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CAPITOLUL 1  
 
 

 PREZENTAREA GENERAL Ă A TRIBUNALULUI DOLJ 
 
 

 Tribunalul Dolj cu sediul în municipiul Craiova, strada Brestei, nr. 
12, se află în raza de competenţă a Curţii de Apel Craiova şi are în raza sa de 
activitate judecătoriile: Craiova, Calafat, Băileşti, Segarcea şi Filiaşi, precum şi 
Judecătoria Bechet care nu funcţionează. 

Tribunalul Dolj funcţionează în prezent într-un imobil P+1, înscris în 
Lista monumentelor istorice sub denumirea "Casa Glogoveanu" datorită valorii 
istorice şi arhitecturale neo-clasice. Acest imobil a fost construit în secolul al 
XVII-lea şi memoria sa se leagă de numele unor personalităţi precum Tudor 
Vladimirescu, care a locuit aici în perioada 1770 – 1821, Regele Carol I care a 
fost găzduit în anii 1867, 1872, 1876, 1877, 1878 şi 1904, cu prilejul vizitelor pe 
care le-a făcut la Craiova, Mihail Kogălniceanu, Alexandru Ioan Cuza şi marele 
patriot italian Giuseppe Garibaldi. 

Acest imobil este impropriu desfăşurării activităţii tribunalului, structura 
de rezistenţă este necorespunzătoare şi nu rezistă la un seism de 7grade pe scara 
Rihcter. 

Istoria tribunalului este strâns legată de istoria judeţului Dolj. 
În Monitorul Oficial al Munteniei nr. 1 din 1804 este prezentată 

componenţa instanţelor din Craiova: Divanul Judecătoresc Civil, Divanul 
Judecătoresc Criminal şi Divanul Judecătoresc Comercial. 

Unul din cei mai reprezentativi judecători ai tribunalului a fost Gheorghe 
Chiţu, care a absolvit cursurile Facultăţii de Drept la Universitatea din Viena, 
unde a obţinut titlul de doctor în drept şi a fost preşedinte al Tribunalului Dolj în 
perioada 1862-1864.  

În prezent la Tribunalul Dolj sunt organizate secţiile: civil ă, penală, 
comercială, contencios administrativ şi fiscal, minori – familie şi conflicte de 
muncă şi asigurări sociale. 

Activitatea de judecată se desfăşoară în 6 săli de judecată, şedinţele de 
judecată fiind planificate în 2 – 3 timpi. 

Se lucrează în condiţii de aglomeraţie, în zgomot, în locuri de muncă 
neadecvate, necorespunzătoare studiului dosarelor, desfăşurării şedinţelor de 
judecată, deliberării şi elaborării hotărârilor. 

Pentru ca activitatea judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate 
să se poată desfăşura conform cerinţelor fireşti ale specificului justiţiei, 
conducerile Curţii de Apel şi tribunalului au acţionat în vederea realizării 
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investiţiei "Curte de Apel + Tribunal", aceasta aflându-se în faza proiectului de 
execuţie întocmit, iar de aproape doi ani Ministerul Culturii nu a eliberat un aviz 
care este necesar pentru trecerea la faza de execuţie. Este o problemă care ţine 
de proiectant şi Ministerul Culturii.  

Ministerul Justiţiei trebuie să aprecieze această problemă ca fiind actuală 
şi urgentă şi să menţină obiectivul în planul de investiţii 2010.  

În 2009 tribunalul a funcţionat cu un număr de 65 judecători şi 74 
personal auxiliar de specialitate. 

Prezentarea generală a tribunalului impune şi evidenţierea activităţii 
desfăşurate în 2009. În acest context menţionăm că pe rolul tribunalului au fost 
38.990 dosare, fiind soluţionate 33.859, reprezentând un coeficient de 
operativitate de 91,42 %. 

Se impune să reamintesc că Tribunalul Dolj este al doilea tribunal din 
ţară, după Tribunalul Bucureşti ca număr de judecători şi volum de activitate. 
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CAPITOLUL 2 
 

 ANALIZA ACTIVIT ĂŢII TRIBUNALULUI 
 

- ASPECTE CANTITATIVE –  
 
 
 Bilanţul reprezintă rezultatul sintetic al activităţilor tribunalului, de aceea 
vom aborda datele esenţiale în analiza activităţilor din 2009. 
 
 

2.1. Volumul de activitate în anul 2009 
 
 Numărul total de dosare aflate pe rolul tribunalului în anul 2009: 
 

Stoc la 
01.01.2009 

Înregistrate 
în 2009 

Total rol 
2009 

Soluţionate 
2009 

Stoc la 
01.01.2010 

6.403 32.638 39.041 33.952 5.089 

 
Volumul de activitate în perioada  
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 Circumscris şi influenţat de factori variabili, precum nivelul de 
procesualitate şi modificările legislative în materia competenţei tribunalului, în 
2009 s-a înregistrat, comparativ cu 2008, o scădere a volumului de activitate cu 
7.015 dosare şi, comparativ cu anul 2006, o creştere cu 1.754 dosare. 
 
 

2.2. Evoluţia stocului de dosare în perioada 2006 – 2009 
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 Stocul de dosare în 2009a scăzut comparativ cu 2008 cu 1.272 dosare. 
 Dacă luăm în considerare faptul că din stocul de 5.089 dosare, un număr 
de 1.952 dosare sunt suspendate, stocul este de 3.137. 
 Strâns legat de reducerea stocului de dosare trebuie să menţionăm că 
judecarea fiecărei cauze într-un termen adecvat protejează părţile împotriva 
duratei excesive a procedurilor şi contribuie la asigurarea eficienţei şi 
credibilităţii actului de justiţie. 

La fiecare secţie au fost analizate cauzele nejustificate ce ţin în mare parte 
de o administrare defectuoasă a probatoriului care a condus la amânarea 
judecăţii şi implicit la un rulaj mare al dosarelor precum şi creşterea cheltuielilor 
materiale. 
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Nu vrem să trecem peste această problemă fără a aprecia că este necesar 
să se renunţe la „practica amânărilor”. Amânările repetate de soluţionare a unui 
dosar se datorează atât instanţei (ex. necitarea unei părţi), cât şi părţilor (ex. 
invocarea excepţiei de neconstituţionalitate), avocaţilor lor ( ex. amânare pentru 
lipsa apărătorului) sau a altor participanţi în proceduri (ex. instituţia solicitată nu 
răspunde la adresa instanţei). 

Astfel problema nu mai este „soluţionarea la timp  a dosarelor de către 
complete”, ci „soluţionarea la timp a cauzelor de amânare”, la care trebuie să 
concure toţi cei care au legătură cu procedura în derulare. 

Cum creşterea numărului de litigii nu poate fi controlat de preşedintele 
secţiei, acestuia nu-i rămâne decât să găsească mijloacele interne pentru 
depăşirea fiecărei etape. În acest context preşedinţii secţiilor au asigurat 
identificarea stocului de dosare şi a luat măsurile administrative pentru 
reducerea volumului de activitate la un nivel rezonabil, folosind pârghii cum ar 
fi :  

• Participarea judecătorilor la două şi trei şedinţe săptămânal; 
• reducerea termenelor de judecată între şedinţe; 
• analiza cauzelor obiective şi subiective care au determinat nejustificat 

amânarea judecării; 
• monitorizarea situaţiei dosarelor directe mai vechi de 1 an, iar pentru 

cele aflate în apel sau recurs mai vechi de 6 luni; 
• monitorizarea şedinţelor de judecată şi planificarea acestora în trei şi 

patru timpi; 
• prevenirea înregistrării unor cereri de chemare în judecată, în garanţie, 

întâmpinări, care nu îndeplineau condiţiile cerute de lege; 
• verificarea activităţii grefierilor de şedinţă; 
• verificarea temeiurilor juridice de suspendare şi repunerea pe rol în 

mod repetat a unor dosare; 
• aplicarea normelor de procedură privind sancţionarea faptelor 

prevăzute de lege care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a 
proceselor şi implicit întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor; 

• creşterea numărului completelor la Secţia conflicte de muncă şi 
asigurări sociale. 

 
Pentru a stabili durata medie de soluţionare a cauzelor au fost 

monitorizate: 
• durata de la sesizarea instanţei până la primul termen; 
• durata dintre termenele de judecată; 
• respectarea termenului de redactare a hotărârii; 
• durata pentru transferul  dosarului în calea de atac; 
• durata şi modul de comunicare a hotărârilor şi au rezultat următoarele 

date : 



 10 

- 1 an pentru cauzele în materie civilă, comercială şi penală; 
- 6 luni pentru cauzele privind minorii, familie şi contenciosului 

administrativ fiscal; 
- 4 luni în cauzele privind conflictele de muncă şi litigiile de asigurări 

sociale. 
 

Pentru reducerea duratei de soluţionare a dosarelor la întâlnirile 
profesionale lunare cu judecătorii au fost analizate, probleme precum: 

 
- administrarea unor probe neconcludente sau nepertinente; 
- administrarea probelor în rate; 
- acordarea mai multor termene pentru audierea martorilor; 
- deficienţele în modul de citare; 
- nestabilirea obiectivelor expertizei la data încuviinţării; 
- fixarea de noi obiective succesive, unele fără utilitate; 
- insuficienta cenzurare a obiecţiunilor la rapoartele de expertiză; 
- nestabilirea onorariului şi numirea cu întârziere a experţilor. 

 
În cadrul măsurilor administrative s-a avut în vedere eliminarea unor 

pericole precum : 
- precipitarea-scurtarea excesivă a procedurilor şi în consecinţă nu există 

timp de pregătire a apărării şi se pot adopta soluţii nedrepte; 
- percepţia transformării instanţelor în „maşini de judecat”; 
- dezechilibru între resurse şi cerinţe prea pretenţioase; 

 
Pentru anul 2010, în scopul soluţionării cu celeritate a cauzelor, 

conducerea tribunalului apreciază că soluţiile se află la nivelul fiecărui 
participant după cum urmează: 

 
• Soluţii la nivelul judecătorului: 

- cunoaşterea dosarului 
- aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege:amenzi,decădere,suspendare; 
- citarea părţilor la o anumită oră; 
- citarea telefonică,în penal; 
- respingerea probelor inutile; 
- folosirea instituţiei comisiei rogatorii; 
- folosirea în mod  excepţional a amânării pronunţării hotărârii şi pentru 

o durată cât mai redusă; 
- regândirea conţinutului hotărârii (care nu trebuie să fie narativ). 
- Stabilirea unor termene în concordanţă cu termenul fixat pentru 

efectuarea expertizelor. 
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• Soluţii la nivelul instanţei: 
- întâlniri între judecători şi conducerea tribunalului pentru analiza 

aspectelor administrative ce conduc la tergiversarea soluţionării 
cauzelor; 

- consultări la nivelul tribunalului, implicând preşedintele, judecători, 
grefieri, avocaţi, experţi, cu privire la modalităţi de îmbunătăţire a 
procedurilor; 

- renunţarea la acordarea de termene în perioade inactive (sărbători, 
vacanţe), când amânările se solicită de avocaţii aflaţi în concediu. 

În aceste condiţii conducerii instanţei îi revine  obligaţia să ia măsuri 
pentru respectarea programului de activitate şi folosirea eficientă a timpului 
afectat acestuia de către întreg personalul tribunalului pentru îndeplinirea la timp 
şi în condiţii de calitate a lucrărilor. Prin aceasta nu se poate înţelege altceva, în 
privinţa activităţii specifice a judecătorilor decât asigurarea tuturor condiţiilor 
administrative pentru împiedicarea eventualelor întârzieri în soluţionarea 
cauzelor sau afectarea celorlalte lucrări. 

Din momentul în care toate condiţiile materiale şi de personal necesare 
activităţii de judecată sunt asigurate, răspunderea pentru desfăşurarea procesului 
revine judecătorului, care decide la adăpost de imixtiuni administrative în 
activitatea sa. 

Fără îndoială, una dintre componentele utilizării eficiente a timpului în 
justiţie este soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil (sau, într-o formulare 
mai recentă, într-un termen adecvat). 

Conceptul iniţial de rezonabil, reţinut în jurisprudenţa internaţională în 
raport cu orizontul de tip necesar soluţionării proceselor a evoluat în perioada de 
faţă în cel de adecvat, care evidenţiază şi recunoaşte primatul aspectelor de 
calitate şi de fond asupra celor de cantitate şi de formă. 

Principiul termenului adecvat este o componentă esenţială a dreptului la 
un proces echitabil, consacrat de art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului. In acest context trebuie aplicat şi respectat principiul 
independenţei judecătorilor, care, pe de o parte, prohibeşte orice imixtiune 
administrativă în activitatea de judecată, iar, pe de altă parte, impune ca numai 
în exercitarea controlului judiciar să poată fi puse în discuţie aspecte legate de 
judecată. 
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2.3. Volumul de activitate pe secţii:  

 
Secţia Stoc la 

01.01.2009 
Înregistrate 

în 2009 
Total 
rol 

2009 

Soluţionate Stoc la 
01.01.2010 

Civilă 1.491 3.643 5.134 4.034 1.100 
Penală 326 3.437 3.763 3.431 332 

Comercială 516 15.207 15.723 15.202 601 
Contencios 

administrativ 
şi fiscal 

1.088 5.508 6.596 5.333 1.263 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

2.738 3.479 6.217 4.600 1.617 

Minori şi 
familie 

244 1.364 1.608 1.432 176 

TOTAL 6.403 32.638 39.041 33.952 5.089 
 
 

Numărul de dosare aflate pe rolul sec ţiilor 
tribunalului în 2009

5134

3763

15723

6596

6217

1608

civil

penal

comercial

contencios
adm. şi fiscal
conflicte de
munc ă

minori şi
familie
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Civil ă

Înregistrate în 
2009; 3.643; 24%

Stoc la 01.01.2009; 
1.491; 10%

Stoc la 01.01.2010; 
1.100; 7%

Solu ţionate; 4.034; 
26%

Total rol 2009; 
5.134; 33%

Stoc la 01.01.2009

Înregistrate în 2009

Total rol 2009

Solu ţionate

Stoc la 01.01.2010

 
 

Penală

Total rol 2009; 
3.763; 34%

Solu ţionate; 3.431; 
30%

Stoc la 01.01.2010; 
332; 3% Stoc la 01.01.2009; 

326; 3%

Înregistrate în 
2009; 3.437; 30%

Stoc la 01.01.2009

Înregistrate în 2009

Total rol 2009

Solu ţionate

Stoc la 01.01.2010
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Comercial ă

Total rol 2009; 
15.723; 34%

Solu ţionate; 
15.202; 32%

Stoc la 01.01.2010; 
601; 1% Stoc la 01.01.2009; 

516; 1%
Înregistrate în 

2009; 15.207; 32%

Stoc la 01.01.2009

Înregistrate în 2009

Total rol 2009

Solu ţionate

Stoc la 01.01.2010

 
 

Contencios administrativ şi fiscal

Total rol 2009; 
6.596; 34%

Solu ţionate; 5.333; 
27%

Stoc la 01.01.2010; 
1.263; 6%

Stoc la 01.01.2009; 
1.088; 5%

Înregistrate în 
2009; 5.508; 28%

Stoc la 01.01.2009

Înregistrate în 2009

Total rol 2009

Solu ţionate

Stoc la 01.01.2010
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Conflicte de munc ă şi asigur ări sociale

Total rol 2009; 
6.217; 32%

Solu ţionate; 4.600; 
25%

Stoc la 01.01.2010; 
1.617; 9% Stoc la 01.01.2009; 

2.738; 15%

Înregistrate în 
2009; 3.479; 19%

Stoc la 01.01.2009

Înregistrate în 2009

Total rol 2009

Solu ţionate

Stoc la 01.01.2010

 
 

Minori şi familie

Total rol 2009; 
1.608; 33%

Solu ţionate; 1.432; 
30%

Stoc la 01.01.2010; 
176; 4%

Stoc la 01.01.2009; 
244; 5%

Înregistrate în 
2009; 1.364; 28%

Stoc la 01.01.2009

Înregistrate în 2009

Total rol 2009

Solu ţionate

Stoc la 01.01.2010
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          2.3.1. Evoluţia volumului de activitate pe secţii în 2009, 
comparativ cu 2008: 

Volumul de activitate Evoluţia Secţia 
2008 2009 Plus Minus 

Civilă 5.438 5.134  304 
Penală 3.176 3.763 587  
Comercială 20.184 15.723  4.461 
Contencios administrativ şi fiscal 5.790 6.596 806  
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 9.880 6.217  3.663 
Minori şi familie 1.588 1.608 120  
TOTAL 46.056 39.041  7.015 
 

46.056 39.041 7.015

0% 50% 100%

TOTAL

Evolu ţia volumului de activitate pe tribunal în 2009, 
comparativ cu 2008 

Volumul de activitate 2008

Volumul de activitate 2009

Evoluţia Plus

Evoluţia Minus  

5.438 5.134 304

3.176 3.763 587

20.184 15.723 4.461

5.790 6.596 806

9.880 6.217 3.663

1.588 1.608 120
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Contencios
administrativ

Conflicte de
muncă şi

Minori şi
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Evolu ţia volumului de activitate pe sec ţii în 2009, 
comparativ cu 2008

Volumul de activitate 2008

Volumul de activitate 2009

Evoluţia Plus

Evoluţia Minus
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 2.3.2. Volumul de activitate pe secţii/materii: 
 

Secţia 
Materia 

Stoc 
la 

01.01.
2009 

Intrate 
în 2009 

Total 
rol 

2009 

Soluţionate 
2009 

Suspendate Stoc 
la 

01.01.
2010 

fond 265 450 715 527 88 188 
apel 352 722 1.074 850 85 224 

Civil  

recurs 874 2.471 3.345 2.657 348 688 
Total civil 1.491 3.643 5.134 4.034 521 1.100 

fond  137 2.008 2.145 1.988 3 157 
apel 125 394 519 385  134 

Penal 

recurs 64 1.035 1.099 1.058  41 
Total penal 326 3.437 3.763 3.431 3 332 

fond 361 14.759 15.120 14.697 132 423 
apel 1 27 28 20 2 8 

Comercial 

recurs 154 421 575 405 23 170 
Total comercial 516 15.207 15.723 15.122 157 601 

fond 823 2.494 3.317 2.616 180 701 Contencios 
adm. recurs 265 3.014 3.279 2.717 1 562 
Total contencios 1.088 5.508 6.596 5.333 181 1.263 
Conflicte 
muncă 

fond 2.738 3.479 6.217 4.600 1.055 1.617 

Total conflicte muncă 2.738 3.479 6.217 4.600 1.055 1.617 
c. fond 27 546 573 546 9 27 
c. apel 106 283 389 319 16 70 
c. recurs 41 194 235 216 10 19 
p. fond 37 94 131 95  36 
p. apel 28 95 123 101  22 

Minori şi 
familie 

p. recurs 5 152 157 155  2 
Total minori familie 244 1.364 1.608 1.432 35 176 
TOTAL SECŢII 6.403 32.638 39.041 33.952 1.952 5.089 

 
 

2.4. Operativitatea 
 
 
 Operativitatea reprezintă calitatea de a fi operativ, expeditiv, de a acţiona 
rapid cu eficacitate, adică de a produce, de a realiza efectul (pozitiv) aşteptat. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, judecătorii au obligaţia să soluţioneze într-un termen 
rezonabil cauzele deduse judecăţii. 
 În jurisprudenţa europeană termenul rezonabil a fost înlocuit cu termenul 
adecvat. 
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 Aprecierea caracterului adecvat al duratei procedurii se face în funcţie de 
circumstanţele concrete ale fiecărei cauze, cum ar fi: 
 - complexitatea cauzei; 
 - comportamentul părţilor; 
 - comportamentul autorităţilor; 
 - importanţa pentru părţi a obiectului procesului. 
 
 2.4.1. Operativitatea pe instanţă. 
 
 Indicele general de operativitate al tribunalului în anul 2009 a fost de 
91,54%, fiind superior celui din 2008 (91,01%) şi reprezintă un barometru 
pozitiv al soluţionării dosarelor într-un termen adecvat. 
  
 2.4.2. Operativitatea pe secţii specializate. 
 

Secţia Operativitatea % 
Civilă  87,45 
Penală 91,25 
Comercială 97,15 
Contencios adm. şi fiscal 83,13 
Conflicte de muncă 89,11 
Minori şi familie 91,04 
TOTAL 91,54 
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 2.4.3. Operativitatea pe secţii şi faze de judecată. 
 

Materia Operativitatea % 
fond  84,05 
apel  85,95 

 
civil 

recurs 88,66 
fond 92,81 
apel 74,18 

 
penal 

recurs 96,27 
fond 98,06 
apel 76,92 

 
comercial 

recurs 73,37 
fond 83,39 contencios 

adm. şi fiscal recurs 82,89 
conflicte 
muncă 

fond 89,11 

fond 96,81 
apel 85,52 

minori şi 
familie 
- civil - recurs 96,00 

fond 72,52 
apel 82,11 

minori şi 
familie 
- penal - recurs 98,73 

 
 
 2.4.4. Operativitate pe judecător.  
 

Nr. dosare 
 

Secţia Nume şi prenume 
judecător 

Repartizate  Soluţionate 

Operativitate 

Scumpieriu Alina  719 630 87,62 

Marinescu Simona 701 615 87,73 

Trăistaru Gigi 906 797 87,96 

Negoiţă Mirela 651 570 87,55 

Dobrin Rodica 722 632 87,53 

Nedelcu Manuela  355 312 87,88 

Vărzaru Eugenia 723 636 87,96 

Cercel Anamaria  800 701 87,62 

Cadea Stelian  811 722 89,02 

Civilă 

Colceag Cristina 702 614 87,46 
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Gaşpar Rodica 749 666 89,15 

Gorgăneanu Cornelia 510 446 87,45 

Dună Liliana 750 660 88,00 

Stancu Daniel  723 633 87,55 

Grigoraşcu Daniela 208 140 67,30 

Anghel Laurenţiu 427 402 97,10 

Alexandroiu Gabriela 115 78 91,76 

Bichea Camelia 21 18 85,71 

Diaconescu Bogdan 418 353 87,59 

Florea Elvis 260 116 50,65 

Georcotină Marioara 288 278 93,16 

Iordache Magdalena 78 92 84,78 

Lăutaru Claudia 297 257 86,53 

Mirea Tatiana 291 279 96,53 

Moleanu Amalia 317 291 91,78 

Nicola Maria 166 158 95,18 

Otovescu Daniel 98 83 84,69 

Prodănescu Stan 419 401 98,21 

Samil Aurora 120 88 96,97 

Stănilă Dan Verginica 378 363 98,91 

Şelea Camelia 251 248 99,59 

Penală  

Tiugan Veronica 351 339 97,81 

Mischianu Alina  745 693 93,00 

Osiceanu Ionica 875 774 88,00 

Anghelina Paula 957 861 90,00 

Marusciac Lelia 968 850 88,00 

Dragomir Liliana 566 487 86,00 

Vasile Valentina 785 674 86,00 

Ciolofan Alina 806 738 92,00 

Comercială 

Cumpănaşu Onoriu 10.031 10.031 100,00 

Arif Carmen 1.501 1.380 97,25 

Vasilescu Gabriela 1.505 1.382 97,10 

Comănescu Gabriel 1.492 1.370 97,10 

Gherghină Claudiu 981 856 95,00 

Stoiculescu Natalia 1.290 1.204 93,33 

Mitru Carmina 1.240 880 73,00 

Cojocaru Carmen 326 235 75,10 

Zorilă Gheorghe 1.104 928 93,00 

Contencios 
administrati
v şi fiscal 

Zamfir Lucian Mihai  1.489 1.272 92,20 

Gavrilă Mariana 520 466 89,65 

Mititelu Carmen 715 641 89,69 
Conflicte de 
muncă şi 
asigurări Dinu Claudia  890 823 92,47 
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Nicu Mircea 890 835 93,87 

Caimac Adriana 765 675 88,31 

Bălteanu Emilia 765 687 89,79 

Florescu Raluca  871 824 94,67 

Simion Gabriela 832 602 72,35 

Stanciu Dumitru 872 780 89,53 

Spiridon Doina 872 788 90,44 

Lepădat Ion 636 568 89,31 

sociale 

Firu Marga 636 568 89,27 

Cojocaru Bichea 
Camelia 

412 401 98,52 

Udrea Laura 416 399 96,61 

Comănescu Cristina 168 157 98,12 

Bădulescu Ştefana 484 422 89,40 

Badea Ion 478 458 97,86 

Minori şi 
familie 

Enăşoiu Irina 477 426 91,61 

 
 

2.5. Numărul de dosare de soluţionat la nivelul tribunalului  
 

 
Total rol dosare Nr. judecători Înc ărcătura 

39.041 65 600/judecător 
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 2.5.1. Încărcătura pe judecător la nivelul secţiilor. 

 
Secţia Nr. dosare pe rol 

în 2009 
Nr. judecători Înc ărcătura 

Civilă 5.134 15 342 
Penală 3.763 12 314 
Comercială 5.416 7 773 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

6.596 9 732 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

6.217 12 518 

Minori şi familie 1.608 6 268 
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2.6. Statistica
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2.6. statistica
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2.7. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici în 2009 

Vulnerabilit ăţi identificate. 
Măsuri de remediere propuse. 

 
 
 2.7.1. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici. 
 
 
 Conform indicatorilor statistici, în raport cu 2008, în anul 2009 a scăzut 
numărul dosarelor cu 304 la secţia civilă, cu 4.461 la secţia comercială şi cu 
3.663 dosare la secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale. 
 Creşterea numărului dosarelor de soluţionat s-a înregistrat la secţia penală 
cu 587 dosare, la secţia contencios administrativ şi fiscal cu 806 dosare şi la 
secţia minori şi familie cu 120 dosare. 
 Comparativ cu 2008, în 2009 a scăzut numărul dosarelor înregistrate cu 
7.015 în materiile comercială şi conflicte de muncă şi asigurări sociale şi au 
crescut,  dar nu în acelaşi ritm, în materie penală şi contencios administrativ şi 
fiscal. 
 A crescut semnificativ numărul cauzelor înregistrate la secţia contencios 
administrativ şi fiscal în recurs cu 1.764 dosare, respectiv de la 1.515 la 3.279 
dosare. 
 

Volumul de activitate pe faze de judecată a cunoscut următoarea evoluţie: 
 
 

Nr. dosare Evoluţia Secţia Faza de 
judecată 2008 2009 Plus Minus 

fond 889 715  174 
apel 1.047 1.074 27  

 
civilă 

recurs 3.502 3.345  157 
fond 1.852 2.145 293  
apel 460 519 59  

 
penală 

recurs 864 1.099 235  
fond 19.590 15.120  4.470 
apel 21 28 7  

 
comercială 

recurs 573 575 2  
fond 4.275 3.317  958 contencios 

administrativ 
 recurs 1.515 3.279 1.764  
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conflicte de 
muncă 

fond 9.880 6.217  3.663 

civil – fond 621 573  48 
civil – apel 366 389 23  
civil - recurs 260 235  25 
penal – fond 131 131   
penal – apel 96 123 27  

minori şi 
familie 

penal - recurs 114 157 43  
 
 
În 2010 se estimează creşterea numărului cauzelor înregistrate în materie 

comercială, urmare Ordonanţei de Urgenţă nr. 116/29.12.2009, pentru instituirea 
unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerţului. 

În temeiul acestei ordonanţe au fost trecute în competenţa secţiei 
comerciale a tribunalului: 

- Cererile formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin 
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, care ulterior erau de 
competenţa judecătorului delegat; 

- Constatarea dizolvării de drept potrivit art. 30 din Legea nr. 359/2004 
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizic, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice; 

- Radierea din registrul comerţului ca urmare a dizolvării în temeiul art. 
237 din Legea nr. 31/1990; 

-  Numirea lichidatorului în situaţiile prevăzute la art. 237 alin. (7)din 
Legea nr. 31/1991; 

- Verificarea legalităţii hotărârii asupra fuziunii/divizării, precum şi, după 
caz, a actului constitutiv ori a actului modificator şi de a dispune înregistrarea 
acestora în registrul comerţului; 

- Plângerile formulate împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei 
desemnate privind soluţionarea cererilor de înregistrare în registrul comerţului. 

De asemenea, potrivit Legii nr. 381 din data de 10.12.2009 privind 
introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc, cererile şi pricinile 
referitoare la concordatul preventiv sunt de competenţa judecătorului sindic. 

Prin aceeaşi lege, cererea de numire a mandatarului ad-hoc este 
soluţionată de preşedintele tribunalului. 

De asemenea, apreciem că în 2010 va creşte semnificativ volumul de 
activitate la secţiile contencios administrativ şi fiscal şi conflicte de muncă şi 
asigurări sociale. 
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2.7.2. Vulnerabilităţi identificate. 
 

 Nu au fost identificate vulnerabilităţi. 
 Problemele curente au fost soluţionate de conducerile secţiilor şi 
tribunalului prin modificarea componenţei secţiilor în raport cu numărul 
cauzelor înregistrate. 
 O problemă care nu ţine de competenţa conducerii tribunalului o 
reprezintă numărul insuficient al judecătorilor şi grefierilor. Problema numărului 
judecătorilor poate fi rezolvată parţial prin instituirea judecătorului unic în primă 
instanţă în materia conflictelor de muncă. Astfel, la Tribunalul Dolj, unde în 
prezent funcţionează 6 complete, volumul de dosare poate fi redistribuit la 12 
complete. 

În felul acesta s-ar ţine seama de tendinţa europeană care este certă în 
favoarea judecătorului unic (Recomandările Consiliului Europei – Comitetul 
Miniştrilor nr. (86)12 şi (87)18. 
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CAPITOLUL 3. 
 

ANALIZA CALITATIV Ă A ACTIVIT ĂŢII TRIBUNALULUI 
 
 
 
3.1. Efectele principalelor modificări legislative apărute în cursul 

anului 2009 asupra activităţii tribunalului.  
 

 
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 426 din 23 iunie 2009 a fost 

publicata Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/2009 pentru modificarea si 
completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu completări si modificări 
prin Legea nr. 337/2006 („O.U.G. nr. 34/2006”). 

Un prim element de noutate îl reprezintă soluţionarea contestaţiilor din 
cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor 
incluse în Anexa nr. 2B din O.U.G. nr. 34/2006, pe cale administrativ - 
jurisdicţională de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau în 
justiţie. În concret, este vorba despre serviciile pentru achiziţionarea cărora 
autoritatea contractantă era obligată să respecte numai art. 35-38 din O.U.G. nr. 
34/2006 referitoare la întocmirea caietului de sarcini şi art. 56 O.U.G. nr. 
34/2006 cu privire la publicarea unui anunţ de atribuire, în cazul în care valoarea 
estimată a contractului de achiziţie publică depăşea pragurile prevăzute la art. 57 
alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.  

O nouă obligaţie care revine autorităţii contractante adusă prin prevederile 
O.U.G. nr. 72/2009, este de a pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi 
documentaţia de atribuire în termen de 4 zile de la primirea unei solicitări, în 
cazul în care documentaţia de atribuire nu este postată pe SEAP. 

Potrivit noii reglementări, autoritatea contractantă are obligaţia de a 
răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil, la 
orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de 
regulă 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea 
operatorului economic interesat. Sesizată cu o asemenea solicitare de clarificare, 
autoritatea contractantă este ţinută să răspundă nu mai târziu de 6 zile înainte de 
data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, în cazul în care a primit 
solicitarea în timp util. În cazul accelerării procedurii de negociere, termenul în 
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care autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări primite este 
de 4 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. 

Printre precizările aduse de noua reglementare se află şi cele referitoare la 
competenţa materială a instanţelor judecătoreşti chemate să soluţioneze litigiile 
privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii 
de transport de interes naţional. În conformitate cu dispoziţiile noii reglementări, 
competenţa exclusivă de soluţionare a litigiilor privind procedurile de atribuire 
de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional, 
aparţine Curţii de Apel Bucureşti. În cazul contractelor de achiziţie publică, 
altele decât cele de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de 
interes naţional, instanţa competentă să soluţioneze în primă instanţă este 
tribunalul în circumscripţia căruia se afla sediul autoritarii contractante, secţia de 
contencios administrativ şi fiscal. 

Un alt element de noutate este adus de reglementarea situaţiei în care cu 
privire la acelaşi obiect au fost formulate, atât contestaţie în faţa Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cât şi acţiune la instanţa judecătorească, 
aceasta din urmă, pentru asigurarea unei bune judecaţi, va putea dispune, la 
cererea părţilor sau din oficiu, prin încheiere, întrunirea cauzelor. Încheierea 
poate fi atacată numai o data cu fondul, iar Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor va transmite dosarul în termen de 3 zile de la comunicarea 
încheierii.  

Primirea unei contestaţii de către autoritatea contractantă pentru care nu s-
a luat act de renunţare va avea ca efect neîncheierea contractului de achiziţie 
publică, sub sancţiunea nulităţii, până la data expirării termenului de 10 zile de 
la comunicare în care poate fi atacată cu plângere decizia Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor, numai dacă partea interesată nu a introdus 
plângere la instanţa judecătorească competentă. Cu alte cuvinte, a fost eliminată 
suspendarea de drept a procedurii de atribuire în faţa Consiliului de Soluţionare 
a Contestaţiilor, prevăzută expres în reglementarea anterioară, consecinţa 
depunerii contestaţiilor la organismul arătat, fiind în primul rând neîncheierea 
contractului de achiziţie publică, în condiţiile mai sus arătate. 

De un interes major sunt şi modificările introduse în ceea ce priveşte 
calcularea taxei de timbru pentru cererile de chemare în judecată având ca obiect 
contractele care intră în sfera de aplicare a O.U.G. nr. 34/2006. Astfel, a fost 
eliminată taxa de timbru unică în cuantum de 2% din valoarea contractului de 
achiziţie publică, care fusese introdusă prin O.U.G. nr. 19/2009. Sistemul actual 
de calculare a taxelor de timbru este cu mult mai flexibil şi mai puţin oneros 
pentru operatorul economic interesat. Se observă că potrivit noii reglementări, 
taxarea cererilor de chemare în judecată se va face diferenţiat, în funcţie de mai 
multe praguri valorice ale contractelor. Este de reţinut că în cazul contractelor de 
achiziţie publică cu o valoare care depăşeşte suma de 4.000.000.000 lei, taxa de 
timbru este de 2.200 lei. 
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Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că prin decizia nr. 20 din 21 
septembrie 2009 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 16/12/2009 
dosar nr. 9/2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus admiterea recursului 
în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor 
art. 31 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor 
publici, republicată, se stabileşte că în lipsa unei cuantificări legale nu se pot 
acorda pe cale judecătorească drepturile salariale constând în suplimentul 
postului şi suplimentul corespunzător treptei de salarizare.  

Instanţa supremă a reţinut faptul că Cuantumul celor două suplimente 
salariale nu a fost însă stabilit nici prin Legea nr. 188/1999 şi nici prin actele 
normative subsecvente, astfel încât nu există baza legală pentru calcularea şi 
acordarea acestora.  

Pentru cuantificarea suplimentului postului şi a suplimentului treptei de 
salarizare, ca părţi componente ale salariului funcţionarilor publici, este necesară 
existenţa unor dispoziţii date în aplicarea art. 31 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea 
nr. 188/1999, atribuţie ce revine fie Parlamentului, în cazul promovării unei legi, 
fie Guvernului, prin delegare legislativă sau prin adoptarea unei hotărâri date în 
aplicarea acestor prevederi legale.  

În condiţiile în care nu este reglementată modalitatea de calcul al 
suplimentului postului şi al suplimentului treptei de salarizare, suntem în 
prezenţa doar a unei intenţii a legiuitorului de a acorda funcţionarilor publici 
două drepturi de natură salarială, intenţie materializată prin instituirea 
drepturilor, dar nefinalizată deoarece nu este stabilit cuantumul acestora sau 
criteriile pe baza cărora pot fi calculate.  

În atare situaţie, nefiind creat cadrul funcţional de acordare a drepturilor, 
acestea rămân doar drepturi "virtuale".  

În consecinţă, cele două drepturi nu pot fi obţinute prin promovarea unor 
acţiuni în instanţă, căci acordarea lor pe cale judecătorească ar însemna să se 
facă fie prin obligarea angajatorului la plata unor sume de bani imposibil de 
calculat, fie prin eventuala cuantificare de către instanţă în raport de diverse 
criterii aplicate prin analogie, ceea ce echivalează cu o substituire în atribuţiile 
legiuitorului ori ale executivului, contrar celor stabilite prin Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 820 din 3 iulie 2008, în cuprinsul căreia s-a reţinut că 
instanţele judecătoreşti nu au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor 
acte normative cu putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, şi să le 
înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi cuprinse în alte 
acte normative.  

De asemenea, admiterea unor asemenea acţiuni, în condiţiile în care 
dispozitivul sentinţei nu ar identifica, pentru că nu are cum, suma la care 
urmează a fi obligată autoritatea pârâtă, ar presupune pronunţarea unor hotărâri 
judecătoreşti nesusceptibile de executare, de natură a reprezenta o încălcare a 
art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, cu referire la jurisprudenţa 
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Curţii Europene a Drepturilor Omului în care s-a reţinut că dreptul de a apela la 
o instanţă ar fi iluzoriu, dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar 
permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să fie ineficientă în 
detrimentul unei părţi (Imobiliara Saffi împotriva Italiei - 1999, paragraful 63; 
Dorneanu împotriva României - 2007, paragraful 32).  

Totodată, prin pronunţarea unei hotărâri de admitere a acţiunilor 
reclamanţilor, fără indicarea unor criterii pe baza cărora creanţa conţinută de 
titlul executoriu să devină certă, se lasă posibilitatea debitorului (instituţia 
publică angajatoare) de a refuza ori de a stabili el însuşi întinderea şi aplicarea 
titlului executoriu.  

Nu poate fi promovată nici soluţia de cuantificare a celor două suplimente 
salariale, deoarece, astfel cum s-a arătat anterior, în lipsa unui act normativ care 
să stabilească modalitatea de calcul al acestor drepturi, instanţele de judecată nu 
se pot substitui puterii legislative, prin reglementarea lor.  

În situaţia neacordării acestor sporuri nu se încalcă prevederile art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, care obligă statele părţi să adopte măsuri 
pentru a asigura garantarea dreptului de proprietate, nefiind în prezenţa unui 
"bun", noţiune cu semnificaţie autonomă, în sensul Convenţiei, care, fără a se 
limita numai la proprietatea unor bunuri corporale, include orice interes 
economic cu valoare patrimonială.  

Nu se poate vorbi nici de existenţa unei "speranţe legitime" a 
reclamanţilor, în sensul avut în vedere în jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului în care s-a reţinut că atunci când interesul patrimonial 
aparţine categoriei juridice "creanţă" nu poate fi considerat "valoare 
patrimonială" şi implicit "speranţă legitimă" decât dacă are o bază suficientă în 
dreptul intern, spre exemplu o dispoziţie legală, sau dacă existenţa sa este 
confirmată printr-o jurisprudenţă clară şi concordantă a instanţelor naţionale 
(Kopecky c/a Slovacia - 2004, paragrafele 35 şi 48-52; Pressos Compania 
Naviera - S.A. şi alţii c/a Belgia - 1995, paragraful 31; Draon c/a Franţa - 2005, 
paragrafele 65-70; Maurice c/a Franţa - 2005, paragrafele 63-70).  

Ori, drepturile salariale în discuţie nu au o suficientă bază în dreptul 
intern, în absenţa criteriilor legale de cuantificare a acestora.  

În materie civilă, intrarea în vigoare a Legii nr. 221 din data de 2 iunie 
2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 
asimilate acestora pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 a 
condus la înregistrarea unui număr de 23 de dosare întemeiate pe această lege. 

Scăderea valorii bunurilor ce formează obiectul dosarelor a condus la 
calificarea căii de atac a apelului drept recurs după criteriul valoric şi la 
creşterea numărului de recursuri în detrimentul apelurilor. 
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3.2. Indici de calitate a activităţii judiciare.  
 
 
 A. Repartizarea aleatorie a cauzelor. 
 
 Dosarele se înregistrează în ordinea sosirii la tribunal şi se repartizează în 
aceeaşi ordine de către persoanele desemnate.  
 Ca regulă generală, nu au fost identificate situaţii de nerespectare a 
prevederilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.  
 Au fost identificate situaţii pentru care termenul automat a fost şters, 
acestea fiind determinate de erori materiale sau umane precum: 
 - interpretarea greşită a obiectului cererii; 
 - repartizarea de două ori a unui dosar, neobservându-se prima operaţiune; 
 - configurarea greşită a unui număr de dosare;  
 - cauza a fost repartizată aleatoriu deşi trebuia ca aceasta să revină la 
completul iniţial, dosarele fiind trimise spre rejudecare la completul iniţial 
investit sau dosare disjunse, ori a fost repartizat unui complet fără specializarea 
respectivă. 
 Modificările aduse repartizării dosarelor au fost evidenţiate sub semnătura 
persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, ceea ce denotă 
caracterul transparent al acestui gen de activităţi. 
 
 

B. Date privind durata de soluţionare a cauzelor. 
 
 

Stoc la 01.01.2010 Secţia 
Fond mai vechi 

de 1 an 
Apel mai vechi 

de 1 an 
Recurs mai vechi 

de 6 luni 
Civilă 18 11 57 
Penală 9 3 3 
Comercială 6 0 0 
Contencios adm. 
şi fiscal 

17 0 65 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

50 0 0 

Minori şi familie 2 2 1 
TOTAL 102 16 126 
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Pentru judecarea cauzelor într-un termen adecvat au fost luate următoarele 
măsuri:  

- monitorizarea situaţiei dosarelor directe şi în apel mai vechi de 1 an şi 
cele aflate în recurs mai vechi de 6 luni; 

- participarea judecătorilor la două şi trei şedinţe săptămânale; 
- reducerea termenelor de judecată între şedinţe. 
 
 
Reducerea stocului de dosare nesoluţionate reprezintă o preocupare 

majoră şi la nivel european. 
În acest context Consiliul Superior al Magistraturii a elaborat programul 

pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în 
instanţe în anul 2010. Scopul acestui program are două componente: 

 
 
I. Asigurarea calităţii actului de justiţie, care se realizează prin: 
 
a) stabilirea unui standard anual (normă de lucru) pentru dosarele 

repartizate completelor de judecată în raport de numărul, complexitatea şi 
stadiul procesual al dosarelor (numărul maxim de puncte de încărcare anuală 
calculate la dosare nou intrate este de 3960/judecător, calculate ca 90 de puncte 
de încărcare săptămânală, respectiv pentru 44 de săptămâni de lucru pe an 
calendaristic); 

 
b) alocarea unui timp adecvat de către judecător, fiecărei cauze; 
 
c) reducerea riscurilor de producere a erorilor judiciare; 
 
d) evitarea riscurilor legate de afectarea randamentului profesional al 

judecătorilor (volumul mare de activitate care determină acumularea unei stări 
de oboseală.) 

 
 
 
II. A doua componentă a programului o constituie "Creşterea eficienţei 

activităţii în instanţe" prin: 
 
a) echilibrarea volumului de muncă a grefierilor (Încărcătura anuală cu 

sarcini pentru un grefier cu activitate în şedinţa de judecată se calculează ca 
număr de dosare, media anuală fiind de 331 dosare nou intrate); 
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b) eliminarea cauzelor care generează întârzieri procedurale nejustificate 
din cursul proceselor prin folosirea unui personal auxiliar mai numeros la 
instanţele aglomerate; 

 
c) scurtarea timpilor de management al dosarelor la instanţele aglomerate, 

prin transferul unor activităţi de rutină, de la judecători către grefieri. 
 
Trebuie precizat că prima evaluare a acestui program se realizează în 

aprilie 2010, pentru activitatea desfăşurată în primele 3 luni ale anului 2010. 
Evaluarea priveşte următorii indicatori: 
 
a) numărul de dosare înregistrate şi punctele repartizate în unitatea de 

timp; 
 
b) numărul punctelor de încărcare acumulate pe complete şi judecători din 

dosarele înregistrate; 
 
c) lungimea primului termen acordat. Se vor avea în vedere cele trei tipuri 

de termene (urgent, mediu şi normal) pentru a se aprecia asupra caracterului său 
rezonabil; 

 
d) proporţia dintre dosare repartizate la primul termen pe complete (de 

exemplu dacă se asigură un echilibru între dosarele urgente şi cele de drept 
comun); 

 
e) numărul punctelor de încărcare încorporate în hotărârile finale pe 

complet de judecată (se verifică dacă se finalizează cel puţin 25% din numărul 
de cauze din şedinţă); 

 
f) durata proceselor (se verifică dacă scade numărul dosarelor mai vechi 

de 6 luni, respectiv 1 an). 
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C. Ponderea atacabilităţii hotărârilor. 
Nr. hotărâri  

Secţia Pronunţate Atacate 
Indicele de 

atacabilitate 
Civilă 4.034 722 17,89 
Penală 2.083 409 19,63 
Comercială 17.523 681 38,86 
Contencios adm. 
şi fiscal 

2.616 1.396 53,00 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

4.600 1.012 22,00 

Minori şi familie 1.432 214 15,00 
TOTAL 32.288 4.434 27,73 
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Indicele de desfiinţare. 
Nr. hotărâri Secţia 

Pronunţate Desfiinţate 
Indice desfiinţare 

% 
Civilă 4.034 58 1,43 
Penală 2.083 33 1,58 
Comercială 17.523 5 0,02 
Contencios adm. 
şi fiscal 

2.616 38 1,45 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

4.600 84 1,82 

Minori şi familie 1.432 8 0,55 
TOTAL 32.288 226 0,6 
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 D. Măsurile luate pentru unificarea practicii judiciare. 

 
 
 a. La nivelul fiecărei secţii  s-au desfăşurat întâlnirile lunare ale 
judecătorilor, în care au fost discutate problemele de drept care au condus la 
pronunţarea unor soluţii diferite, în baza studiului întocmit în acest scop. 
Minutele întocmite au fost transmise Curţii de Apel Craiova. 
 
 b. A fost analizată practica judiciară a Curţii de Apel Craiova şi a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie în baza referatelor întocmite de judecătorii desemnaţi. 
 
 c. Au fost stabilite persoanele care au asigurat controlul desfăşurării 
învăţământului profesional şi coordonarea practicii unitare. 
 
 d. A fost asigurată prezenţa judecătorilor la întâlnirile trimestriale 
organizate de Curtea de Apel, unde au fost dezbătute problemele de drept care 
au generat o practică neunitară. 
 
 e. În cadrul întâlnirilor lunare au fost prezentate noile reglementări şi 
modul de interpretare a acestora. 
 
 f. Se impune precizarea că, în vederea unificării practicii judiciare în 
materie, o importanţă deosebită o reprezintă fenomenul de responsabilizare a 
magistraţilor care trebuie să accepte ideea că, urmând o serie de recomandări 
elaborate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu le este încălcată independenţa 
ci se realizează premisele unui act de justiţie, având un caracter unitar, previzibil 
şi eficient, în acord cu angajamentele asumate de România. 
 Credem că, prin îndeplinirea obligaţiilor privind coordonarea unificării 
practicii judiciare, prin urmărirea tuturor paşilor prevăzuţi în art. 261 – 265 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, practica judiciară 
va cunoaşte un grad mai mare de uniformitate şi previzibilitate. 
 În acest context, este util a reaminti judecătorilor responsabilitatea 
specială ce le revine în cadrul mecanismelor care alcătuiesc Secţiunea a IV- a 
din Regulament intitulată "Măsuri privind unificarea practicii judiciare", prin 
urmărirea scopului şi anume practica judiciară să cunoască un grad mai mare de 
uniformitate şi previzibilitate. 
 Activitatea de unificare a practicii judiciare la nivelul fiecărei secţii 
reprezintă, în contextul actual, o responsabilitate deosebită a completelor de 
judecată, prin prisma angajamentelor asumate de România, a aşteptărilor 
societăţii faţă de finalitatea actului de justiţie dar şi a schimbării unor mentalităţi 
şi deprinderi. 
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 Fără îndoială că ea nu are caracter de noutate pentru judecătorii 
tribunalului, însă se impune ca în cadrul întâlnirilor lunare profesionale să fie 
parcurşi paşii prevăzuţi în Regulament şi să fie asigurată analiza detaliată a 
problemelor de drept care determină soluţii diferite, în scopul pronunţării unor 
soluţii juste şi echitabile. 
 Un rol important revine studiului permanent al practicii judiciare în 
materie, ca o premisă pentru jurisprudenţa unitară şi previzibilă. 
 
 
 E. Aplicarea dreptului comunitar, respectiv CEDO la nivelul 
tribunalului. 
 
 

Din punctul de vedere al aplicării practicii judiciare a CEDO la nivelul 
instanţei trebuie subliniat faptul că în materie contravenţională instanţa de la 
Strasbourg  a pronunţat o serie de hotărâri relevante ce au fost luate în 
considerare de către instanţele de recurs din cadrul secţiei.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului  a constatat  că orice sistem 
juridic cunoaşte prezumţiile de fapt şi de drept , inclusiv prezumţia de temeinicie 
a procesului verbal de contravenţie.   

Instanţa europeană a stabilit că prezumţiile de fapt sau de drept operează 
în legile  represive  din toate sistemele juridice şi că ea nu interzice în principiu 
asemenea  prezumţii. Cu toate acestea, exigenţele unui proces echitabil  impun 
statelor contractante  să nu depăşească   anumite  limite şi să le folosească  într-o 
manieră rezonabilă, ţinând cont de gravitatea faptei  şi cu respectarea dreptului  
la apărare. 

De asemenea Curtea a stabilit că sarcina ei nu este de a verifica 
compatibilitatea  in abstracto a unei prezumţii legale  sau simple  cu prevederile 
Convenţiei, ci de a determina dacă  aceasta a fost  aplicată în concret 
reclamantului într-o manieră compatibilă cu respectarea prezumţiei de 
nevinovăţie ( cauza Bouamar contra Frantei). 

Procesul verbal nu stabileşte şi vinovăţia petentului, ci aceasta va fi 
stabilită în urma unui proces civil, pe baza probelor administrate, şi pornind de 
la situaţia de fapt constatată  personal de agentul instrumentator. 

Astfel, în cauza Bruckner contra Austriei Curtea a stabilit că petentei nu i 
s-a încălcat dreptul la un proces echitabil prin sancţionarea sa contravenţională, 
întrucât în măsura în care  acuzarea  a stabilit  aplicabilitatea actului sancţionator 
la situaţia constatată, este  rezonabil  ca reclamanta să  facă ea înseşi dovada  că 
a adoptat toate masurile pentru  respectarea legii şi pentru evitarea săvârşirii unei 
contravenţii. 

Dat fiind că procesul verbal de contravenţie  conţine  constatările 
personale  ale agentului instrumentator, el face dovada situaţiei de fapt  ce a dus 
la încheierea sa, în mod analog  unui proces verbal de  constatare a infracţiunii 
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flagrante. În acest caz, simpla negare  a petentului  în sensul că faptele nu 
corespund adevărului  nu este suficientă, atâta timp cât el  nu aduce probe  ori nu 
invocă indicii  credibile  pentru a răsturna prezumţia simplă de temeinicie a 
actului sancţionator. 

În cauza Gaucher contra Frantei, Curtea Europeana a stabilit, în motivarea 
deciziei de inadmisibilitate a plângerii, că este adevărat că sarcina probei 
incumbă acuzării şi dubiul profită celui acuzat,  dar simpla negare a comiterii 
contravenţiei nu este suficientă pentru a-l exonera de răspundere, acesta 
neaducând nicio dovadă sau un indiciu pertinent care să confere veridicitate 
acestei afirmaţii. 

Dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată şi de a solicita 
acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, a decis CEDO în 
cauza Anghel contra României. În acest context Curtea menţionează  că 
prezumţiile de fapt ( precum cea de temeinicie a procesului verbal )  sau de drept  
operează în toate sistemele  de drept şi nu sunt interzise de convenţie, în măsura 
în care statul  respectă limitele rezonabile  având în vedere importanta scopului 
urmărit dar şi respectarea dreptului la apărare (cauza Vostberga Taxi Aktiebolag 
si Vulic contra Suediei). 

Judecătorii Secţiei Conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului 
Dolj a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 1 din Protocolul 1 al Convenţiei Europene 
a Drepturilor Omului, care prevede că "Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, 
decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de 
principiile generale ale dreptului internaţional", cât şi a dispoziţiilor art. 41 din 
Convenţie, potrivit cărora reparaţia trebuie să fie echitabilă şi să acopere daunele 
materiale suferite ca urmare a ingerinţei produse. 

Implicit, pe parcursul anului 2009 s-au avut în vedere dispoziţiile art. 6 
din CEDO, urmărindu-se ca, printr-o gestionare eficientă a fiecărui dosar, să se 
asigure respectarea principiului independenţei, imparţialităţii şi soluţionării 
cauzelor într-un termen adecvat. 
 În multe din cauzele aflate pe rolul Secţiei civile a Tribunalului Dolj s-au 
invocat şi s-au avut în vedere la soluţionare dispoziţiile CEDO, aşa cum au fost 
dezvoltate în jurisprudenţa CEDO. 
 În unele cauze s-a reţinut că dreptul reclamanţilor la un proces echitabil a 
fost încălcat prin aceea că instanţele nu au analizat efectiv cererile acestora, cât 
timp între garanţiile unui proces echitabil, în sensul că art. 6 alin. 1 din 
Convenţie se înscrie, între altele, şi obligaţia tribunalelor de a-şi motiva deciziile 
lor (cauzele Boldea împotriva României şi Dima împotriva României). 
 În cauza Dima împotriva României, Curtea a arătat că dreptul la un proces 
echitabil nu poate fi considerat unul efectiv decât dacă cererile şi observaţiile 
părţilor sunt cu adevărat "reţinute", adică analizate corespunzător de către 
instanţa sesizată. 
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 În soluţionarea cauzelor aflate pe rolul Tribunalului Dolj s-a avut în 
vedere şi principiul termenului rezonabil, aşa cum este el prevăzut de art. 6 alin. 
1 din Convenţie, conform căruia "orice persoană are dreptul la judecarea în mod 
echitabil (…) într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă (…) care 
va hotărâ (…)asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil." 
 Acest principiu a fost dezvoltat de jurisprudenţa CEDO în cauzele Cârstea 
şi Grecu împotriva României, Stancu împotriva României, fiind preluat şi aplicat 
în cauzele aflate pe rolul Tribunalului Dolj, pentru a se evita casările şi 
trimiterile succesive spre rejudecare. 

La pronunţarea altor decizii, Secţia Civilă a Tribunalului Dolj a avut în 
vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia 
(cauza SC Pelot Service SA Constanţa împotriva României, Hornsby împotriva 
Greciei), executarea unei sentinţe sau unei decizii, indiferent de la ce instanţă ar 
emana trebuie considerată ca făcând parte integrantă din "proces" în sensul art. 6 
din Convenţie. Dreptul de acces la o instanţă ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică 
internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă 
şi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul unei părţi (d.c. nr. 
1849/16.10.2009 în dosarul nr. 9268/215/2009 al Tribunalului Dolj, d.c. nr. 
1782/2009 în dosarul nr. 9226/215/2009 al Tribunalului Dolj). 

În dosarele având ca obiect contestaţie la executare şi contestaţie în 
anulare, prin care se tinde la o reformare a hotărârilor judecătoreşti irevocabile, 
s-a avut în vedere jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care 
s-a arătat în mod constant că dreptul la un proces echitabil în faţa unei instanţe, 
garantat de art. 6 alin. 1 din Convenţie, trebuie interpretat în lumina 
preambulului Convenţiei, care enunţă preeminenţa dreptului ca element al 
patrimoniului comun al statelor contractante. 

Unul din elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului este 
principiul securităţii raporturilor juridice, care înseamnă, printre altele, că soluţia 
dată în mod definitiv oricărui litigiu de către instanţe nu trebuie repusă în 
discuţie (cauza Brumărescu împotriva României). 

În virtutea acestui principiu, niciuna din părţi nu este îndreptăţită să 
solicite supervizarea unei hotărâri definitive şi executorii cu singurul scop de a 
obţine rejudecarea procesului şi o nouă hotărâre în privinţa sa. 

Instanţele de control nu trebuie să utilizeze puterea lor de supervizare 
decât pentru a corecta erorile de fapt sau de drept şi erorile judiciare, şi nu 
pentru a proceda la o nouă judecată. Supervizarea nu trebuie să devină un apel 
deghizat şi simplul fapt că pot exista două puncte de vedere asupra subiectului 
nu constituie un motiv suficient pentru a rejudeca o cauză. Nu se poate deroga 
de la acest principiu decât atunci când motive substanţiale şi imperioase impun 
aceasta (cauza Riabykh împotriva României, cauza Maşiniexportimport 
împotriva României) – dosarul nr. 2150/63/2009 al Tribunalului Dolj, decizia 
civilă nr. 1477/2009 ş.a. 
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În unele cauze s-a invocat şi s-a avut în vedere la soluţionare noţiunea de 
"bun" în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 CEDO (dec. civ. Nr. 2353/02.12.2006 
în dosarul nr. 1659/304/2008). 

În ceea ce priveşte aplicarea dreptului comunitar la nivelul Secţiei Civile a 
Tribunalului Dolj, dispoziţiile Tratatului Comunităţii Europene au fost avute în 
vedere la pronunţarea unor hotărâri având ca obiect restrângerea liberei circulaţii 
a persoanelor. 

Cu titlu exemplificativ: dosarul nr. 14148/63/2009 – sentinţa civilă nr. 
429/18.12.2009, dosarul nr. 14538/63/2009. 

 
 
 

3.3. Creşterea gradului de specializare în activitatea judiciară. 
 

 Situaţia secţiilor specializate: 
 
 În cadrul tribunalului funcţionează şase secţii : 

- Secţia Civilă 
- Secţia Comercială 
- Secţia Contencios Administrativ şi fiscal 
- Secţia penală 
- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale 
- Secţia minori şi familie 

 
 
 

În cadrul secţiilor funcţionează potrivit legii complete specializate: 
 

Secţia Specializare în materia Nr. complete 
Cooperare judiciară 
internaţională în materie 
penală 

7 fond 

Autorizare interceptări 2 fond 

 
Penală 

Autorizare percheziţii 7 fond 

Comercială Faliment 8 fond 

Fond funciar 
 

5 fond Civilă 

Drept de proprietate 
intelectuală 

5 fond 
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 Impactul funcţionării secţiilor şi completelor specializate asupra activităţii 
tribunalului a fost pozitiv. 
 Creşterea numărului dosarelor de soluţionat, diversitatea mare a obiectului 
cererilor şi acţiunilor deduse judecăţii,numărul mare al actelor normative ce 
reglementează raporturile juridice aflate în litigiu, impun specializarea 
judecătorilor în scopul creşterii calităţii actului de justiţie. 
 Existenţa şi funcţionarea secţiilor specializate au determinat scăderea 
numărului hotărârilor împotriva cărora au fost formulate căi de atac, dar şi 
scăderea numărului hotărârilor casate/modificate în căile de atac. 
  

 
3.4. Formarea profesională la nivelul tribunalului.  

 
 
 3.4.1. Formarea profesională a judecătorilor 
 
 Pregătirea profesională a judecătorilor a constituit o necesitate în scopul 
aplicării eficiente şi uniforme a legii.  
 Formarea profesională s-a desfăşurat la nivelul fiecărei secţii, în baza 
programului anual avizat de Curtea de Apel Craiova. 
 De asemenea, pregătirea profesională a cuprins şi seminariile organizate 
de I.N.M., Curtea de Apel şi tribunalele din cadrul Curţii de Apel la care au 
participat judecătorii. 
 

Seminarii  Nr. 
crt. 

Secţia Nume şi prenume 
judecător 

Tema Perioada şi locul 
de desfăşurare 

Cercel Anamaria - Justiţie şi 
criminalitate 
informatică 

- Criminologie - 
Locul şi rolul 
în activitatea 
de cercetare 
şi învăţământ 

09.07.2009 
Tîrgu-Jiu 
 
27.11.2009 
Bucureşti 

Stancu Daniel - Drept comunitar 12.04.2009 
Bucureşti 

Dobrin Rodica - Medierea  - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 

08.05.2009 
Craiova 

1. Civilă 

Cojocaru Carmen - Medierea  - metodă 08.05.2009 



 45 

Florenţa alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 

- Drept comunitar – 
Series of 
seminars on 
EU Anti-
Discriminatio
n legislation 

- Practical issues of 
cross-border 
mediation 

Craiova 
 
 
11 – 12.05.2009 
Trier - Germania  
 
 
 
 
14 – 15.05.209 
Trier - Germania 

Stănilă Dan Verginica Investigarea 
traficului şi 
consumului ilicit de 
droguri 

29 - 30.09.2009 
Bucureşti 

Alexandroiu Gabriela Justiţie şi 
criminalitate 
informatică 

09.07.2009 
Tîrgu-Jiu 

Diaconescu Bogdan Expertizele 
criminalistice. 
Metode şi tehnologii 
moderne. 

09 – 12.06.2009 
Borşa 

Anghel Laurenţiu - Expertizele 
criminalistice. 
Metode şi tehnologii 
moderne. 
- Modul de 
individualizare a 
pedepselor aplicate 
în cazurile corupţiei. 

09 – 12.06.2009 
Borşa 
 
 
11 – 12.11.2009 
Timişoara 

Moleanu Amalia Cecilia - Justiţia şi serviciile 
secrete. 
- Drept comunitar; 
Cooperare judiciară 
internaţională  
- Justiţie şi 
criminalitate 
informatică. 
- DNA – Curtea 
Europeană a 
Drepturilor Omului 
şi procedura penală. 
- Infracţiunile de 
corupţie. 

27 – 28.02.2009 
Bucureşti 
09 – 10.03.2009 
Timişoara 
 
09.07.2009 
Tîrgu-Jiu 
 
12 – 13.09.2009 
Sinaia 
 
 
23.10.2009 
Craiova 

2. Penală 

Mirea Tatiana - Modul de 
individualizare a l 
pedepselor 

15.04.2009 
Timişoara 
 
 

3. Comercială Ciolofan Alina - Drept comunitar 12.04.2009 
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-Judecătorul român – 
judecător european 
- Drept comunitar 

Bucureşti 
18 – 19.05.2009 
Bucureşti 
19 – 20.10.2009 
Bucureşti 

Osiceanu Ionica - Medierea  - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 

08.05.2009 
Craiova 

Marusciac Lelia - Medierea - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 

08.05.2009 
Craiova 

Dragomir Liliana - Medierea  - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 

08.05.2009 
Craiova 

Mischianu Alina - Medierea  - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 

08.05.2009 
Craiova 

Vasilescu Gabriela - Drept comunitar - 
Antidisciminare 

24 – 25.06.2009 
Bucureşti 

Arif Carmen - Drept comunitar – 
Series of seminars on 
EU Anti-
Discrimination 
legislation 

11 – 12.05.2009 
Trier - Germania 

4. Contencios 
adm. şi fiscal 

Comănescu Gabriel - Drept comunitar – 
Cooperare judiciară 
internaţională. 

09 – 10.03.2009 
Timişoara 

Gavrilă Mariana - Drept comunitar – 
Cooperare judiciară 
internaţională. 
- Medierea  - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 
- Drept comunitar în 
materia conflictelor 
de muncă şi asigurări 
sociale. 

09 – 10.03.2009 
Timişoara 
 
08.05.2009 
Craiova 
 
 
27.11.2009 
Slatina 

5. Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Mititelu Carmen - Medierea  - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 
- Justiţie şi 
criminalitate 
informatică. 
- Management 

08.05.2009 
Craiova 
 
 
09.07.2009 
Tîrgu-Jiu 
 
05 – 06.10.2009 
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judiciar 
- Drept comunitar în 
materia conflictelor 
de muncă şi asigurări 
sociale. 

Bucureşti 
27.11.2009 
Slatina 
 

Firu Marga - Drept comunitar în 
materia conflictelor 
de muncă şi asigurări 
sociale. 

27.11.2009 
Slatina 

Nicu Mircea - Drept comunitar în 
materia conflictelor 
de muncă şi asigurări 
sociale. 

27.11.2009 
Slatina 

Florescu Raluca - Drept comunitar – 
Series of seminars on 
EU Anti-
Discrimination 
legislation 

11 – 12.05.2009 
Trier - Germania 

6. Minori şi 
familie 

Udrea Laura - Medierea  - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 
- Medierea  - metodă 
alternativă de 
soluţionare a 
litigiilor. 
- Continuarea 
dezvoltării 
sistemului de 
probaţiune din 
România. 
- Conferinţa cu tema 
"Moving Mediation" 
- Infracţiunile de 
corupţie. 

08.05.2009 
Craiova 
 
 
 
Craiova 
 
 
14 – 16.10.2009 
Craiova 
 
 
 
 
Haga – Olanda 
23.10.2009 
Craiova 
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3.4.2. Formarea profesională a personalului auxiliar de 
specialitate 

 
 
 Formarea profesională a grefierilor s-a desfăşurat în baza programelor 
anuale întocmite la nivelul fiecărei secţii şi a programelor Institutului Naţional al 
Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. 
 

Seminarii  Nr. 
crt. 

Secţia Nume şi prenume 
grefier 

Tema Perioada şi locul 
de desfăşurare 

Săvulescu Cristiana - Drept procesul civil 12.11.2009 
Craiova 

Bulacu Elena - Drept procesul civil 12.11.2009 
Craiova 

1. Civilă 

Nuţă Laura - Deontologie şi 
organizare judiciară. 

25 – 27.03.2009 
Timişoara 

Fuiorea Aurelia - Executări penale 11 – 13.11.2009 
Timişoara 

Minae Dana - Drept procesual 
penal 
- Drept procesual 
penal 

04 – 06.05.2009 
Buziaşi 
11.11.2009 
Craiova 

Aramă Constantina - Drept procesual 
penal 

11.11.2009 
Craiova 

Fleancu Alexandrina - Cooperare judiciară 
în materie penală 

02 – 04.2009 
Timişoara 

Dobre Rodica - Cooperare judiciară 
în materie penală 

02 – 04.2009 
Timişoara 

2. Penală 

Nicu Daniela - Strategia de 
comunicare şi relaţii 
publice a SNG 

30.10.2009 
Bucureşti 

Ciobanu Lidia - Informatică 02 – 04.03.2009 
Timişoara 

Urziceanu Angela Drept procesual civil 
 
Drept procesual civil 
 

15 – 17.06.2009 
Buziaşi 
12.11.2009 
Craiova 

3. Comercială 

Marin Tanţa Drept procesual civil 
 

12.11.2009 
Craiova 

4. Contencios 
adm. şi fiscal 

Panduru Veronica  Comunicare 
 

12.11.2009 
Craiova 

Ştefan Mihai - Informatică 02 – 04.03.2009 
Timişoara 

5. Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Jieanu Mariana Drept procesual civil 
 

12.11.2009 
Craiova 
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Belu Simona - Drept procesual 
penal 

11.11.2009 
Craiova 

6. Minori şi 
familie 

Bîrsoghe Margareta - Drept procesual 
penal 

11.11.2009 
Craiova 

Secu Silvia - Comunicare şi 
relaţii cu publicul. 
Deontologie. 
- Comunicare 

24 – 26.06.2009 
Timişoara 
 
12.11.2009 
Craiova 

Ştefanache Constantin - Arhivarea 
documentelor şi 
registratură 

27 – 29.05.2009 
Buziaşi 

Niculescu Mircea - Comunicare şi 
relaţii cu publicul. 
Deontologie. 

24 – 26.06.2009 
Timişoara 

Ivan Ioan - Comunicare şi 
relaţii cu publicul. 
Deontologie 

02 – 04.11.2009 
Buziaşi 

Gugu Rodica - Arhivarea 
documentelor şi 
registratură 

23 – 25.11.2009 
Timişoara 

Ciocoiu Laura - Arhivarea 
documentelor şi 
registratură 
- Comunicare 

23 – 25.11.2009 
Timişoara 
 
12.11.2009 
Craiova 

Manda Elena Comunicare 
 

12.11.2009 
Craiova 

7 Arhiva 

Militaru Marieta Comunicare 
 

12.11.2009 
Craiova 

 
 
 

3.5. Aspecte privind calitatea managementului la nivelul 
tribunalului  

 
 
În activitatea de conducere, principalul obiectiv l-a constituit evidenţierea 

importanţei folosirii adecvate a resurselor umane, materiale şi a timpului de 
lucru. 

Un alt obiectiv avut în vedere a fost motivarea personalului auxiliar de 
specialitate şi creşterea coeziunii în cadrul fiecărui loc de muncă, pornind de la 
ideea că pentru grefieri starea de spirit are efecte puternice asupra modului de 
îndeplinire a obligaţiilor de serviciu.  

Astfel, s-a constatat că performanţele unui grefier care lucrează într-un 
colectiv unit şi bine organizat sunt cu 30 – 40 % mai mari. 
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Funcţionarea unui colectiv (Compartiment, grefă) nu este dată numai de 
performanţele individuale ale grefierilor ci mai ales de modul în care aceştia îşi 
demonstrează capacitatea de a se sincroniza, de a coopera, de a se respecta şi 
ajuta reciproc. 

În acest context, îmbunătăţirea comunicării între compartimente a 
reprezentat un obiectiv prioritar. 

Planificarea şi organizarea muncii au fost elementele de bază în 
conducerea activităţilor tribunalului. 
 
  

 
3.6. Aspecte privind asigurarea transparenţei activităţii 

tribunalului şi protecţia datelor cu caracter personal 
 

 
 
Pentru asigurarea transparenţei activităţii tribunalului şi protecţia datelor 

cu caracter personal au fost întreprinse următoarele acţiuni: 
 
a. Asigurarea funcţionării programului ECRIS care cuprinde informaţiile 

necesare pentru părţi şi avocaţi; 
 
b. Organizarea manifestării de tipul "uşilor deschise" cu prilejul zilei 

justiţiei când sediul tribunalului a fost vizitat de justiţiabili şi studenţi ai 
facultăţilor de drept din Craiova; 

 
c. Purtătorul de cuvânt a răspuns reprezentanţilor mass-media la 

solicitările privind activitatea tribunalului. 
 

 
 

 
 

3.7. Aspecte privind site-ul tribunalului, stocarea  
documentelor în format electronic şi participarea la jurindex  

 
 

Pe parcursul anului 2009, Biroul Informatică a realizat o actualizare 
permanentă a datelor cuprinse pe site-ul Tribunalului Dolj. 
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La actualizarea jurisprudenţei au contribuit judecătorii desemnaţi prin 
Ordinul de serviciu nr. 1 cu publicarea hotărârilor judecătoreşti relevante. 

 
Situaţia hotărârilor publicate pe portal se prezintă astfel: 
 
Nr. crt. Secţia Hotărâri publicate 

1. Civilă 12 
2. Penală 9 
3. Comercială 8 
4. Contencios adm. şi fiscal 11 
5. Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale 
34 

6. Minori şi familie 7 
7. TOTAL 81 
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Extinderea proiectului Jurindex – index de jurisprudenţă, dezvoltat şi 

lansat de Tribunalul Vrancea la nivelul tuturor instanţelor a determinat măsuri 
pentru asigurarea ca toate documentele de tip hotărâre să fie salvate în 
programul ECRIS. 

În acest sens, toate documentele au fost închise după redactare şi s-au 
făcut toate menţiunile în programul ECRIS pentru dosare confidenţiale, dat fiind 
că aceste documente vor fi exceptate de la publicarea pe site-ul public. 
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Pe parcursul anului au fost completate datele cuprinse la rubrica 
"Informaţii de interes public", fiind puse la dispoziţia justiţiabililor următoarele: 

- numărul de cont în care se pot achita taxele judiciare de timbru; 
- programul Biroului de Informare şi Relaţii Publice; 
- programul Biroului Apostile. 
 
Au fost puse la dispoziţia justiţiabililor următoarele acte: 
- ghiduri pentru justiţiabili; 
- diverse modele de cereri. 

 
 

3.8. Asigurarea liberului acces la justiţie. 
 
 

Organizarea şi funcţionarea tribunalului sunt guvernate de principiul 
asigurării „accesului liber la justiţie” consacrat de art. 21  din Constituţie şi art. 6 
alin. (1) din Convenţie. 

Oricine s-a adresat tribunalului a fost tratat cu respect, corect şi în mod 
egal. 

Toate cererile primite au fost înregistrate. 
Şedinţele de judecată sunt publice cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
În cazuri justificate, potrivit legii, au fost acordate scutiri, reduceri, 

eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru şi a fost asigurată 
apărarea şi asistenţa gratuită de către reprezentanţii Baroului Dolj. 

Prin instituţia judecătorilor de serviciu au fost informaţi oamenii asupra 
drepturilor acestora şi obligaţiilor privind formularea cererilor, acţiunilor. 

Apreciind că accesul la justiţie înseamnă şi apropierea în timp de cetăţean 
s-a urmărit soluţionarea dosarelor cât mai aproape de momentul sesizării 
instanţei / comiterii faptei ilicite. 

În anul 2009, aproximativ 40% din populaţia judeţului Dolj a fost 
implicată în dosarele aflate pe rolul tribunalului şi celor 5 judecătorii din raza de 
activitate. 

Pentru dreptul de acces la instanţă au fost avute în vedere şi următoarele 
aspecte: 

- sistemul de asistenţă judiciară gratuită, în civil cât şi în penal; 
- accesul efectiv la instanţă (dreptul de a lua legătura şi de a comunica în 

mod  confidenţial cu un avocat în vederea pregătirii unei acţiuni în 
justiţie); 

- admiterea probelor decisive pentru toate părţile din proces; 
- costurile rezonabile ale procedurilor (să nu fie disproporţionate faţă de 

posibilităţile financiare ale reclamantului); 
- complexitatea procedurilor; 
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- calitatea serviciilor avocatului din oficiu(simpla numire a unui apărător 
nu duc la îndeplinirea obligaţiei asumate de către stat); 

- dreptul de acces la dosarul cauzei; 
- asigurarea dezbaterilor în contradictoriu între părţi. 

 
 

3.9. Aspecte privind evaluarea şi răspunderea disciplinară a 
personalului tribunalului.  

 
 

Au fost respectate etapele procesului de evaluare: 
 
1. – observarea activităţii referitoare la şedinţa de judecată, judecător de 

serviciu; 
2. – analiza documentelor care conţin rezultatele activităţii profesionale a 

judecătorului; 
3. -  autoanaliza şi autoaprecierea (propriile aprecieri asupra fiecărui 

indicator); 
4. – interviul de evaluare; 
5. – stabilirea de comun acord a unui plan individual de dezvoltare 

profesională; 
6. – acordarea calificativului. 

 
S-au luat în considerare indicatorii de evaluare a activităţii: 
 

1. – eficienţa           - soluţionarea cauzelor în termen rezonabil; 
    - operativitatea în soluţionarea cauzelor; 

                - redactarea în termenul legal; 
                - rezolvarea altor atribuţii. 
 
 2. – calitatea  - calitatea redactării hotărârilor; 
     - capacitatea de analiză şi sinteză; 
     - coerenţa în exprimare; 
     - argumentaţia clară, logică. 
    - conduita în timpul şedinţei de judecată 
     - abilitatea de comunicare 
     - profesionalismul interacţiunii sociale. 
 
 3. - integritatea - deontologia profesională 
    - imparţialitatea. 
 
 4. - obligaţia de formare profesională. 
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 Comisiile au avut în vedere şi principiile evaluării: 

• Evaluarea pe baza indicatorilor de performanţă. 
• Evaluarea participativă. 
• Evaluarea ştiinţifică. 
• Transparenţa şi corectitudinea. 
• Consolidarea independenţei şi răspunderii judecătorului. 

 
 

3.10. Concluzii privind progresele înregistrate, precum şi 
vulnerabilit ăţile identificate şi măsurile de remediere a  acestora 

 
 
 3.10.1. Concluzii privind progresele înregistrate. 
 
 a. Controlul efectuat de conducerea tribunalului şi Inspecţia Judiciară a 
constatat o îmbunătăţire a activităţilor tribunalului şi în special a calităţii actului 
de justiţie; 
 
 b. Secţiile specializate au avut un impact pozitiv în soluţionarea cauzelor 
într-un termen adecvat şi asigurarea practicii judiciare unitare; 
 
 c. Formarea continuă a judecătorilor şi grefierilor s-a desfăşurat fără 
disfuncţii în baza programelor proprii la nivelul tribunalului, cât şi la nivel 
centralizat, în baza programelor I.N.M. 
 
 d. Din totalul de 32.288 hotărâri pronunţate, au fost atacate 4.434 hotărâri, 
din care au fost desfiinţate în căile de atac un număr de 307 hotărâri, 
reprezentând un indice de desfiinţare de 1,39%. 
 
 e. Media anuală de 42.000 de dosare din ultimii doi ani reprezintă o 
laborioasă activitate de judecată, adeseori în cauze deosebit de complexe, iar 
perspectiva este, cu certitudine, de creştere a volumului activităţii. 
 Vulnerabilităţile identificate şi măsurile de remediere a acestora au fost 
prezentate la fiecare subpunct. 
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CAPITOLUL 4 
GESTIONAREA RESURSELOR 

 
4.1. Resurse umane aflate la dispoziţia  

tribunalului în anul 2009. 
 
 Am făcut referiri la volumul de activitate, operativitate, calitatea actului 
de justiţie care sunt aspecte esenţiale în activitatea tribunalului. 
 Este, cum se spune, necesar dar nu suficient. 
 Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei este necesar un corp de 
judecători care să aplice riguros, corect şi eficient legea. 
 Judecătorii aflaţi efectiv în activitate au fost repartizaţi pe secţii, de către 
Colegiul de conducere astfel: 
 

Secţia Număr judecători 
Civilă 15 
Penală 12 
Comercială 7 
Contencios administrativ şi fiscal 9 
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 12 
Minori şi familie 6 
TOTAL 61 
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 Rezultă că din numărul de 65 de judecători, 61 au fost efectiv în 
activitatea de judecată. 
 Au fost delegaţi la alte instituţii publice 2 judecători, respectiv la 
Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova şi Registrul Comerţului, şi alţi 3 
judecători s-au aflat în incapacitate de muncă. 
 Un număr de 4 judecători au fost transferaţi la Curtea de Apel Craiova. 
 
 Schema de personal pe anul 2009 se prezintă astfel: 
 

Secţia 
Compartimentul 

Nr. 
judecători 

Pers. 
auxiliar 

Funcţionari 
publici 

Pers. 
contractual 

Asist. 
judiciari 

Cons. 
probaţiune 

Şoferi Pers. 
conex 

Specialişti 
IT 

Civilă 
 

16 11        

Penală 
 

13 12        

Comercială 
 

8 10        

Contencios adm. 
şi fiscal 

8 8        

Conflicte de 
muncă  

13 10        

Minori şi familie 
 

6 7        

Registrul 
comerţului 

1         

Asistenţi judiciari 
 

    15     

Consilieri 
probaţiune 

     10    

Prim grefier 
 

 1        

Apostile 
 

 1        

Comp. personal 
 

 1        

Comp. statistică 
 

 1        

Comp. arhivă 
 

 12        

Comp. 
registratură 

 1        

Contabilitate 
 

  7       

Birou expertize 
 

  1       

Birou inf. publice 
 

  1       

Personal conex 
 

      4 6  

Specialişti IT 
 

        6 

TOTAL 65 74 9 1 15 10 4 6 6 
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4.2. Resursele materiale aflate la dispoziţia  
tribunalului în anul 2009. 

 
 

 
 

Cu privire la resursele materiale ale instanţei, trebuie observat că 
Principiul III din Recomandarea nr. R/94 (12) a Comitetului de Miniştri ai 
Consiliului Europei către Statele Membre, privind independenţa, eficienţa şi 
rolul judecătorilor, impune condiţii de muncă adecvate, în aşa fel încât 
judecătorii să-şi poată îndeplini în mod eficient atribuţiile. 

Bugetul alocat Tribunalului Dolj în anul 2009 a fost de 32.286.000 RON, 
fiind deschise credite în valoare de 32.252.182 RON, având următoarea 
structură: 

I. 29.026.000 RON – cheltuieli de personal; 
II. 3.242.000 RON – bunuri şi servicii; 
III. 18.000 RON – acţiuni de sănătate; 
Execuţia bugetară a fost de 99,991% şi pe capitole se prezintă astfel: 
 
 
I. Cheltuieli de personal: 
 - Buget total – 29.026.000 RON 
 - Credite deschise – 29.020.675 RON 
 - Plăţi nete de casă – 29.019.664 RON 
 - Execuţie bugetară – 100% 
Structura plăţilor nete de casă: 
- Salarii, delegaţii, chirii, contravaloare transport – 22.773.830 RON 
- Contribuţii aferente plătite de angajator – 6.148.262 RON 
- Medicamente – 95.572 RON 
 
 
II. Bunuri şi servicii: 
 - Buget total – 3.242.000 RON 
 - Credite deschise – 3.213.507 RON 
 - Plăţi nete de casă – 3.211.794 RON 
 - Execuţie bugetară – 99,95% 
Structura bunurilor şi serviciilor: 
- Bunuri şi servicii – 2.078.857 RON 
- Medicamente şi materiale sanitare – 805 RON 
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- Bunuri de natura obiectelor de inventar – 1533 RON (ştampile, aparat 
telefonic, sursă ) 

- Deplasări – 10.862 RON 
- Cărţi şi publicaţii – 4.990 RON 
- Protecţia muncii – 1.820 RON 
- Ajutor public judiciar – 1.012.635 RON 
- Alte cheltuieli – 101.296 RON din care: 
- prime de asigurare non-viaţă – 12.836  
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 88.460 RON  (traduceri şi 

expertize medico-legale)  
 

       
III. Ac ţiuni de sănătate: 
 - Buget total – 18.000 RON 
 - Credite deschise – 18.000 RON 
 - Plăţi nete de casă – 17.960 RON 
 - Execuţie bugetară – 99,78% 

 
  
 
Structura cheltuielilor privind hârtia, coperte dosare, materiale pentru 

copiator, contravaloarea utilităţilor, contravaloarea cheltuielilor gospodăreşti se 
prezintă astfel: 

 
 
 

Instanţa TOTAL 
Tribunalul Dolj 681.048 RON 
Judecătoria Craiova 767.124 RON 
Judecătoria Băileşti 127.402 RON 
Judecătoria Calafat 100.323 RON 
Judecătoria Filiaşi 64.672 RON 
Judecătoria Segarcea 100.625 RON 
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Tribunal Dolj 
Natura cheltuiala Cantitate Valoare 

ace 127 28,71 
agrafe 258 73,99 
mine pix 109 12,84 
creion 52 4,33 
lipici 79 23,50 
carbon 1 4,17 
tus 60 39,27 
caiet student 44 103,67 
caiet 48 file 89 47,55 
perforator 19 200,55 
capsator 70 158,27 
capse 593 175,71 
tusiera   0,00 
hartie copiator 2400 25.704,00 
hartie scris 37 550,38 
coperti dosar 28600 5.105,10 
dosar sina 1950 394,49 
rola fax   0,00 
dosar incopciat 230 52,00 
biblioraft 106 315,35 
dosar PVC 150 48,20 
hartie ambalaj 860 112,57 
plic C4 2065 223,43 
plic C5 3640 199,11 
plic C6 9170 218,25 
plic burduf 950 423,89 
sfoara 392 7.930,16 
cartus Lexmark T 642 92 79.373,00 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 2 680,68 
cartus copiator Xerox 10 3.030,57 
cartus copiator Xerox 11 5.353,81 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus HP 5 261,32 
cartus copiator Canon   0,00 
cartus copiator Canon 2 257,04 
cartus copiator Canon 1 272,51 
cartus copiator Canon   0,00 
cartus fax Brother 4 1.222,27 
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registre A 3 121 1.799,88 
registre A 4 183 1.807,49 
registre A 5 1 4,76 
Total materiale funct  52483 136.212,83 
maturi 47 235,00 
detergent 28 84,00 
detartrant 22 176,00 
domestos 14 154,00 
cif 15 150,00 
soluţie gresie faianta 7 70,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila 3 45,00 
soluţie geam 9 90,00 
biocarpet   0,00 
praf curatat 3 11,40 
pur 1 1,00 
saci menajeri   0,00 
saci menajeri   0,00 
sapun lichid 14 48,30 
prosop hârtie   0,00 
tub neon 70 314,87 
bec E 27 285 427,50 
bec E 14 60 120,00 
startere 30 52,50 
mouse 43 704,10 
prelungitor 18 503,80 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator 30 641,59 
DVD  50 27,97 
CD  21 12,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 770  3.869,02 
apa,canal   15.793,00 
gunoi   7.021,00 
gaze, en 
termica,motorina   29.929,00 
telefoane   21.183,00 
en electrica   101.169,00 
Total utilitati   175.095,00 
TP   365.871,00 
TOTAL GENERAL   681.047,85 
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 coli/dosar  
nr dosare solutionate   33.952,00 
chelt pe dosar 
rechizite   4,01 
hârtie 
copiator(top)/dosar 35,34 0,07 
cartuse/dosar   0,0036 
chelt TP pe dosar   10,78 
chelt totala   20,06 
telefoane / dosar   0,62 
   
nr persoane pe 
instanta   189,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   120,71 
en el / pers   535,29 
 
 

Judec ătoria Craiova 
Natura cheltuiala Cantitate Valoare 

ace 110 24,87 
agrafe 30 8,60 
mine pix   0,00 
creion   0,00 
lipici   0,00 
carbon 1 4,17 
tus   0,00 
caiet student 20 47,12 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator 5 11,31 
capse 189 56,00 
tusiera   0,00 
hartie copiator 2470 26.453,70 
hartie scris 25 371,88 
coperti dosar 43900 7.836,15 
dosar sina   0,00 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 5 14,88 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 195 25,53 
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plic C4 4600 497,72 
plic C5 6210 339,69 
plic C6 14750 351,05 
plic burduf 1350 602,37 
sfoara 152 3.074,96 
cartus Lexmark T 
642 98 84.549,50 
cartus Lexmark T 
842   0,00 
cartus Lexmark T 
215   0,00 
cartus copiator Xerox 1 340,34 
cartus copiator Xerox 5 1.515,29 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox 6 4.242,60 
cartus HP   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon 2 545,02 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus fax Brother 4 1.222,27 
registre A 3 113 1.680,88 
registre A 4 239 2.360,60 
registre A 5 15 71,40 
Total materiale 
funct 74495  136.247,88 
maturi 10 50,00 
detergent 58 174,00 
detartrant 42 336,00 
domestos 35 385,00 
cif 27 270,00 
soluţie gresie faianta 16 160,00 
pronto parchet 8 120,00 
pronto mobila 15 225,00 
soluţie geam 23 230,00 
biocarpet   0,00 
praf curatat   0,00 
pur   0,00 
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saci menajeri   0,00 
saci menajeri   0,00 
sapun lichid   0,00 
prosop hârtie   0,00 
tub neon 20 89,96 
bec E 27 570 855,00 
bec E 14 250 500,00 
startere   0,00 
mouse 33 540,36 
prelungitor 2 55,98 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator 30 641,59 
DVD  70 39,15 
CD    0,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 1209  4.672,04 
apa,canal   4.182,00 
gunoi   5.742,00 
gaze, en 
termica,motorina   71.867,00 
telefoane   5.959,00 
en electrica   70.942,00 
Total utilitati   158.692,00  
TP   467.512,00 
TOTAL GENERAL   767.123,92 
 coli/dosar  
nr dosare solutionate   32.339,00 
chelt pe dosar 
rechizite   4,21 
hârtie 
copiator(top)/dosar 38,19 0,08 
cartuse/dosar   0,0035 
chelt TP pe dosar   14,46 
chelt totala   23,72 
telefoane / dosar   0,18 
   
nr persoane pe 
instanta   135,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   73,51 
en el / pers   525,50 
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Judec ătoria B ăileşti 
Natura cheltuiala Cantitate Valoare 

ace 50 11,31 
agrafe 25 7,17 
mine pix 50 5,89 
creion 21 1,75 
lipici   0,00 
carbon   0,00 
tus   0,00 
caiet student 10 23,56 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator 1 2,26 
capse 60 17,78 
tusiera   0,00 
hartie copiator 315 3.373,65 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 4700 838,95 
dosar sina 100 20,23 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 300 39,27 
plic C4 1100 119,02 
plic C5 1100 60,17 
plic C6 6580 156,60 
plic burduf 300 133,86 
sfoara 17 343,91 
cartus Lexmark T 
642 10 8.627,50 
cartus Lexmark T 
842   0,00 
cartus Lexmark T 
215   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
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cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox 3 2.121,30 
cartus HP   0,00 
cartus copiator 
Canon 1 69,26 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus fax Brother 1 305,57 
registre A 3 18 267,75 
registre A 4 30 296,31 
registre A 5   0,00 
Total materiale 
funct 14792  16.843,07 
maturi 15 75,00 
detergent 17 51,00 
detartrant 13 104,00 
domestos 18 198,00 
cif 19 190,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 16 160,00 
biocarpet   0,00 
praf curatat   0,00 
pur   0,00 
saci menajeri   0,00 
saci menajeri   0,00 
sapun lichid   0,00 
prosop hârtie   0,00 
tub neon 40 179,93 
bec E 27 10 15,00 
bec E 14   0,00 
startere 15 26,25 
mouse 6 98,25 
prelungitor   0,00 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator   0,00 
DVD    0,00 
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CD    0,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 169 1.097,42 
apa,canal   2.477,00 
gunoi   390,00 
gaze, en 
termica,motorina   29.418,00 
telefoane   2.420,00 
en electrica   19.135,00 
Total utilitati   53.840,00  
TP   55.621,00 
TOTAL GENERAL   127.401,49 
 coli/dosar  
nr dosare solutionate   3.257,00 
chelt pe dosar 
rechizite   5,17 
hârtie 
copiator(top)/dosar 48,36 0,10 
cartuse/dosar   0,0043 
chelt TP pe dosar   17,08 
chelt totala   39,12 
telefoane / dosar   0,74 
   
nr persoane pe 
instanta   23,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   124,65 
en el / pers   831,96 
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Judec ătoria Calafat 
Natura cheltuiala Cantitate Valoare 

ace 20 4,52 
agrafe 24 6,88 
mine pix   0,00 
creion 30 2,50 
lipici   0,00 
carbon   0,00 
tus   0,00 
caiet student 10 23,56 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator 10 22,61 
capse 65 19,26 
tusiera   0,00 
hartie copiator 208 2.227,68 
hartie scris 3 44,63 
coperti dosar 3100 553,35 
dosar sina 50 10,12 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 300 39,27 
plic C4 1000 108,20 
plic C5 2500 136,75 
plic C6 2200 52,36 
plic burduf   0,00 
sfoara 5 101,15 
cartus Lexmark T 
642 12 10.353,00 
cartus Lexmark T 
842   0,00 
cartus Lexmark T 
215   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
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cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus HP   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus fax Brother   0,00 
registre A 3 6 89,25 
registre A 4 17 167,91 
registre A 5   0,00 
Total materiale 
funct 9560  13.962,99 
maturi 14 70,00 
detergent 12 36,00 
detartrant 2 16,00 
domestos 4 44,00 
cif 1 10,00 
soluţie gresie faianta 2 20,00 
pronto parchet 1 15,00 
pronto mobila 2 30,00 
soluţie geam 4 40,00 
biocarpet   0,00 
praf curatat   0,00 
pur   0,00 
saci menajeri   0,00 
saci menajeri   0,00 
sapun lichid   0,00 
prosop hârtie   0,00 
tub neon   0,00 
bec E 27 70 105,00 
bec E 14   0,00 
startere   0,00 
mouse   0,00 
prelungitor   0,00 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator   0,00 
DVD    0,00 
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CD    0,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 112 386,00 
apa,canal   3.240,00 
gunoi   854,00 
gaze, en 
termica,motorina   18.606,00 
telefoane   2.436,00 
en electrica   13.748,00 
Total utilitati   38.884,00  
TP   47.090,00 
TOTAL GENERAL   100.322,99 
 coli/dosar  
nr dosare solutionate   3.028,00 
chelt pe dosar 
rechizite   4,61 
hârtie 
copiator(top)/dosar 34,35 0,07 
cartuse/dosar   0,0040 
chelt TP pe dosar   15,55 
chelt totala   33,13 
telefoane / dosar   0,80 
   
nr persoane pe 
instanta   22,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   186,09 
en el / pers   624,91 

 
 
 

Judec ătoria Filia şi 
Natura cheltuiala Cantitate Valoare 

ace 30 6,78 
agrafe 10 2,87 
mine pix   0,00 
creion 10 0,83 
lipici   0,00 
carbon   0,00 
tus   0,00 
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caiet student 5 11,78 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator   0,00 
capse   0,00 
tusiera   0,00 
hartie copiator 202 2.163,42 
hartie scris 5 74,38 
coperti dosar 1700 303,45 
dosar sina 40 8,09 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 200 26,18 
plic C4 500 54,10 
plic C5   0,00 
plic C6 2800 66,64 
plic burduf   0,00 
sfoara 42 849,66 
cartus Lexmark T 
642 4 3.451,00 
cartus Lexmark T 
842   0,00 
cartus Lexmark T 
215   0,00 
cartus copiator Xerox 1 340,34 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus HP   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus fax Brother   0,00 
registre A 3 8 119,00 
registre A 4 26 256,80 
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registre A 5 4 19,04 
Total materiale 
funct 5587  7.754,36 
maturi 15 75,00 
detergent 10 30,00 
detartrant   0,00 
domestos   0,00 
cif 3 30,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam   0,00 
biocarpet   0,00 
praf curatat   0,00 
pur   0,00 
saci menajeri   0,00 
saci menajeri   0,00 
sapun lichid   0,00 
prosop hârtie   0,00 
tub neon   0,00 
bec E 27 75 112,50 
bec E 14   0,00 
startere   0,00 
mouse   0,00 
prelungitor   0,00 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator 4 85,55 
DVD    0,00 
CD    0,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 107  333,05 
apa,canal   2.856,00 
gunoi   641,00 
gaze, en 
termica,motorina   4.627,00 
telefoane   2.892,00 
en electrica   21.240,00 
Total utilitati   32.256,00  
TP   24.329,00 
TOTAL GENERAL   64.672,41 
 coli/dosar  



 72 

nr dosare solutionate   1.731,00 
chelt pe dosar 
rechizite   4,48 
hârtie 
copiator(top)/dosar 58,35 0,12 
cartuse/dosar   0,0029 
chelt TP pe dosar   14,05 
chelt totala   37,36 
telefoane / dosar   1,67 
   
nr persoane pe 
instanta   19,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   184,05 
en el / pers   1.117,89 

 
 

Judec ătoria Segarcea 
Natura cheltuiala Cantitate Valoare 

ace 18 4,07 
agrafe 10 2,87 
mine pix   0,00 
creion   0,00 
lipici 6 1,79 
carbon   0,00 
tus 2 1,31 
caiet student   0,00 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator   0,00 
capse   0,00 
tusiera   0,00 
hartie copiator 220 2.356,20 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 2800 499,80 
dosar sina   0,00 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 470 61,52 
plic C4 800 86,56 
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plic C5 1500 82,05 
plic C6 2300 54,74 
plic burduf   0,00 
sfoara 23 465,29 
cartus Lexmark T 
642 6 5.176,50 
cartus Lexmark T 
842   0,00 
cartus Lexmark T 
215   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus HP   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus copiator 
Canon   0,00 
cartus fax Brother 1 305,57 
registre A 3 13 193,38 
registre A 4 32 316,06 
registre A 5   0,00 
Total materiale 
funct 8201 9.607,70 
maturi 2 10,00 
detergent 7 21,00 
detartrant   0,00 
domestos   0,00 
cif   0,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam   0,00 
biocarpet   0,00 
praf curatat   0,00 
pur   0,00 
saci menajeri   0,00 
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saci menajeri   0,00 
sapun lichid   0,00 
prosop hârtie   0,00 
tub neon   0,00 
bec E 27 20 30,00 
bec E 14   0,00 
startere   0,00 
mouse 2 32,75 
prelungitor   0,00 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator 5 106,93 
DVD    0,00 
CD    0,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 36  200,68 
apa,canal   3.279,00 
gunoi     
gaze, en 
termica,motorina   8.153,00 
telefoane   2.617,00 
en electrica   21.470,00 
Total utilitati   35.519,00  
TP   55.298,00 
TOTAL GENERAL   100.625,38 
 coli/dosar  
nr dosare solutionate   2.193,00 
chelt pe dosar 
rechizite   4,38 
hârtie 
copiator(top)/dosar 50,16 0,10 
cartuse/dosar   0,0027 
chelt TP pe dosar   25,22 
chelt totala   45,88 
telefoane / dosar   1,19 
   
nr persoane pe 
instanta   16,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   204,94 
en el / pers   1.341,88 
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CAPITOLUL 5 
 

RAPORTURILE DINTRE TRIBUNAL ŞI CELELALTE 
INSTITU ŢII  (Consiliul Superior al Magistraturii, Ministeru l 

Justiţiei şi Libert ăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dolj) MASS-MEDIA, JUSTI ŢIABILI ŞI 

SOCIETATEA CIVIL Ă 
  
 
 
5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii.  
 
 
Între tribunal şi Consiliul Superior al Magistraturii s-a desfăşurat o bună 

colaborare în scopul îndeplinirii obligaţiilor stabilite prin lege şi regulamente 
pentru buna organizare a tribunalului şi judecătoriilor din circumscripţia sa. 

Au fost aprobate completele specializate, desemnarea judecătorilor pentru 
aplicarea apostilei, delegarea şi numirea judecătorilor propuşi în funcţiile de 
conducere. 

În cazul "Gorbunov", supermediatizat, Consiliul Superior al Magistraturii 
a afectat imaginea Tribunalului Dolj, întrucât nu a avut puterea să-şi păstreze 
independenţa şi imparţialitatea, acţionând numai sub presiunea mass-media. 
 Nu putem trece peste acest moment al activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii, fără a dezavua, fără rezerve, modul în care s-a cedat ingerinţelor 
mass-media în activitatea sa. 
 
 

5.2. Raporturile cu Ministerul Justiţiei şi  
Libert ăţilor Cetăţeneşti  

 
 

 Raporturile cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti au privit 
calitatea de ordonator terţiar. 
 O problemă a cărei rezolvare depinde de Ministerul Justiţiei o reprezintă 
asigurarea unui sediu corespunzător, întrucât actuala clădire este total 
necorespunzătoare. 
  
 
 



 76 

 
 
 

5.3. Raporturile dintre tribunal şi parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dolj.  

 
Aceste raporturi de serviciu s-au desfăşurat în condiţiile legii, pentru 

îndeplinirea corespunzătoare a competenţelor ce revin instituţiilor noastre, fără 
disfuncţii. 
 Procurorii parchetului de pe lângă tribunal au adus o contribuţie valoroasă 
la judecarea corectă, în drept şi în fapt, a proceselor pe cate tribunalul le-a avut 
de soluţionat. 
 
 
 

5.4. Raporturile cu mass-media. 
 

 
 Raporturile cu mass-media au fost deschise pentru comunicarea către 
opinia publică a activităţilor instanţei noastre, prin purtătorul de cuvânt. 
 Biroul de informare şi relaţii publice a asigurat legăturile tribunalului cu 
mass-media în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare. 

Tribunalul transmite periodic comunicate de presă pentru aducerea la 
cunoştinţă a informaţiilor de interes public. 
 Au fost acreditaţi ziarişti şi reprezentanţii mijloacelor de informare în 
masă. 
 Persoana responsabilă cu raporturile privind mass-media este purtătorul 
de cuvânt. 
 În continuare prezentăm 2 exemple de comunicate transmise de tribunal 
şui aspectele reţinute în presa locală. 
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5.5. Raporturile cu justiţiabilii şi societatea civilă. 

 
 
  
 Chemat să apere societatea şi pe membrii săi împotriva arbitrariului, prin 
soluţionarea, conform legii a situaţiilor litigioase ce sunt deduse judecăţii, 
tribunalul este parte a mecanismului social şi răspunzător în faţa comunităţii 
pentru modul în care îşi îndeplineşte acest rol. 
 Raporturile cu justiţiabilii şi societatea civilă s-au desfăşurat deschis, 
transparent. Aceste raporturi au fost afectate în unele cazuri, când procesele se 
judecă, în direct, la ore de maximă audienţă, în studiouri de televiziune sau în 
paginile unor ziare. 
 Redobândirea încrederii cetăţenilor şi refacerea prestigiului justiţiei stă în 
mâinile judecătorilor care, mai toţi obosiţi, şi nu puţini îmbolnăviţi de condiţiile 
de muncă, dezamăgiţi, înjuraţi, continuă totuşi, cu încăpăţânare, să-şi facă 
datoria. 
 Societatea românească este îngrijorată de o anumită stare de insecuritate 
datorată infracţiunilor săvârşite prin violenţă, traficului de persoane, de droguri, 
clonarea card-urilor, infracţiunilor săvârşite prin computere. 
 Faptul că domeniul transparenţei este important în contextul european este 
dovedit de menţionarea lui permanentă în documentele Comisiei Europene şi 
Parlamentului European. 
 Tribunalul a dovedit, şi trebuie să dovedească în continuare, că implicarea 
în implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public nu este conjuncturală. A fost înţeles faptul că legea induce în mod 
explicit un maximum de responsabilitate pentru instanţele de judecată, pentru a 
stabili cadrul unei relaţii durabile şi eficiente cu cetăţenii. 
 În anul 2009 a continuat la nivel naţional programul "România 
transparentă" în vederea optimizării activităţii de informare publică şi aplicarea 
consecventă a legilor transparenţei. 
 La nivelul tribunalului a fost întocmit "Ghidul transparenţei în Tribunalul 
Dolj" unde sunt prezentate principalele prevederi ale Legii nr. 544/2001, 
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi Legii de 
organizare judiciară. 
 S-a pornit de la ideea că legea instituie accesul la informaţie drept regulă, 
iar limitarea accesului drept excepţie, precum şi faptul că a fost instituţionalizată 
transparenţa în relaţiile dintre cetăţeni şi instanţele de judecată. 
 Ghidul transparenţei la Tribunalul Dolj cuprinde: 
 - Modul în care este organizat tribunalul; 
 - Numele şi prenumele persoanelor din conducerea tribunalului şi al 
purtătorului de cuvânt; 
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 - Coordonatele prin care poate fi contactat tribunalul – sediu, număr de 
telefon, fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de internet; 
 - Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; 
 - Cum se poate obţine o informaţie la cerere (verbal, în scris, prin e-mail); 
 - Taxele judiciare de timbru; 
 - Programul şedinţelor de judecată; 
 - Costul serviciilor de copiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 83 

 
 
 

CAPITOLUL 6 
 
 
 

CONCLUZII 
 
 

 Orice analiză a activităţii tribunalului este un demers extrem de dificil.  
 Indicatorii statistici, cantitativi şi calitativi, ne îndreptăţesc să apreciem că 
reprezintă o laborioasă activitate de judecată, adeseori în cauze deosebit de 
complexe, iar perspectiva este, cu certitudine, de creştere a volumului de 
activitate.  
 Rezultatele obţinute au implicat eforturi deosebite din partea judecătorilor 
şi personalului auxiliar de specialitate şi sunt cu atât mai meritorii, fiind realizate 
în condiţii de muncă improprii. 
 Unele locuri de muncă sunt focare de infecţie pentru personalul propriu 
sau pentru justiţiabili, localul fiind nerenovat, neigienizat, întrucât se aşteaptă 
începerea execuţiei noului local ce cuprinde demolarea unei părţi din actualul 
sediu şi consolidarea părţii care rămâne, fiind monument istoric.  
 Problema care se pune în prezent este că actualul sediu (o casă de locuit) 
nu mai corespunde volumului de activitate şi numărului de personal, 
funcţionalitatea fiind compromisă. 
 Un aspect de ordin financiar care interesează independenţa judecătorilor, 
îl reprezintă modul de remunerare a muncii acestora. 
 Indemnizaţia judecătorului stabilită de către Executiv se impune a fi la un 
nivel adecvat, cu luarea în considerare a statutului său social, a riscurilor 
inerente profesiei, precum şi a regimului de incompatibilităţi şi interdicţii 
aplicabile judecătorilor. 
 În argumentarea acestei concluzii vom prezenta punctul de vedere al 
conducătorului justiţiei dintr-o democraţie consolidată şi al cărei sistem judiciar 
este considerat un model în multe state ale lumii. 
 Astfel, în raportul său prezentat la sfârşitul anului 2006, Preşedintele 
Curţii Supreme de Justiţie a S.U.A. arată: "Salarizarea necorespunzătoare a 
judecătorilor, problemă ignorată pentru prea mult timp, poate atinge nivelul unei 
crize constituţionale ameninţând să submineze puterea şi independenţa 
sistemului judiciar. Judecătorii fac în mod voluntar o serie de sacrificii, inerente 
acestei profesii. Ei acceptă să presteze o muncă dificil ă şi se expun criticii 
publice şi chiar ameninţărilor la propria siguranţă.  
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Judecătorii nu se aşteaptă să primească salarii la nivelul veniturilor pe care 
le-ar putea obţine în practica privată; ei aşteaptă însă cu îndreptăţire să fie trataţi 
mai drept decât până acum. 

Judecătorii obligaţi să dea decizii fără a fi influenţaţi de opinia publică şi 
care trebuie să ia, deseori, decizii impopulare nu au reprezentanţi în Parlament, 
care să le apere interesele." 

Având în vedere că justiţia română este o competenţă, de importanţă cel 
puţin egală cu legislativul şi executivul, în statul de drept, nu avem nicio ezitare 
să afirmăm că trebuie să se asigure magistratului o existenţă materială demnă, 
care să-l pună la adăpost de presiunea grijilor cotidiene. 

Când stăruim asupra acestui aspect avem în vedere şi faptul că 
judecătorului nu i se permite dobândirea de beneficii materiale pe care le poate 
realiza, în mod licit, oricare alt cetăţean, precum şi atenţia pe care trebuie să o 
acorde întregii sale conduite, ceea ce înseamnă, de multe ori, un real sacrificiu 
omenesc.  

Numărul grefierilor este insuficient în raport cu numărul judecătorilor şi 
volumul de activitate. Astfel, arhivarea electronică a dosarelor nu poate fi 
realizată. 
 Actualul sediu al tribunalului nu asigură solemnitatea şedinţelor de 
judecată, sălile de şedinţă fiind necorespunzătoare unui standard minim şi nu 
oferă condiţii de muncă optime pentru judecători şi personalul auxiliar de 
specialitate precum şi pentru celelalte părţi (avocaţi, experţi, justiţiabili), care 
participă la desfăşurarea activităţii de judecată. 
 
 


