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A R G U M E N T 

Jusitia şi veritas, două concepte pe cât de abstracte, pe atât de familiare oricărei fiinţe 

umane. Importanţa lor este recunoscută şi înţeleasă în acelaşi timp de orice persoană, indiferent 

de vârstă, origine sau statut social, independent de momentul istoric la care s-au raportat.  

În opinia autorului acestui proiect, nevoia de dreptate reprezintă pentru membrul cetăţii, 

cea mai importantă necesitate, surclasându-le pe toate celelalte. Indiferent cât de precară ar fi 

situaţia materială a unei persoane, indiferent cât de grave ar fi problemele sale în interiorul 

familiei, un om confruntat cu o nedreptate, va urmări în primul rând recunoaşterea şi îndreptarea 

acesteia, indiferent câte alte sacrificii ar fi nevoit să facă pentru a le obţine. Dreptatea nu a putut 

fi disociată niciodată de noţiunea de „putere”, puterea de a face dreptate fiind pe parcursul 

istoriei privită ca o abilitate ce impune un respect absolut. În acest sens, Blaise Pascal, afirma 

încă din secolul XVII că: „Dreptatea fără putere este neputincioasă, puterea fără dreptate este 

tiranică. Dreptatea fără putere este contestată… puterea fără dreptate este învinuită. Aşadar 

puterea şi dreptatea trebuie aşezate laolaltă… încât ceea ce e drept să fie puternic şi ceea ce e 

puternic să fie drept…”.  

Justiţia este astfel un mecanism sine qua non al statului de drept, care se realizează însă 

prin oameni, pentru oameni, fiind un serviciu de interes public, astfel că numai printr-un sistem 

judiciar independent, calitativ şi eficient este garantată respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. În lipsa justiţiei, de oricâte drepturi s-ar bucura un cetăţean, 

recunoscute prin oricâte edicte, legii, cutume, acestea nu ar reprezenta nimic altceva decât nişte 

forme fără fond. 

Realizarea unui sistem judiciar independent, imparţial, credibil şi eficient reprezintă 

astfel o condiţie necesară pentru supremaţia legii şi a principiilor statului de drept. Măsurile de 

consolidare a independenţei sistemului judiciar trebuie să ducă nu numai la afirmarea 

principiului separaţiei puterilor în stat, dar şi la aplicarea acestuia în practică, pentru asigurarea 

calităţii şi eficienţei actului de justiţie, în cadrul unui sistem modern, capabil să implementeze 

acquis-ul comunitar şi să se adapteze cerinţelor Uniunii Europene. 

La momentul elaborării acestui proiect, justiţia română se află în mijlocul unui proces 

major de transformare, generat de modernizarea recentă a cadrului legislativ, atât în ceea ce 

priveşte normele de drept material cât şi la cele de drept procesual. Intrarea în vigoare a noilor 

coduri, modificările care au urmat şi frecvenţa acestora, generează în prezent două provocări 

esenţiale. Prima vizează accesibilitatea noilor norme juridice pentru publicul larg cărora li se 

adresează, familiarizarea cetăţenilor cu noul cadru juridic. A doua şi cea mai importantă din 
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punctul de vedere al sistemului judiciar, o reprezintă adaptarea şi pregătirea profesională a 

magistraţilor pentru implementarea noilor dispoziţii legale. 

Sporirea eficienţei şi calităţii activităţii judiciare presupune o serie întreagă de activităţi, 

care intră în atribuţiile preşedintelui instanţei în calitatea sa de manager principal, ale colegiului 

de conducere, dar şi în atribuţiile celorlalţi manageri secundari, toţi aceştia îndeplinind, în 

măsură mai mică sau mai mare funcţiile managementului, în raport de poziţia lor în schema 

instituţiei, precum şi de atribuţiile specifice postului ocupat. 

Un management judiciar eficient presupune adaptarea cunoştinţelor teoretice, a 

principiilor şi funcţiilor managementului la realitatea concretă a instanţei. Ca urmare, elaborarea 

unui plan managerial viabil este condiţionată de cunoaşterea instanţei, a volumul şi specificului 

activităţii, a personalului acesteia, de existenţa unei relaţii de încredere şi a unei bune comunicări 

cu colegii din cadrul instanţei, întrucât doar astfel este posibilă colectarea datelor necesare în 

vederea determinării locului şi rolului potrivit fiecărui membru al instituţiei. 

Autorul acestui proiect are poate o poziţie privilegiată sub acest aspect, cunoscând 

nemijlocit realităţile existente la nivelul Judecătoriei Arad, prin prisma funcţiei ocupate în 

prezent, aceea de vicepreşedinte şi membru ales în Colegiul de conducere al instanţei. Din punct 

de vedere al resurselor umane, Judecătoria Arad se găseşte în prezent într-o situaţie foarte bună, 

având la data de 1 octombrie 2016 ocupate integral toate cele 31 de posturi de judecător din 

schema de organizare şi având un grad de ocupare optim şi în ce priveşte personalul auxiliar al 

instanţei. De asemenea baza materială existentă în prezent este în măsură să acopere eficient 

toate nevoile pentru desfăşurarea actului de justiţie în cele mai bune condiţii. Pornind de la 

aceste constatări, apreciez că în prezent sunt asigurate toate premisele pentru realizarea unui act 

de justiţie eficient şi superior din punct de vedere calitativ. 

La momentul actual, prioritatea constă în utilizarea optimă a resurselor umane şi 

materiale din cadrul instanţelor şi aceasta constituie apanajul managerilor instanţelor, întrucât o 

justiţie imparţială, credibilă şi funcţională este realizată prin profesionalismul judecătorilor şi al 

celorlalte profesii juridice care conlucrează la înfăptuirea justiţiei, dar şi prin aportul managerilor 

instanţelor, care trebuie să asigure o valorificarea eficientă a acestor două  elemente. 

În cele ce urmează îmi voi prezenta proiectul, printr-o descriere generală a instanţei şi a 

vulnerabilităţilor actuale, urmate de prezentarea modelului managerial ales, prin prisma 

atribuţiilor pe care legea şi regulamentele le atribuie preşedintelui instanţei. 
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CAPITOLUL I 

PREZENTAREA GENERALĂ A JUDECĂTORIEI ARAD 

 

1.1 Spaţiile aferente instanţei. Logistica instanţei 

Judecătoria Arad, instituţie fără personalitate juridică, îşi desfăşoară activitatea în Palatul 

de Justiţie din Arad, Bd. Vasile Milea nr.2-4, jud. Arad, clădire renovată relativ recent şi care 

face parte din patrimoniul cultural naţional, fiind în proprietatea Statului Român şi în 

administrarea Ministerului Justiţiei.  

Monument istoric de mari dimensiuni, Palatul de Justiţie din Arad a fost realizat în 2 etape, 

prima în perioada 1892-1895, când s-a construit o clădire cu 3 nivele şi a doua în perioada 1940-

1943, când edificiul a fost completat cu aripile laterale şi ridicat la 5 nivele. Construit în stil 

neoclasic cu influenţe baroce, Palatul găzduieşte în prezent Tribunalul şi Judecătoria Arad, 

Parchetele de pe lângă acestea şi Centrul de perfecţionare a cadrelor Direcţiei Generale a 

Penitenciarelor. Din octombrie 1996 până în cursul anului 2002 s-au desfăşurat ample lucrări de 

reparaţii şi recompartimentare a imobilului care dispune de 13 săli de judecată, 92 de birouri şi 

alte spaţii anexă totalizând 21.344 mp. Cea mai mare sală de judecată din cadrul imobilului, cu o 

arhitectură şi decoraţiuni desăvârşite, a fost transformată în sală de conferinţe, fiind cuprinsă în 

patrimoniul cultural naţional. Sala beneficiază în prezent de aparatură tehnică performantă, 

sonorizare, difuzoare, microfoane, inclusiv spaţiu închis pentru traducători. În cadrul acestui 

complex, Judecătoria ocupă o parte din primele două etaje ale imobilului şi dispune de 7 săli de 

judecată, 26 de birouri pentru judecători şi grefieri precum şi de alte încăperi.  

Instanţa dispune de o reţea informatică pentru toate compartimentele de activitate. Pentru 

toţi judecătorii şi grefierii este asigurată câte o staţie de lucru cu acces la internet, la o bază de date 

de legislaţie şi jurisprudenţă relevantă (Lex Expert), la un server de fişiere comun şi la imprimante. 

În compartimentele auxiliare se află instalate calculatoare şi imprimante pentru a se realiza 

înregistrarea şi verificarea imediată în sistem a tuturor cererilor. Întreaga activitate statistică, 

activitate ce vine să reflecte cifric starea instanţei, este ţinută în regim de informatizare. De 

asemenea, sălile de judecată sunt racordate la reţeaua informatică internă şi sunt, în parte, dotate 

cu aparate de aer condiţionat. Sălile de judecată deţin aparatură de înregistrare audio-video a 

şedinţelor de judecată, existând inclusiv aparatură de audiere a martorilor cu identitate protejată, 

cu imagine şi voce distorsionată.  

Judecătoria Arad îşi desfăşoară activitatea în circumscripţia Tribunalului Arad, alături de 

judecătoriile din Lipova, Ineu, Chişineu-Criş şi Gurahonţ, fiind cea mai mare, atât din punct de 

vedere al competenţei teritoriale cât şi din punct de vedere al volumului de activitate. Dintre 



Proiect managerial - Judecător Lucian Balaş 

 
4 

instanţele similare din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, Judecătoria Arad este a doua ca 

volum de activitate. Din punct de vedere teritorial, Judecătoria Arad are în aria sa de competenţă 

municipiul Arad, un număr de trei oraşe: Curtici, Nădlac şi Pecica, precum şi un număr de 

cincisprezece comune cu satele aparţinătoare, însumând aproximativ jumătate din populaţia 

judeţului. 

De asemenea relevant de menţionat este şi faptul că în circumscripţia acestei judecătorii 

funcţionează un penitenciar cu regim de maximă siguranţă în care execută pedeapsa persoanele 

private de libertate încadrate în regimul închis şi respectiv de maximă siguranţă, cu o populaţie 

de 1037 de persoane private de libertate la data de 1 octombrie 2016. În cadrul acestui 

penitenciar funcţionează şi o secţie exterioară în care sunt încarcerate persoane private de 

libertate de sex feminin din toate regimurile de executare a pedepsei.  

În plus amintim că în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Arad sunt incluse şi 

principalele puncte de trecere a frontierei de stat care fac legătura cu restul Europei Centrale şi 

de Vest: Nădlac (rutier) şi Curtici (feroviar), unele din cele mai mari de pe teritoriul României 

din punct de vedere al tranzitului. 

Toate aceste aspecte contribuie la un nivel ridicat al volumului de activitate şi al gradului 

de complexitate şi diversitate al dosarelor aflate în orice moment pe rolul Judecătoriei Arad. 

 

1.2 Resursele umane. Structura organizatorică 

Statul de funcţii al Judecătoriei Arad la data de 1 octombrie 2016, cuprinde 31 posturi de 

judecători (niciunul vacant) şi 57 posturi de personal auxiliar sau conex (unul vacant, două fiind 

ocupate de grefieri angajaţi pe perioadă determinată). După cum se poate observa, Judecătoria 

Arad, se situează la un nivel optim în ceea ce priveşte ocuparea schemei de personal, acesta fiind unul 

din punctele forte al acestei instituţii la acest moment. Activitatea se desfăşoară pe două secţii 

(penală şi civilă) şi pe complete specializate.  

Secţia penală este configurată în prezent cu 8 judecători (unul fiind desemnat ca judecător 

de supraveghere a privării de libertate în cadrul Penitenciarului Arad), iar în cadrul secţiei civile 

funcţionează 23 judecători (doi fiind delegaţi la Judecătoria Chişineu-Criş). La nivelul acestei 

din urmă secţii există 3 complete specializate pentru cauze de familie şi minori.  

În privinţa modului de organizare a grefei judecătoriei, coordonarea activităţii 

personalului auxiliar este realizată de grefierul şef al instanţei, ajutat  de cei doi grefieri şefi de 

secţii. Dintre aceştia, doar grefierul şef nu participă în şedinţele de judecată. Fiecare secţie 

dispune de un grefier-şef şi câte 22 grefieri, în cazul celei civile, şi respectiv 7, în cazul celei 

penale.  
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Compartimentul arhivă are în componenţă 2 grefieri arhivari şi 3 grefieri, iar 

compartimentul registratură beneficiază de 7 grefieri, 2 grefieri-arhivari şi un agent procedural, 

fiecare dintre aceste sectoare având desemnat un coordonator. Compartimentelor executări 

penale şi executări civile le sunt alocate câte doi grefieri, activitatea acestora fiind coordonată 

şi supravegheată de judecătorii delegaţi. 

De asemenea, unui grefier i-au fost delegate atribuţii în legătură cu înregistrarea 

persoanelor juridice, atribuţii statistice şi întocmirea actelor necesare realizării cooperării 

judiciare internaţionale. Pe tot parcursul anului un grefier a fost delegat la Penitenciarul Arad.  

Deoarece compartimentul administrativ al instanţei este încadrat doar cu un post de şofer, 

activitatea de curăţenie în spaţiile de activitate ale instanţei este desfăşurată de persoanele 

angajate pe post de aprod, acestea asigurând în prezent, prin rotaţie, şi funcţionarea centralei 

telefonice. 

 

 

1.3 Volumul de activitate  

Volumul de activitate al unei instanţe, cuprinzând toţi parametrii relevanţi, reprezintă un 

reper de orientare în privinţa activităţii cantitative dar şi calitative, fiind un indicator important 

pentru determinarea politicii manageriale pentru instanţa respectivă. 

În cursul anului 2015, la Judecătoria Arad a fost înregistrat un număr de 20.307 dosare noi. 

Dosarele nou înregistrate s-au adăugat stocului de dosare nesoluţionate pe parcursul anilor 

precedenţi, în număr de 3397, astfel că volumul real de dosare în anul 2015 a fost de 23.704. Având 

în vedere că în anul 2015 activitatea Judecătoriei Arad a fost asigurată în medie de 29 de 

judecători (25 estimat pentru anul 2011, 28 estimat pentru 2012, 28 estimat pentru 2013 şi 29 

estimat pentru 2014), raportat la volumul de activitate de 20.307 de dosare, reiese o încărcătură 

medie de dosare per judecător de 700 de dosare, mai mică decât cea din anul 2014 care a fost 

estimată la  877  de dosare/ judecător.  

Estimând că, în cadrul Secţiei civile au activat pe parcursul anului 2015 un număr mediu 

de 22 de judecători, rezultă că încărcătură medie de dosare per judecător  în materie civilă a fost 

de 745 dosare (1151 dosare/ judecător  în 2011, 911 dosare/judecător în 2012, 886 

dosare/judecător în 2013 şi 986 dosare/judecător în 2014). Dacă se exclud cererile de investire cu 

formulă executorie şi cererile de încuviinţare a executării silite încărcătura medie este de 634 

dosare mai mare însă decât cea din anul 2014 când a fost de 596 de dosare.  

În cadrul Secţiei penale, unde pe parcursul anului 2015 au activat în medie 7 judecători, 

încărcătură medie de dosare per judecător în materie penală a fost de  560 dosare (667 dosare per 
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judecător în 2011, 624 dosare /judecător în 2012, 656 dosare/judecător în 2013 şi 534 

dosare/judecător în 2014). 

În ceea ce priveşte complexitatea cauzelor, pe parcursul anului 2015, a fost calculată o 

complexitate medie/judecător de 3868 puncte (3838 în cazul secţiei civile şi 3943 în cazul secţiei 

penale). 

În ceea ce priveşte calitatea actului de justiţie, trebuie menţionat că prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1305/2014 modificată prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 149/2015 şi prin  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

625/2015 au fost introduse cele cinci criterii unice la nivel naţional în funcţie se care se  

stabileşte nivelul de eficienţă al fiecărei instanţe.  

Raportat la aceste criterii Judecătoria Arad se prezintă în ca fiind o instanţă foarte 

eficientă, situându-se la nivelul anului 2015, pe locul II la nivel naţional  luând în calcul 

instanţele situate în reşedinţă de judeţ. 

 
 

1.4 Conducerea instanţei 

Potrivit art. 43 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, modificată prin 

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente şi art. 6 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprobarea 

Regulamentului de ordine interioară a instanţelor, Judecătoria Arad este condusă de un preşedinte, 

care potrivit art. 45 alin. 1 din aceeaşi normă legală, este ajutat de un vicepreşedinte.  

Totodată, aşa cum s-a arătat mai sus, la nivelul judecătoriei funcţionează două secţii, fiecare 

condusă de câte un preşedinte de secţie care organizează, conform art. 24 alin. 1 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, activitatea administrativ-judiciară a secţiei. 

Alături de aceste organe de conducere, conform art. 49 din Legea nr.304/2004, la nivelul 

instanţei este constituit colegiul de conducere, din care fac parte 4 judecători aleşi şi preşedintele 

instanţei. 
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CAPITOLUL II 

DISFUNCŢII  ŞI VULNERABILITĂŢI CONSTATATE 

ÎN  ACTIVITATEA  JUDECĂTORIEI ARAD ŞI SOLUŢII 

PROPUSE PENTRU ÎNLĂTURAREA LOR 

 

2.1 Unele precizări şi observaţii preliminare 

Principalele obiective ale managementului instanţei în ultimii ani au constat în rezolvarea 

problemelor stringente la acel moment, respectiv de ocupare a schemei de personal atât în ce 

priveşte magistraţii judecători cât şi personalul auxiliar. Aceste probleme prezentau la acel  

moment o maximă prioritate, lucru pe care l-am putut constata atât din lecturarea proiectelor 

manageriale ale conducerilor anterioare cât şi din propria exeperienţă managerială în funcţia de 

vicepreşedinte. Astfel volumul mare de activitate al Judecătoriei Arad, prezentat în capitolul 

anterior, coroborat cu lipsa personalului a determinat efectuarea de demersuri concertate pentru 

rezolvarea acestei probleme punctuale. 

Meritul colegilor care au asigurat până în prezent conducerea instanţei, este acela de a fi 

reuşit să treacă peste această provocare, ajungându-se la acest moment, aşa cum arătam încă de 

la începutul acestei lucrări, ca Judecătoria Arad, la data de 1 octombrie 2016 să aibă ocupate 

integral toate cele 31 de posturi de judecător din schema de organizare, având şi un grad de 

ocupare optim în ce priveşte personalul auxiliar al instanţei. 

În aceste condiţii, apreciem că, finalizate fiind aproape toate aspectele legate 

funcţionalitatea organizaţiei, pentru perioada următoare accentul ar trebui să cadă în special pe 

criteriul performanţei activităţii desfăşurate, iar principiul care ar trebui să ghideze întreg 

personalul instanţei este acela al performanţei şi eficienţei muncii, chiar dacă împrejurările 

actuale sunt oarecum vitrege, raportat la intrarea în vigoare de dată relativ recentă a celor patru 

coduri.  

 

2.2 Supraîncărcarea judecătorilor cu sarcini administrative   

Am ales să încep analiza vulnerabilităţilor constatate la nivelul Judecătoriei Arad cu 

această componentă din două considerente. În primul rând îndepărtarea judecătorului de 

activitatea de judecată propriu-zisă este în opinia mea principalul factor de natură a influenţa 

negativ calitatea actului de justiţie. Aceste activităţi extrajudiciare sunt consumatoare de timp, în 

general presupun o activitate repetitivă, total nepotrivită pentru pregătirea şi rolul magistratului şi 

neatractivă pentru colegii judecători. În al doilea rând, dintre toate vulnerabilităţile constatate şi 
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pe care le voi prezenta în secţiunile ulterioare, cu privire la acestă componentă managementul 

instanţei are posibilitatea de a interveni direct şi semnificativ, pentru atenuarea efectelor descrise 

mai sus. 

Deşi, la nivel declarativ, degrevarea judecătorilor de sarcini administrative şi 

transferarea acestor atribuţii către grefieri s-a regăsit ca obiectiv în absolut toate strategiile de 

reformă din ultima perioadă, în fapt, este facil de constatat că dispoziţiile legale şi regulamentare 

prevăd o abundenţă de atribuţii auxiliare şi administrative date expres în sarcina judecătorilor. 

Astfel, la nivelul judecătorului de judecătorie, acesta pe lângă activitatea de 

judecată, mai are de îndeplinit spre exemplu şi următoarele sarcini non-juridice: analiza 

practicii instanţelor de control judiciar şi de unificare a practicii– art. 33 din Regulamentul 

de ordine interioară a instanţelor de judecată; îndrumarea şi controlul compartimentul de 

executări penale - art. 29 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor de judecată; 

supravegherea privării de libertate – art. 30 din Regulamentul de ordine interioară a 

instanţelor de judecată; atribuţii privind activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor 

juridice – art. 34 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor de judecată; 

îndeplinirea unor atribuţii specifice în activitatea de executări civile – art. 31 din 

Regulamentul de ordine interioară a instanţelor de judecată, îndeplinirea atribuţiilor 

prevăzute de art. 37 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor de judecată de 

notificare sau comunicare în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă 

sau comercială; îndrumă activitatea de pregătire profesională a personalului auxiliar de 

specialitate – art. 32 din Legea nr. 567/2004, fac parte din comisia de evaluare a 

judecătorilor instanţei – art. 25 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale 

a judecătorilor şi procurorilor, îndeplinesc atribuţii specifice în cadrul birourilor electorale, 

etc. 

Pe lângă sectoarele susmenţionate, a căror existenţă este cerută de legi sau 

regulamente, la Judecătoria Arad judecătorilor le sunt atribuite sarcini suplimentare cu privire 

la îndrumarea şi coordonarea activităţii arhivei (2 judecători), îndrumarea şi coordonarea 

activităţii registraturii (2 judecători). 

Deşi, după cum am menţionat anterior, în prezent schema de personal auxiliar este ocupată 

integral, pentru remedierea acestei deficienţe se impune în opinia noastră continuarea 

demersurilor, pentru suplimentarea posturilor de grefier în organigrama instituţiei, încadrarea unor 

grefieri cu studii superioare fiind o variantă la îndemână pentru degrevarea judecătorilor de 

sarcinile administrative. 

În acest context, apreciem că la momentul actual, cea mai bună variantă lăsată la îndemâna 

conducerii manageriale a instanţei, în raport de imperativul respectării dispoziţiilor legale şi 
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regulamentare care, contrar dezideratului general urmărit, instituie zeci de situaţii în care 

judecătorii sunt angrenaţi în realizarea unor sarcini administrative, auxiliare, ce exced activităţii 

propriu-zise de judecată, este aceea de a folosi la maximum resursele tehnice existente la 

dispoziţia conducerii instanţei, cu beneficiul suplimentar că acest lucru este posibil fără a 

presupune costuri suplimentare. 

La nivelul Judecătoriei Arad, acest deziderat nu a rămas doar la nivel declarativ, în ultimii 

trei ani în care am făcut parte din echipa managerială a acestei instanţe fiind implementate mai 

multe aplicaţii informatice care au avut acest obiectiv. Beneficiind şi de implicarea totală şi de 

pregătirea excepţională a compartimentului IT din cadrul Tribunalului Arad, s-a reuşit finalizarea 

unor proiecte care au avut ca rezultat degrevarea judecătorilor de o parte din aceste activităţi de 

rutină şi consumatoare de timp. 

Spre exemplu, în calitate de vicepreşedinte al instanţei în exercitarea atribuţiilor specifice, 

am propus Colegiului de conducere o nouă formă de îndeplinire a atribuţiilor referitoare la analiza 

practicii instanţelor de control judiciar. Această propunere a fost posibilă ca urmare a 

elaborării unei aplicaţii care întocmeşte registrul privind evidenţa practicii instanţelor de 

control judiciar prevăzut de art. 84 pct. 27 din Regulamentul de ordine interioară a 

instanţelor de judecată, prin preluarea automată a tuturor informaţiilor din aplicaţia ECRIS 

(incusiv soluţia instanţei de control) şi generarea câmpurilor aferente. În plus, această 

aplicaţie oferă posibilitatea generării registrului individual pentru fiecare judecător în parte 

sau pe una dintre secţii, pe diferite intervale de timp, oferind infomaţii într-un mod mult mai 

flexibil. 

Astfel, la nivelul Judecătoriei Arad s-a implementat începând cu sfârşitul anului 2014, o 

nouă modalitate de valorificare a informaţiilor extrase de judecătorii cu atribuţii în ceea ce 

priveşte analiza practicii instanţelor de control judiciar. La momentul respectiv s-a constatat că 

responsabilitatea efectuării înregistrărilor în registrul privind evidenţa practicii instanţelor de 

control judiciar, revenea judecătorilor anume desemnaţi de către preşedintele instanţei, care în 

fapt realizau o activitate de completare a unui tabel în format Excel cu toate datele statistice 

relevante, urmată de elaborarea lunară a unui referat în care erau descrise pe scurt soluţiile 

considerate relevante. După elaborarea de către personalului din cadrul compartimentului IT al 

Tribunalului Arad, a aplicaţiei care suplinea operaţiunea de introducere manuală a datelor 

statistice  s-a putut trece la eleborarea registrului prevăzut la acel moment de fostul art. 83 alin. 1 

pct. 22 din Hotărârea 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, exclusiv în format 

electronic. În aceste condiţii exista posibilitatea degrevării judecătorilor desemnaţi pentru analiza 

practicii instanţelor de control de activitatea de introducere în sistem a datelor statistice, 
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operaţiune care genera un consum mare de timp din partea acestora şi care apărea ca redundantă 

faţă de opţiunea generării automate a acestor date de către sistemul informatic. 

În aceste condiţii, prin Hotărârea Colegiului de Conducere numărul 13 din 8 decembrie 

2014  au fost adoptate următoarele măsuri:  

a) renunţarea în totalitate la activitatea de completare de către judecători a datelor statistice în 

registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar, acesta fiind înlocuit cu un raport în 

format electronic. 

b) ca judecătorii anume desemnaţi pentru realizarea acestui sector de activitate, să se 

concentreze în principal pe o activitate de sinteză a hotărârilor pronunţate de instanţele de control 

judiciar, pentru a încerca o valorificare a activităţii de control a instanţelor ierarhic superioare. 

Astfel, în continuare judecătorii respectivi vor avea obligaţia de a citi şi analiza fiecare dosar 

sosit de la instanţele de control judiciar, însă cu menţiunea că vor fi evidenţiate, într-un raport 

lunar, doar hotărârile apreciate ca fiind relevante, care cuprind o rezolvare a unei probleme de 

drept controversate sau care este de natură a genera interpretări diferite. Se viza o îndepărtare a 

judecătorului de la o activitate de rutină, de introducere a unor date statistice într-un registru şi o 

axare pe o activitate intelectuală, de analiză şi sinteză, mult mai potrivită în opinia noastră cu 

pregătirea profesională a magistratului. 

c) ca judecătorii desemnaţi să efectueze această activitate să elaboreze lunar un referat 

similar buletinelor de jurisprudenţă întocmite de Curţile de Apel, în care să fie evidenţiate 

hotărârile apreciate ca având o relevanţă deosebită în activitatea de judecată. Judecătorul va avea 

în vedere atât hotărârile modificate sau casate de către instanţele de control, cât şi soluţiile 

instanţei de fond menţinute, singurul criteriu de selectare fiind după cum spuneam caracterul 

inedit, controversat sau de larg interes pentru magistraţi sau opinia publică. 

Referatul lunar cuprinde o rubricaţie care conţine strict:  

- Obiectul cauzei, prin raportare pe cât posibil la lista obiectelor din aplicaţia Ecris (ex: 

somaţie de plată; reabilitare de drept; uzucapiune; furt calificat); 

- Descrierea de preferat printr-o singură formulă a problemei de drept (ex: 

inadmisibilitate; lipsă calitate procesuală; tardivitate; neîndeplinirea procedurii prealabile, 

etc);  

- O descriere pe scurt, un abstract, a speţei deduse judecăţii şi a soluţiilor pronunţate de 

instanţa de fond şi de cele de control judiciar;  

- Numărul dosarului.  

Întocmirea referatului în această formă prezintă două avantaje majore: uşurinţa de a căuta 

informaţii de către persoanele interesate pe baza unor cuvinte-cheie şi limitarea informaţiilor la strictul 

necesar, presupunând un volum mai redus de muncă, pornind de la premisa că judecătorii au acces la 
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sistemul Ecris şi pe baza numărului de dosar pot analiza în detaliu toate lucrările dosarului şi hotărârile 

pronunţate, în format electronic, fără a fi necesare supraaglomerarea cu informaţie a referatului.  

d) centralizarea lunară a Referatelor elaborate de judecătorii desemnaţi să efectueze această 

activitate de către Vicepreşedintele instanţei şi punerea acestora la dispoziţia tuturor judecătorilor în 

format electronic, existând şi posibilitatea eventuală a elaborării anuale a unui buletin al jurisprudenţei 

al Judecătoriei Arad. 

Rezultatul acestor măsuri, după trecerea aproximativ a doi ani calendaristici de la data 

implementării, s-a concretizat în două materiale, acestea fiind puse la dispoziţia tuturor 

magistraţilor instanţei de asemenea în format electronic. O parte dintre soluţiile consemnate în 

acest material ca urmare a activităţii exemplicate anterior, au făcut obiectul şi al unor şedinţe de 

pregătire profesională şi de unificare a practicii. 

Un alt exemplu de folosire a resurselor informatice existente pentru îmbunătăţirea şi 

uşurarea activităţii personalului instanţei l-a consituit şi implementarea proiectului dosarului 

electronic. Astfel, la nivelul Judecătoriei Arad (şi de altfel în cazul tuturor instanţelor arondate 

Tribunalului Arad), toate documentele din dosar sunt scanate integral, judecătorul având acces la 

tot dosarul în format electronic în orice moment. Mai mult, această posibilitate a fost oferită şi 

justiţiabililor care de asemenea au acces la propriul dosar, online, pe baza unei parole proprii care 

le este comnunicată o dată cu citaţia. 

Astfel de aplicaţii au fost elaborate şi în scopul degrevării personalului auxiliar nu doar al 

magistraţilor şi amintim spre exemplu registrul de executări civile care este generat în proporţie 

considerabilă, în mod automat, de către o altă aplicaţie informatică. Sau protocoalele de 

colaborare încheiate cu majoritatea insituţiilor publice la nivel local, pe baza acestora 

comunicarea actelor de procedură şi a documentelor realizându-se în format exclusiv electronic 

(Penitenciarul Arad, A.N.A.F., O.C.P.I., Consiliul Local Arad, Primăria Municipiului Arad, etc.). 

Îmi propun ca pe viitor să continui această practică şi să încurajez orice iniţiativă care ar 

avea drept rezultat preluarea unor activităţi ale judecătorului sau grefierului de către sistemele 

informatice. 

 

2.3 Perspectiva intării în vigoare a dispoziţiilor art. 213 Cod de procedură civilă 

referitoare la desfăşurarea procedurii în cameră de consiliu 

Aceste dispoziţii legale a căror intrare în vigoare a fost prorogată succesiv sunt de natură a 

genera dificultăţi în funcţionarea instanţelor de judecată din perspectiva logisticii aferente şi mai exact 

a asigurării unui număr suficient de săli de judecată pentru o desfăşurare normală a activităţii. 

De la bun început doresc să precizez că intenţia mea este de a asigura camerele de consiliu 

necesare, fără a afecta numărul sălilor de judecată existente în prezent atât în materie civilă cât şi 
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penală. De asemenea nu apreciez oportună desfăşurarea şedinţelor de judecată în mai mulţi timpi, 

acest lucru fiind de presupus a genera confuzie în rândul justiţiabililor şi o scădere a eficienţei 

activităţii după orele amiezei. 

În acest scop, în perioada scursă de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedruă civilă şi 

până în prezent, conducerea Judecătoriei Arad s-a preocupat pentru asigurarea din timp a spaţiilor 

necesare. Astfel au fost identificate două săli de dimensiuni mai reduse care puteau servi ca şi camere 

de consiliu, iar ulterior a fost obţinută şi o încăpere suplimentară din partea Tribunalului Arad. 

Astfel în prezent există la dispoziţia conducerii instanţei trei săli care se pretează a fi folosite în 

acest scop, pentru care există şi dotarea cu mobilier necesară, care pot fi date în folosinţă imediat într-

un interval de timp foarte scurt. În prezent până la intrarea în vigoare a acestor dispoziţii, doar una 

dintre săli este folosită cu noua sa destinaţie, de către secţia penală, pentru cauzele care se desfăşoară 

în procedura de cameră preliminară sau a cauzelor date în competenţa judecătorului de drepturi şi 

libertăţi. 

O altă modalitate de suplimentare a numărului camerelor de consiliu fără a diminua numărul 

sălilor de judecată existente a fost identificată în sensul compartimentării a cel puţin trei săli de 

judecată a căror dimensiune le face pretabile unei asemenea operaţiuni. Având în vedere că pentru 

aceste modificări nu sunt alocate până în prezent resursele financiare necesare, ne propunem cel puţin 

elaborarea unui necesar de materiale, transimterea acestuia către ordonatorul terţiar de credite în 

vederea obţinerii din timp a unor oferte de preţ. Operaţiunea în sine de compartimentare şi remobilare 

nu este una care să presupună o durată mare de timp, astfel încât există o posibilitate reală ca în 

situaţia intrării în vigoare a acestor dispoziţii la 1 ianuarie 2017, Judecătoria Arad să se poată adapta 

foarte rapid. 

 

2.3 Perspectiva intării în vigoare a dispoziţiilor Legii nr. 151/2015 referitoare la 

insolvenţa persoanelor fizice 

 

Apreciez această împrejurare ca fiind mai degrabă o vulnerabilitate decât o deficienţă în 

acest moment, însă una care trebuie analizată şi tratată cu maximă seriozitate, pentru 

considerentele pe care voi încerca să le expun pe larg în rândurile care urmează. 

Această analiză trebuie să pornească de la conştientizarea faptului că, dacă intrarea în 

vigoare a Noului Cod civil la data de 1 octombrie 2011, a avut în principiu, un impact gradual 

asupra activităţii de judecată, acesta urmând a fi aplicabil de regulă, doar raporturilor juridice de 

drept civil care urmau să se nască după intrarea sa în vigoare, normele cuprinse în acest act 

normativ, vor genera un val de cauze noi, care trebuie soluţionate într-un ritm care să nu conducă 
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la o creştere necontrolată a numărului de dosare pe o anume şedinţă de judecată. În aceste condiţii, 

apreciez ca necesară elaborarea unui plan de măsuri pentru a putea trece cu succes de această 

etapă, în caz contrar fiind de presupus ca instanţa să se confrunte cu situaţii greu de rezolvat pe 

moment. 

Recent, intrarea în vigoare a acestei legi a fost devansată pentru data de 31 octombrie 

2016, fiind de presupus că la data susţinerii prezentului material, dispoziţiile acestui act normativ 

vor fi deja în vigoare. 

Cu toate acestea, apreciez că impactul asupra activităţii instanţelor de judecată nu va fi 

unul imediat, intervenţia instanţei fiind în principiu subsecventă activităţii iniţiale a comisiilor de 

insolvenţă. Această împrejurare oferă un interval de timp, chair dacă relativ scurt, pentru luarea 

unor măsuri organizatorice, acesta fiind motivul pentru care am ales să tratez această temă în 

cadrul proiectului managerial. 

Din punctul de vedere al managementului instanţei principala componentă asupra căreia se 

poate interveni imediat este cea a pregătirii profesionale a judecătorilor cu privire la noile 

dispoziţii, discutarea acestora cu ocazia şedinţelor de învăţământ profesional, identificarea 

dispoziţiilor care comportă interpretări diferite şi încercarea de a găsi o soluţie general acceptată, 

situaţie de natură a preveni apariţia ulterioară a unor soluţii diferite în practica judiciară. 

O altă modalitate de intervenţie cu impact în această problemă, aflată la îndemâna 

conducerii instanţei, este modul de înfiinţare a completelor specializate. În prezent printr-o 

hotărâre a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Arad, s-a decis, într-adevăr cu caracter 

temporar, ca toţi judecătorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul secţiei civile să aibă şi 

calitatea de complet specializat în această materie, cu excepţia completelor specializate în materia 

cauzelor cu minori şi de familie. Apreciez că această măsură nu este benefică, în principiu dacă 

toţi judecătorii sunt specializaţi într-un domeniu, fiind de presupus că nu se poate vorbi de o 

specializare efectivă. Ar fi mai benefic stabilirea unui număr mai redus de completuri specializate, 

însă acest număr este greu de stabilit în prezent, până la momentul înregistrării efective a primelor 

cauze de acest gen. Se impune în opinia mea, monitorizarea constată de către preşedintele 

instanţei şi a preşedintelui de secţie a numărului de cauze ce ar intra în competenţa completurilor 

specializte în această materie, pentru a se pute interveni rapid fie în sensul suplimentării, fie al 

reducerii numărului de completuri specializate, pentru a se evita crearea unor dezechilibre în 

volumul de activitate al judecătorilor din cadrul secţiei civile. 

În fine o a treia componentă a planului de măsuri ar trebui să constea în asigurarea unei 

comunicări la nivel instituţional, eficiente şi transparente cu Comisia de insolvenţă la nivel 

teritorial, pentru a fi identificate prompt toate aspectele de natură a crea dificultăţi în punerea în 

aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 151/2015. 
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CAPITOLUL III 

OBIECTIVE ŞI PROPUNERI PENTRU REALIZAREA ACESTORA, PRIN PRISMA 

ATRIBUŢIILOR PREŞEDINTELUI INSTANŢEI 

 

3.1 Obiective principale 

Procesul tipic de management constă în ansamblul fazelor prin care se determină obiectivele, 

se organizează activităţile, se coordonează eforturile şi acţiunile, se antrenează personalul pentru a 

participa la realizarea acestor obiective, se controlează modul de desfăşurare a activităţilor şi se 

reglează funcţionarea sistemului condus. Toate aceste componente sunt specifice exercitării funcţiei 

de manager, indiferent de tipul instituţiei pe care acesta o conduce. 

Desigur, instanţa de judecată este o instituţie cu caracteristici particulare, cu obiective 

specifice, însă acestea trebuie să se raporteze la un obiectiv general unic şi în accepţiunea noastră, 

acesta trebuie să fie chiar cel care rezultă din legea fundamentală şi constă în: înfăptuirea actului 

de justiţie în vederea apărării şi garantării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale 

persoanelor implicate în procedurile judiciare. 

Pornind de la acest obiectiv general, asumându-mi candidatura pentru funcţia de preşedinte al 

Judecătoriei Arad, am ales să îmi propun un număr de trei obiective principale şi anume: 

• Creşterea calităţii actului de justiţie; 

• Eficientizarea activităţii instanţei; 

• Sporirea gradului de încredere al justiţiabililor în actului de justiţie. 

Numărul judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţei, dar şi numărul 

angajaţilor care alcătuiesc personalul auxiliar al instanţei, şi, nu în ultimul rând, volumul mare de 

activitate prezentat în prima parte a acestei lucrări, impun concluzia că Judecătoria Arad face 

parte din categoria instanţelor mari. 

Plecând de la o astfel de constatare, este de la sine înţeles că eficacitatea şi calitatea 

activităţilor desfăşurate depind în mare măsură de modul de repartizare a atribuţiilor, a 

responsabilităţilor şi competenţelor către managerii aflaţi pe o treaptă inferioară celei pe care se 

situează preşedintele instanţei sau colegiul de conducere. Preşedintele instanţei este cel care 

stabileşte în concret atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele managerilor de rang inferior 

lui, începând cu vicepreşedintele şi sfârşind cu preşedinţii de secţii şi coordonatorii de sectoare. 

Având în vedere că de la nivelul lor preşedinţii de secţie sunt cei mai în măsură a 

cunoaşte situaţia din secţia pe care o coordonează îmi propun ca, în limitele stabilite de 

Regulamentul de ordine interioară, aceştia să beneficieze de o reală autonomie în ceea ce 

priveşte modul concret de organizare a activităţii acestei structuri din cadrul instanţei. Preşedinţii 
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de secţii trebuie să aibă posibilitatea reală de valorificare a informaţiilor care le parvin în 

procesul de comunicare, deoarece poziţia pe care o ocupă prezintă avantajul că datele primite nu 

au suferit filtrări succesive, cu consecinţa inevitabilă a diluării sau distorsionării conţinutului 

mesajului.  

Prin urmare, acestora li se vor atribui atât sarcinile stabilite prin regulament, cât şi puterea 

necesară pentru îndeplinirea acestora, ei putând realiza o comunicare optimă atât cu judecătorii 

secţiei, în mod direct, dar şi cu personalul auxiliar, direct sau prin intermediul grefierului şef, în 

acest mod realizându-se o circulaţie fluidă a informaţiei de la nivelul mai ridicat până la nivelul 

implicat direct în activitatea vizată de informaţia comunicată. 

 

3.2 Stilul managerial propus  

Definirea unui stil managerial pentru preşedintele de instanţă este necesar să pornească de la 

acceptarea unei caracteristici probabil unice a organizaţiei pe care o conduce. Astfel, vom remarca că 

specific managementului instanţelor este faptul că activitatea principală a acestora se desfăşoară prin 

judecători independenţi care, în acelaşi timp, răspund în faţa societăţii pentru calitatea actului de justiţie. 

Judecătorii au un statut care nu permite intervenţia asupra activităţii lor judiciare. Sigurele modalităţi de 

implicare a managerului cu privire la creşterea calităţii este cea dată de asigurarea unor condiţii propice, 

definirea unui set de standarde ale instituţiei în funcţie de care se tinde spre o auto-conformare a 

judecătorilor la standardele de calitate ale sistemului. Între judecători, preşedinţi de secţie, colegiu de 

conducere, vicepreşedinte şi preşedinte, nu există şi nu pot exista raporturi de subordonare, fiecare 

având independenţa asupra managementului cauzelor primite spre soluţionare. 

Prin urmare, relaţia dintre conducere şi judecători trebuie să îmbrace mai degrabă forma 

unui parteneriat, în care cooperarea şi colaborarea pe termen lung se bazează pe încredere şi 

respect reciproc şi în care fiecare dintre părţi poate aborda deschis orice problemă, iar inovarea 

este încurajată în scopul identificării, în limitele dispoziţiilor legale şi regulamentare, de noi 

mecanisme de natură a valorifica la maxim resursele locale. După cum arătam anterior, la acest 

moment, Judecătoria Arad se bucură de un nivel cantitativ şi calitativ ridicat, atât în ceea ce 

priveşte resursele umane cât şi cele materiale, astfel încât un eventual eşec al preşedintelui în 

realizarea obiectivelor propuse, nu va mai putea fi justificat prin lipsa mijloacelor. 

Majoritatea problemelor cu care se confruntă managerul în sistemul judiciar sunt deschise 

interpretărilor individuale bazate pe valori, credinţe, judecăţi. Menţinerea modelelor de gândire 

şi acţiune învechite, bazate pe improvizaţie în decizia managerială, nu poate fi acceptată, însă nu 

trebuie omis din vedere nici faptul că dezvoltarea unor modele inedite poate prezenta factori de 

risc. Din această cauză, în vederea integrării eforturilor organizaţionale, managerul judiciar 
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trebuie sa utilizeze o varietate de metode de coordonare şi control, atât în plan vertical  (prin 

mecanismele ierarhice), cât şi orizontal (folosind la maximum ocaziile oferite de participarea la 

întâlniri, comisii, reuniuni, şedinţe etc.). Existenţa unor reguli uniforme la nivelul instanţei si al 

fiecărui compartiment al acesteia ar fi de natură să inducă acele criterii obiective şi cunoscute, de 

evaluare a activităţii în instanţă, să limiteze atitudinile particulare în zonele în care este nevoie de 

ordine şi promptitudine, nu de excentricitate sau originalitate şi să stabilească  standarde pentru 

aprecierea calităţii.  

Preşedintele instanţei trebuie sa aibă toate cele patru mari seturi de competenţe: 

competenţe cognitive, de natură a-l ajuta să sorteze informaţiile culese şi să le folosească pentru 

anticiparea situaţiilor viitoare, dar şi să poată transpune informaţiile în structuri simple, uşor de 

înţeles pentru ceilalţi; competenţe interpersonale, deoarece realizările managerului depind de 

echipa pe care o conduce astfel încât trebuie să ştie să atribuie rolurile fiecărui membru, să-i 

motiveze, să-i evalueze obiectiv, să le cunoască rezultatele şi să rezolve eventualele conflicte; 

competenţe de comunicare în vederea diminuării barierelor comunicaţionale prin reglarea 

fluxului informaţional, a asigurării unei comunicări clare, concise şi exacte şi pentru încurajarea 

participării colectivului la activitatea instanţei printr-un management participativ şi în fine, 

competenţe motivaţionale, pentru stabilirea unor obiective clare, realiste.   

Pornind de la această bază conceptuală şi înţelegând că preşedintele este membrul unei 

echipe, îmi propun ca îndeplinirea activităţii de conducere a Judecătoriei Arad, din poziţia de 

manager principal, să se facă în limitele următoarelor coordonate: 

1. Identificarea şi valorificarea calităţilor personale ale fiecărui judecător şi membru al 

personalului auxiliar, 

 2. Comunicarea deschisă între judecătorii şi personalului auxiliar din instanţă, precum şi 

dintre aceştia şi conducerea instanţei, 

 3. Transparenţa totală a actului decizional. 

 

 3.3 Analiza SWOT 

  

 Ulterior definirii obiectivelor generale şi stabilirii unui stil managerial, pentru a se putea 

proceda la alegerea unor obiective pe termen scurt şi mediu, apreciez că este necesar să se 

pornească de la o analiză obiectivă a realităţilor instanţei, cu scopul de a identifica atât punctele 

tari cât şi cele slabe, de a capitaliza eventualele oportunităţi şi de a atenua riscurile cu care 

Judecătora Arad este de presupus că se va confrunta. 

 Deşi identificarea acestor componente nu este o sarcină uşoară, consider că participarea 

mea constantă în structurile de conducere ale instanţei, fie din calitatea de membru ales în 
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Colegiul de conducere, ca preşedinte al secţiei penale şi ulterior ca vicepreşedinte al Judecătoriei, 

îmi oferă expertiza necesară realizării unei evaluări obiective atât a aspectelor pozitive cât şi a 

celor negative. 

Puncte tari: 

� raportat la criteriile de eficienţă stabilite prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii, Judecătoria Arad se clasifică ca o instanţă foarte eficientă, situându-

se la nivelul anului 2015 pe locul II la nivel naţional luând în calcul instanţele 

situate în localităţi reşedinţă de judeţ; 

� ca și volum de activitate, atât prin raportarea la numărul de cauze înregistrat pe 

judecător cât și la numărul de cauze pe schema de personal, Judecătoria Arad se 

circumscrie mediei  naționale, fiind uşor sub aceasta; 

� existenţa unui număr foarte mic de cauze mai vechi de un an; 

� ocuparea, la momentul actual, a schemei de judecători şi grefieri; 

� de mai mulți ani s-a reușit permanentizarea echipei judecător-grefier în așa fel 

încât aceștia să intre in ședință o dată pe săptămână în aceeași compunere; 

� în privința compartimentelor auxiliare, în general, s-a reușit specializarea 

grefierilor în activitatea unui anumit compartiment fără schimbări semnificative de 

personal în cadrul acestor sectoare; 

� există o bună organizare administrativă la nivelul instanţei în sensul că anual, sau 

ori de câte ori este nevoie, se emit ordine de serviciu individuale în care sunt 

specificate detaliat atribuţiile judecătorilor delegaţi la diversele sectoare de 

activitate şi tot anual sunt emise fişe ale postului individuale pentru fiecare grefier 

în care le sunt specificate sarcinile ce le revin, conform sectorului de activitate la 

care au fost repartizaţi; 

� colectivul de judecători, cu puține excepții, este bine pregătit profesional; în acest 

sens se impune a fi amintit că din totalul de 31 de judecători din cadrul Judecătoriei 

Arad, 11 au obţinut gradul profesional de tribunal şi 2 pe cel de curte de apel; 

� există, în general, o deschidere spre discuții și disponibilitatea de a face concesii în 

vederea realizării unei jurisprudențe unitare la nivelul instanței; 

� disponibilitatea judecătorilor de a participa la cursuri de pregătire profesională; 

� existenţa, în general, a unei atmosfere colegiale, de solidaritate şi amiciţie între 

majoritatea judecătorilor, propice schimburilor de idei şi discuţiilor profesionale 

constructive; 

� există lideri de opinie ale căror păreri sunt respectate de majoritate atunci când se 

discută chestiuni juridice; 
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� colectivul de judecători este, în general, omogen; fluctuaţiile de personal au fost 

reduse şi s-a reuşit integrarea noilor veniţi în cadrul colectivului; 

� majoritatea grefierilor de ședință realizează lucrări calitative și în termen; 

� nu există disfuncționalități majore în activitatea instanței, atât activitatea de 

judecată cât și compartimentele auxiliare funcționând în condiții de eficienţă; 

� s-au luat măsuri organizatorice pentru soluționarea cu rapiditate a cererilor 

justițiabililor astfel că eliberarea copiilor de pe actele din dosar și a hotărârilor 

judecătorești legalizate se realizează în acceaşi zi sau în ziua imediat următoare;  

� sediul instanței este renovat astfel că locul de muncă oferă un ambient primitor; 

� fiecare judecător și grefier dispune de calculator şi aplicaţii de natură a-i uşura 

activitatea zilnică; 

� deprinderea colectivului cu transparența deciziilor luate de conducerea instanței, 

urmare a faptului că în chestiunile importante există o practică constantă în sensul 

luării deciziilor după consultarea colectivului sau explicându-i-se acestuia  rațiunile 

care au condus la luarea deciziilor  respective; 

� accesul facil la toate documentele ce țin de activitatea administrativă (adrese 

primite, răspunsuri, situații statistice, hotărâri de colegiu, etc.) întrucât toate  

documentele sunt postate în copie, pe calculatorul grefierului șef, putând fi 

vizualizate oricând,  de toți utilizatorii rețelei de calculatoare a instanței.   

 

Puncte slabe: 

� există un număr de grefieri ale căror competenţe profesionale sunt nemulţumitoare 

astfel că îşi îndeplinesc sarcinile încredinţate într-un interval mai mare de timp şi 

uneori greşit; 

� necesitatea alocării unui număr mare de grefieri în cadrul compartimentului 

registratură, ca urmare a slabelor aptitudini profesionale a acestora, şi implicit 

imposibilitatea alocării unor sarcini complexe sau utilizarea lor ca şi grefieri de 

şedinţă; 

� nu toţi judecătorii au depus eforturi suficiente pentru asimilarea noilor coduri şi a 

legislaţiei secundare, cu referire specială la dispoziţiile privind cooperarea 

judiciară internaţională în materie penală şi civilă; 

� există câţiva judecători care  nu sunt  dispuşi să renunţe la propriile opinii, chiar 

dacă acestea sunt contrare opiniei majoritare, astfel că uneori discuţiile 

profesionale, ce au loc în cadrul şedinţelor de învăţământ, devin tensionate şi 

neproductive; 
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� nu există decât un singur judecător cu dublă specializare; 

� există practică neunitară, în principal din cauză că nu s-a ajuns la un consens cu 

privire la dezlegarea anumitor probleme de drept;  

� în situaţii izolate au existat unele deficiențe de comunicare generatoare de situații 

tensionate, între personalul care se ocupă de relațiile cu publicul și unii justițiabili;  

� activitatea de evaluare, nu s-a desfășurat cu prea mare exigență, datorită volumului 

de muncă pe care această activitate o presupune dar şi datorită faptului că membrii 

comisiei de evaluare au fost adepţii adoptării unei poziţii moderate.  

 

Oportunități:  

� menţinerea unei încărcăturii acceptabile de dosare per judecător ca urmare a 

previzionării, în următorii ani, a unui procent ridicat de ocupare a schemei de 

personal, în privinţa judecătorilor; 

� dezvoltarea constantă la nivel local a aplicaţiilor informatice, pornind de la un 

colectiv de personal IT în cadrul Tribunalului Arad, implicat şi foarte bine pregătit; 

� posibilitatea reorganizării rapide a învățământului profesional pentru asimilarea 

noilor instituţii, reglementate fie de noile coduri sau de alte acte normative ce 

urmează a intra în vigoare;  

� posibilitatea suplimentării statului de funcţii, cu precădere în privinţa  personalului 

auxiliar; 

� înnoirea echipei manageriale; 

� o excelentă cooperare și o totală deschidere din partea conducerii Tribunalului 

Arad; 

� o  foarte bună colaborare cu conducerea Curții de Apel Timișoara; 

� sunt stabilite legături de colaborare cu principalele instituţii implicate în 

înfăptuirea actului de justiţie, cu majoritatea dintre acestea fiind încheiate 

protocoale în vederea uşurării comunicării actelor de procedură; 

� existența pe plan local a unei prese neutre, neostile justiției, interesată de subiecte 

în legătură cu activitatea judiciară; 

 

Riscuri: 

� în viitorul apropiat există posibilitatea promovării efective a unui număr de 

judecători dintre cei care deţin gradul profesional de tribunal sau curte de apel şi 

implicit posibilitatea completării colectivului cu noi membri, a căror integrare 

trebuie asigurată; 
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� posibilitatea ca judecătorii ce vor ocupa posturile vacante să nu fie acceptați 

imediat de colectiv și astfel să apară conflicte; 

� în măsura în care nu se va realiza o integrare rapidă a noilor veniți în colectiv 

există riscul izolării acestora, astfel că vor lua cunoștință mai greu de practica 

instanței, în anumite chestiuni, creându-se posibilitatea apariției unei practici 

neunitare acolo unde în prezent nu există diversitate; 

� riscul ca instabilitatea legislativă să genereze erori judiciare în măsura în care 

instituţiile nou introduse  nu vor fi suficient de bine asimilate; 

� riscul îngreunării activităţii secţiei civile în perioada imediat următoare intrării în 

vigoare a Legii nr. 151/2015 referitoare la insolvenţa persoanelor fizice; 

� posibilitatea apariției unor conflicte în rândul noii echipe manageriale, așa numita 

etapă de ”furtună” specifică creării și funcționării, la început, oricărei echipe; 

Analizând cu atenţie fiecare item menţionat în rândurile de mai sus, apreciez că se pot 

trage în principal două concluzii majore cu privire la situaţia din prezent a Judecătoriei Arad, 

concluzii pe baza cărora voi încerca definirea obiectivelor specifice: 

• conform analizei SWOT realizate reiese că la nivelul instanţei nu există deficienţe 

care să presupună un plan de acţiune ce să vizeze înlăturarea de urgenţă a acestora,  

punctele slabe şi riscurile identificate, fiind pretabile a fi remediate cu precădere 

printr-un plan de măsuri care ţin mai degrabă de obiectivele unei strategii 

manageriale; 

• fiind în continuarea unui mandat de vicepreşedinte al instanţei, consider că politica 

manageriale propusă şi implementată de echipa managerială anterioară, orientată 

de asemenea spre un management al calităţii, trebuie continuată şi îmbunătăţită, 

fără a fi nevoie de o schimbare radicală a acesteia, întrucât a fost benefică, dovadă 

fiind atât creşterea principalilor indicatori calitativi şi cantitativi, integrarea în 

cadrul colectivităţii a noilor judecători, formarea profesională a noilor grefieri cât 

şi întărirea relaţiilor de colaborare cu diverese organisme şi insituţii. 

Pornind de la aceste concluzii consider că obiectivele pe care mi le propun pot fi 

structurate pe două paliere temporale şi anume: obiective pe termen scurt şi mediu şi obiective cu 

caracter permanent. Faţă de durata actuală a mandatului de preşedinte, apreciez că este foarte 

dificil a se vorbi de asumarea unor obiective pe termen lung, la acest nivel al judecătoriilor. 
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 3.4 Obiective pe termen scurt şi mediu 

Obiectivele pe care mi le propun sunt menite pe de o parte a contracara riscurile identificate 

şi care pot apărea în perioada de început a mandatului, precum şi de a valorifica oportunităţile ce se 

pot ivi în aceeaşi perioadă. Pe de altă parte, obiectivele pe termen mediu se circumscriu strategiei 

manageriale pe care intenţionez să o pun în aplicare. În acest sens îmi propun următoarele obiective:  

 

3.4.1 Eficientizarea activităţii sectoarelor şi compartimentelor care intră în contact 

direct cu publicul 

Justiţia reprezintă un serviciu public şi oricât de eficientă ar fi din perspectiva unor indici 

statistici, dacă o persoană care intră în contact cu instituţia judiciară rămâne cu impresia unei 

organizări deficitare, a unei atitudini necorespunzătoare din partea personalului, a unei pierderi 

inutile de timp în rezolvarea unor probleme curente, imaginea opiniei publice nu se va îmbunătăţi. 

Este necesar a conştientiza că realizarea actului de justiţie nu poate fi realizată doar de 

judecător. El depinde în permanenţă de o multitudine de alţi participanţi care nu au calitatea de 

părţi în dosar: de la conduita martorilor citaţi, la profesionalismul agentului procedural însărcinat 

cu predarea citaţiilor sau a actelor de procedură, la operativitatea expertului desemnat în cauză, la 

disponibilitatea funcţionarului din cadrul unei alte instituţii publice de a răspune prompt la o 

solictare de informaţii din partea instanţei şi exemplele pot continua. 

În acest sens este necesar ca toţi aceşti participanţi indirecţi dar nu mai puţin importanţi să 

rămână cu impresia că sunt trataţi cu respect, profesionalism şi activitatea lor este apreciată. De 

asemenea se impune ca o persoană care are nevoie de exemplu de o copie după o hotărâre 

judecătorescă să o poată obţine în cel mai scurt timp şi cu minimum de efort.  

Toate aceste aspecte pot fi îmbunătăţite fără a fi necesare investiţii sau cheltuieli materiale 

suplimentare printr-o mai mare implicare a conducerii instanţei. Îmi propun ca un obiectiv 

principal ca o persoană care intră în incinta Palatului de Justiţie şi are de rezolvat o problemă de 

competenţa judecătoriei (fie că este vorba de înregistrarea unei acţiuni, obţinerea de copii, studiul 

unui dosar, prezentare la o şedinţă de judecată) să o facă în cel mai scurt timp posibil. Consider că 

este inadmisibilă existenţa unor „cozi” la unul dintre compartimentele instanţei. Această imagine 

dezolantă poate fi uşor contracarată prin atribuirea unor numere de ordine cu atât mai mult cu cât 

spaţii de aşteptare adecvate există la dispoziţia justiţiabililor. Această modalitate simplă de 

rezolvare a unei probleme de imagine ar avea ca un efect suplimentar şi decongestionarea în 

interiorul respectivului birou (de exemplu primire acte) cu consecinţa unei comunicări mai facile. 

De asemenea în propun ca în interiorul programului cu publicul să existe o parte de personal 

auxiliar care să fie didponibilă a suplimenta temporar personalul existent la compartimentele care 

lucrează direct cu publicul.  
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De asemenea consider că se impune continuarea demersurilor întreprinse până în prezent 

pentru oferirea de informaţii prompte persoanelor care intră în contact cu Judecătoria Arad cu 

privire la procedura de urmat pentru eliberarea sau depunerea unor acte, indicaţii exacte despre 

locul sau camera unde trebuie să se prezinte şi modul cel mai scurt de a ajunge la destinaţie. În 

ultima perioadă, ulteior introducerii dosarului electronic, s-a putut constata o reducere a numărului 

de persoane care se prezintă la arhiva instanţei, acestea preferând să consulte dosarul online pe 

baza parolei comunicate o dată cu citaţia. Persoanele care nu au acces la inernet pot face acest 

lucru la info-chioşcurile interconectate la programul ECRIS amplasate în incinta instanţei. De 

asemenea doresc să precizez că la uşa fiecărei săli de jduecată este afişată electronic în timp real 

lista cauzelor, cu menţiunea cauzelor care au fost deja apelate şi a cauzei care se află la rând. 

 

3.4.2 Un management al resurselor umane care să permită grefierilor-şefi de secţii să 

nu participe la şedinţele de jduecată 

 După cum precizam încă de la începutul acestui capitol, în opinia mea eficacitatea şi 

calitatea activităţilor desfăşurate în cadrul organizaţiei, depind în mare măsură de modul de 

repartizare a atribuţiilor, a responsabilităţilor şi competenţelor către managerii aflaţi pe o treaptă 

inferioară celei pe care se situează preşedintele instanţei. Având în vedere că de la nivelul lor 

preşedinţii de secţie şi grefierii-şefi de secţii sunt cei mai în măsură a cunoaşte situaţia din secţia pe 

care o coordonează mi-am propun ca, în limitele stabilite de Regulamentul de ordine interioară, 

aceştia să beneficieze de o reală autonomie în ceea ce priveşte modul concret de organizare a 

activităţii acestei structuri din cadrul instanţei. Atât preşedinţii de secţie cât şi grefierii-şefi de 

secţie trebuie să aibă posibilitatea reală de valorificare a informaţiilor care le parvin în procesul de 

comunicare, deoarece poziţia pe care o ocupă prezintă avantajul că datele primite nu au suferit 

filtrări succesive, cu consecinţa inevitabilă a diluării sau distorsionării conţinutului mesajului.  

 Dintr-o simplă lecturare a Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti se 

poate constata numărul extins de atribuţii şi responsabilităţi care cad în sarcina acestei categorii de 

manageri. În plus aceștia au şi alte atribuţii, unele mari consumatoare de timp, cum ar fi cele 

introduse prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii numărul 148/2015, modificată şi 

completată prin Hotărârea nr. 725 din 12 octombrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, 

prin care a fost stabilită o nouă metodologie cu privire la organizarea întâlnirilor de unificare a 

practicii judiciare la nivelul curţilor de apel concomitent cu delimitarea exactă a atribuţiilor 

persoanelor de la nivelul fiecărei instanţe în identificarea problemei de drept ce a generat în 

practică soluţii diferite, centralizarea acestora, participarea la întâlnirile efective.  

 Dacă în ceea ce priveşte preşedinţii de secţii, la solicitarea acestora Colegiul de conducere a 

aprobat o degrevare parţială de activităţile de judecată, acest lucru nu s-a întâmplat şi în cazul 
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grefierilor-şefi de secţie. Consecinţa tuturor acestor împrejurări este aceea că grefierii-şefi de secţii 

sunt suprasolicitaţi, se consideră nedreptăţiţi şi calitatea şi eficienţa activităţii lor are de suferit. În 

condiţiile actuale, acestă funcţie este una total neatractivă, presupunând un volum suplimentar 

considerabil de muncă cu mult prea puţine beneficii. 

 Îmi propun să schimb acest lucru prin singura modalitate pe care dispoziţiile legale şi 

regulamentare o permit şi anume o realocare a resurelor umane în aşa manieră încât să fie posibilă 

excluderea celor doi grefieri-şefi de secţie de la participarea la şedinţele de judecată. În acest mod 

sper ca activitatea administrativă a celor două secţii să cunoscă o creştere din punct de vedere al 

eficienţei. 

 

3.4.3 Realizarea evaluării judecătorilor şi a personalului auxiliar cu o exigenţă sporită 

Realizarea unei evaluări reale, obiective, ancorată în realitate, poate reprezenta punctul de 

plecare și cel mai important mijloc legal pus la dispoziție, pentru obținera unor date relevante cu 

privire la unii dintre cei mai importanți indicatori ai performanței activității judecătorilor: eficiența, 

calitatea, integritatea și dorința de perfecționare. 

Analiza datelor anuale, furnizate de procesul de evaluare, care vor releva măsura în care 

acțiunile și comportamentele magistraților sunt în concordanță cu valorile inerente unui sistem 

judiciar performant, precum și interpretarea percepției justițiabililor asupra activității instanței, vor 

putea constitui sursa conceperii politicii manageriale pentru anul următor. Cunoscând deficiențele se 

vor putea lua măsuri concrete pentru remedierea acestora. 

Este imperios necesar conștientizarea, atât de către colegiul de conducere cât mai ales de 

către judecători, că rolul esențial al evaluării nu este acela  de a se realiza o ierarhie între colegi ci de 

a se identifica vulnerabilitățile, nu în vederea sancționării lor, ci pentru a fi înlăturate, în scopul 

obținerii de calitate în înfăptuirea actului de justiție. 

În activitatea de evaluare a personalului auxiliar trebuie pornit de la realitatea că, în  

înfăptuirea actului de justiţie, munca grefierilor constituie un real sprijin pentru magistraţi, 

competenta si îndeplinirea corecta a sarcinilor care le revin jucând un rol important în buna 

desfășurare a întregii activități a instanţelor judecătorești.  

Grefierul întocmeşte numeroase acte procedurale, personalitatea sa punându-și amprenta 

asupra calității acestora, contribuind în mod semnificativ la solutionarea cu celeritate a cauzelor 

aflate pe rolul instanţelor, dar este și o persoană cu care publicul vine în contact direct, aspect 

relevant pentru crearea imaginii justiţiei. 

De asemenea o înaltă competență profesională a grefierilor va influența pozitiv calitatea 

întregului act de justiție, prin creșterea calității tuturor lucrărilor realizate de aceștia. Totodată 

activitatea judecătorilor va fi mult ușurată, știut fiind că în practică, atunci când actele întocmite de 
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grefieri sunt necorespunzătoare, judecătorul este nevoit să le refacă, consumând din timpul pe care 

în mod normal ar trebui să îl aloce propriei sale activități. 

Potrivit art. 74 din Legea 567/2004 președintelui instanței îi revine sarcina evaluării anuale a 

personalului auxiliar de specialitate. De asemenea Ordinul (MJ) 3278/2012 detaliază procedura de 

evaluare şi criteriile de evaluare ce trebuiesc avute în vedere. 

 În acest moment la Judecătoria Arad există două categorii de grefieri: unii, marea majoritate,  

care îşi îndeplinesc atribuţiile ce le revin în mod profesionist, realizând lucrări de foarte bună 

calitate şi alţii, ale căror abilităţi profesionale lasă destul de mult de dorit. 

 Realizarea unei evaluări severe, care să reflecte în mod real şi obiectiv, nivelul de pregătire 

profesională, în cadrul căreia calificativele acordate să nu se rezume doar la „bine” şi „foarte bine”, 

poate reprezenta punctul de plecare în corectarea anumitor conduite şi practici.  

În opinia mea evaluarea reprezintă un instrument care foloseşte nu doar managerului ci şi 

persoanei evaluate, o evaluare corectă, obiectivă fiind un mijloc de facilitare a dezvoltării 

profesionale personale şi este rolul managerului de a încerca să convingă colegii magistraţi şi 

grefieri de acestă realitate. 

  

 3.5 Obiective cu caracter permanent 

Obiectivele permanente propuse sunt menite să asigure realizarea unui management al 

calităţii prin organizarea eficientă a activităţii, asigurarea unui climat de muncă popice şi 

îmbunătăţirea imaginii instanţei. În acest sens îmi propun următoarele obiective: 

 

3.5.1 Asigurarea şi verificarea respectării obligaţiilor legale şi a regulamentelor de 

către judecători şi personalul auxiliar de specialitate prin îmbunătăţirea procedurii 

de control 

Exercitarea funcţiei de control-evaluare de către preşedintele instanţei trebuie să aibă drept 

obiectiv măsurarea şi compararea performanţelor organizaţiei şi componentelor acesteia cu 

obiectivele şi standardele impuse sau auto-impuse în faza de previziune, în vederea eliminării 

eventualelor deficienţe constatate. În exercitarea acestei atribuţii, viziunea mea presupune o 

atitudine preventivă şi nu una reactivă la eventualele probleme ce pot să apară în desfăşurarea 

activităţii instanţei. 

În realizarea acestui deziderat, apreciez că legea stabileşte în sarcina preşedintelui instanţei 

deopotrivă atribuţia de a asigura cadrul respectării obligaţiilor dar şi pe aceea de a o verifica. 

Desigur, respectarea obligaţiilor stabilite prin lege pentru judecători şi pentru personalul 

auxiliar constituie baza funcţionării corecte şi eficiente a instanţei. Este însă necesar ca 



Proiect managerial - Judecător Lucian Balaş 

 
25 

managementul instanţei să ia măsurile care se impun pentru ca întreg personalul să aibă asigurate 

toate condiţiile pentru respectarea acestor obligaţii, aceasta presupunând o participare a 

preşedintelui în crearea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii personalului conform legii şi 

o permanentă analiză a situaţiei resurselor umane şi materiale de care instanţa dispune. În concret, 

consider că trebuie identificate potenţialele deficienţe ale bazei materiale şi propuse ordonatorului 

de credit măsuri de eliminare sau de ameliorare a lor, deoarece oferirea unui climat de lucru 

corespunzător poate genera o motivaţie suplimentară în vederea îndeplinirii eficiente a sarcinilor de 

serviciu. De asemenea, trebuie urmărit modul de alocare a resurselor umane în fiecare secţie a 

instanţei, în scopul echilibrării volumului de muncă, propunerile urmând a fi supuse analizei 

colegiului de conducere al instanţei. 

 În ce priveşte componenta de control a acestei atribuţii, conform stilului managerial propus 

în secţiunile anterioare, îmi propun ca în exercitarea acestei atribuţii relaţia dintre preşedinte şi 

personalul instanţei, să îmbrace mai degrabă forma unui parteneriat, în care cooperarea şi 

colaborarea pe termen lung se bazează pe  încredere, respect şi profesionalism şi în care fiecare 

dintre părţi poate aborda deschis orice problemă, inclusiv cele privitoare la remedierea unor 

eventuale deficienţe.  

Se impune a se preciza în acest context că activitatea de judecată a magistraţilor instanţei, 

sub aspectul modului de soluţionare a cauzelor, excede controlului conducerii instanţei, acesta 

putând fi orientat numai asupra respectării termenelor de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu, a 

termenului de redactare a hotărârilor judecătoreşti, a obligaţiilor ce le revin în coordonarea 

anumitor sectoare de activitate. Stabilirea calităţii unei soluţii constituie doar atributul instanţelor 

de control judiciar, conducerea instanţei neputând decât să obţină din deciziile acestora informaţiile 

privind eventuale lacune în ceea ce priveşte pregătirea profesională, în studiul dosarelor sau 

seriozitatea personalului în activitatea depusă.   

În exercitarea atribuţiei de control, în opinia mea, preşedintele instanţei trebuie să se 

asigure că verificările urmează o procedură stabilită anterior şi în totalitate transparentă. Astfel, în 

momentul identificării unei situaţii de nerespectare a unor dispoziţii legale sau regulamentare de 

către un judecător sau membru al personalului, preşedintele trebuie urmeze o procedură care ar 

putea să constea în următorii paşi: 

• să se asigure în primul rând că respectiva persoană cunoaşte reglementarea care 

trebuie respectată; 

• se impune ca persoanei să îi se explice concret şi motivat care sunt aşteptările 

managementului şi conduita exactă pe care conducerea o solicită;  

• să se asigure că aceste cerinţe au fost înţelese pe deplin; 



Proiect managerial - Judecător Lucian Balaş 

 
26 

• aducerea la cunoştinţa întregului personal a problemelor apărute şi constatate, 

pentru a preveni repetarea lor de către alte persoane; 

• fixarea unui termen limită până la care eventualele deficienţe urmează a fi 

remediate; 

• verificarea subsecventă a rezolvării deficienţelor la termenul impus în etapa 

precedentă. 

În realizarea acestei proceduri de control, apreciez că o atenţie deosebită trebuie acordată 

registrului de control, acesta fiind un instrument care se pretează perfect la procedura propusă mai 

sus, instrument care din păcate nu este folosit în prezent la adevăratul său potenţial.  

 

3.5.2. Îmbunătăţirea comunicării cu mass-media 

Indiferent de perfomanţele obţinute până în prezent de Judecătoria Arad, acestea riscă să 

rămână doar la nivelul unor materiale elaborate pentru uz intern sau a unor simple informaţii 

statistice, dacă aceste rezultate nu ajung la cunoştinţa opiniei publice. 

Obligaţia de rezervă impusă magistraţilor a generat din păcate de multe ori o retagere 

treptată a acestora de la „viaţa cetăţii” şi o îndepărtare a publicului larg, care în cea mai mare parte 

nu va păşi niciodată într-o sală de judecată, de realităţile justiţiei. De aici şi diferenţele substanţiale 

ce se pot constata în răspunsurile oferite la chestionarele adresate persoanelor care au avut recent 

un contact direct cu sistemul judiciar şi cele oferite de persoane care au o imagine despre justiţie 

exclusiv din informaţiile prezentate de mass-media. 

De cele mai multe ori comunicarea instanţelor cu presa în sens larg se limitează la luări de 

poziţii, comunicate conţinând drepturi la replică, dezminţiri sau altfel spus, o conduită eminamente 

reactivă. 

Îmi propun să adopt o practică diametral opusă şi să mă axez pe o coduită pro-activă în 

colaborarea cu mijloacele de informare în masă. Consider că este necesar a fi oferite din proprie 

iniţiativă şi nu neapărat la cerere, cât mai multe informaţii, desigur de natura celor care pot fi 

comunicate, chiar şi în situaţia în care mass-media nu arată vreun interes în a le valorifica. O astfel 

de conduită este cel puţin de natură a genera un sentiment de transparenţă. 

Este general acceptat că mass-media nu este interesată de urmărirea unui subiect până la 

capăt, după momentul în care informaţia încetează să mai fie o „ştire de actualitate”. Mai ales în 

materia cauzelor penale, acest mod lucru este de natură a aduce per se un prejudiciu de imagine 

însemnat sistemului judiciar. Deoarece procesul penal cu toate fazele  sale este de presupus că se 

va întinde în timp, până la pronunţarea unei hotărâri definitive, opinia publică rămâne doar cu 

ştirea iniţială despre săvârşirea unei infracţiuni şi cu sentimentul de insecuritate şi nesiguranţă 

aferent, fără a mai afla deznodământul întregului caz.  
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Consider că prin emiterea periodică a unor comunicate de presă cu privire la soluţiile 

definitive pronunţate în principal în materie penală, s-ar realiza atât scopul informării opiniei 

publice cât şi acel al prevenţiei generale. 

 

3.5.3 Menţinerea şi îmbunătăţirea comunicării cu instituţiile şi organizaţiile cu care 

instanţa intră în contact în vederea înfăptuirii actului de justiţie 

Existenţa unor canale de comunicare, formale şi informale, şi a unei colaborări reale cu 

instituţiile şi organizaţiile cu care instanţa intră în contact reprezintă, din punctul meu de vedere, o 

premisă a realizării unei act de justiţie de calitate.  

Atât instanţele cât şi  instituţiile sau organizaţiile la care mă refer, reprezintă părţi ale 

autorităţii statale, astfel că este inadmisibil ca un cetăţean, ce apelează la serviciul justiţiei, să aibă 

de suferit (amânarea cauzei din cauză că nu a sosit un răspuns, nu s-au depus anumite acte, nu s-a 

efectuat o expertiză, etc.) din cauza unei colaborări defectuoase  între instituţiile statului. 

La nivel local, cu o serie de instituții, precum primăriile, în special Primăria Arad, Consiliul 

Local, Prefectura, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi, Agenţia 

Naţională de Administrare Fiscală prin Direcţia locală, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

Arad, Penitenciarul Arad, există o relaționare bidirecțională deoarece atât instanța apelează la 

serviciile acestora cît și ele la serviciile instanței. 

Pentru a se preveni apariţia unor deficienţe de comunicare, la nivel local s-a încercat 

dezvoltarea relaţiilor existente prin stabilirea unor întâlniri directe şi periodice între reprezentanţii 

instituţiilor locale şi conducerea Judecătoriei Arad. Acest gen de întâlniri au fost benefice sub dublu 

aspect. Pe de o parte au dus la adoptarea unor măsuri administrative apte să fluidizeze relaţiile inter-

instituţionale (stabilirea unor modalităţi concrete de comunicare, a unui program de depunere a 

actelor în afara programului cu publicul, etc.) iar pe de altă parte au dus la identificarea unor cazuri 

de practică neunitară, informaţii ce a putut fi valorificate în cadrul şedinţelor de pregătire 

profesională şi de unificare a practicii. 

După intrarea în vigoare a noilor Coduri de procedură civilă şi penală, în vederea 

comunicării actelor de procedură prin intermediul poştei electronică, s-au încheiat protocoale de 

colaborare cu Prefectura Arad, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Arad, Penitenciarul Arad, Direcţia 

Generală a Finanţelor Publice Arad, Oficiul de Cadstru şi Publicitate Imobiliară Arad, Penitenciarul 

Arad.  

 În următoarea perioadă, în planul colaborării iunter-instituţionale consider că ar trebui 

acţionat în sensul promovării acestui mod de colaborare prin extinderea protocoalelor de colaborare 

cu privire la comunicarea actelor de procedură cel puţin cu insituţiile publice aflate în raza Curţii de 

Apel Timişoara. 
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CAPITOLUL IV 

PROPUNERI PENTRU  ÎMBUNĂTĂŢIREA 

ACTIVITĂŢII MANAGERIALE A JUDECĂTORIEI ARAD 

 

 În capitolul anterior am prezentat obiectivele pe care mi le propun şi măsurile preconizate 

pentru realizarea acestora, prin prisma atribuţiilor conferite preşedintelui instanţei. În acest 

capitol, am încercat să sintetizez aceste măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a 

instanţei şi pentru creşterea calitativă a actului de justiţie. 

 În primul rând, la fel cum am arătat şi în capitolul precedent, apreciez că indiferent cât de 

ridicat ar fi standardul actului de justiţie realizat, aşa cum rezultă el din analizarea diferiţilor indici 

statistici, în situaţia în care publicul nu îl percepe ca atare, imaginea justiţiei nu poate să se 

îmbunătăţească. Într-adevăr, din analiza indicatorilor din capitolul I, rezultă că operativitatea şi 

calitatea hotărârilor pronunţate la nivelul Judecătoriei Arad, sunt în creştere de la an la an. 

Managementul instanţei are în aceste condiţii datoria de a se asigura că aceste realizări ajung la 

cunoştinţa opiniei publice locale. 

Încrederea este ceea ce ar trebui să stea la baza relaţiei dintre justiţie şi societate, conştiinţa 

că hotărârile pronunţate sunt rezultatul unei analize atente, corecte, fără părtinire. Acceptarea şi 

recunoaşterea efectelor unei decizii judiciare presupune existenţa unui respect al societăţii pentru 

instituţiile ce compun sistemul judiciar. 

Întreaga activitate a instanţei, modificările de competenţe şi proceduri trebuie să fie 

accesibile justiţiabililor şi presei. O deschidere a instanţei către public ar putea elimina 

suspiciunile permanente generate de neînţelegerea modului intern de funcţionare, dar şi a 

problemelor cu care instanţele se confruntă. Informarea rapidă prin intermediul infochioşcurilor 

şi accesului la internet, comunicarea petiţiilor şi a răspunsului la acestea prin intermediul reţelei 

informatice, postarea pe site a tuturor modificărilor legislative importante, reprezintă un pas 

important în strategia de comunicare transparentă cu publicul. Existenţa în cadrul instanţei a unui 

Birou de Informare şi Relaţii Publice facilitează lămurirea rapidă a justiţiabililor cu privire la 

neclarităţile concrete. Răspunsul prompt la cererile depuse, explicarea limpede a procedurilor 

administrative creează premisele ca beneficiarii actului de justiţie să constate funcţionarea 

eficientă a justiţiei ca serviciu public.  

În aceeaşi măsură apreciez importantă o antrenare a preşedinţilor de secţie şi a grefierilor-

şefi în a considera funcţia lor managerială primordială în raport de sarcinile tipice de execuţie pe 

care le au în virtutea funcţiei lor de judecător şi respectiv grefier. Funcţiile de conducere sunt 
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privite astăzi ca un summum de responsabilităţii şi atribuţii în plus fără ca avantajele 

patrimoniale primite în plus să reprezinte un echivalent valoric semnificativ. Din această cauză, 

există o reală reticenţă a judecătorilor de a se implica în activitatea managerială a instanţei 

preferând în cele mai multe cazuri o poziţie neutră, care să nu implice sarcini suplimentare în 

afara celor specifice activităţii de judecată. În lipsa posibilităţilor de motivare materială, apreciez 

ca utile de încercat pentru perioada viitoare metodele motivaţionale informal sociale. Cred că 

numai printr-o atitudine de încredere şi încurajare, conjugată cu stabilirea unor obiective de 

performanţă, de comun acord convenite, urmate de o verificare periodică şi de o analiză a 

plusurilor şi minusurilor semnalate, se va putea ajunge la o motivaţie suficientă pentru creşterea 

calităţii activităţii în toate compartimentele şi sectoarele instanţei. Mai mult, va fi extrem de 

important ca managerii de secţii şi compartimente să îşi însuşească aceeaşi manieră de 

comunicare şi motivare a personalului din subordine, cu consecinţa stabilirii unor obiective de 

performanţă individuală, mai ales în ceea ce priveşte judecătorii, dar şi personalul auxiliar, cu 

respectarea specificului activităţii celor două categorii de personal.  

În fine, apreciez că în ceea ce priveşte îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, un rol 

foarte important îl constituie încurajarea eforturilor de auto-perfecţionare ale fiecărui judecător. 

Pentru ca acest proces de auto-perfecţionare să aibă şanse reale de reuşită, o primă condiţie este 

conştientizarea pe de o parte a propriilor neajunsuri şi pe de altă parte a punctelor “forte”. Am 

constatat pe parcursul carierei mele, că foarte puţini judecători au curiozitatea de a asista la o 

şedinţă de judecată prezidată de un coleg, deşi prin acest mijloc simplu, care nu presupune nici 

un efort deosebit sau vreun cost, judecătorii pot prin comparaţie, să îşi îmbunătăţească propria 

conduită în sala de judecată. În acest context, apreciez că managementul instanţei ar trebui să 

încurajeze o astfel de practică, care pe termen lung poată să aducă beneficii pe care şedinţele de 

pregătire profesională singure, nu le pot aduce. 
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C O N C L U Z I I 

  

Prin realizarea acestui proiect am urmărit să aleg şi să prezint modelul managerial pe 

care îl propun, unul care să îmbrace mai degrabă forma unui parteneriat, în care cooperarea şi 

colaborarea pe termen lung se bazează pe încredere şi sinceritate şi în care fiecare dintre părţi 

poate aborda deschis orice problemă iar inovarea este încurajată în scopul identificării, în 

limitele dispoziţiilor legale şi regulamentare, de noi mecanisme de natură a valorifica la 

maxim resursele locale. 

De asemenea am procedat la stabilirea unor obiective principale şi am propus o serie de 

măsuri pentru realizarea acestora, prin prisma atribuţiilor conferite preşedintelui de judecătorie. Pe 

parcursul proiectului, am încercat să nu mă limitez la propuneri cu caracter abstract sau general, ci 

am ales să prezint un plan concret de măsuri atât pentru acoperirea vulnerabilităţilor constatate la 

nivelul instanţei, cât şi pentru atingerea obiectivelor asumate. 

Preşedintele instanţei trebuie sa aibă toate cele patru mari seturi de competenţe: 

competenţe cognitive, de natură a-l ajuta să sorteze informaţiile culese şi să le folosească pentru 

anticiparea situaţilor viitoare dar şi să poată transpune informaţiile în structuri simple, uşor de 

înţeles pentru ceilalţi; competenţe interpersonale, deoarece realizările managerului depind de 

echipa pe care o conduce astfel încât trebuie să ştie să atribuie rolurile fiecărui membru, să-i 

motiveze, să-i evalueze obiectiv, să le cunoască rezultatele şi să rezolve eventualele conflicte; 

competenţe de comunicare în vederea diminuării barierelor comunicaţionale prin reglarea 

fluxului informaţional, a asigurării unei comunicări clare, concise şi exacte şi pentru încurajarea 

participării colectivului la activitatea instanţei printr-un management participativ şi în fine, 

competenţe motivaţionale, pentru stabilirea unor obiective clare, realiste.   

Pornind de la această bază conceptuală şi înţelegând că preşedintele este membrul unei 

echipe, îmi propun ca îndeplinirea activităţii de conducere a Judecătoriei Arad, din poziţia de 

manager principal, să se desfăşoare prin implicarea semnificativă a managerilor secundari. Am 

înţeles astfel să consult proiectul managerial pentru funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei 

Arad, al colegului meu, domnul judecător George Ionuţ Bogdan şi am constat atât existenţa unei 

compatibilităţi între cele două proiecte, cât şi o deschidere a acestuia pentru implementarea 

propunerilor subsemnatului formulate în cadrul prezentului demers. 

 

 


