma suplimentărilor 
efectuate, cuprinde 52 de judecători, 92 posturi de personal auxiliar plus un post de 
personal contractual, cu mențiunea că, în prezent, nu sunt ocupate integral toate 
aceste posturi. 

Volumul de activitate înregistrat în anul 2014 a fost unul extrem de ridicat, 
fiind rulate un numar de 107.425 dosare, astfel că, încărcătura pe judecător întrece cu 
mult încărcătura medie la nivel național. 

Din punct de vedere al resurselor umane, în anul 2014, conducerea instanței a 
semnalat în repetate rânduri lipsa acută de personal, în special în ce privește 
personalul auxiliuar. La nivelul Secției Civile nu au putut fi formate, nici în anul 
2014, echipe de judecător-grefier pentru fiecare complet de judecată care judecă în 
ședință publică. Cei 28 de grefieri de ședință publică din această secție au îndeplinit 
și măsurile dispuse de judecători în procedura prealabilă, dar au intrat prin rotație și 
în ședințele de încuviințare executare silită, în condițiile în care au fost constituite un 
număr mediu de 33 de astfel de complete, numărul mediu al grefierilor din 
compartimentul de executări silite a fost 9, iar planificarea săptămânală cuprindea 17-
18 ședințe publice și tot atâtea de încuviințări de executare silită. De asemenea, este 
de menționat că grefierii de ședință au participat săptămânal în ședințe, fie de 
încuviințări de executare silită, fie publice, acestea din urmă având o încărcătură 
dublă, întrucât fiecare judecător a avut planificată ședință publică și ședință de 
încuviințări de executare o dată la două săptămâni. 

Practic, la nivelul Secției Civile, în anul 2014, activitatea s-a desfășurat în 
condiții foarte dificile, la nivel de avarie, atmosfera existentă între judecători și 
grefieri fiind deosebit de încordată şi de evitare a unor responsabilități suplimentare 
din cauza volumului foarte mare de activitate. 

De asemenea, la nivelul secției penale, în anumite perioade din anul 2014, 
activitatea s-a desfășurat de 7 grefieri de şedinţă și 10 judecători, grefierii de ședință 
din această secție având și alte atribuții în cadrul instanței (unul este grefier șef de 
secție, altul a fost delegat la Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul, ș.a.) 

Intrucât un volum exagerat de mare de activitate poate împiedica judecătorul să 
studieze temeinic fiecare cauză, sub aspectul situaţiei de fapt, al legislaţiei, al 
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practicii judiciare aplicabile şi al doctrinei, cu consecinţe negative asupra 
operativităţii, duratei procedurilor şi calităţii soluţiilor pronunţate, menagerii instanței 
își propun continuarea  demersurilor în vederea suplimentării schemelor de personal. 
 Apreciem că o schemă de personal corect dimensionată ar conduce, pe de o 
parte, la decongestionarea volumului impresionant de muncă, iar pe de altă parte, ar 
răspunde nevoilor prezente şi viitoare ale acestei instanţe, cu implicaţii directe în 
creşterea calităţii actului de justiţie şi o percepţie mai bună asupra activităţii  
desfăşurate. 

 
Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti îşi desfăşoară activitatea într-o clădire 

aparţinând patrimoniului cultural naţional care, în prezent, nu corespunde specificului 
unei instanţe judecătoreşti, în special, din cauza faptului că nu asigură condiţii 
normale pentru desfăşurarea activităţii nici personalului, dar nici justiţiabililor, 
afectând chiar siguranţa acestora întrucât necesită lucrări de reparaţii capitale 
(repararea acoperişului, înlocuirea instalaţiei electrice şi a celei sanitare, zugrăvirea şi 
igienizarea tuturor încăperilor, inclusiv a subsolului, modificarea sistemului de 
ventilaţie din încăperile folosite pentru arhiva veche aflată în conservare). 

Și la nivelul anului 2014 se constata existenţa unui număr insuficient de birouri 
pentru personalul existent, atât în ceea ce priveşte judecătorii cât şi personalul 
auxiliar, birourile acestora nepermiţând asigurarea condiţiilor unui loc de muncă în 
concordanţă cu normele cerute de protecţia muncii şi pentru realizarea unui climat 
optim de muncă. Aceeaşi situaţie se remarcă şi la nivelul numărului spaţiilor de 
arhivare şi al sălilor de şedinţă. 

La toate acestea se adaugă uzura unor echipamentelor IT care nu au fost 
înlocuite şi insuficienţa acestora, în special a imprimantelor, în contexul creşterii 
gradului de ocupare a posturilor în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 

Cu toate că în cursul anului 2014, urmare a unui efort susţinut, a fost 
inventariat fondul arhivistic aferent Secţiei Civile pe anii 1996, iar cel al Secţiei 
Penale  pe anii 1994, 1995  şi o rezervă a anului 1991 şi predat Arhivelor Naţionale. 
și s-a procedat la predarea către prestatorul extern de servicii de arhivare ARCHIVIT, 
a unui număr însemnat de dosare  civile (606 cutii), rămâne în continuare 
nesoluţionată problema spaţiilor propice de depozitare a dosarelor din arhiva veche a 
instanţei, dosare mai vechi de anul 2006 fiind depozitate în condiţii improprii, în 
subsolurile sediului instanţei, integritatea dosarelor, precum şi sănătatea personalului 
ce işi desfăşoară activitatea la aceste compartimente fiind puse astfel în pericol de 
umiditate şi mucegai. 

Considerăm că, pe termen scurt, se impune achiziţia de aparate de aer 
condiţionat cu care să fie dotate birourile personalului, achiziţia de imprimante cele 
existente fiind insuficiente, uzate fizic şi moral, dar și achiziţia unor noi piese de 
mobilier, destinate, în principal să asigure depozitarea dosarelor pe perioada în care 
acestea se află în birourile personalului, ca și igienizarea întregului imobil și 
refacerea instalațiilor electrice și sanitare. 
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Pe termen lung, având în vedere că sediul instanţei nu corespunde unui standard 
acceptabil pentru desfăşurarea activităţilor specifice, nu dispune de suficiente săli de 
judecată sau pentru camere de consiliu, este imposibilă o recompartimentare a 
încăperilor urmare a faptului că face parte din patrimoniul cultural naţional și, chiar 
renovată fiind, nu ar putea deservi în mod satisfăcător necesităţilor instanţei, față de 
volumul de activitate extrem de ridicat, personalul numeros și suprafaţa utilă 
existentă, este necesară identificarea unui alt spaţiu corespunzător şi reprezentativ. 
 
I.2. SECTIUNEA   A 2 –A – INFRASTRUCTURA  ŞI CAPACITATEA 
INSTITUŢIONALA  A  INSTANŢEI   

 
 
I.2.1.RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN 

ANUL 2014 
 
Personalul care deserveşte activitatea Judecătoriei Sector 3 Bucureşti este 

compus din judecători, personal auxiliar de specialitate şi conex şi personal 
administrativ de serviciu, angajaţi cu contract individual de muncă. 
           

Situaţia  judecătorilor 
 
La această instanţă la finele anului  2014 erau  in schema  un număr de 52 

de judecători, din care 2 posturi ocupate de judecători stagiari și care se 
vacantează la încheierea stagiului, la care se adaugă 3 posturi vacante acordate 
din fondul de rezervă în condiţiile art 134 ind 1 din Legea 304/2004 şi cele 2 
posturi de  preşedinte al Secţiei Penale şi preşedinte al Secţiei Civile, în total 7 
posturi vacante. Dintre acestea, 5 posturi  vor fi  ocupate de către  judecătorii care 
au  promovat  examenul de capacitate şi au optat în luna  ianuarie  2015  pentru 
desfăşurarea activităţii in cadrul Judecătoriei Sectorului 3. 

De asemenea, preşedintele instanţei,  domnul judecător Marius Badea Tudose, 
este  suspendat din funcţia de conducere începând cu data de 07.01.2011 urmare a 
alegerii sale ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, atribuţiile acestuia 
fiind exercitate de vicepreşedintele instantei, doamna judecător Andreea Tănase, 
care, la propunerea Tribunalului Bucureşti,  a fost delegată  în funcţia de preşedinte  
al  Judecătoriei Sectorului 3.  

   În functia de vicepresedinte, la propunerea presedintelui Judecătoriei 
Sectorului 3 București doamna  judecator Andreea Tănase, a fost  delegata  în funcţie  
doamna judecător Adina Mitrea, care începând cu data  de 15.11.2014 a fost detaşată 
la Consiliul Superior al Magistraturii. Începând cu data  de 20.11.2014 funcţia  de  
vicepreşedinte este ocupată, prin delegare, de doamna judecător Gabi Gabriela  
Dunca. 
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   Dintre cei 52 de judecători ai instanţei  (50 definitivi si 2 stagiari) în cursul 
anului 2014,  5 judecatori  au fost detaşati la Școala Naţională de Grefieri, Institutul 
Naţional al Magistraturii și Consiliul Superior al Magistraturii, 1 judecător a fost 
delegat  la Penitenciarul Rahova, iar  2 doamne judecator s-au aflat in concediu de 
maternitate, respectiv în concediu creștere copil. 

 Din datele  statistice rezultă  că  activitatea specifică de judecată în anul 2014, 
a fost susţinută de un număr  mediu de  42 de  judecători. 
 Numărul mediu de judecători la Secţia civilă a fost de 34 iar la Secţia penală de 
8.  
 Totodată, se poate observa că încărcătura pe judecător a fost cu mult peste 
media la nivel naţional in fiecare an chiar dacă instanţa  a funcţionat cu un efectiv de 
42 judecatori.  
 
           Situaţia  grefierilor  şi a  celorlalte  categorii de personal  auxiliar  
 

Schema de personal auxiliar la Judecătoria Sector 3  a suferit modificări 
importante abia la finele anului 2014, când Consiliul Superior al Magistraturii a 
hotărât suplimentarea schemei de personal  cu 6 grefieri  şi 4 grefieri-arhivari. 

La finele anului  2014 schema de personal includea:  1 grefier şef instanţă; 2 
grefieri şefi secţie;  72  grefieri; 11 grefieri arhivari; 1 aprod;  2 agenti procedural; 1  
muncitor; 1 şofer;1 informatician. 

Din cele 91 plus un post de personal contractual cuprinse în schemă, un număr 
de 31 posturi reprezintă personal fără atribuţii legale în ceea ce priveşte şedinţa de 
judecată, respectiv o proporţie de 33,70 % din personalul angajat în cadrul instanţei 
nu are pregătirea necesară pentru a desfăşura activităţi în cadrul şedinţelor de 
judecată (grefieri cu atribuţii  în compartimentul Registratură, grefieri cu atribuţii  la 
compartimentele Arhivă Civilă şi Penală, grefieri cu atribuţii în cadrul Biroului  
Citaţii şi Expediţii, grefieri cu atribuţii în cadrul Biroului Executări Penale, grefieri 
arhivari, aprod, agenţi procedurali, muncitor,  şofer si informatician). 

Din cei 72 de grefieri ( cu precizarea că schema a fost  suplimentată cu 6 
posturi de grefier la data  de 11.12.2014, posturi ocupate  de absolvenţi  ai Şcolii 
Naţionale  de Grefieri, promoţia 2014, prin dispoziţie  de repartiţie la data  de 
24.12.2014)  un număr de 4  persoane s-au aflat în concediu de  maternitate  si mai 
apoi  in cel  de creştere a copilului, 1 grefier  este  detaşat la Ministerul Afacerilor  
Externe, pe locurile carora au fost  numiti grefieri  pe durată  determinată. La data de 
23.12.2014 la această instanţă erau 5  posturi vacante de grefier, care  de asemenea, 
au fost  ocupate, la data  de 24.12.2014 de absolvenţi  ai S.N.G., promoţia 2014.    De  
asemenea,  în cursul anului   2014, pe  posturile  vacante existente  la un moment dat,  
a fost  definitivat   1  grefier care şi-a  desfasurat  activitatea ca grefier temporar  la  
aceasta instanta. 
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 Pentru buna desfăşurare a activităţii la Biroul Executări Penale au fost 
desemnaţi 2 grefieri, numărul grefierilor repartizaţi fiind stabilit în raport de volumul 
mare de activitate al acestei instanţe în materie penală.  

Faţă de volumul mare de cauze înregistrate în cursul anului 2014, 81.346 
dosare,  97.624 cauze pe  rol  din care  87.583 solutionate,  cât şi faţă  de  
împrejurarea  ca  urmare  a deciziei  Tribunalului  Bucuresti,  Judecatoria  Sectorului 
3 Bucuresti  asigura  expedierea  corespondentei  si pentru Serviciul  de Probaţiune   
de pe lângă  Tribunalul  Bucureşti, 2 grefieri  au  fost desemnati  cu atribuţii de 
expediere a actelor de procedură si  intocmirea  citativelor şi a citaţiilor pentru primul 
termen de judecată în dosarele  înregistrate  pe vechiul Cod civil,  in   2014  fiind  
expediate   aproximativ 191.592 acte  de procedura   transmise  prin intermediul 
acestui birou.  

Tot  raportat  la  volumul  mare de activitate  al instantei  în cursul anului 2014 
cei 2 agenti procedurali au transmis 5.500 de citații și comunicări. De asemenea, 
aprodul  a  fost  desemnat să prezinte corespondenta instantei la Oficiul postal din 
incinta Curtii de Apel București şi să ajute la coaserea și arhivarea dosarelor, inclusiv 
a celor având ca obiect încuviințare executare silită. ( În anul  2014  pe rolul instanței 
au fost inregistrate 56.347 cauze  avand ca obiect încuviințare executare silită). 

Totodată,   faţă  de numărul mare  al cauzelor  inregistrate ( 81.346  dosare), 8  
grefieri au fost desemnaţi pentru a exercita activităţi în cadrul Serviciului 
Registratură, îndeplinind atribuţii privind primirea cererilor, legalizarea hotărârilor, 
emiterea titlurilor executorii, eliberarea  certificatelor  de grefa, stabilirea  taxei de  
timbru  etc.  şi repartizare aleatorie a cauzelor. 

Având în vedere faptul că arhivele cuprindeau în schema de personal doar un 
număr de 7 grefieri arhivari, că abia la data de 11.12.2014 C.S.M. a hotărât majorarea 
schemei cu încă 4 posturi de grefier-arhivar și că numărul total de dosare gestionate 
de arhivele instanţei depăşește cifra de 600.000,  conducerea administrativ-judiciară  
a  fost  nevoită să repartizeze încă 4 grefieri în arhive.  

De asemenea, 9 grefieri au fost desemnaţi pentru a exercita activităţi privind 
Biroul executări civile și Biroul executări contravenţionale, iar  unul pe cele privind 
persoanele juridice.  

Atribuţiile personalului auxiliar de specialitate şi conex, inclusiv atribuţiile 
personalului repartizat pe compartimentele auxiliare ale instanţei, au fost stabilite în 
fişele postului, în mod individual, conform art.42 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti şi în ordinele de seviciu emise de preşedintele 
instanţei. 

 
Referitor la schema de personal auxiliar a instanţei, în condițiile în care abia la 

finele anului 2014 a fost majorată cu 10 posturi,  apreciem ca necesară suplimentarea 
acesteia cu un număr de 18 grefieri, 3 grefieri registratori, 4 grefieri arhivari,  4 
agenti procedurali, 1 informatician, 1 statistician,  faţă de volumul de activitate al 
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acestei instanțe și atribuțiile sporite ale grefierului de ședință conform noilor coduri 
de procedură. 

În raport de volumul de activitate înregistrat, competenţa judecătoriei ca şi 
instanţă de fond şi modificările procedurale produse prin intrarea în vigoare a noilor 
coduri de procedură, apreciem că se impune ocuparea posturilor vacante temporar 
prin delegarea sau detaşarea unor magistraţi de la alte instanţe şi suplimentarea 
schemei de personal cu 10 posturi de judecător. 
 

I.2.2. RESURSELE MATERIALE AFLATE LA DISPOZIŢIA 
INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 

 
A. Judecătoria Sector 3 Bucureşti îşi are sediul în Bucureşti, pe strada Ilfov, 

nr.6, sector 5, într-un imobil de patrimoniu parţial renovat, constatându-se faptul că, 
deşi clădirea a fost supusă în perioada 1997-1999 unor lucrări de reparaţii şi 
consolidări, nu s-a operat nici o modificare asupra încăperilor şi camerelor clădirii 
datorită faptului că edificiul face parte din patrimoniul cultural naţional. Faţă de 
modul cum sunt dispuse încăperile în interior, clădirea nu a corespuns şi nu 
corespunde, nici astăzi, specificului unei instanţe de judecata. 

De regulă, într-o instituţie modernă, aria destinată primirii şi eliberării actelor 
trebuie să se afle la parterul clădirii, aproape de intrarea pentru public, deoarece 
aceasta generează cea mai mare afluenţă de public. 

La această instanţă, din cauza lipsei camerelor şi încăperilor de la parterul 
clădirii, au fost organizate doar 6 din compartimentele auxiliare ale instanţei care 
intră în mod direct, în contact cu publicul, respectiv registratura-primiri  acte, 
arhivele civilă și penală, compartimentul de executari civile/silite, biroul de persoane 
juridice,  compartimentul citaţii şi expediţii, fiind în pregatire o altă locaţie, la  
parterul corpulu din mijloc al cladirii, pentru alte servicii (Biroul de Informare  şi 
Relaţii  Publice). 

Din cauza acestor neajunsuri restul compartimentelor auxiliare ale instanţei, 
registratura-înregistrare în ECRIS și repartizare aleatorie a cauzelor, biroul executări  
penale, biroul de informare si relatii  publice, care intră în mod nemijlocit în contact 
cu publicul larg, au fost organizate la etajul 1 al imobilului, cu scopul comunicării 
lesnicioase şi rapide a documentelor între compartimente. 

Cu toate acestea, spaţiile de lucru afectate acestor compartimente sunt înguste, 
aglomerate de fişete pline cu dosare curente anuale, iar spaţiile destinate publicului 
au fost insuficiente, ceea ce creează evident nemulţumiri şi o stare de tensiune în 
rândul justiţiabililor şi avocaţilor, dar și a personalului. 

În cursul anului 2014, nici birourile de lucru ale judecătorilor şi ale grefierilor 
de şedinţă şi a restului personalului auxiliar dispus pe compartimente nu au permis 
asigurarea condiţiilor unui loc de muncă adecvat şi în concordanţă cu normele create 
pentru protecţia muncii şi pentru realizarea unui climat optim de muncă. 
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Din perspectiva personalului ce funcţionează la această instanţă, condiţiile de 
muncă îşi pun amprenta asupra activităţii, îngreunând maniera de lucru. 

O atmosferă nepropice, la locul de muncă influenţează în mod negativ 
relaţionarea personalului, atât în relaţiile colegiale, cât şi intre relaţiile funcţionale. 

Remarcăm însă că în anul 2014 au fost efectuate lucrări de îmbunătăţire a 
imobilului în care îşi desfăşoară activitatea Judecatoria Sectorului 3 Bucureşti în 
sensul că s-a continuat schimbarea tâmplăriei vechi – uşi şi ferestre – cu unele 
moderne, fapt care asigură un plus de confort. Aceste îmbunătăţiri au fost apreciate 
deopotrivă de personalul instanţei şi de justiţiabili, motiv pentru care ne exprimăm 
speranţa ca acestea vor fi urmate şi de alte lucrări de renovare menite sa contribuie la 
asigurarea unor standarde corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii unei 
instanţe. 

O măsură cu efect benefic asupra spațiilor de lucru realizată în anul 2014 a 
constat în predarea unui număr însemnat  de  dosare  civile  ( 606 cutii) către 
prestatorul extern de servicii de arhivare ARCHIVIT, conform contractului încheiat 
în acest sens de către  Tribunalul Bucureşti,  activitate care continuă cu dosarele  
având ca  obiect încuviinţare executare silită, urmând ca în cursul anului 2015  
camere eliberate, după amenajarea corespunzătoare, să fie destinate  personalului  din 
cadrul instanţei.  
 

B. La Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti nivelul informatizării este 
satisfăcător, instanţa dispunând de reţea în toată clădirea, majoritatea angajaților 
avand  computer ( instanţa  a  fost  dotată  la finele  anului  2013 cu 83 de stații  de 
lucru, iar în prezent doar o parte din grefierii noi repartizați în decembrie 2014 nu 
dispun de calculator) şi  majoritatea birourilor  fiind  dotate  cu cate o imprimanta.   

De asemenea toate sălile de sedinţă au fost dotate cu calculatoare și  
imprimante, inclusiv sala de ședința (camera  de  consiliu) a  secţiei  penale  unde  se   
solutionează cauzele având ca obiect cererile unitatilor de parchet privind emiterea  
unor mandate de arestare preventivă sau de prelungire a acestora.    

Cu toate acestea echipamentul tehnic, imprimantele şi staţiile de lucru 
neschimbate sunt  uzate moral, iar in viitorul foarte apropiat, faţă de ocuparea 
schemelor de personal şi majorarea acestora, în lipsa înlocuirii şi suplimentării 
numărului se va ajunge la situaţia de blocare a activității unor grefieri.  

Repartizarea aleatorie a cauzelor se realizează prin intermediul aplicației 
ECRIS ce a fost implementată în anul 2010 la această instanță, iar ulterior a fost 
actualizată. Repartizarea cauzelor se derulează în parametrii normali de funcţionare a 
aplicaţiei, făcându-se, totodată, eforturi în vederea aplicării integrale a noilor 
funcţiuni ale softului în versiunea 4.5.1.14 a aplicaţiei ECRIS cu modificările 
ulterioare, ţinându-se seama și de dispozitiile referitoare la normarea muncii 
judecătorilor. 
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Toate modificările aduse repartizării cauzelor, cu respectarea dispoziţiilor din 
Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, se consemnează 
procese verbale înregistrate în registrul special pentru evidenţierea acestor 
modificări, sub semnătura persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor. 

În practică s-a constatat că repartizarea informatică a cauzelor asigură nu 
numai un volum de muncă egal pentru fiecare judecător, dar şi sporirea încrederii 
justiţiabililor şi avocaţilor în activitatea preparatorie a actului de justiţie, prin 
eliminarea suspiciunilor legate de direcţionarea dosarelor către anumiţi judecători. 
Totodată, sunt posibile evidenţierea şi controlul repartizării (prin listare zilnică a 
situaţiei repartizării cauzelor nou intrate, cu păstrarea evidenţei acestora, 
economisindu-se timp şi mijloace). 

 
I.3. SECTIUNEA   a 3 –a – CALITATEA  ACTULUI DE JUSTITIE 
 

Consolidarea statului de drept şi asigurarea calităţii actului de justiţie presupun 
abordarea mai multor componente ale procesului de reformă care vizează realizarea 
unui cadru legislativ coerent, unificarea practicii judiciare, specializarea activităţii de 
judecată, precum şi pregătirea magistraţilor şi a altor categorii de personal din 
sistemul judiciar. Calitatea actului de justiţie se traduce la nivelul instanţelor 
judecătoreşti printr-o activitate de judecată performantă realizată în condiţii de 
transparenţă si eficacitate. Acest obiectiv se atinge, în primul rând, prin creşterea 
pregătirii profesionale a judecătorilor şi a personalului auxiliar din cadrul instanţelor. 

 
I.3.1.PONDEREA  HOTĂRÂRILOR ATACATE  DIN TOTALUL  
HOTĂRÂRILOR  PRONUNŢATE. INDICELE DE DESFIINŢARE. 
 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor la Judecătoria Sectorului 3 București a 
fost de  6,79 % prin raportare  la  total cauze solutionate – 87.583 si total 
hotărâri atacate – 5.944. 

 
În materie penală  
Total  hotărâri pronunţate în materie  penală = 2.259. 
Total hotărâri atacate în materie penală = 312 
Pondere atacabilitate la total hotărâri pronunţate in materie penală : 

13,81 %.  
 
În materie civilă:  
Total hotărâri pronunţate în materie civilă = 85.324. 
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Total hotărâri atacate în materie civilă = 5.632 
Pondere atacabilitate la total hotărâri pronunţate în materie civilă : 6,60 

%.  
 

Indicele de desfiinţare 
 
In anul 2014 au fost soluţionate  87.583 cauze,  din care  85.324 civile  şi  

2.259 penale.  
În aceeaşi perioadă au fost desfiinţate în căile de atac 922 de hotarari din care 

855 civile si  67 penale rezultand un indice de modificare a hotararilor in caile de 
atac de 1,05 %. Indicele  de desfiinţare  în materie civilă  a fost de  1,00 %  iar cel in 
materie   penala  de 2,97 %. 
 
I.3.2. DURATA DE SOLUŢIONARE  A CAUZELOR ( INCLUSIV PE 
MATERII) 
 

Din verificările efectuate în statistica judecătoriei, ţinută la instanţă, în anul 
2014, termenele de soluţionare a cauzelor pe materii se prezintă asfel: 
 

În materie civilă : 
a) între 0 – 6 luni   77.798 cauze 
b) între 6 – 12 luni 6.467  cauze 
c) între 1 –2 ani   830 cauze 
d) peste 2  ani   229 cauze 

 
Din care, cauze cu minori şi de dreptul familiei : 

a) între 0 – 6 luni   1.015 cauze 
b) între 6 – 12 luni   282 cauze 
c) între 1 –2 ani  46 cauze 
d) între 2 – 3 ani   1 cauza 
e) peste 3 ani 0   cauze 

Cauze ce au ca obiect litigii intre profesionisti : 
a)    între 0 – 6 luni     7.955 cauze 
b)    între 6 –12 luni   2.224 cauze 

           c)    între 1 –2 ani   174 cauze 
           d)     intre 2 –3 ani   27 cauze 
           e)     peste 3 ani   7 cauze 
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Cauze ce au ca obiect cereri de acordare a pesonalităţii juridice asociaţiilor 
de proprietari: 

Între 0 – 6 luni 148 cauze 
Cauze ce au ca obiect cereri de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor 

fundaţiilor sau oricăror persoane juridice, conform O.U. nr. 26/2006 
Între 0 – 6 luni  450   cauze 

 Cauze ce au ca obiect cererile de incuviintare a executarii silite: 
Între 0 – 6 luni 59.778  cauze 

 
În materie penală : 

a) între 0 – 6 luni – 2.120 cauze 
b) între 6 – 12 luni -  124  cauze 
c) între 1 –2 ani -   13   cauze 
d) peste 2 ani -    2   cauze. 
 

Tabelar   situatia  pe anul 2014 se prezinta astfel:  
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Materia 
Dosare 

soluționate 
(total) 

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

Nr. ds. 
soluționate 

Procent 
(%) 

Nr. ds. 
soluționate

Procent 
(%) 

Nr. ds. 
soluționate

Procent 
(%) 

Nr. ds. 
soluționate

Procent 
(%) 

1 2 3 
4 

 (col. 3 X 100/col.2)
5 

6 
(col. 5 X 100/col.2) 

7 
8 

(col. 7 X 100/col.2) 
9 

10 
(col. 9 X 

100/col.2) 
penal 2.259 2.120 93,84% 124 5,48% 13 0,57% 2 0,08% 
civil 85.324 77.798 91,17% 6.467 7,57% 830 0,97% 229 0,26% 

TOTAL cauze 
soluționate 

87.583 79.918 91,24% 6.591 7,52% 843 0,96% 231 0,26% 
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Din analiza  datelor, rezultă  ca  procentul  dosarelor  soluţionate, atât  pe 

instanţă  cât şi  pe secţii,    în intervalul  0-6 luni,   este  aproape  de  100%   iar 
cel  al dosarelor  soluţionate  în intervalul  1-2 ani  şi peste  3  ani, este  infim,  
raportat   la  volumul de activitate al instanţei si cauzele obiective care au 
condus la  soluţionarea  acestora  intr-un  interval de timp mai mare  de  1 an ( 
procedura cu străinătatea, complexitatea  cauzelor,  etc.)     
 


