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CAPITOLUL I - STAREA  INSTANŢEI ÎN  ANUL 2015 
 

I. 1. SECŢIUNEA  1- ACTIVITATEA INSTANŢEI  ÎN ANUL 2015 
 
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 2015 au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Sectorului 3  
Bucuresti un număr de 39.994 dosare nou intrate din care 1.967 au fost cauze penale 
si 38.027 cauze civile.  
 Faţă  de anul 2013 cand au fost înregistrate un număr total de 68.812 dosare 
constatăm o  scadere  a dosarelor nou intrate cu 28.818 cauze. In raport de anul  
anterior când au fost înregistrate un numar de  81.346 cauze  constatam  că, de 
asemenea,  s-a înregistrat o scadere a numarului de   dosare nou intrate cu 41352 
cauze. 
  Stocul de dosare la începutul anului 2015 a fost  de  10.041, din care 409 au 
fost cauze penale si 9.632 au fost cauze civile. In consecinţă, numărul total al 
cauzelor aflate pe rolul anului 2015 a fost de 50.035, din care 2.376 au fost cauze  
penale si 47.659 au fost  cauze civile.  
 Comparativ cu anul 2014 când au fost un numar de 97.624 de cauze pe rol, 
constatăm o scadere semnificativă  a dosarelor pe rol  cu 47.589 de cauze şi de 
asemenea, faţă de anul 2013, când au fost pe rol  un număr de 82.655 cauze, se 
evidenţiază o scadere a dosarelor pe rol cu 32.620 cauze.   

Această scădere a volumului de activitate se datorează cu precădere modificării 
Codului de Procedură Civilă urmare a adoptării Legii 138/2014 publicată în 
Monitorul Oficial 753/16.10.2014 care a stabilit în competenţa executorilor 
judecătoreşti soluţionarea cererilor de încuviinţare a executării silite respectiv în 
competenţa judecătoriilor soluţionarea cererilor de învestire cu formulă executorie a 
titlurilor executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti. Competenţa teritorială  a fost  
atrasă de instanţa de executare determinată ca fiind judecătoria în a cărei 
circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după 
caz, sediul debitorului, fapt ce a condus la înregistrarea  în anul 2015 a  unui număr 
de 726 cauze având ca obiect încuviinţarea executării silite respectiv 16190 cauze 
având ca obiect învestirea cu formulă executorie spre deosebire de anul 2014, când s-
au inregistrat 55211 cauze având ca obiect încuviinţarea executării silite respectiv 
1119 cauze având ca obiect învestirea cu formulă executorie. 
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Numărul total de cauze soluţionate de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 
 

 În anul 2015 au fost soluţionate un număr de 42.346 cauze, din care 2.003 
cauze penale si  40.343 cauze  civile, mai puţin  decât in 2014 cu  45.237 cauze şi 
decât în 2013 cu  24.031 cauze.  
 La sfârşitul anului  2015 au rămas de soluţionat un număr de 7.689 cauze, din 
care 373 cauze penale şi un număr de 7.316 cauze civile. Din cele 7.316 cauze civile 
ramase nesoluţionate, 2.510 cauze sunt suspendate. La finele anului 2015  nu exista 
nicio cauza penală suspendată.  
 Faţă de anul 2014 se constată  o scădere   a stocului  de  dosare, atât  în 
materie  civilă, cu  2.316 dosare, cât şi   în materie penală cu 36 dosare comparativ cu 
aceeaşi perioadă.  

Referitor la dosarele mai vechi de 1 an, constatăm ca la sfârşitul anului 2015  
erau un număr de 902 din care 14 erau penale şi 888 erau cauze civile, mai multe 
decat in anul 2014, cu 384 cauze. Se constată asadar, o creştere a numărului de 
dosare  civile mai vechi de 1 an, de la  507 cauze  civile  la  888 si o creştere a 
dosarelor penale mai  vechi de  1 an, de la 11 dosare la 14 dosare.  
 Se evidenţiază, totodată, o scadere a numărului dosarelor suspendate în anul  
2015, cu 33 cauze mai putin decât in anul 2014, de la 2.543 la 2.510.    

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 vederea urgentării soluţionarii cauzelor, în anul 2015 au fost 
aplicate un număr de 204 amenzi judiciare pentru abateri judiciare constatate de 
magistraţi, din care pentru  18 s-a revenit asupra  măsurii şi s-a  dispus exonerarea  de 
la plata amenzii, ca urmare a soluţionării  cererilor de reexaminare. 

Se poate concluziona că, în ceea ce priveşte operativitatea în anul 2015, 
aceasta a fost puţin sub cea a  anului 2014 si peste  cea înregistrată în anul  2013,  
justificată de scăderea numărului de cauze civile necontencioase în materia executării 
silite, remarcându-se aşadar efortul susţinut depus de judecători în vederea 
soluţionării cu celeritate a cauzelor.  

Dinamica activităţii instanţei în anii  2013, 2014 si 2015, în cifre, se 
configurează astfel: 
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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 2015 au fost înregistrate la sectia civilă a Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti un număr de 38.027 cauze civile.  
 Se constată, aşadar, raportat la anul anterior o  scădere a dosarelor nou intrate 
civile cu 40.946 dosare.  
 Stocul de dosare civile la inceputul anului 2015 a fost de 9.632 dosare, în 
consecinţă, numărul total al dosarelor civile aflate pe rol în anul 2015 a fost de 
47.659 dosare.  
 
 Număr de cauze soluţionate de secţia civilă a Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti. 
 
 În anul 2015 au fost soluţionate un număr de 40.343 cauze civile, mai putin 
decat  în anul  2014 cu  44.981 dosare.  
 La sfârşitul anului 2015 au rămas de soluţionat un număr de 7.316 cauze civile. 
Din cele 7.316 cauze civile rămase nesoluţionate, 2.510 cauze sunt suspendate. 
 Faţă de anul 2014 se constată o scădere a stocului de dosare în materie civilă 
cu 2.316 dosare. 

În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de un an, la sfârşitul anului 2015 se 
constată un număr de 888 cauze, mai mult cu 381 cauze decât în anul 2014, iar în 
ceea ce priveste dosarele mai vechi de 6 luni, la sfârşitul anului 2015 se constată un 
număr de 3.225 cauze civile. 
  
 
 
 

Anul Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluţionat 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 

de 
perioadă 

Suspen-
date 

Opera-
tivitate 

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 % 
2015 10.041 39.994 50.035 42.346 7.689 2.510 89,10 % 
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Volumul de  activitate  al secţiei  penale  
 

 În cursul anului 2015 au fost înregistrate la secţia penală a Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti un număr de  1.967 cauze penale.  
 Se constată, aşadar, faţă de anul 2014, când au fost înregistrate un număr de  
2.373 dosare, o scădere a dosarelor nou intrate cu 406. 
 Stocul de dosare penale la începutul anului 2015 a fost de 409 cauze, în 
consecinţă, numărul total al dosarelor penale aflate pe rol în anul 2015 a fost de 
2.376.  
 

Numărul de cauze soluţionate de secţia penală a Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti 

 
 În anul 2015 au fost soluţionate un număr de 2.003 cauze penale, mai puţin 
decât  în anul  2014 cu 256.  
 La sfârşitul anului 2015 au rămas de soluţionat 373 cauze penale.  
 Faţă de anul 2014 se constată o scădere a stocului de dosare în materie penală 
cu 36 cauze.  

În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de un an, la sfârşitul anului 2015 se 
constată un număr de 14 cauze penale, iar în ceea ce priveşte dosarele mai vechi de 6 
luni, la sfârşitul anului 2015 se constată un număr de 311 cauze penale. 
 
I.1.1.3.Volumul de activitate  pe materii  

 
Pe completele specializate, situaţia statistică a dosarelor soluţionate de 

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti se prezintă astfel: 
 
 ÎN MATERIE  PENALĂ 
 

a)Completele care soluţionează cauzele penale privind infractiuni 
săvârsite de inculpaţi minori sau săvârşite asupra părţilor vătămate minore    
 Activitatea de soluţionare a cauzelor privind pe inculpaţii minori a fost 
desfăşurată în 6 complete penale, conduse de doamnele judecător Mehedinţeanu 
Mirela, Crăciun Alexandrina şi Stoian Mihaela şi de domnii  judecători Corobană 
Claudiu Eduard, Alexandru Umbreş şi Chiţoiu Adrian Ioan. 

În cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 5 cauze privind 
infracţiuni săvârşite de inculpaţi minori sau infracţiuni săvârşite asupra minorilor, 
toate cu inculpaţi minori.  
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De asemenea, au fost condamnaţi definitiv in cursul anului 2015 un număr de 
26 de inculpaţi minori.  

 
b) Completele specializate care soluţionează infracţiuni de corupţie şi 

infracţiuni  asimilate acestora constituite 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 domnii  judecător  Corobana Claudiu Eduard si Alexandru Umbreş. 

In cursul anului 2015 nu s-au înregistrat pe rolul instanţei   astfel de cauze 
penale. 

 
 c) Completele specializate care soluţionează cereri în materia executărilor 

penale având  ca obiect  analizarea  cererii  de emitere a unui mandat  european 
de arestare, sesizări din partea Serviciului de Probaţiune,  cereri de întrerupere  
a  executării  pedepsei pe motive  medicale.  
 În vederea soluţionării  acestor cauze a fost  constituit  1 complet saptămânal  
condus, conform  planificărilor aprobate  de Colegiul de conducere al  Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti,   de  doamnele  judecător Mihaela  Stoian, Crăciun  
Alexandrina sau de către  domnul  judecator Lupulescu  Grig Emil . 

În cursul anului 2015  s-au înregistrat  şi soluţionat 32 astfel de cereri. 
 
 ÎN MATERIE  CIVILĂ 
 

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

la această Judecătorie, există 4 complete  pentru solutionarea cauzelor de minori si 
familiei ce funcţionează în sistem oglindă, doamnele judecător conducând şedinţele 
de judecată ale acestuia o data la două săptămâni, potrivit planificării aprobate de  
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 2015 au fost înregistrate un număr de 1.432 cauze de minori şi 
dreptul familei, mai mult cu 154 de dosare decat in anul 2014, numărul total al 
dosarelor aflate pe rol in 2015 fiind de 2.033 cauze, cu 88  de dosare mai mult decât 
in anul anterior.  
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 Din totalul cauzelor aflate pe rol, au fost soluţionate un număr de 1.405 cauze,  
iar  70 sunt suspendate, stabilindu-se o operativitate de  71,57 % . Faţă de anul 2014 
se observă o scădere a operativităţii cu 1,16  %. 

În  cifre,  volumul  de activitate se prezintă astfel : 

  
 

b) Completele care 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 2015 au fost înregistrate un număr de 388 dosare având ca 
obiect dobândirea personalităţii juridice sau modificarea actelor constitutive ale 
persoanelor juridice deja constituite, pe rol aflându-se 436 dosare, 48  dintre acestea 
fiind în stoc la începutul anului. 

Din numărul total al dosarelor aflate pe rol, din care  5  sunt  suspendate,  au 
fost soluţionate un număr de 402 dosare, rămânând în stoc la sfârşitul anului 2015 un 
număr de  34  cauze. Operativitatea de soluţionare a acestor cauze a fost de  93,27%. 

Anul 2015 Stoc 
anterior Intrate Dosare pe 

rol Solutionate 

Stoc 
la 
sfarsit 
de an 

Operativitate 
% 

Total dreptul 
familiei și al 
persoanei din 
care: 

 
 
601 

 
 
1.432 

 
 
2.033 

 
 
1.405 

 
 
628 

71,57 
Stabilirea 
paternităţii 13 15 28 26 2 100 
Tăgada paternităţii 9 9 18 17 1 94,44 
Încredinţarea 
minorului 10 110 120 109 11 90,83 
Divorţuri cu copii 273 314 587 285 302 50,17 
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În cifre volumul de activitate al acestui birou se reflectă astfel: 
 

Anul 2015    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate 

Asociaţii şi 
fundaţii 

48 388 436 402 34 93,27 % 

 
 

c) Completele care soluţionează cererile de acordare a personalităţii juridice  
asociaţiilor de proprietari, conform  Legii  nr.  230/ 2007   

 
Doamnele judecător Coman Georgeta şi Vlădescu Liliana au fost desemnate 

prin decizie  dată de preşedintele instanţei ca judecători delegaţi la Administraţia 
Financiară, având ca atribuţii soluţionarea cererilor de acordare a personalităţii 
juridice asociaţiilor de proprietari şi verificarea îndeplinirii procedurii de comunicare 
a hotărârilor în această materie.  
 Completele specializate 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 2015 s-au înregistrat 146 dosare, iar numărul dosarelor pe 
rol a fost de 166, din care 20 dosare au reprezentat stoc din anul 2014. 

În anul 2015 completele specializate cu soluţionarea cauzelor având ca obiect 
acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari conform Legii nr. 
230/2007 au soluţionat un număr total de 149 de cauze iar  o  cauză   a fost  
suspendată.  
 În cifre, volumul de activitate a fost următorul: 
 
 
Anul 2015    Stoc 

anterior 
Intrate Dosare 

pe rol 
Soluţionate Stoc la 

sfârşit 
de    an 

Operativitate 

Asociatii de 
proprietari 

20 146 166 149 17 90,30  % 
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d) Completele  specializate  privind solutionarea litigiilor dintre profesionisti  
 

În cursul anului 2015 litigiile dintre profesionisti au fost soluţionate de toate 
completele civile, cu excepţia celor 4 complete de minori şi familie. 

Astfel, în cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 7.244 astfel de  
cauze, fiind soluţionate un număr de  8.359 cauze. Faţă de anul 2014 se observă o 
scădere a numărului de dosare nou intrate în această materie cu 1.124 dosare  şi a 
numărului de dosare soluţionate, de la 10.387 dosare soluţionate în anul 2014, la 
8.359 dosare soluţionate în cursul anului 2015.Stocul la sfârşitul anului 2015 a fost 
de 866 cauze, din care 786 sunt suspendate. 

Operativitatea în această materie  a fost de 90,61%.  
În cifre situaţia statistică se prezintă astfel: 
 

Anul 2015 Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 

Litigii intre 
profesionisti  

1.981 7.244 9.225 8.359 866 99,05 % 

 
e) Completele specializate în solutionarea cererilor de suspendare 

provizorie a executării 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 preşedintelui instantei au fost desemnate să soluţioneze cererile de 
suspendare provizorie a executării silite în 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 judecător 
Gabi-Gabriela Dunca, vicepreşedintele instanţei,  şi  judecător Viorela Isabela  Iliescu   
(fosta  Ferentz),  preşedintele Sectiei Civile. 

În cursul anului 2015 au fost înregistrate 56 de cereri având ca obiect 
suspendarea provizorie a executării silite întemeiate pe vechiul Cod de procedură 
civilă, anulare fila CEC, bilet la ordin, cambia cele 2 complete care functioneza 
saptămânal rulând un număr total de 59  de dosare.  Din cele 59 de dosare  58 au fost 
solutionate rezultând, asadar,  ca  operativitatea acestor complete a fost de  98,30 %. 

Volumul de activitate se prezintă astfel:  
  

Anul 2015    Stoc 
anterior 

Intrate Dosare 
pe rol 

Soluţionate Stoc la 
sfârşit 
de    an 

Operativitate 
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Suspendare 
provizorie 
executare 
silita 

3 56 59 58 1 98,30  % 

  
f) Completele specializate în solutionarea cererilor de învestire cu formulă 

executorie,  încuviinţare a executării silite, autorizare intrare încăperi.  
 
În cursul anului 2015 un număr de 37 judecători au fost desemnaţi sa 

solutioneze  cererile de învestire cu formulă executorie, încuviinţare a executării silite 
şi  de autorizare intrare încăperi, adresate Judecaăoriei sector 3 Bucuresti ca instanţă 
de executare.  

Aşadar, în cursul anului 2015 au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti un număr de 17.017 dosare având obiectele sus menţionate..  
S-au rulat 18.175 dosare din care au fost soluţionate un număr de 17.218  dosare, 
la sfarsitul anului 2015 rămânând un stoc de 957  dosare.  La finele  anului  2015  un 
număr  de 57 de dosare erau suspendate.  

Volumul de activitate se configureaza astfel :  
Anul 2015    Stoc 

anterior 
Intrate Dosare 

pe rol 
Soluţionate Stoc la 

sfârşit 
de    an 

Operativitate 

Incuviintare 
executare 
silita 

1.158 17.017 18.175 17.218 957 95,03% 

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

lucrările  o data  la două saptămâni. 
În cursul anului 2015 au fost înregistrate un numar de  12 de cereri care s-au 

adaugat la stocul precedent de 26 de cauze, fiind rulate astfel un numar de 38 de 
dosare. 

Până la finele anului 2015 au fost soluţionate un numar de  19 cauze, rămânând  
un stoc nesoluţionat de 19  dosare. La finele  anului  2015,   4 cauze  erau suspendate. 

Aşadar volumul de activitate se configurează astfel:  
Anul 2015    Stoc 

anterior 
Intrate Dosare 

pe rol 
Soluţionate Stoc la 

sfârşit 
de    an 

Operativitate 

Fond 
funciar 

26 12 38 19 19 55,88% 
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I.1.1.4.OPERATIVITATEA PE INSTANŢĂ/SECŢII/COMPLETE  
SPECIALIZATE, ÎN DIFERITELE MATERII ŞI PE JUDECĂTOR 
 

I.1.1.4.1. Indicele general de operativitate al instanţei 
 

Comparativ cu anii precedenţi, operativitatea instanţei a fost 89,10 %, din care 
84,30 % a fost în materie penală şi 89,35  % în materie civilă, fiind mai mică decât în 
anul 2014 cu 3,01  %  şi mai mare cu  6,41  %  decât în anul 2013.  
 Raportat la cauzele nou intrate, operativitatea instanţei a fost de  105,88 %,  
mai mica decât în  anul 2014 cand a fost de 107,67 % si mai mare decat în anul 2013 
cand a fost de 96,46 %. 
 Ca şi in ceilalţi ani si in anul 2015, 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. 

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 2015, 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.1.1.4.2. Operativitatea  pe  secţii  specializate 
 
 Astfel cum am mai arătat, comparativ cu anii precedenţi, operativitatea 

instanţei a fost 89,10 %, din care 84,30 % a fost în materie penală şi 89,35 % în 
materie civilă, fiind sub media  anului  2014 si peste cea a  anului  2013.  

 
I.1.1.4. 3. Operativitatea  pe  materii 
 
Operativitatea  în materie penală, pe anul 2015 a  fost  de  84,30 % .  
În materie civilă, în cifre, operativitatea pe anul 2015, se reflecta astfel: 
In cauzele cu minori şi de dreptul familiei aceasta  a fost  de  71,57 %.  
In ceea ce priveste cererile de acordare a personalităţii juridice, formulate în 

conformitate cu O.G. nr. 26/2000, modificată si completată,  aceasta  a  fost  de  
93,27 %.  
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Pentru cererile de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari, 
conform  Legii nr.230/2007 operativitatea  a fost  de  90,30 % . 

In ceea ce priveste litigiile între profesionişti aceasta a fost  de  90,61 %. 
Pentru cererile de învestire cu formula executorie, încuviinţare a executării 

silite operativitatea pe anul 2015 a fost de 95,03 %.  
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 98,30  %. 

 
I.1.1. 4.4. Operativitatea pe judecator, pe sectii 
 
Numărul mediu de judecători care au lucrat efectiv în anul 2015 a fost de 43, 

din care 9 la secţia penală şi 34 la secţia civilă.  
În anul 2015 au fost rulate un numar de 58.815 dosare, din care 4.213 dosare 

penale şi 54.602 dosare  civile.  
In aceeaşi perioadă, au fost soluţionate 42.346 dosare, din care 2.003 penale şi 

40.343 civile.  
Raportând numărul mediu de judecători care au lucrat efectiv, la media 

dosarelor rulate respectiv 1.606 şi la media dosarelor solutionate respectiv 1.187, 
rezultă că operativitatea medie a unui judecător al secţiei civile a fost de 73,91 %.  

Urmând acelaşi raţionament şi pentru secţia penală, ai cărei judecători au rulat 
în medie 468 dosare şi au soluţionat în medie 223 dosare, rezultă că operativitatea 
medie a unui  judecător al secţiei  penale a fost de 47,64%.     
 

I.1.2  INCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR. 
  
 La finele  anului 2015 la Judecătoria  Sectorului 3 Bucureşti  erau în schemă 
un număr total de 56 judecători dintre care 46 la Sectia civilă şi 10 la Secţia penală.  
 Numărul mediu de judecători la Secţia civilă a fost de 34 iar la Secţia penală 
de 9.  
 Numărul total de dosare rulate a fost de 58.815 din care 54.602 au fost civile 
iar diferenţa de 4.213  au fost penale.  
 Numărul total de şedinţe de judecată al ambelor secţii a fost de 2.548 din care 
2.089 au fost şedinţe civile şi 459 au fost şedinţe penale.  
 Aşa cum anterior am amintit, au fost soluţionate un număr total de 42.346 
dosare pe ambele secţii din care 40.343 au fost civile şi 2.003 penale.  
 Numărul mediu de dosare rulate respectiv soluţionate în materie civilă a fost de 
1.606 respectiv 1.187.  
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 De asemenea, numărul mediu de şedinţe de judecată în materie civilă a fost de 
61, iar în materie penală a fost de 51.  
 In materie penală, numărul mediu de dosare rulate respectiv soluţionate a fost 
de 468 de cauze respectiv 223.  
 Problemele privind resursele umane cu care s-a confruntat această instanţă în 
anul 2015 au fost determinate de  lipsa obiectivă  a unor judecători din instanţă, 
generată de concediile medicale, concedii  pre-natale sau post-natale, promovarea 
unor judecători 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 2015 la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. 
(...........) 
 
 

 
 

I.2. SECTIUNEA   A 2 –A – INFRASTRUCTURA  ŞI CAPACITATEA 
INSTITUŢIONALĂ A  INSTANŢEI 

 
I.2.1.RESURSELE UMANE AFLATE LA DISPOZIŢIA INSTANŢEI ÎN 

ANUL 2015 
 
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  2015 erau  in schema  un număr de 56 

de judecători, toate ocupate, din care 3 posturi ocupate de judecători stagiari.  
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  delegată  doamna 
judecător Gabi- Gabriela  Dunca. 
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   Dintre cei 56 de judecători ai instanţei  (53 definitivi si 3 stagiari) în cursul 
anului 2015,  1 judecator  a  fost detaşat  la Școala Naţională de Grefieri,  2 judecători  
sunt detaşati la Institutul Naţional al Magistraturii,  3 judecători  la Consiliul Superior 
al Magistraturii, 1 judecător a fost delegat  la Penitenciarul Rahova, iar  7 doamne 
judecator s-au aflat in concediu de maternitate, respectiv în concediu creștere copil,  3  
dintre acestea în trimestrul al 4 lea  al anului 2015 reluând activitatea. Totodată,  3   
doamne  judecător beneficiază  de concediu de maternitate, începând cu luna  
septembrie  2015 . 

 Din datele  statistice rezultă  că  activitatea specifică de judecată în anul 2015, 
a fost susţinută de un număr  mediu de  43 de  judecători. 
 Numărul mediu de judecători la Secţia civilă a fost de 34 iar la Secţia penală 
de 9.  
 Totodată, se poate observa că încărcătura pe judecător a fost cu mult peste 
media la nivel naţional în fiecare an chiar dacă instanţa  a funcţionat cu un efectiv de 
43 judecatori.  
 
           Situaţia  grefierilor  şi a  celorlalte  categorii de personal  auxiliar  
 

Schema de personal auxiliar la Judecătoria Sector 3  nu a suferit modificări 
importante în  anul 2015. 

La finele anului  2015 schema de personal includea:  1 grefier şef instanţă; 2 
grefieri şefi secţie;  77  grefieri; 11 grefieri arhivari; 1 aprod;  2 agenti procedural; 1  
muncitor; 1 şofer;1 informatician. 

Din cele 93 plus un post de personal contractual cuprinse în schemă, un număr 
de 32 posturi reprezintă personal fără atribuţii legale în ceea ce priveşte şedinţa de 
judecată, respectiv o proporţie de 34,40 % 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 77 de grefieri (cu precizarea că schema a fost  suplimentată cu 2 
posturi de grefier în luna  noiembrie 2015, posturi ocupate  de  un absolvent al Şcolii 
Naţionale  de Grefieri, promoţia 2015, prin dispoziţie  de repartiţie la data  de 
09.12.2015 iar un altul  prin concurs, rezultatul  examenului fiind  valorificat 
începând cu data  de 21.12.2015 )  un număr de 3 persoane s-au aflat în concediu de  
creştere a copilului,  1  persoană s-a aflat şi se află  în concediu de maternitare , 1 
grefier  este  detaşat la Ministerul Afacerilor  Externe, pe locurile a 4  dintre  ei  fiind   
numiţi grefieri  pe durată  determinată. La data de 31.12.2015 la această instanţă nu  
era  nici un  post vacant .  
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Totodată  în anul 2015, 6 grefieri de şedinţă din cadrul Secţiei  Civile  au fost  
delegaţi pentru câte 60 zile, în perioade  diferite,  la  Tribunalul  Bucureşti.   

 Pentru buna desfăşurare a activităţii la Biroul Executări Penale au fost 
desemnaţi 2 grefieri, numărul grefierilor repartizaţi fiind stabilit în raport de volumul  
de activitate al acestei instanţe în materie penală.  

Faţă de volumul mare de cauze înregistrate în cursul anului 2015, 39.994 
dosare,  50.035 cauze pe  rol  din care  42.346 solutionate,  cât şi faţă  de  
împrejurarea  ca  urmare  a deciziei  Tribunalului  Bucuresti,  Judecătoria  Sectorului 
3 Bucureşti  asigură  expedierea  corespondenţei  şi pentru Serviciul  de Probaţiune, 3 
grefieri  au  fost desemnaţi  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 de Procedură civilă,  in   2015  fiind  expediate   221.558 
acte  de procedura   transmise  prin intermediul acestui birou, cu 29. 966 mai multe  
decât în anul precedent.  

Tot  raportat  la  volumul  activitate  al instantei  în cursul anului 2015 cei 2 
agenti procedurali au transmis 6.300 de citații și comunicări, mai mult cu 800  de acte  
procedurale decât în anul 2014. De asemenea, aprodul  a  fost  desemnat să ajute la 
coaserea și arhivarea dosarelor, inclusiv a celor având ca obiect învestire cu formulă 
executorie, încuviințare executare silită şi autorizare intrare încăperi.  

Totodată,   faţă  de numărul cauzelor  înregistrate ( 39.994  dosare), 7 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 şi că acestea  au fost  ocupate începând 
cu 15.09.2015, precum  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, 8 grefieri au fost desemnaţi pentru a exercita activităţi privind 
Biroul executări civile și Biroul executări contravenţionale, iar  doi pe cele privind 
persoanele juridice.  Numărul mai sus menţionat a fost necesar pentru rezolvarea 
tuturor sarcinilor aferente acestor compartimente, dat fiind volumul ridicat înregistrat 
în materia cererilor de executare silită necontencioase în anii 2013-2014 care au 
dezechilibrat activitatea instanţei şi care şi-au făcut resimţite efectele şi în prima parte 
a anului 2015. 

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 ori, în lipsa  acestuia de către  vicepreşedinte.  



Judecătoria Sectorului 3  Raport de bilanț 2015 

 15 

Referitor la schema de personal auxiliar a instanţei, în condițiile în care abia la 
finele anului 2014 a fost majorată cu 10 posturi,  din care  4  au fost  ocupate  abia in 
luna septembrie 2015 iar pe parcursul  aceluiasi an  schema  s-a mărit  cu doar  2  
posturi de grefier care au fost  ocupate  la  finele  anului 2015 apreciem ca necesară 
suplimentarea  în continuare  a  schemei. Astfel, raportat la  volumul de activitate al 
acestei instanţe, atribuțiile sporite ale grefierului de ședință conform noilor coduri de 
procedură ne  menţinem punctul de vedere  exprimat  în sensul că este  necesară 
suplimentarea  schemei  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 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. 
(.............) 
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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  15,53 % prin raportare  la  total cauze solutionate – 42.346 si total 
hotărâri atacate – 6.579. 

 
În materie penală  
Total  hotărâri pronunţate în materie  penală = 2.003. 
Total hotărâri atacate în materie penală = 307 
Pondere atacabilitate la total hotărâri pronunţate in materie penală :  
5,32 %.  
 
În materie civilă:  
Total hotărâri pronunţate în materie civilă = 40.343. 
Total hotărâri atacate în materie civilă = 6.272 
Pondere atacabilitate la total hotărâri pronunţate în materie civilă :  
15,54 %.  

 
Indicele de desfiinţare 
 
In anul 2015 au fost soluţionate  42.346 cauze,  din care  40.343 civile  şi  

2.003 penale.  
În aceeaşi perioadă au fost desfiinţate în căile de atac 622 de hotarari din care 

561 civile si  61 penale rezultand un indice de modificare a hotararilor in caile de 
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atac de 1,46 %. Indicele  de desfiinţare  în materie civilă  a fost de  1,39 %  iar cel in 
materie   penala  de 3,04 %. 
 
I.3.2. DURATA DE SOLUŢIONARE  A CAUZELOR ( INCLUSIV PE 
MATERII) 
 

Din verificările efectuate în statistica judecătoriei, ţinută la instanţă, în anul 
2015, termenele de soluţionare a cauzelor pe materii se prezintă asfel: 
 

În materie civilă : 
a) între 0 – 6 luni   30.101 cauze 
b) între 6 – 12 luni 8.855  cauze 
c) între 1 –2 ani   1.172 cauze 
d) peste 2  ani   215 cauze 

 
Din care, cauze cu minori şi de dreptul familiei : 

a) între 0 – 6 luni   1.123 cauze 
b) între 6 – 12 luni   215 cauze 
c) între 1 –2 ani  54 cauze 
d) între 2 – 3 ani   11 cauza 
e) peste 3 ani 2   cauze 

Cauze care au ca obiect litigii intre profesionisti : 
a)    între 0 – 6 luni     3.810 cauze 
b)    între 6 –12 luni   4.248 cauze 

           c)    între 1 –2 ani   278 cauze 
           d)     intre 2 –3 ani   16 cauze 
           e)     peste 3 ani   7 cauze 

Cauze care au ca obiect cereri de acordare a pesonalităţii juridice 
asociaţiilor de proprietari: 

Între 0 – 6 luni 149 cauze 
Cauze care 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  402   cauze 

 Cauze care au ca obiect cererile de incuviintare a executarii silite: 
Între 0 – 6 luni 17.218  cauze 
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În materie penală : 

a) între 0 – 6 luni – 1.812 cauze 
b) între 6 – 12 luni -  155 cauze 
c) între 1 –2 ani -   30   cauze 
d) peste 2 ani -    6   cauze. 
 

Tabelar   situatia  pe anul 2015 se prezinta astfel:  
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Materia  
Dosare 

soluționate 
(total)  

DDuurraattaa  mmeeddiiee  ddee  ssoolluuţţiioonnaarree  aa  ccaauuzzeelloorr  
00--66  lluunnii  66--1122  lluunnii  11--22  aannii  PPeessttee  22  aannii  

NNrr..  ddss..  
ssoolluuțțiioonnaattee  

PPrroocceenntt  
((%%))  

NNrr..  ddss..  
ssoolluuțțiioonnaattee  

PPrroocceenntt  
((%%))  

NNrr..  ddss..  
ssoolluuțțiioonnaattee  

PPrroocceenntt  
((%%))  

NNrr..  ddss..  
ssoolluuțțiioonnaattee  

PPrroocceenntt  
((%%))  

11  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)  

ppeennaall  2.003 1.812 90,46 155 7,73 30 1,49 6 0,29 
cciivviill  40.343 30.101 74,61 8.855 21,94 1.172 2,90 215 0,53 

TTOOTTAALL  ccaauuzzee  
ssoolluuțțiioonnaattee  

42.346 31.913 75,36 9.010 21,27 1.202 2,83 221 0,52 
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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 mult mai mare  decât  cel al 
dosarelor  soluţionate  în intervalul  6 -12 luni .  De asemenea se  poate  observa  
că  procentul  dosarelor  soluţionate  în intervalul 1- 2 ani şi  peste  2 ani este  
infim  raportat la volumul de activitate al instantei şi cauzele  obiective  care au 
condus la  soluţionarea  acestora într-un interval  de timp mai mare de 1  an (  
procedura  cu străinătatea,  complexitatea  cauzelor, etc. ).  
(...........) 
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