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CAPITOLUL 1  
 
 

 PREZENTAREA GENERAL Ă A TRIBUNALULUI DOLJ 
 
 

Tribunalul Dolj este o instanţa cu personalitate juridică, aflată în raza 

teritorială a Curţii de Apel Craiova, având sediul în municipiul reşedinţă de 

judeţ - Craiova, str. Brestei, nr. 12-14. 

Funcţionarea Tribunalului Dolj se desfăşoară în baza Legii nr. 304/28 

iunie 2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al 

României din 13 septembrie 2005 cu modificările şi completările ulterioare şi în 

conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387 din 22 septembrie 2005, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1018/16 noiembrie 2005.  

Activitatea Tribunalului Dolj se desfăşoară într-un imobil înscris în Lista 

monumentelor istorice sub denumirea de „Casa Glogovenanu” la categoria A, 

compus din parter şi etaj. Imobilul edificat în sec. XVIII este impropriu 

desfăşurării activităţii de judecată structura de rezistenţă a acesteia şi 

compartimentarea nefiind adecvata pentru desfăşurarea unei activităţi de 

judecată. În prezent, urmare a demersurilor constante ale conducerii Curţii de 

Apel si Tribunalului Dolj in cursul anului 2011 urmează a se obţine autorizaţia 

de construcţie pentru edificarea construcţiei “Curte de Apel + Tribunal”. 

În cadrul instanţei funcţionează 6 secţii: Secţia civilă, Secţia penală, 

Secţia pentru cauze cu minori şi familie, Secţia de conflicte de muncă şi 

asigurări sociale, Secţia comercială şi Secţia de contencios administrativ şi 

fiscal.  
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Activitatea de judecata se desfăşoară în şase săli de judecată, şedinţele 

fiind planificate în doi-trei timpi. 

Tribunalului Dolj are în circumscripţia sa administrativ – jurisdicţională  

6 judecătorii. Tribunalul Dolj are arondate următoarele judecătorii: Judecătoria 

Craiova, Judecătoria Filiaşi, Judecătoria Băileşti, Judecătoria Segarcea, 

Judecătoria Calafat şi Judecătoria Bechet, care însă, în prezent, nu funcţionează.  

Judecătoria Craiova îşi desfăşoară activitatea în municipiul Craiova într-

un imobil corespunzător desfăşurării activităţii judecătoreşti, având o schema de 

47 de judecători şi 87 de grefieri. 

Judecătoria Filiaşi a fost înfiinţată la 1 aprilie 1996, funcţionează într-un 

sediu dotat corespunzător având o sală de şedinţă, 6 birouri pentru judecători şi 

grefieri. Schema de personal a judecătoriei include 5 posturi de judecător, 8 de 

grefier şi un aprod.  

Judecătoria Calafat funcţionează într-un sediu dotat corespunzător. 

Schema de personal include 5 posturi de judecător, 11 de grefier, 2 posturi de 

arhivar. 

Judecătoria Băileşti funcţionează într-un spaţiu închiriat de la Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Băileşti, dispune de 2 săli de şedinţă şi 10 birouri pentru 

judecători şi personalul auxiliar de specialitate. Schema de personal include 5 

posturi de judecător, 9 de grefier, 2 aprozi. 

Judecătoria Segarcea funcţionează în actuala locaţie începând cu luna 

ianuarie 1999. Clădirea este folosita  atât Judecătoria Segarcea cât şi Parchetul de 

pe lângă Judecătoria Segarcea. 

Schema de personal a judecătoriei include 5 judecători şi 10 grefieri, în 

prezent fiind vacante 2 posturi. Judecătoria dispune de o sala de şedinţă şi şase 

birouri pentru judecători şi personal auxiliar. 

Cu privire la Judecătoria Bechet trebuie menţionat faptul că lucrările de 

construcţie la imobilului în care îşi va desfăşura activitatea această instanţă, sunt 

finalizate, judecătoria este propusa pentru desfiinţare, deşi punerea în funcţiune 
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a aceste instanţe ar degreva în principal Judecătoria Craiova de circa 8.000 de 

dosare şi ar facilita accesul cetăţenilor din zona arondată la instanţa de judecata. 
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CAPITOLUL 2 
 

 ANALIZA ACTIVIT ĂŢII TRIBUNALULUI 
 

- ASPECTE CANTITATIVE –  
 
 
  
 

2.1. Volumul de activitate în anul 2010 
 
 Numărul total de dosare aflate pe rolul tribunalului în anul 2010: 
 

Stoc la 
01.01.2010 

Înregistrate 
în 2010 

Total rol 
2010 

Soluţionate 
2010 

Stoc la 
01.01.2011 

5.087 26.811 31.898 24.245 5.813 

 
 

Sub aspectul volumului de activitate putem spune că în anul 2010 
numărul de dosare înregistrate a fost mai mic decât în anul precedent. Fluxul de 
dosare a înregistrat o creştere semnificativă spre finalul anului 2010 la nivelul 
secţiilor civil ă, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi contencios 
administrativ, urmare a modificărilor legislative intervenite în materiile 
respective. Structura cauzelor, în raport de stadiul procesual, s-a modificat 
comparativ cu anul precedent înregistrându-se o creştere a numărului de cauze 
directe: 

 

Anul Cauze directe înregistrate 
2009 60,55% 
2010 68,14% 
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2.2. Evoluţia stocului de dosare în perioada 2007 – 2010 
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 Stocul de dosare în anul 2010 a crescut comparativ cu anul 2009 ajungând 
la 7.653 de dosare. Din cele 7.653 de dosare aflate în stoc la sfârşitul anului, un 
număr de 1.840 dosare sunt suspendate, iar un număr de 1.536 dosare au fost 
înregistrate în ultima luna a anului 2010 având prim termen de judecata în anul 
2011. 
 Rezultă că, excluzând dosarele suspendate şi dosarele cu prim termen în 
2011, stocul real de dosare reprezentând dosarele nesoluţionate în anul 2010 este 
de 3.177 dosare. 
 La fiecare secţie, pe parcursul anului au fost analizate cauzele care au 
generat acordarea unor termene de amânare nejustificate şi implicit 
nesoluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

S-au identificat, împreună cu preşedinţii secţiilor Tribunalului Dolj, 
categoriile de cauze care au condus la întârzieri mari în soluţionarea litigiilor: 

- cauze obiective (cum ar fi: creşterea volumului de activitate, 
complexitatea deosebită a unor cauze, număr redus de personal, număr 
insuficient de experţi, număr mare de cauze în care părţile nu beneficiază de 
asistenţă juridică calificată); 

- cauze imputabile participanţilor la proces (ex: formularea unor cereri 
informe sau incomplete urmate de multiple precizări, exercitarea abuzivă sau cu 
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rea-credinţă a drepturilor procesuale, durata mare de timp în care se efectuează 
expertiza); 

- cauze imputabile altor autorităţi (comunicarea cu întârziere a 
informaţiilor solicitate de instanţă unor instituţii publice, neexecutarea sau 
executarea cu întârziere a mandatelor de aducere de către agenţii de poliţie, 
neprezentarea sau netransferarea inculpaţilor arestaţi la termenele de judecată). 

În contextul acestor categorii de cauze, o primă măsură va viza 
distribuirea adecvată, riguros argumentată, a corpului de judecători precum şi a 
celui de grefieri, pe instanţe/secţii şi complete specializate, astfel încât să se 
asigure şedinţe de judecată cu o încărcătură de dosare raportată nu numai la un  
număr - limită de procese, dar şi la gradul de complexitate al acestora. 

O a doua măsură se va concretiza în monitorizarea proceselor care, 
înaintea unei instanţe, au acumulat durate excesive ale judecăţii, fiind necesară 
informarea judecătorului cu privire la existenţa lor, astfel încât acesta să aibă în 
atenţie, permanent, necesitatea adoptării măsurilor procedurale menite a urgenta 
judecata. 

Intervenţia conducerii instanţelor şi a secţiilor pe segmentul monitorizării  
acestor procese  este de natură a asigura controlul statistic al acestui parametru şi 
de a sprijini judecătorul în activitatea sa de gestionare a proceselor, în 
conformitate cu obligaţia care îi revine prin art.71 din Regulamentul de Ordine 
Interioară al instanţelor judecătoreşti, de a rezolva lucrările în termenele stabilite 
şi soluţiona dosarele în termen rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora. 

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 redactarea a hotărârilor; 
- Durata pentru transferul dosarului în calea de atac; 
- Durata şi modul de comunicare a hotărârilor şi au rezultat următoarele 

date : 
a) 1 an pentru cauzele în materie civilă, comercială şi penală; 
b) 6 luni pentru cauzele privind minorii, familia şi contenciosul 

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

sociale. 
Pentru reducerea duratei de soluţionare a cauzelor în cadrul fiecărei secţii 

s-au urmărit de către preşedinţii de secţii împreună cu colectivele de judecători: 

- monitorizarea permanentă a dosarelor cu o vechime mai mare de un an 
pe rolul instanţei şi găsirea unor soluţii împreună cu titularul completului de 
evitare a tergiversării soluţionării cauzei;  

- evitarea administrării unor probe neconcludente sau nepertinente, precum 
şi a administrării probelor în rate. 
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- aplicarea sancţiunilor procedurale în toate situaţiile descrise de art.1081 
-1083 C.pr.civ., respectiv art.198 C.pr.pen. şi punerea în executare a acestora, de 
bunăvoie sau prin executare silită;  

- monitorizarea permanentă de către fiecare complet de judecată a 
propriilor cauze şi preocuparea accentuată în vederea soluţionării acestora într-
un termen rezonabil;   

 - asigurarea unui  circuit optimizat al dosarelor şi lucrărilor procedurale 
aferente acestora, între compartimentele instituţiei; 
 În aceste condiţii conducerii instituţiei îi revine obligaţia să ia masuri 
pentru respectarea programului de activitate şi folosirea eficientă a timpului 
afectat acestuia de către întreg personalul tribunalului pentru îndeplinirea în 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. 
 Însă, condiţiile oferite pentru desfăşurarea activităţii de judecată, numărul 
mare de şedinţe în care judecătorii intră săptămânal, numărul mare de dosare 
aflate pe rolul completelor de judecată reprezintă, aspecte care afectează în mod 
direct durata de soluţionare a cauzelor. Cu toate acestea efortul depus de 
colectivul de judecători în anul 2010 a avut drept consecinţă o reducere a 
numărului de dosare cu o vechime de 1 an la fond, apel si 6 luni in recurs. 
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2.3. Volumul de activitate pe secţii:  

 
Secţia Stoc la 

01.01.2010 
Înregistrate 

în 2010 
Total 
rol 

2010 

Soluţionate Stoc la 
01.01.2011 

Civilă 1.088 4.480 5.568 3.743 1.236 
Penală 330 2.993 3.323 2.900 423 

Comercială 601 5.332 5.933 5.257 491 
Contencios 

administrativ 
şi fiscal 

1.263 5.096 6.359 4.970 1.118 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

1.617 7.325 8.942 5.820 2.364 

Minori şi 
familie 

188 1.585 1.773 1.555 181 

TOTAL 5.087 26.811 31.898 24.245 5.813 
 

Alături de cauzele directe, Secţiei Comerciale îi sunt repartizate spre 
soluţionare şi cauzele având ca obiect procedura insolvenţei.  
 Procedura insolvenţei reprezintă o procedură colectivă ce urmăreşte 
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, insolvenţa reprezentând acea 
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.  
 Această procedură presupune parcurgerea unor etape distincte şi 
succesive, fiecare dintre acestea finalizându-se prin pronunţarea unor sentinţe 
judecătoreşti. 
 În aceste condiţii, litigiile având ca obiect procedura insolvenţei presupun 
o complexitate aparte, derulându-se pe perioade mai îndelungate şi ca finalitate 
pronunţarea mai multor hotărâri judecătoreşti. 
 În anul 2010, urmare a resimţirii în mediul de afaceri a efectelor crizei 
economice globale, s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de dosare 
având acest obiect, fiind înregistrate un număr de 1228 de cauze noi, ce s-au 
alăturat unui stoc de 839 de dosare.  
 În cadrul acestor dosare s-au pronunţat un număr de 2587 de hotărâri 
judecătoreşti pentru diferitele etape procesuale parcurse, fiind soluţionate prin 
închiderea procedurii falimentului un număr de 773 de dosare.  
 Chiar şi în condiţiile modificării condiţiilor de deschidere a procedurii 
insolvenţei prin Legea 169/2010, modificare făcută în sensul creşterii valorii-
prag a creanţei pentru care poate fi introdusă o cerere de deschidere a procedurii 
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insolvenţei de către creditorul îndreptăţit să solicită deschiderea procedurii 
insolvenţei, s-a remarcat o constantă creştere a cererilor de deschidere a 
procedurii insolvenţei, formulate atât de creditori, cât şi de debitorii care au 
constata o imposibilitate de a-şi acoperi pasivul exigibil.  

Aceeaşi tendinţă se păstrează chiar şi la începutul acestui an, doar în luna 
ianuarie înregistrându-se peste 170 de cereri noi, un număr mai mare decât 
media lunară anterioară.  

 
 

Stoc la 
01.01.2010 
dosare în 
insolvenţă 

Dosare în 
insolvenţă 

înregistrate 
în 2010 

Total 
rol 

2010 

Soluţionate Stoc 
dosare 

insolvenţă 
la 

01.01.2011 
839 1.228 2.067 773 1.294 

 
 
 

Numărul de dosare aflate pe rolul sec ţiilor 
tribunalului în 2010

5568

3323

59336359

8942

1773

civil

penal

comercial

contencios
adm. şi fiscal
conflicte de
munc ă

minori şi
familie
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Civil

4480; 28%

1236; 8% 1088; 7%

3743; 23%

5568; 34%

Stoc la
01.01.2010
Inregistrate in
2010
Total rol 2010

Solutionate

Stoc la
01.01.2011

 
 

 
 
 

Penal

2993; 30%

423; 4% 330; 3%

2900; 29%

3323; 34%

Stoc la
01.01.2010
Inregistrate in
2010
Total rol 2010
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Stoc la
01.01.2011
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Comercial

5332; 30%

491; 3%601; 3%

5257; 30%
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Stoc la
01.01.2010
Inregistrate in
2010
Total rol 2010
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Contencios
administrativ si fiscal

5096; 27%

1118; 6% 1263; 7%

4970; 26%

6359; 34%

Stoc la
01.01.2010
Inregistrate in
2010
Total rol 2010
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Stoc la
01.01.2011
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Conflicte de munca
si asigurari sociale

7325; 28%

2364; 9% 1617; 6%

5820; 22%

8942; 35%

Stoc la
01.01.2010
Inregistrate in
2010
Total rol 2010

Solutionate

Stoc la
01.01.2011

 
 
 
 

Minori si familie

1585; 30%

181; 3%188; 4%

1555; 29%

1773; 34%

Stoc la
01.01.2010
Inregistrate in
2010
Total rol 2010

Solutionate

Stoc la
01.01.2011



 17 

          2.3.1. Evoluţia volumului de activitate pe secţii în 2010, 
comparativ cu 2009: 

Volumul de activitate Evoluţia Secţia 
2009 2010 Plus Minus 

Civilă 5.134 5.568 434  
Penală 3.763 3.323  440 
Comercială 15.723 5.933  9.790 
Contencios administrativ şi fiscal 6.596 6.359  237 
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 6.217 8.942 2.725  
Minori şi familie 1.608 1.773 165  
TOTAL 39.041 31.898  7.143 
 

39041 31898 7143

0% 50% 100%

Total

Volum de
activitate 2009
Volum de
activitate 2010
Evolutia Plus

Evolutia Minus
 

1608 1773 165

6217 8942 2725

6596 6359 237

15723 5933 9790

3763 3323 440

5134 5568 434

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Conflicte de munc

Contencios administrativ

Comercial

Penal

Civil

Volum de activitate 2009

Volum de activitate 2010

Evolutia Plus

Evolutia Minus



 18 

 2.3.2. Volumul de activitate pe secţii/materii: 
 

Secţia 
Materia 

Stoc 
la 

01.01.
2010 

Intrate 
în 2010 

Total 
rol 

2010 

Soluţionate 
2010 

Suspendate Stoc 
la 

01.01.
2011 

fond 188 931 1.119 632 95 392 
apel 212 626 838 576 106 156 

Civil  

recurs 688 2.923 3.611 2.535 388 688 
Total civil 1.088 4.480 5.568 3.743 589 1.236 

fond  155 1.493 1.648 1.483  165 
apel 134 453 587 423  164 

Penal 

recurs 41 1.047 1.088 994  94 
Total penal 330 2.993 3.323 2.900  423 

fond 423 4.826 5.249 4.747 137 365 
apel 8 22 30 12 8 10 

Comercial 

recurs 170 484 654 498 40 116 
Total comercial 601 5.332 5.933 5.257 185 491 

fond 701 3.360 4.061 2.901 263 897 Contencios 
adm. recurs 562 1.736 2.298 2.069 8 221 
Total contencios 1.263 5.096 6.359 4.970 271 1.118 
Conflicte 
muncă 

fond 1.617 7.325 8.942 5.820 758 2.364 

Total conflicte muncă 1.617 7.325 8.942 5.820 758 2.364 
c. fond 27 688 715 664 6 45 
c. apel 82 238 320 251 16 53 
c. recurs 19 218 237 199 15 23 
p. fond 36 158 194 165  29 
p. apel 22 94 116 91  25 

Minori şi 
familie 

p. recurs 2 189 191 185  6 
Total minori familie 188 1.585 1.773 1.555 37 181 
TOTAL SECŢII 5.087 26.811 31.898 24.245 1.840 5.813 
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2.4. Operativitatea 
 Potrivit dispoziţiilor art. 5 din Regulamentul de ordine interioara al 
instanţelor judecătoreşti, judecătorii au obligaţia să soluţioneze într-un termen 
rezonabil cauzele deduse judecăţii.  

În anul 2010 indicele de operativitate la nivelul tribunalului a fost de 
80,66% înregistrându-se o scădere comparativ cu anul 2009 în care s-a 
înregistrat o operativitate de 91,54%. Principala cauza care a generat o 
operativitate scăzuta a fost reprezentată de înregistrarea, în partea a doua a 
anului, a unui număr foarte mare de cauze, în special la secţiile contencios 
administrativ şi fiscal şi litigii de muncă, urmare a modificărilor legislative 
apărute în materiile respective. Efectul aplicării Legii nr. 202/2010, care a exclus 
din competenţa tribunalului o parte din recursurile din materie contravenţională, 
apelurile din penal, nu s-a făcut simţit în anul 2010. 

Astfel, în materia conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale s-au 
înregistrat în anul 2010 un număr de 8.942 de cauze mai mare decât numărul 
cauzelor înregistrate în anul 2009, când s-au înregistrat un număr de 6.124  de 
dosare. 

În materie civilă, comparativ cu anul 2009, numărul cauzelor directe a 
crescut de la 683 la 1.119, iar în recurs numărul cauzelor a crescut de la 3.288 la 
3.611 dosare. 

Ponderea mare a dosarelor directe înregistrate pe rolul tribunalului, dosare 
care implica administrarea unui probatoriu amplu, acordarea mai multor termene 
de judecată, este una din cauzele care au generat scăderea acestui indicator. 

Astfel, spre deosebire de anul precedent, ponderea cauzelor directe a 
crescut de la 60,55 la 68,14 cu aproximativ 8 procente. 

Cu toate acestea, la nivelul Tribunalului Dolj scăderi semnificative ale 
acestui indicator s-au înregistrat la secţia civilă (de la 83,94% în anul 2009 la 
74,16% în anul 2010), conflicte de muncă şi asigurări sociale ( de la 85,70% în 
anul 2009 la 70,33% în anul 2010). 
 2.4.1. Operativitatea pe secţii specializate. 

Secţia Operativitatea % Operativitate calculată 
prin excluderea dosarelor 
înregistrate în 2010 dar 
cu prim termen în 2011 

Civilă  75,18 81,18 
Penală 87,27 90,85 
Comercială 91,46 92,86 
Contencios adm. şi 
fiscal 

81,64 88,40 

Conflicte de muncă 71,11 75,07 
Minori şi familie 89,57 92,39 
TOTAL 80,66 85,00 
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 2.4.2. Operativitatea pe secţii şi faze de judecată. 
 

Materia Operativitatea % 
fond  61,72 
apel  78,69 

 
civil 

recurs 78,65 
fond 89,99 
apel 72,06 

 
penal 

recurs 91,36 
fond 92,86 
apel 54,55 

 
comercial 

recurs 81,11 
fond 76,38 contencios 

adm. şi fiscal recurs 90,35 
conflicte 
muncă 

fond 71,11 

fond 93,65 
apel 82,57 

minori şi 
familie 
- civil - recurs 89,64 

fond 85,05 
apel 78,45 

minori şi 
familie 
- penal - recurs 96,86 
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 2.4.4. Operativitate pe judecător.  
 

Nr. dosare 
 

Secţia Nume şi prenume 
judecător 

Repartizate  Soluţionate 

Operativitate 

Nedelcu Manuela 699 544 77,83 

Marinescu Simona  832 635 76,32 

Negoiţă Mirela 878 674 76,77 

Dobrin  
Rodica  

718 548 76,32 

Gabriela Popescu 730 558 76,44 

Colceag Cristina 803 616 76,71 

Rodica Gaşpar 756 578 76,46 

Stancu Daniel 859 657 76,48 

Daniel Otovescu 800 617 77,13 

Adina Ghiţă 161 106 65,84 

Viorica Popa 428 331 77,34 

Gabriela Filimon 386 295 76,42 

Alina Tăruş 329 255 77,51 

Civilă 

Melania Ilie 142 102 71,83 

Laura Luminiţa Udrea 535 524 97,94 

Gabriela Alexandroiu 540 522 96,66 

Aurora Ionela Samil 491 447 91,03 

Elvis Florea 570 526 92,28 

Veronica Tiugan 511 461 90,21 

Verginica Stănilă Dan 449 415 92,42 

Maria Nicola 456 431 94,51 

Cristian Grecescu 130 93 71,50 

Amalia Cecilia Cristel 400 362 90,50 

Tatiana Mirea 380 333 87,60 

Stan Prodănescu 168 123 73,21 

Bogdan Diaconescu 303 263 86,79 

Laurenţiu Angel 220 189 85,90 

Penală  

Constantin Diaconu 230 215 93,47 

Mischianu Alina  606 553 92 

Osiceanu Ionica 609 532 87 

Anghelina Paula 715 623 87 

Marusciac Lelia 716 576 81 

Dragomir Liliana 715 583 82 

Vasile Valentina 778 732 94 

Comercială 

Ciolofan Alina 782 735 94 
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Cumpănaşu Onoriu 515 280 54 

Florescu Raluca 184 154 83 

Popescu Constantin 413 357 86 

Arif Carmen 848 483 63  

Vasilescu Gabriela 831 503 67,5 

Comănescu Gabriel 540 287 65,1 

Gherghină Claudiu 156 135 86,5 

Stoiculescu Natalia 866 493 63 

Albu Adela 441 232 55 

Iliescu Carmen 189 123 69 

Zorilă Gheorghe 830 268 81 

Zamfir Lucian Mihai 863 470 60 

Scumpieriu Alina 866 571 70 

Sandu Ecaterina 105 43 61 

Contencios 
administrati
v şi fiscal 

Gorgăneanu Cornelia 1057 967 91 

Mititelu Carmen 686 493 71.86 

Gavrila Mariana 718 514 71.58 

Claudia Dinu 1243 883 71.03 

Mircea Nicu 1393 992 71.21 

Ion Lepadat 1107 784 70.82 

Spiridon Doina 1333 948 71.11 

Caimac Adriana 1273 917 72.03 

Simion Gabriela 1277 907 71.02 

Cadea Stelian Aurelian 1306 930 71.20 

Varzaru Eugenia 969 682 70,38 

Firu Marga 1303 927 71,14 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Visan Silviu 632 443 70,09 

Camelia Cojocaru 
 Bichea 

487 482 99,79 

Marioara Georcotină 465 445 96,94 

Cristina Comănescu 388 382 99,73 

Ştefana Bădulescu 525 513 99,03 

Ion Badea 436 409 94,67 

Minori şi 
familie 

Irina Enăşoiu 556 511 93,41 
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2.5. Numărul de dosare de soluţionat la nivelul tribunalului  
 

 
Total rol dosare Nr. judecători Înc ărcătura 

31.898 65 490/judecător 
  

31898

65
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Total dosare Nr. judecatori

 
 
 

 2.5.1. Încărcătura pe judecător la nivelul secţiilor. 
 

Secţia Nr. dosare pe rol 
în 2010 

Nr. judecători Înc ărcătura 

Civilă 5.568 14 397 
Penală 3.323 8 415 
Comercială 5.933 9 659 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

6.359 10 635 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

8.942 12 745 

Minori şi familie 1.773 6 295 
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2.6. Statistica
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2.7. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici în 2010 

Vulnerabilit ăţi identificate. 
Măsuri de remediere propuse. 

 
 
 2.7.1. Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici. 
 
 

 Conform indicatorilor statistici, în anul 2010 a crescut numărul 
dosarelor cu 426 dosare la secţia civilă, cu 2687 de dosare la secţia de conflicte 
de muncă şi asigurări sociale, cu 123 de dosare la secţia de minori şi familie şi a 
scăzut cu 199 numărul dosarelor înregistrate la secţia penală,  cu 6487 numărul 
dosarelor înregistrate la secţia comercială şi cu 107 la secţia de contencios, 
administrativ si fiscal. 
 

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

Nr. dosare Evoluţia Secţia Faza de 
judecată 2009 2010 Plus Minus 

fond 715 1.119 404  
apel 1.074 838  236 

 
civilă 

recurs 3.345 3.611 266  
fond 2.145 1.648  497 
apel 519 587 68  

 
penală 

recurs 1.099 1.088 11  
fond 15.120 5.294  9.826 
apel 28 30 2  

 
comercială 

recurs 575 654 79  
fond 3.317 4.061 699  contencios 

administrativ 
 recurs 3.279 2.298  981 

conflicte de 
muncă 

fond 6.217 8.942 2.725  

civil – fond 573 715 142  
civil – apel 389 320  69 
civil - recurs 235 237 2  
penal – fond 131 194 63  
penal – apel 123 116  7 

minori şi 
familie 

penal - recurs 157 191 34  
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Conform indicatorilor statistici, în raport cu 2009, în anul 2010 a scăzut 

numărul dosarelor înregistrate la secţia comercială, fapt datorat preluării unora 
dintre atribuţiile judecătorului delegat la ORC de către directorul acestei 
instituţii, respectiv de către persona desemnată de către acesta. 

Contrar celor estimate la finalul anului 2009, Legea 84/2010 de aprobare 
a OUG 116/2009 a restrâns sfera competenţei secţiei comerciale în materia 
înregistrărilor la Registrul Comerţului, revenind acestei secţii spre soluţionare în 
prezent doar următoarele tipuri de cereri: 

• cererile formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin 
Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă tribunale, care anterior 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă erau în competenţa 
de soluţionare a judecătorului delegat 

• cererile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau ale oricărei 
persoane interesate de constatarea dizolvării persoanei juridice, 
formulate în temeiul prevederilor art. 227 alin. 1, lit. a) şi alin. 3 din 
Legea nr. 31/1990 

• cererile de radiere a societăţilor comerciale aflate sub incidenţa Legii 
314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, societăţi aflate în stare de 
dizolvare sau de lichidare, se radiază din Registrul Comerţului, prin 
sentinţa pronunţată de către instanţă 

• verificarea legalităţii hotărârii asupra fuziunii/divizării şi, după caz, a 
actului constitutiv ori a actului modificator, precum şi competenţa de 
soluţionare a cererii de înregistrare în Registrul Comerţului a 
menţiunilor de fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare aparţin 
instanţei 

• plângerile formulate împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei 
desemnate privind soluţionarea cererilor de înregistrare în Registrul 
Comerţului 

• cereri de intervenţie formulate la cererile de înregistrare menţiuni 

În ceea ce priveşte cererile formulate în baza dispoziţiile Legii  nr. 381 din 
data de 10.12.2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului 
ad-hoc, nu au fost înregistrate un număr semnificativ de dosare cu acest obiect. 

Se remarcă totuşi o creştere a numărului de dosare de recurs înregistrate în 
2010 (contencios administrativ şi civil). 

În anul 2010 s-a confirmat creşterea semnificativă a numărului cererilor 
înregistrate în materia conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale şi 
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contenciosului administrativ. Litigiile care au  ca obiect drepturile salariale ale 
salariaţilor şi ale funcţionarilor publici au făcut ca în partea a doua a anului 2010 
numărul dosarelor înregistrate la aceste secţii să ajungă la 8.942 de dosare, 
respectiv 6.359 de dosare, după ce în prima parte a anului pe rol se înregistraseră 
3.258 dosare la Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi 2.267 al Secţia 
contencios administrativ şi fiscal. 

Intrarea in vigoare a legii 202/2010 va determina o reducere a cauzelor 
penale urmare a soluţionării cererilor de apel în această materie de către curtea 
de apel. 

Cu privire la numărului cauzelor înregistrate în materie contencios 
administrativ şi fiscal în recurs, pentru anul 2011 se estimează o scădere a 
acestora, datorită intrării în vigoare a Legii 202/2010 privind unele măsuri 
pentru accelerarea soluţionării proceselor prin care au fost modificate 
dispoziţiile OUG. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi Legii 
nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi lini ştii publice în sensul că hotărârile 
judecătoreşti prin care judecătoria soluţionează plângerile contravenţionale sunt 
definitive şi irevocabile. 

Aşadar, aceste hotărâri judecătoreşti irevocabile, nemaifiind atacabile cu 
recurs la tribunal, vor determina o scădere a numărului de recursuri în materie 
contravenţională, cu atât mai mult cu cât plângerile contravenţionale referitoare 
la codul rutier ocupă o pondere ridicată în domeniul recursurilor 
contravenţionale înregistrate la tribunal. 

 
 
 
2.7.2. Vulnerabilităţi identificate. 
 
 
 Principala vulnerabilitate  o constituie spaţiul insuficient în care se 

desfăşoară activitatea Tribunalului Dolj. Numărul redus al birourilor a avut drept 
consecinţă o supraaglomerare a instanţei. Aceasta vulnerabilitate va fi rezolvată 
în cursul anului 2011 prin obţinerea autorizaţiei de construcţie în vederea 
realizării investiţiei “Tribunal + Curte de Apel”. 

O alta vulnerabilitate în strânsă legătură cu spaţiul insuficient o constituie 
condiţiile de arhivare a dosarelor aflate, atât în arhiva curentă cât şi în arhiva de 
conservare. În prezent, arhiva de conservare se află în subsolul imobilului în 
care se desfăşoară activitatea tribunalului. Condiţiile oferite de această încăpere 
nu asigură păstrarea documentelor arhivate în mod corespunzător. Spaţiul 
respectiv nu este încălzit, ventilat, tratat contra infestării cu mucegaiuri 
reprezentând un pericol real pentru sănătatea persoanelor care lucrează în acest 
mediu. 
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Acesta nu mai răspunde parametrilor stabiliţi prin normele emise de 
autoritatea în domeniu, respectiv Arhivele Naţionale, în sensul că spaţiile ce o 
compun sunt supraaglomerate şi nu mai permit stocarea altor materiale.  

Chiar dacă periodic a fost verificat fondul de dosare aflat în arhiva de 
conservare pentru a se identifica dosarele în cazul cărora s-a împlinit termenul 
de păstrare arhiva de conservare este supraaglomerata. Condiţiile de umezeală 
din acest spaţiu sunt improprii conservării dosarelor.  
 Într-o clădire separată se află arhivele curente ale secţiilor tribunalului. 
Spaţiul insuficient şi din această clădire face ca arhivele secţiilor conflicte de 
muncă, civilă şi penală să fie amplasate în aceeaşi încăpere. Sala de studiu este 
comună pentru arhiva celor trei secţii fiind în permanenţă supraaglomerată.  

Pe de altă parte, după sala de judecată, acesta este spaţiul cel mai des 
frecventat la nivelul oricărei instanţe. Aici publicul ia contact cu sistemul 
judiciar, este spaţiul în care se conturează raportul între instanţă şi justiţiabil, 
locul unde partea interesată se poate adresa pentru a depune o cerere, înscrisuri, 
pentru a i se comunica o soluţie într-un dosar ori pentru a studia un dosar, pentru 
eliberarea certificatelor şi copiilor de pe înscrisuri. 

Astfel, condiţiile improprii în care cetăţeanul ia act cu sistemul judiciar 
sunt de natură să afecteze percepţia populaţiei în general cu privire la înfăptuirea 
actului de justiţie. 

Altă vulnerabilitate o reprezintă numărul insuficient de judecători, în 
special judecători specializaţi în domeniul penal, urmare a faptului că în anul 
2010 din cadrul secţiei penale a Tribunalului Dolj un număr de 7 judecători au 
plecat (pensionări, promovări, delegare la alte instanţe, suspendări din funcţie).  

De asemenea, în schema de personal a Tribunalului Dolj figurează un 
singur post de grefier arhivar astfel că, utilizarea sistemului de arhivare 
electronică, care presupune efectuarea operaţiilor de arhivare de către această 
categorie profesională nu se poate realiza. 

În prezent, activitatea de arhivare electronică se desfăşoară doar la nivelul 
Secţiei de minori şi familie, fiind efectuată de către grefieri. 
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CAPITOLUL 3. 
 

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

anului 2010 asupra activităţii tribunalului.  
 

 
Principala modificare legislativă, cu implicaţii directe asupra volumului 

de activitate o constituie apariţia legii nr.202/2010. 
Adoptarea legii reprezintă un prim pas in direcţia implementării noilor 

coduri fundamentale ale României. Legea privind unele masuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor impune instituirea unor norme procedurale cu 
efecte imediate pentru a facilita eficientizarea procedurilor judiciare, 
soluţionarea cu celeritate a proceselor si in acelaşi timp reglementează masuri 
legislative punctuale, care vizează, in principal, simplificarea si sporirea 
celerităţii soluţionării cauzelor, cu impact direct si asupra executării hotărârilor. 

Prin această lege au fost introduse mai multe dispoziţii prin care se 
urmăreşte scurtarea duratei de judecată a proceselor. O astfel de procedura este 
cea introdusa prin art.3201 C.pr.pen., si care prevede o procedura simplificata a 
judecării in cazul recunoaşterii vinovăţiei. Potrivit acestei dispoziţii legale,  până 
la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara personal sau prin 
înscris autentic ca recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute in actul de sesizare a 
instanţei si solicita ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de 
urmărire penala.  In aceste condiţii, judecata poate avea loc numai în baza 
probelor administrate in faza de urmărire penala, inculpatul beneficiind în acest 
caz de o reducere cu o treime a limitelor pedepsei.  
 O altă modificare importantă adusă prin această lege  este cea potrivit 
căreia, înfăţişarea părţii în instanţa, în persoana sau prin reprezentant ori avocat 
ales sau avocat din oficiu, daca acesta din urma a luat legătura cu partea 
reprezentată, acoperă orice nelegalitate survenită în procedura de citare.  

De asemenea noile dispoziţii legale prevăd şi faptul că partea prezentă 
personal la un termen, prin reprezentant, prin avocat ales ori prin avocat din 
oficiu, daca acesta din urma a luat legătura cu partea reprezentata, la un termen, 
precum şi partea căreia, personal, prin reprezentant sau apărător ales sau prin 
funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondentei, i s-a înmânat 
în mod legal citaţia pentru un termen de judecata nu mai sunt citate pentru 
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termenele ulterioare, chiar daca ar lipsi la vreunul dintre aceste termene cu 
excepţia situaţiilor în care prezenta acestora este obligatorie potrivit legii. 

O altă modificare adusă prin aceasta lege si care va duce la soluţionarea 
mai rapida a unor cauze este cea adusa art.174 C.pr.pen, potrivit căreia în  cazul 
în care un număr mare de persoane care nu au interese contrarii s-au constituit 
parte civila, acestea pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în 
cadrul procesului penal. În cazul în care părţile civile nu şi-au desemnat un 
reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, instanţa de 
judecata poate desemna, prin încheiere  un avocat din oficiu pentru a le 
reprezenta interesele.  

De asemenea s-a prevăzut ca în cazul în care prin fapta penală s-au adus 
vătămări unui număr mare de părţi vătămate, constituite sau nu părţi civile, care 
nu au interese contrarii, acestea pot desemna o persoana care să le reprezinte 
interesele în cadrul procesului penal. În cazul în care părţile vătămate nu şi-au 
desemnat un reprezentant comun, pentru buna desfăşurare a procesului penal, 
instanţa de judecată poate desemna prin încheiere motivată, un avocat din oficiu 
pentru a le reprezenta interesele.  

Nu în ultimul rând,  trebuie menţionată modificarea adusă prin aceasta 
lege competenţei materiale a tribunalului în materie penală,  prin abrogarea 
art.27 alin2 din Codul de procedura penala, tribunalul urmând să judece în viitor 
doar ca  instanţa de fond şi ca instanţă de recurs în anumite cazuri limitativ 
prevăzute de lege in art.27 alin 3 C.pr.pen. 

 O altă modificare importantă a fost adusa prin apariţia legii nr.177/2010, 
lege prin care s-a dispus modificarea legii nr.47/1992 privind  organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale. 

Prin aceasta lege s-a dispus abrogarea aliniatului 5 al articolului 29, care 
prevedea ca  „ pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate 
judecarea cauzei se suspendă”. 

Anterior acestei modificări în foarte multe dosare penale se invoca această 
excepţie de neconstituţionalitate, judecătorii fiind nevoiţi să suspende cauza 
până la soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate, suspendarea care dura 
aproximativ  un an de zile. Potrivit noilor dispoziţii legale, in cazul invocării 
unei astfel de excepţii,  nemaifiind obligatorie suspendarea cauzei, este de 
aşteptat ca durata soluţionării multor dosare penale să scadă. Trebuie menţionat 
că anterior acestei modificări legislative,  deseori se invocau excepţii de 
neconstituţionalitate asupra cărora Curtea Constituţionala se mai pronunţase  
anterior, stabilind  că dispoziţia este constituţională , respectivele excepţii fiind 
invocate deseori în scopul tergiversării soluţionării cauzelor. 
 Apreciem ca toate aceste modificări legislative sunt de natură a duce la 
soluţionarea cu celeritate a proceselor penale. 

În cursul anului 2010, prin Legea 84/2010 de modificare şi completare a 
O.U.G. 11682009, a fost restrânsă competenţa secţiei comerciale în ceea ce 
priveşte litigiile privind activitatea Oficiului Registrului Comerţului.  
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 Astfel, au fost  date spre soluţionare competentă directorului oficiului 
registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor 
desemnate de către acesta cererile de înregistrare în registrul comerţului şi, după 
caz,  alte cereri aflate în competenţa de soluţionare anterioară a judecătorului 
delegat, precum şi cererile de numire a lichidatorului în situaţiile prevăzute la 
art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004. 
 Au rămas în competenţa secţiei comerciale următoarele tipuri de litigii: 

•  cererile formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin 
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, care anterior intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă erau în competenţa de 
soluţionare a judecătorului delegat 

• cererile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau ale oricărei 
persoane interesate de constatarea dizolvării persoanei juridice, formulate 
în temeiul prevederilor art. 227 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 
31/1990 

• cererile Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de radiere a 
persoanei juridice din registrul comerţului, în temeiul dispoziţiilor art. 237 
alin. (8) din Legea nr. 31/1990 

• cererile de radiere a societăţilor comerciale aflate sub incidenţa Legii nr. 
314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, cu 
modificările şi completările ulterioare, societăţi aflate în stare de dizolvare 
sau de lichidare, se radiază din registrul comerţului, prin sentinţă 
pronunţată de instanţă. 

• verificare a legalităţii hotărârii asupra fuziunii/divizării şi, după caz, a 
actului constitutiv ori a actului modificator, precum şi competenţa de 
soluţionare a cererii de înregistrare în registrul comerţului a menţiunilor 
de fuziune, fuziune transfrontalieră, divizare aparţin instanţei. 

• plângerile formulate împotriva rezoluţiei directorului şi/sau persoanei 
desemnate privind soluţionarea cererilor de înregistrare în registrul 
comerţului 

• cereri de intervenţie formulate la cererile de înregistrare menţiuni 
De asemenea, prin modificările Legii 31/1990 prin O.U.G. nr. 54/2010, a 

fost acordată creditorilor sociali şi oricăror alte persoane prejudiciate prin 
hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale posibilitatea de a 
formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, 
după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, 
dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să 
îşi cedeze părţile sociale. În aceste condiţii, au fost înregistrate mai multe cereri 
având ca obiect opoziţie la cesiunea de părţi sociale, numărul cauzelor având 
acest obiect crescând semnificativ.  

Modificările aduse Legii 85/2006 prin Legea 169/2010 nu au influenţat în 
mod semnificativ activitatea secţiei, acestea având doar efectul indirect al 
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scurtării duratei unora dintre procedurii, prin instituirea unor termene mai scurte 
în parcurgerea unora dintre etapele procesuale ale procedurii insolvenţei unui 
debitor.  

A continuat însă să aibă efecte asupra activităţii secţiei decizia nr.32 din 
09.06.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, decizie pronunţată în cadrul unui 
recurs în interesul legii prin care s-a stabilit cu privire la caracterul evaluabil în 
bani al acţiunilor având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui 
drept, constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice 
privind drepturi patrimoniale.  

În contextul în care practica Curţii de Apel Craiova, astfel cum aceasta a 
fost prezentată şi identificată cu ocazia întâlnirilor trimestriale de dezbatere a 
problemelor de drept ce au condus la pronunţarea unor soluţii diferite şi dedusă 
din practica de casare, a fost aceea de lărgire a conceptului de „acţiuni prin care 
se tinde la realizarea unui drept patrimonial” au fost calificate ca având caracter 
evaluabil în bani şi, prin urmare, a fost declinată competenţa de soluţionare a 
acestora în favoarea judecătoriei în cazul unor litigii anterior calificate ca având 
ca  neevaluabile în bani.  

În anul 2010 au avut loc modificări legislative în materia conflictelor de 
muncă şi asigurări sociale, activitatea  secţiei fiind influenţată în principal de 
Legea  118/2010, care a determinat introducerea , începând cu luna noiembrie 
2010, a unui nr. mare de acţiuni formulate de sindicatele din învăţământ din 
cauza reducerii indemnizaţiei de concediu de odihnă cu 25 %. 
 De asemenea, urmare a art. 55 din legea nr. 202/2010, s-au constituit, 
începând cu 25.11.2010, complete formate dintr-un singur judecător. 

În cursul anului 2010, datorită intrării în vigoare a Legii-Cadru nr. 
330/2009  privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
OUG 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de 
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte 
măsuri în domeniul bugetar şi  Legii nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele 
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, a crescut numărul de 
acţiuni formulate de către funcţionarii publici împotriva măsurilor de austeritate 
privind reducerile salariale şi reducerile de personal în sistemul bugetar. 
 Din aceleaşi considerente, în cursul anului 2011 se estimează o creştere a 
numărului cauzelor înregistrate în materie contencios administrativ şi fiscal în 
fond, urmare a actelor normative menţionate şi a Legii-Cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
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3.2. Indici de calitate a activităţii judiciare.  

 
 
 A. Repartizarea aleatorie a cauzelor. 
 
 Activitatea de repartizare aleatorie s-a realizat cu respectarea dispoziţiilor 
prevăzute de art.11 din Legea nr.304/2004, privind organizarea judiciară şi art. 
93 şi următoarele din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor 
judecătoreşti. 

Respectarea procedurilor legale, privind repartizarea aleatorie, a cauzelor 
a constituit şi constituie un obiectiv prioritare, având în vedere importanţa mizei 
acestui sistem de gestionare a dosarelor pentru transparenţa actului de justiţie.  
Activitatea de repartizare aleatorie a constituit o prioritate întrucât orice erori 
care pot apărea sunt de natură să nască suspiciuni in legătura cu transparenta 
activităţii de judecată. 

Repartizarea aleatorie a cauzelor se face ţinând seama de doi factori 
esenţiali, şi anume termenul asociat şi gradul de complexitate al cauzelor din 
nomenclatorul cauzelor. 

In vederea asigurării repartizării aleatorii a cauzelor, am configurat, în 
cadrul fiecărui termen asociat unui obiect, minim doua complete de judecată. 

Dosarele se înregistrează în ordinea sosirii la tribunal şi se repartizează în 
aceeaşi ordine de persoanele desemnate. 

Ca regulă generală, nu au fost identificate situaţii în care să nu se respecte 
prevederile regulamentului de ordine interioară al instanţelor. 

Verificările efectuate pe acest segment de activitate au evidenţiat 
deficientele în repartizarea aleatorie au fost determinate de erori materiale sau 
umane precum : 

- interpretarea greşita a obiectului cererii; 

- configurarea greşită a unui număr de dosar; 

- repartizarea cauzei aleatorii deşi aceasta era de competenţa 
completului iniţial investit. 

Modificările aduse repartizării dosarelor au fost evidenţiate sub semnătura 
persoanei desemnate să efectueze repartizarea aleatorie ceea ce denotă caracterul 
transparent al acestei operaţii. 

Începând cu luna decembrie a anului 2010, repartizarea aleatorie a 
cauzelor se face pe baza aplicaţiei ECRIS 4. În vederea utilizării corecte a 
acestei aplicaţii, la nivelul fiecărei secţii a tribunalului au avut loc şedinţe de 
lucru cu grefierii şefi şi informaticienii, fiind discutate principalele aspecte 
legate de această aplicaţie. 
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Elementele noi aduse de aplicaţia ECRIS 4, şi anume posiblitatea 
repartizării aleatorii multiple a unui dosar, crearea dosarelor asociate şi a 
dosarelor versionate au fost prezentate persoanelor cu atribuţii în ceea ce 
priveşte repartizarea aleatorie. 

Deficienţele legate de funcţionarea aplicaţiei au fost centralizate periodic 
şi înaintate prin intermediul Biroului Informatică la Direcţia de Tehnologia 
Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei. 

B. Date privind durata de soluţionare a cauzelor. 
 
 

 
Fond mai vechi 

de 1 an 
Apel mai vechi 

de 1 an 
Recurs mai vechi 

de 6 luni 

Secţia 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Civilă 18 21 11 15 57 15 
Penală 9 8 3 4 3 3 
Comercială 6 12 0 0 0 0 
Contencios adm. 
şi fiscal 

17 8 0 0 65 6 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

50 23 0 0 0 0 

Minori şi familie 2 0 2 3 1 0 
TOTAL 102 72 16 22 126 24 
 

Comparativ cu anul precedent se constată o reducere a cauzelor mai veche 
de un an, respectiv mai vechi de 6 luni, fapt care confirmă preocuparea 
permanentă a preşedinţilor de secţii şi a colectivelor de judecători pe linia 
monitorizării acestui segment de activitate. 

Pentru judecarea cauzelor intr-un termen adecvat la nivelul fiecărei secţii 
au fost luate următoarele masuri : 

- monitorizarea situaţiei dosarelor directe si in apel mai vechi de 1 an si 
a celor aflate in recurs mai vechi de 6 luni; 

- acordarea unor termene scurte de judecata dosarelor din această 
categorie; 

- identificarea motivelor de amânare nejustificată. 
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C. Ponderea atacabilităţii hotărârilor. 

 
Nr. hotărâri  

Secţia Pronunţate Atacate 
Indicele de 

atacabilitate 
Civilă 3.743 605 16,16 
Penală 2.900 600 20,68 
Comercială 5.257 425 8,00 
Contencios adm. 
şi fiscal 

4.970 1.521 30,60 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

5.820 1.212 20,82 

Minori şi familie 1.555 189 12,00 
TOTAL 24.245 4.552 18,77 

3743 605

2900 600
5257 425
4970 1521
5820 1212

1555 189

0 2000 4000 6000 8000
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Ponderea mare a hotărârilor atacate în materiile contenciosului 
administrativ şi fiscal şi conflicte de muncă şi asigurări sociale a fost cauzată de 
numărul mare de dosare de lot înregistrate pe rolul celor două secţii. Practic, 
75% din dosarele atacate la cele două secţii sunt dosare de lot care au avut 
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practic acelaşi obiect. Soluţia de casare a dosarelor din această categorie a fost 
menţionată în funcţie de obiectul cauzei în calculul indicelui de desfiinţare ca şi 
un singur dosar. S-a apelat la această formulă de calcul deoarece, în materia 
dreptului muncii, acelaşi tip de cerere a primit în câteva situaţii soluţii fie de 
menţinere, fie de casare cu trimitere spre rejudecare.  

Ponderea atacabilitatilor

24245; 
84%

4552; 16%

 
Indicele de desfiinţare. 

 
Nr. hotărâri Secţia 

Pronunţate Desfiinţate 
Indice desfiinţare 

% 
Civilă 3.743 64 1,70 
Penală 2.900 50 1,70 
Comercială 5.257 9 0,17 
Contencios adm. 
şi fiscal 

4.970 92 1,85 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

5.820 66 1,13 

Minori şi familie 1.555 4 0,25 
TOTAL 24.245 285 1,17 
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 D. Măsurile luate pentru unificarea practicii judiciare. 
 
 
 Unificarea practicii judiciare reprezintă una dintre cele mai importante 
direcţii de acţiune în strategia de reformă a sistemului judiciar. 

Una din principalele deficienţe cu care se confruntă sistemul judiciar 
roman, cu incidenţă asupra calităţii actului de justiţie şi a credibilităţii justiţiei, o 
reprezintă aplicarea în mod neunitar a legislaţiei în vigoare.  

Coordonarea activităţii de unificare a practicii judiciare a reprezentat o 
preocupare constantă a conducerii instanţei. Cauzele care au determinat o 
practică neunitară se datorează, în principal, fluctuaţiei legislative, necorelării 
normelor juridice şi lipsei de promptitudine a instanţei supreme în clarificarea 
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problemelor de drept controversate prin intermediul deciziilor pronunţate în 
recursurile în interesul legii. 

Asigurarea finalităţii procesului de reformă depinde în mod esenţial de 
realizarea unui cadru legislativ coerent, în sensul corelării tuturor actelor 
normative adoptate sau modificate, precum şi a eliminării neconcordanţelor 
paralelismelor în elaborarea acestora.  
 Miza acestei direcţii de acţiune o constituie recâştigarea încrederii 
cetăţenilor în actul de justiţie şi legitimează garanţia de funcţionare corectă şi 
coerentă a sistemului judiciar. 
 Jurisprudenţa neunitară are un impact negativ în societate, justiţiabilii 
percepând-o ca pe un tratament inechitabil, discriminatoriu. 
 Una din consecinţele acestei percepţii s-a concretizat în sancţionarea 
Statului român de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru lipsa 
unui mecanism capabil să asigure o practică judiciară coerentă, apreciind că o 
stare de confuzie şi incertitudine generală de hotărârile judecătoreşti contravine 
prin ea însăşi principiul securităţii raporturilor juridice. 
 Mai mult, în anul 2010 CEDO a pronunţat hotărâri pilot obligatorii pentru 
România in materia restituirii proprietăţilor pentru asigurarea unei practici 
unitare in acest domeniu. 

Măsurile organizatorice care au fost adoptate au vizat: 
• monitorizarea permanentă a problemelor de drept controversate şi a 

practicii de casare; 
• participarea periodică (lunar şi trimestrial) de întâlniri profesionale în 

cadrul Curţii de Apel ce au avut ca obiect dezbateri privind aspectele de practică 
neunitară, analizarea argumentelor opiniilor exprimate şi conturarea, pe cât este 
posibil, a unei opinii majoritare care să fie împărtăşite de cât mai mulţi 
judecători; 

• furnizarea de informaţii prin reţeaua informatică internă cu privire la 
jurisprudenţa în materie a altor instanţe din ţară, jurisprudenţa CEDO, 
jurisprudenţa comunitară; 

• prezentarea în cadrul şedinţelor profesionale a jurisprudenţei Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie inclusiv a deciziilor pronunţate de instanţa supremă în 
recursurile în interesul legii; 

• centralizarea periodică a problemelor de drept  controversate şi 
comunicarea lor la Curtea de Apel Craiova pentru a fi discutate la şedinţele 
organizate în vederea unificării practicii judiciare. 

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 fiind 
transmise Curţii de Apel Craiova. 

De asemenea, au fost supuse atenţiei instanţei de control judiciar 
problemele de drept a căror aplicabilitate a suscitat discuţii în cadrul secţiilor, 
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acestea fiind discutate cu ocazia întâlnirilor trimestriale  organizate la nivelul 
acestei instanţe.  

Cu ocazia întâlnirilor lunare au fost prezentată de către judecătorul 
desemnat practica instanţei de casare, în baza referatului întocmit de către 
acesta, după cum au fost discutate şi noile reglementări legale apărute şi modul 
de interpretare a acestora.  
         De asemenea, la nivelul fiecărei secţii, ori de câte ori a fost nevoie, s-au 
organizat întâlniri ale judecătorilor în care s-au dezbătut probleme de drept care 
ar fi putut da naştere la interpretări diferite şi implicit la pronunţarea unor soluţii 
diferite, stabilindu-se opinia majoritară.  
 
 
 E. Aplicarea dreptului comunitar, respectiv CEDO la nivelul 
tribunalului. 
 
 La nivelul Tribunalului aplicarea dispoziţiilor de drept comunitar si a 
jurisprudenţei Curţii europene a drepturilor omului a reprezentat o constanta a 
activităţii fiecărui judecător. 
           Astfel, in 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. 
          Judecătorii Secţiei Civile a Tribunalului Dolj au 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. 
  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. 

 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." , 



 44 

urmărindu-se ca, printr-o gestionare eficientă a fiecărui dosar, să se asigure 
respectarea principiului independenţei, imparţialităţii şi soluţionării cauzelor 
într-un termen adecvat. 

 
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 . 
 Pe rolul judecătoriilor din circumscripţia teritorială a Tribunalului Dolj au 
fost înregistrate numeroase cauze ivite în faza executării silite, executare ce avea 
drept scop valorificarea unor creanţe reprezentând drepturi de natură salarială, în 
contradictoriu cu debitorul angajator reprezentat de o instituţie publică, fiind 
astfel vorba despre „creanţe împotriva statului”, un „bun” în sensul 
jurisprudenţei C.E.D.O. aferente art.1 din Protocolul adiţional nr.1 al Convenţiei 
(Europene) pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 
 Obiectul acestor dosare l-a constituit fie contestaţia la executare, fie 
plângerea împotriva refuzului executorului judecătoresc de a efectua executarea 
silită prin poprire, fie cererea de validare de către instanţă a popririi. 
 Prima grupă de speţe, reprezentată de contestaţiile la executare, avea drept 
contestator instituţia publică debitoare iar ca intimaţi, persoanele fizice 
creditoare, angajaţii care au obţinut în prealabil recunoaşterea pe cale 
judecătorească, prin hotărâri reprezentând titluri executorii, a unor drepturi 
salariale. Contestatorul invoca existenţa unor acte normative, O.G. nr.22/2002, 
O.U.G. nr. 75/2008, O.U.G. nr.71/2009 sau actele subsecvente de punere în 
aplicare a ordonanţelor, ale căror prevederi vizau suspendarea sau eşalonarea 
plăţii banilor către creditorii salariaţi. 
 A doua grupă de cazuri, plângeri împotriva refuzului executorului 
judecătoresc, prezenta drept adversari: pe de-o parte, pe petenţii - salariaţi 
creditori, iar pe de lată parte, pe intimaţii - birourile executorilor care au refuzat 
efectuarea actelor de urmărire silită, în special prin poprirea conturilor 
debitorilor angajatori, invocând aceleaşi acte normative cu prevederi dilatorii. 
 A treia grupă, reprezentând cereri de validare a popririi, avea în calitate de 
petenţi pe creditori sau birourile executorilor judecătoreşti, în contradictoriu cu 
debitorii - instituţiile publice angajatoare, precum şi cu terţul poprit - în general 
fiind trezoreria unităţii administrativ teritoriale. Terţul poprit refuza îndeplinirea 
obligaţiilor specifice prevăzute de art. 456 C.p.c., invocând, de asemenea, 
ordonanţele de guvern indicate. 

Cvasitotalitatea soluţiilor pronunţate de către judecătorii, în special de 
către Judecătoria Craiova, sentinţe menţinute în calea de atac a recursului de 
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către  Tribunalul Dolj, au fost în sensul că, ori de câte ori se invocă prevederile 
O.G. nr.22/2002, ale O.U.G. nr. 75/2008, ale O.U.G. nr.71/2009 sau ale actelor 
subsecvente de punere în aplicare a ordonanţelor, pentru a se bloca sau amâna 
executarea silită, acest impediment nu va fi luat în considerare, fie că este 
invocat de către debitorul angajator - instituţie publică, pe calea contestaţiei la 
executare, fie că se invocă de către executorul judecătoresc, în cazul plângerilor 
împotriva refuzului B.E.J., fie că sunt învederate de către terţul poprit, în cazul 
unei acţiuni ce are ca obiect validarea popririi. 
 Considerentele de drept ale hotărârilor judecătoreşti au avut în vedere 
jurisprudenţa C.E.D.O., după cum urmează: art.6 paragraful 1 din Convenţia 
urma unei proceduri judiciare a obţinut o creanţă împotriva statului, să recurgă 
la procedura de executare silită pentru a obţine satisfacţie. A concluzionat că, 
prin refuzul de a executa sentinţa, autorităţile naţionale au lipsit reclamantul de 
un acces efectiv la justiţie în faza de executare, fiind încălcat art.6 al(Europeană) 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale protejează 
dreptul la un proces echitabil şi soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil, în 
materie civilă şi penală. 

Acest drept ar rămâne iluzoriu dacă nu ar include şi faza de executare a 
hotărârilor judecătoreşti definitive. Însă Convenţia are în vedere drepturi 
efective, concrete, iar nu iluzorii, aşa cum a stabilit Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului de la Strasbourg în jurisprudenţa sa, începând cu cauza 
Artico vs. Italia (1980).  

Statul şi instituţiile publice au îndatorirea, reprezentând autoritatea 
publică, de a veghea la respectarea principiului legalităţii şi de a executa de 
bunăvoie hotărârea judecătoreasca de condamnare a lor, termenul rezonabil de 
soluţionare prevăzut de art.6 din Convenţie fiind aplicabil şi în faza executării 
silite (de exemplu, cauza Ruianu contra României, Pini şi Bertani, Manera şi 
Atripaldi contra României, Şandor contra României, V. Ionescu contra 
României, Sabin Popescu contra României).  

Întârzierea în executarea unei sentinţe, imputabilă autorităţilor care nu 
furnizează o justificare valabilă în acest sens, aduce atingere şi dreptului 
creditorului la respectarea bunurilor sale, drept protejat de art.1 din Protocolul 
adiţional nr.1 al Convenţiei. 

În Cauza Şandor contra României, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a statuat că: "Administraţia constituie un element al statului de drept, 
interesul său fiind identic cu cel al unei bune administrări a justiţiei. Pe cale de 
consecinţă, dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre 
judecătorească ori întârzie în executarea acesteia, garanţiile art.6 de care a 
beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a 
fi". 

Curtea a reamintit că nu este oportun să ceri unei persoane, care în in.1 
din Convenţie. 
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Aşadar, refuzul autorităţilor de a aloca sumele necesare plăţii debitului 
constituie şi o atingere adusă dreptului ce decurge din art.1 din Protocolul nr.1 al 
Convenţiei. 

Aşa cum rezultă din cele arătate anterior, art.6 din Convenţie, în maniera 
în care a fost interpretat de Curte, impune statului (şi instituţiilor publice) 
obligaţia pozitivă de a da curs hotărârilor judecătoreşti irevocabile prin care a 
fost obligat la plata unor sume de bani, nefiind oportun să se ceară unei persoane 
care a obţinut o creanţă împotriva statului să iniţieze procedura executării silite 
pentru satisfacerea creanţei sale. 

În consecinţă, statul nu poate să refuze, să omită sau să întârzie într-un 
mod nerezonabil executarea unor asemenea hotărâri, lipsa fondurilor nefiind 
considerat un motiv justificat pentru întârziere. 

Cu atât mai mult, statul nu poate impune limitări ale executării silite şi nu 
poate institui norme care să ducă la amânarea realizării creanţei pe care o 
persoană o are împotriva sa, aceasta constituind o ingerinţă în dreptul său la 
recunoaşterea bunurilor. 

Dispoziţiile derogatorii ale O.G. nr.22/2002, ale O.U.G. nr. 75/2008, ale 
O.U.G. nr.71/2009 şi ale actelor subsecvente de punere în aplicare a 
ordonanţelor favorizează statul în raporturi de drept privat (raporturile de drept 
al muncii întră în sfera dreptului privat), acolo unde statul trebuie să se găsească 
pe poziţii de deplină egalitate cu orice altă persoană fizică sau juridică. Un 
debitor, privit generic, nu poate nicicând invoca lipsa fondurilor, putând fi 
urmărit silit inclusiv asupra locuinţei, în cazul persoanei fizice, sau până la 
intrarea în insolvenţă, în cazul persoanei juridice. 

Curtea Constituţională a României, în practica sa constantă (de exemplu, 
Decizia nr. 255/2003, Decizia nr. 127/2008, Decizia nr. 1184/2008, Decizia nr. 
784/12.05.2009), a considerat că dispoziţiile derogatorii ale O.G. nr.22/2002 
sunt în acord cu dispoziţiile Constituţiei.  

În Decizia nr. 127/2008, Curtea Constituţională a arătat că dispoziţiile 
O.G. nr.22/2002 nu contravin nici dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 din Convenţia 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, chiar dacă 
permite statului să împiedice, să anuleze sau să întârzie în mod excesiv 
executarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate împotriva sa: „este adevărat că 
prin instituirea unui termen de 6 luni în care instituţia debitoare este obligată să 
facă demersurile necesare pentru a-şi îndeplini obligaţia de plată (dacă 
executarea creanţei stabilite prin titluri executorii nu începe sau nu continuă din 
cauza lipsei de fonduri) se prelungeşte durata procedurii de executare a titlului. 
Însă, Curtea observă că în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
de exemplu în Cauza Burdov contra Rusiei (2002), s-a statuat că, deşi o 
autoritate statală nu ar putea să invoce lipsa de lichidităţi pentru a justifica 
refuzul de a executa o condamnare, în mod excepţional, se admite că o întârziere 
în executare ar putea fi justificată de circumstanţe speciale, chiar dacă regula 
este aceea a executării într-un termen rezonabil. Această întârziere nu trebuie să 
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se eternizeze, astfel încât să aducă atingere substanţei înseşi a dreptului protejat 
de art.6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale.” 

De la Cauza Burdov contra Rusiei (2002), jurisprudenţa Curţii de la 
Strasbourg a evoluat în sensul arătat mai sus, în Cauza Şandor contra României 
(2005), lipsa fondurilor nefiind considerat un motiv justificat pentru întârziere. 

Constituţionalitatea O.G. nr.22/2002, a O.U.G. nr. 75/2008 sau a O.U.G. 
nr.71/2009 nu poate fi pusă în discuţie , verificarea constituţionalităţii fiind de 
competenţa exclusivă a Curţii Constituţionale. Însă în privinţa concordanţei 
dispoziţiilor O.G. nr.22/2002, ale O.U.G. nr. 75/2008 şi ale O.U.G. nr.71/2009 
cu cele ale Convenţiei Europene, primul judecător chemat să se pronunţe este 
cel intern. În această privinţă,instanţa nu mai este ţinută de aprecierile Curţii 
Constituţionale dacă ordonanţele respective respectă sau nu principiile europene 
în materia drepturilor omului. 

De altfel, nu este singura dată când Curtea Constituţională a României are 
aprecieri contrare celor ale Curţii Europene asupra compatibilităţii legislaţiei 
interne cu dispoziţiile Convenţiei. În Cauza Dumitru Popescu contra României 
(nr.2 / 26 aprilie 2007), se apreciază că instanţa constituţională română „a ajuns 
la concluzia compatibilităţii legii naţionale cu art.8 din Convenţie şi cu 
principiile care se degajă din jurisprudenţa Curţii (Europene) în materie. Această 
concluzie este desigur în contradicţie cu aprecierile Curţii”, această situaţie fiind 
„regretabilă”, fiind vorba despre „o eroare de aplicare sau de interpretare a 
jurisprudenţei Curţii de către judecătorul constituţional naţional.” (paragrafele 
101 şi 102 din Hotărâre).  

Între aplicarea ordonanţelor indicate, ce prevăd eşalonări în achitarea unor 
creanţe constatate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile – titluri executorii, 
creanţe ce reprezintă drepturi salariale restante, pe de-o parte şi dispoziţiile 
Convenţiei şi ale jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, pe de altă parte, instanţa 
este obligată să dea curs celor din urmă, conform art.11 alin.2 şi art.20 din 
Constituţia României, revizuită în 2003. 

Art. 11 alin. 2 din Constituţie arată că „Tratatele ratificate de Parlament, 
potrivit legii, fac parte din dreptul intern.” Art.20 intitulat „Tratatele 
internaţionale privind drepturile omului” prevede: „(1) Dispoziţiile 
constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi 
aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu 
pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. 

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, 
au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia 
sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile.” 
 Aceste speţe, având drept obiect contestaţie la executare, plângere 
împotriva refuzului executorului judecătoresc sau cereri de validare a popririi, 
au generat o jurisprudenţă constantă a instanţelor, motivată şi de noţiunea de 
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„bun” în sensul jurisprudenţei Curţii de la Strasbourg, cu privire la „creanţa 
contra statului”.  
            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) . 

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 dreptului la 
liberă circulaţie. 

Pentru instanţele româneşti, consecinţa directă a aderării a fost aceea că 
acestea sunt obligate să respecte ordinea juridică a dreptului comunitar. 
 În ceea ce priveşte raportul dintre legislaţia naţională şi legislaţia 
comunitară, instanţele române aplică în mod direct principiile de bază ale 
dreptului comunitar, astfel cum acestea rezultă din jurisprudenţa Curţii, şi anume: 
principiul efectului direct al tratatelor, principiul efectului direct al directivelor, 
principiul supremaţiei dreptului comunitar, obligaţia de a nu aplica dreptul 
naţional contrar dreptului comunitar. Aplicarea acestora se face de către 
judecătorii români direct în baza legislaţiei şi jurisprudenţei comunitare, în 
condiţiile în care normele procedurale interne nu prevăd prioritatea normelor 
comunitare faţă de cele naţionale, şi nici obligativitatea interpretării normelor 
interne în raport de cele europene. 

În ceea ce priveşte Secţia Comercială, în anul 2010 nu au fost invocate în 
acţiunile deduse judecăţii aspecte referitoare la încălcarea normelor de drept 
comunitar.  
 Cu toate acestea, apreciem că aplicarea dreptului comunitar nu ar prezenta 
însă dificultăţi pentru  judecătorii secţiei, aceştia participând la seminarii de 
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formare profesională organizate de către INM în materie în vederea consolidării 
cunoştinţelor teoretice. 
 Prin urmare în cazul invocării unor astfel de aspecte, se vor aplica 
principiile dreptului comunitar, remarcându-se astfel disponibilitatea 
magistraţilor de a aplica normele comunitare, sistemul juridic intern fiind astfel 
competitiv în a răspunde cerinţelor protecţiei drepturilor fundamentale astfel cum 
acestea rezultă din dreptul intern şi dreptul comunitar, în cadrul eventualelor 
litigii deduse soluţionării instanţelor. 

În ceea ce priveşte apărarea drepturilor omului, după ratificarea 
Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale în 1994, instanţa noastră şi-a îmbogăţit an de an jurisprudenţa cu 
soluţii inspirate din practica instanţei europene pentru drepturile omului.  
 Prin deciziile lor, judecătorii au subliniat obligativitatea prevederilor 
Convenţiei şi a interpretărilor pe care Curtea Europeană a drepturilor omului le-a 
dat acestor prevederi şi a acordat ansamblului garanţiilor consacrate de acest act 
internaţional rolul cuvenit printre instrumentele ce stau la dispoziţia juristului 
român pentru apărarea drepturilor omului. În egală măsură, invocarea frecventă a 
dispoziţiilor convenţiei în cadrul deciziilor Curţii a avut drept scop familiarizarea 
instanţei cu textele acesteia, o cerinţă minimală pentru  unificarea jurisprudenţei 
instanţelor judecătoreşti în procesul de interpretare şi aplicare a  acestor prevederi 
legale şi convenţionale.  
 Astfel, magistraţii au avut ocazia de a se pronunţa în mai multe rânduri 
asupra legitimităţii prevederilor Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale în ansamblul reglementărilor privind drepturile 
omului aplicabile în ţara noastră, cât şi a importanţei şi a caracterului 
obligatoriu al acestui instrument internaţional. 

Este cazul garanţiilor consacrate de art.6 referitor la dreptul la un proces 
echitabil. În acest sens s-a arătat, în acord cu jurisprudenţa Curţii europene a 
drepturilor omului, că dreptul la un proces echitabil presupune, înainte de toate, 
accesul liber la o instanţă judecătorească, dar şi  cerinţa  respectării unui termen 
rezonabil de soluţionare a cauzelor, respectarea principiului egalităţii armelor 
între părţile litigante, a garanţiilor procesuale şi a prezumţiei de nevinovăţie.  
 În egală măsură, prin deciziile lor, magistraţii instanţei noastre au 
concretizat faptic şi au asigurat respectarea garanţiilor dreptului de proprietate 
astfel cum acesta este definit în articolul 1 al Protocolului 1 al Convenţiei. 
Conţinutul pe care diferite instituţii de drept l-au dobândit ca urmare a 
interpretărilor pe care instanţa le-a dat drepturilor fundamentale în lumina 
prevederilor Convenţiei europene a drepturilor omului, astfel cum aceasta 
rezultă din practica instanţei europene, a contribuit în multe cazuri la modificări 
esenţiale aduse garanţiilor şi formelor de protecţie asigurate drepturilor şi 
libertăţilor persoanei, admisibilitatea unei restrângeri aduse exercitării unor 
asemenea drepturi fiind apreciată prin raportare la criteriile utilizate de către 
instanţa europeană a jurisprudenţa sa şi care se reflectă de altfel şi în articolul 
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53 al Constituţiei revizuite că: „Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este 
necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu 
situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a 
aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.” Astfel, exercitarea acestor 
libertăţi ce  comportă îndatoriri  şi responsabilităţi, poate fi supusă unor 
formalităţi, condiţii, restrângeri  sau sancţiuni prevăzute de lege, care constituie 
măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea naţională, 
integritatea  teritorială sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea 
infracţiunilor, protecţia sănătăţii sau a moralei, protecţia reputaţiei sau a 
drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informaţii confidenţiale sau 
pentru a garanta autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti, s-a apreciat 
în deciziile instanţei noastre. 
 Asemenea exemple demonstrează faptul că la nivelul secţiei magistraţii 
manifestă disponibilitatea de a acţiona în sensul aplicării şi impunerii respectării 
dispoziţiilor  Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale, justiţiabilii având  posibilitatea de a se adresa 
instanţelor interne pentru a obţine recunoaşterea juridică a  drepturilor lor şi 
protejarea acestora, iar în procesul lor decizional instanţele au la dispoziţie  
întreaga experienţă în materie a curţilor europene şi apelează chiar în mod 
direct la acestea pentru menţinerea unităţii de interpretare a dispoziţiilor vizând 
protecţia acestor drepturi. 

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

In acest sens se cuvine sa amintim cauza Bulfinski contra Romaniei, în 
care s-a reţinut încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie care consacra dreptul la un 
proces echitabil, reţinându-se ca în condamnarea reclamantului şi a 
coinculpaţilor săi, instanţele s-au bazat exclusiv pe probele obţinute în cadrul 
urmăririi penale, şi anume pe rapoartele scrise ale agenţilor sub acoperire şi pe 
declaraţiile suspecţilor, precum şi pe mărturiile inculpaţilor în faţa primei 
instanţe. 
  Prin respectiva hotărâre s-a apreciat că instanţele nu au răspuns cererilor 
apărării de a se administra probe, în special cu privire la implicarea şi rolul 
colaboratorului Politiei, ca  nu au fost audiaţi  agenţii sub acoperire şi că s-a dat 
valoare probanta declaraţiilor obţinute de anchetatori cele date în faţa instanţei 
de fond fiind înlăturate fără o motivare temeinica. 
 Faţă de aceste aspecte s-a considerat ca procedura reclamantului a fost 
lipsită de caracterul echitabil cerut de art. 6 din Convenţie întrucât nu s-au 
cercetat suficient susţinerile inculpatului referitoare la o înscenare din partea 
poliţiei.  
 De asemenea trebuie menţionată si hotărârea Jiga contra României , în 
care Curtea Europeana a Drepturilor Omului a apreciat ca durata arestării 
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preventive  a inculpatului ( respectiv de 11 luni si 24 de zile) a fost excesivă. In 
acest context, Curtea a amintit că, deşi anumite infracţiuni prezintă un pericol 
special pentru ordinea sociala, acesta scade odată cu trecerea timpului, fapt care 
impune autorităţilor obligaţia de a oferi o motivare concretă si extrem de 
detaliată cu privire la persistenţa motivelor care justifică privarea de libertate 
preventivă a unei persoane. In speţa de fata, Curtea a constatat ca instanţele au 
evitat sa dea orice explicaţie din care să rezulte de ce aceasta scurgere a timpului 
nu a redus pericolul pentru societate care sa rezulte din punerea reclamantului în 
libertate sau pericolele pentru bunul mers al justiţiei, mai ales după momentul 
audierii martorilor. Curtea europeană a socotit ca aceasta omisiune de motivare 
nu poate fi combătută prin trimiterile pe care instanţele de judecata le-au făcut la 
gravitatea faptei, la pedeapsa pe care legea o impune pentru aceasta sau la 
valoarea prejudiciului. In plus s-a reţinut faptul ca  instanţele au omis sa 
motiveze de ce alte masuri preventive, precum obligaţia de a nu părăsi ţara, nu 
putea atinge scopul preventiv al măsurii.  

Prin hotărârea Scundeanu vs. România din 16 februarie 2010, CEDO s 
sancţionat instanţele române pentru utilizarea excesivă a noţiunii de pericol 
pentru ordinea publică în situaţii abstracte. In speţa reclamantul a fost arestat 
timp de un an şi 2 luni fiind acuzat că a comis o serie de infracţiuni, în principal 
fiind vorba despre înşelăciune prin emiterea de cecuri fără acoperire, prejudicind 
mai multe societăţi comerciale cu peste 40 000 euro. Menţinerea sa în stare de 
arest s-a făcut ţinând cont de faptul că reclamantul era recidivist, iar instanţele 
au apreciat că lăsarea acestuia în libertate prezintă pericol pentru ordinea 
publică. Curtea a constatat că, în speţă, existau suficiente motive pentru a 
considera că reclamantul a comis o infracţiune, însă acest fapt nu este suficient 
pentru a permite arestarea sa. Curtea a amintit că referirea la pericolul pentru 
ordinea publică nu poate fi invocată de o manieră abstractă de către autorităţi, 
acestea trebuind să se bazeze pe probe, nu pe prezumţii şi presupuneri. Curtea a 
amintit şi faptul că luarea în considerare a pericolului pentru ordinea publică se 
poate face doar în circumstanţe excepţionale, în care există probe care să indice 
magnitudinea pericolului real pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta 
lăsarea unui acuzat în libertate. Curtea a mai constatat că instanţele nu au 
explicat niciodată de ce luarea unei alte măsuri preventive nu ar fi fost 
suficientă, iar simplul fapt că reclamantul era recidivist nu putea să justifice 
menţinerea sa în stare de arest. 

Secţia penala a Tribunalului Dolj a avut în vedere jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, inclusiv cauzele menţionate mai sus, cu prilejul 
soluţionării propunerilor de arestare preventiva , a cererilor de prelungire a 
măsurii arestării preventive, precum si cu prilejul analizării ulterioare a 
necesităţii menţinerii măsurilor preventive dispuse anterior. S-a urmărit ca 
durata măsurilor preventive dispuse sa nu depăşească un termen rezonabil . 
Constant a fost analizată posibilitatea  luării altor masuri preventive mai puţin 
restrictive in funcţie de fiecare caz în parte.  
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În ceea ce priveşte aplicarea normelor de drept comunitar, în cadrul 
soluţionării cauzelor având ca obiect suspendare executare act administrativ, 
Secţia contencios administrativ şi fiscal a  avut în vedere Recomandarea nr. R 
(89) 8 din 13.09.1989 a Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului Europei. 
 Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea 554/2004 ,,în cazuri bine justificate şi 
pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a 
autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhic superioare, 
persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea 
executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de 
fond". 
 Pentru a se putea dispune suspendarea unui act administrativ este necesară 
îndeplinirea condiţiei privind existenţa unui caz bine justificat, în sensul unei 
îndoieli puternice asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură un act 
administrativ, de natură a învinge principiul conform căruia actul administrativ 
este executoriu din oficiu şi, de asemenea, soluţia suspendării trebuie dispusă 
pentru prevenirea producerii unei pagube iminente. 
 Textul cere ca, pe lângă ,,iminenta pagubă", să înfăţişeze instanţei şi alte 
împrejurări (legate de starea de fapt, de diligenţele depuse, de atitudinea 
autorităţii, de posibile efecte asupra altor persoane, aspecte referitoare la situaţia 
sa socială sau la alte situaţii juridice conexe regimului administrativ determinat 
de actul atacat etc.) care să fie de natură a argumenta că este vorba de ,,un caz 
bine justificat", existând indicii temeinice cu privire la nelegalitatea actului aflat 
în discuţie. 
 Recomandarea nr. R (89) 8 din 13.09.1989 a Comitetului de Miniştri din 
cadrul Consiliului Europei considerat că este de dorit să se asigure persoanelor o 
protecţie jurisdicţională provizorie, apreciind că autorităţile administrative 
acţionează în numeroase domenii şi că activităţile lor sunt de natură a afecta 
drepturile, libertăţile şi interesele persoanelor. 
 În plus, s-a arătat în acelaşi act european că executarea imediată şi 
integrală a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi contestate 
poate, în anumite circumstanţe, cauza persoanelor un prejudiciu ireparabil şi pe 
care echitatea îl impune ca fiind de evitat în măsura posibilului. 
     Judecătorii Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale a Tribunalului 
Dolj au făcut aplicarea dispoziţiilor art. 1 din Protocolul, la Convenţia 
Europeană 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. 
     Exemplu s.c. 5072/10.12.2010, s.c. 4119/15.10.2010, s.c. 4728/03.12.2010, 
s.c. 3476/12.11.2009, s.c. 2543/26.05.2010, s.c. 1260/24.03.2010, s.c. 
1002/10.03.2010 
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     Implicit, pe parcursul anului s-au avut în vedere dispoziţiile art. 6 din CEDO, 
urmărindu-se ca, printr-o gestionarea eficientă  a fiecărui dosar, să se asigure 
respectarea principiului independenţei, imparţialităţii şi soluţionării cauzelor 
într-un termen adecvat. 
  
 

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 

Cooperare judiciară 
internaţională în materie 
penală  

5 fond Minori şi familie 

Autorizare percheziţii 5 fond 
Fond funciar 5 recurs Civilă 
Proprietate intelectuală 13 fond 

 
 
 Impactul funcţionării secţiilor şi completelor specializate asupra activităţii 
tribunalului a fost pozitiv. 
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 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 continuă trebuie să 
ţină seama de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în 
cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi 
internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor 
judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului 
comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor 
cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi 
străine şi operarea pe calculator. 

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 

1. Civilă Gaşpar Rodica -Combaterea 
discriminării 

- Interpretări 
jurisprudenţiale 
privind noţiunea de 

"bun"în 

26-29 aprilie 2010 
Pîrîul Rece 
17.12.2010 
Craiova  
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sensul art. 1 
din 
Protocolul 
nr.1 CEDO 

Nedelcu Manuela - Etică şi deontologie 
profesională 

- Interpretări 
jurisprudenţiale 
privind noţiunea de 

"bun"în 
sensul art. 1 
din 
Protocolul 
nr.1 CEDO 

27-28.05.2010 
Craiova 
17.12.2010 
Craiova 

Popescu Gabriela Ionela - Engleză juridică 
 
- Interpretări 
jurisprudenţiale 
privind noţiunea de 

"bun"în 
sensul art. 1 
din 
Protocolul 
nr.1 CEDO 

iunie 2010 
Craiova 
17.12.2010 
Craiova 

Popa Viorica - CEDO – Aspecte 
civile 

16-17.12.2010 
Bucureşti 

Filimon Gabriela catrinel - Practică neunitară 
în materie 
civilă 

15-17.12.2010 
Bucureşti 

Marinescu Simona -Interpretări 
jurisprudenţiale 
privind noţiunea de 

"bun"în 
sensul art. 1 
din 
Protocolul 
nr.1 CEDO 

17.12.2010 
Craiova 

Dobrin Rodica Interpretări 
jurisprudenţiale 
privind noţiunea de 

"bun"în 
sensul art. 1 
din 
Protocolul 
nr.1 CEDO 

17.12.2010 
Craiova 

Otovescu Daniel Interpretări 
jurisprudenţiale 
privind noţiunea de 

"bun"în 
sensul art. 1 

17.12.2010 
Craiova 
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din 
Protocolul 
nr.1 CEDO 

Stancu Daniel Fănel Interpretări 
jurisprudenţiale 
privind noţiunea de 

"bun"în 
sensul art. 1 
din 
Protocolul 
nr.1 CEDO 

17.12.2010 
Craiova 

Ghiţă Adina Interpretări 
jurisprudenţiale 
privind noţiunea de 

"bun"în 
sensul art. 1 
din 
Protocolul 
nr.1 CEDO 

17.12.2010 
Craiova 

Stănilă Dan Verginica Spălarea de bani 14-17.04.2010 
Bucureşti 

Alexandroiu Gabriela - Anvelopa realocată 
 
-Judecarea 
infracţiunilor de 
corupţie. 
Criminalitate 
informatică 
- Mica reformă 

27-28.05.2010 
Bucureşti 
12-14.10.2010 
Sibiu 
 
 
 
18-19.12.2010 
Timişoara 

Tiugan Veronica -Conferinţa 
asigurărilor auto. 
- Drept procesual 
penal. Măsuri 
procesuale penale. 

15.11.2010 
Bucureşti 
15-17.12.2010 
Giroc 

Nicola Maria - Practică judiciară 
neunitară. 

aprilie 2010 
Bucureşti 

Florea Elvis -Combaterea 
discriminării 

26-29.04.2010 
Pârâul Rece 

2. Penală 

Samil Aurora -Criminalitate 
informatică 

27-28.05.2010 
Bucureşti 

Vasile Valentina - Drept bancar 
 
- Legea insolvenţei 
 
- Insolvenţa, o cale 
de trecere mai uşoară 
prin recesiune 

29-30.04.2010 
Bucureşti 
24-26.09.2010 
Moeciu 
19-21.11.2010 
Căciulata 

3. Comercială 

Osiceanu Ionica - Drept bancar 
 

29-30.04.2010 
Bucureşti 



 57 

- Conferinţa 
naţională a 
asigurărilor auro – 
RCA-ul şi daunele 
morale în România 

15.11.2010 
Bucureşti 

Marusciac Lelia - Practică neunitară 
în materie cmercială 

19-20.04.2010 
Bucureşti 

Dragomir Liliana -Unificarea 
jurisprudenţelor 
instanţelor şi 
parchetelor din 
România 
- Insolvenţa, o cale 
de a trece mai uşor 
prin recesiune 

20-21.04.2010 
Bucureşti 
 
 
 
19-21.11.2010 
Bucureşti 

Florescu Raluca - Programul de 
schimb EJTN între 
autorităţile judiciare 
- Congresul Naţional 
U.N.P.I.R. 
- Unificarea practicii 
judiciare in materia 
Dreptului Comercial 
- Insolvenţa, o cale 
de a trece mai uşor 
prin recesiune 
- EU Law on 
equality between 
woman and men 

01-14.03.2010 
Varşovia Polonia 
 
iunie 2010 
Mamaia 
21.06.2010 
Bucureşti 
 
19-21.11.2010 
Căciulata 
 
06-07.12.2010 
Germania 

Stoiculescu Natalia - EU Law on 
Equality between 
Women and Men in 
Practice 
- Program de schimb 
între autorităţile 
judiciare 
- Practică neunitară 
în materie 
administrativă 

06-07.12.2010 
Trier Germania 
 
 
18-29.10.2010 
Roma Italia 
 
10-11.06.2010 
Bucureşti 

Albu Adela - Practică neunitară 
în materie 
administrativă 
- Seminar CEDO în 
materie civilă 

15-16.06.2010 
Bucureşti 
 
16-17.12.2010 
Bucureşti 

Scumpieriu Alina - Practică neunitară 
în materie 
administrativă 

15-16.06.2010 
Bucureşti 

Iliescu Carmen - Seminar CEDO în 
materie civilă 

16-17.12.2010 
Bucureşti 

4. Contencios 
adm. şi fiscal 

Sandu Ecaterina - Seminar CEDO în 12-14.05.2010 
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materie civilă Giroc 
Ivănuş Monica - Seminar CEDO în 

materie civilă 
12-14.05.2010 
Giroc 

Gorgăneanu Cornelia - Practică neunitară 
în materie 
administrativă 

15-16.06.2010 
Bucureşti 

Arif Carmen - Probleme privind 
expertizele tehnice 
-Dreptul 
consumatorului 

martie 2010  
Timişoara 
15-16.04.2010 
Bucureşti 

Vişan Ilie Silviu - Unificarea 
jurisprudenţei 
instanţelor şi 
parchetelor din 
România în materie 
civilă. 
- Dreptul Uniunii 
Europene 
-Noţiunea de bun în 
sensul art. 1 din 
Protocolul Adiţional 
nr. 1 al CEDO 

iunie 2010 
Bucureşti 
 
 
 
 
noiembrie 2010 
Bucureşti 
decembrie 2010 
Craiova 

Nicu Mircea - Dreptul asigurărilor 
sociale 

decembrie 2010 
Bucureşti 

Cadea Aurelian - Dreptul muncii octombrie 2010 
Bârlad 

Simion Gabriela - Dreptul muncii octombrie 2010 
Bucureşti 

Spiridon Doina - Dreptul asigurărilor 
sociale 
- Iniţiere în engleza 
juridică 

decembrie 2010  
Giroc 
iunie 2010 
Craiova 

Dinu Claudia - Etică şi deontologie 
profesională 
- Iniţiere în engleza 
juridică 

mai 2010 
Craiova 
iunie 2010 
Craiova 

Firu Marga - Drept comunitar aprilie 2010 
Bucureşti 

Vărzaru Eugenia - Drept comunitar septembrie 2010 
Giroc 

Gavrilă Mariana - Iniţiere în engleza 
juridică 

iunie 2010 
Craiova 

5. Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Mititelu Carmen -Aplicarea 
Regulamentului 
1227 bis privind 
Cooperarea 
Internaţională în 
materia minorilor 
- Conferinţa 

septembrie 2010 
Timişoara 
 
 
 
 
noiembrie 2010 
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Naţională privind 
stabilirea optim de 
activitate. 

Bucureşti 

Caimac Adriana - Iniţiere în engleza 
juridică 
- Combaterea 
discriminării 
- Mediere şi arbitraj 

iunie 2010 
Craiova 
aprilie 2010 
Pârâul Rece 
iunie 2010 
Craiova 

Bădulescu Ştefana - Seminar CEDO 11-12.10.2010 
Georcotină Marioara - Modificările aduse 

Codului de 
procedură civilă 
aduse prin Legea nr. 
202/2010 
- Justiţia pentru 
minori 

13-15.12.2010 
Timişoara 
 
 
 
aprilie 2010 
Bucureşti 

Cojocaru Bichea Camelia Etică şi deontologie 
profesională 

10-11.05.2010 
Craiova 

Comănescu Cristina Justiţia pentru minori 25-26.11.2010 
Bucureşti 

6. Minori şi 
familie 

Badea Ion - Justiţie şi 
criminalitate 
- Metodologia de 
investigare a 
infracţiunilor de 
corupţie 

septembrie 2010 
Târgu-Jiu 
07-09.06.2010 
Bucureşti 
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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 

Bănică Violeta - Aplicaţii ECRIS 4 01-03.11.2010 
Bucureşti 

1. Civilă 

Drăguşin Georgeta - Drept procesual 
civil 

20-23.09.2010 
Giroc 

Fuiorea Aurelia -Cooperare 
internaţională în 
materie penală 

19-21.05.2010 
Giroc 

Dascălu Dănuţa - Drept procesual 
penal 

17-19.05.2010 
Giroc 

2. Penală 

Aramă Constantina - Drept procesual 
penal 

08-10.09.2010 
Giroc 

Drăguşin Marcela -Procedura 
insolvenţei 

07-09.10.2010 
Giroc 

3. Comercială 

Arnăutu Narcisa -Procedura 
insolvenţei 

07-09.10.2010 
Giroc 

4. Contencios 
adm. şi fiscal 

Gonciulea Maria  - Actul administrativ 
 

28-30.06.2010 
Giroc 

7 Arhiva Ivan Ioan Deontologie şi 
comunicare 

01-03.11.2010 
Buziaşi 
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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. Managementul resurselor umane reprezintă abilitatea conducerii de a 
realiza competenţele instanţei folosind eforturile judecătorilor şi personalului 
auxiliar de specialitate 

La nivelul conducerii instanţei, preocuparea permanentă pentru realizarea 
unui management eficient al resurselor umane, pentru asigurarea unei dimensionări 
echilibrate a volumului de activitate raportat la fiecare complet de judecată trebuie să 
se traducă în următoarele măsuri: 
- stabilirea prin ordin de serviciu sau decizie, pentru fiecare salariat, a atribuţiilor 

specifice, pentru a se evita identităţile de atribuţii şi, implicit, lipsa unei 
responsabilizări eficiente; 
- păstrarea unui contact permanent între judecătorul delegat şi compartimentul de 

care răspunde. Trebuie evitată măsura controalelor excesive, lipsite de colaborare şi 
înlocuită cu verificări continue, preventive care să înlăture necesitatea aplicării 
sancţiunilor disciplinare; 

 

- motivarea personalului auxiliar din fiecare compartiment în a face propuneri 
privind propriile criterii de performanţă şi acordarea autorităţii necesare pentru 
îndeplinirea lor, stimularea performanţelor; 
- sporirea competenţelor grefierului de şedinţă, prin delegarea unor sarcini 

administrative, care în prezent sunt în sarcina judecătorului, în cele trei momente 
principale ale activităţii acestuia (anterior, în timpul şi după şedinţă, de exemplu: 
întocmirea fişei preliminare a fiecărui dosar, o implicare mai mare în relaţia cu 
avocaţii şi justiţiabilii, redactarea unor hotărâri standardizate); 
 

- efectuarea unor demersuri în vederea suplimentării posturilor de grefier- arhivar; 
- o organizare a activităţii şi o repartiţie a sarcinilor mai eficiente la nivelul 

instanţei. 
 Pentru desfăşurarea activitatii la standarde europene se impune realizarea 

urmatoarelor obiective: 
- interconectarea reţelei IT interne cu cele ale instituţiilor cu activitate 

conexă, respectiv inspectoratul judeţean de poliţie, primăriile localităţilor 
arondate, penitenciare precum şi celelalte instituţii locale şi centrale ale 
administraţiei publice, în vederea accesării în timp real a informaţiilor necesare. 
Această măsură ar fi de natură a îmbunătăţi considerabil creşterea gradului de 
acurateţe în privinţa difuzării şi obţinerii de informaţii strict necesare în domenii 
sensibile, precum luarea şi punerea în executare a măsurilor preventiv-coercitive. 
De asemenea, ar conduce la soluţionarea cu celeritate a cauzelor în care se 
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consideră necesară obţinerea de relaţii din partea instituţiilor menţionate, prin 
accesarea directă a site-urilor acestora şi consemnarea informaţiilor într-un referat 
întocmit de grefierul de şedinţă; 

- dotarea aplicaţiei ECRIS cu un modul statistic, astfel încât să se renunţe la 
înregistrarea manuală; 

-reducerea substanţială a numărului de categorii statistice de bază pentru 
clasificarea cauzelor; 

-dezvoltarea aplicaţiei ECRIS pentru a permite introducerea unor informaţii 
mai detaliate cu privire la aspecte importante ale cauzelor; 

-finalizarea procesului de implementare a numărului unic al dosarului, în toate 
fazele procesuale parcurse de o cauză, în scopul facilizării accesului la dosar şi 
controlului de către persoanele responsabile; 

-punerea la dispoziţia persoanelor interesate în cauză (părţi, avocaţi, experţi) 
a conţinutului dosarului, pe suport   informatic (realizat prin scanarea filelor 
dosarului) prin intermediul reţelei internet, acces permis prin utilizarea unei parole 
personalizate. 

- transferul unor sarcini administrative, non-judiciare,de la judecători la 
grefieri; 

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. Esenţiala in motivarea personalului a fost 
comunicarea directa si constanta dintre conducerea instantei si colectivul de 
judecatori. Informarea corecta si la timp a judecătorilor si personalului auxiliar 
in legatura cu deciziile luate de conducerea instantei a contribuit la cresterea 
transparentei si a increderii in deciziile acestora.  

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 

 
 
Pornind de le ideea că în centrul sistemului nu stă judecătorul sau instanţa 

ci justiţiabilul care este utilizatorul serviciilor create de către stat pentru 
protecţia drepturilor sale, şi are tot dreptul sa fie informat şi tratat cu respect, 
pentru creşterea gradului de transparentă a funcţionării instanţei au fost luate 
următoarele măsuri: 
 - afişarea pe site-ul instanţei a programului privind activitatea completelor 
de judecată;  
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 - afişarea la avizier a programului săptămânal al şedinţelor de judecată 
(ziua, ora, componenţa completului de judecată) a listelor de judecată;  
 - pe site-ul instanţei sunt postate informaţii generale privind instanţa, 
drepturile şi obligaţiile justiţiabililor, obligaţiile personalului faţă de aceştia,  
Regulamentul de ordine interioara al instanţelor; 
 - organizarea manifestărilor de tipul " uşilor deschise " cu prilejul Zilei 
Justiţiei; 
 - optimizarea activităţii Biroului de Informare şi Relaţii Publice şi a 
compartimentelor ce au legătură directă şi permanentă cu publicul (arhiva, 
registratura, birou executări).  

Toate cererile adresate Biroului de Informare şi Relaţii Publice au primit 
răspuns în termenul legal şi potrivit dispoziţiilor Legii 544/2001.  

În anul 2010 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 "Buletinul Informativ" 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. 
 Buletinul Informativ cuprinde: 
 - Modul în care este organizat tribunalul; 
 - Numele şi prenumele persoanelor din conducerea tribunalului şi al 
purtătorului de cuvânt; 
 - Coordonatele prin care poate fi contactat tribunalul – sediu, număr de 
telefon, fax, adresă de e-mail şi adresa paginii de internet. 
 Pe pagina de internet a Tribunalului Dolj au fost publicate următoarele 
informaţii de interes public: 
 - 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. 
 În cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice au fost înregistrate un 
număr de 34 de solicitări de informaţii, răspunsul fiind transmis în termenul 
prevăzut de lege. 
 În anul 2010 au fost emise 13 comunicate de presă şi un extras din 
Raportul de Activitate pe anul 2009. 
 În Registrul cu înregistrări din ziarele locale au fost înregistrate 204 
poziţii reprezentând articole cu privire al activitatea Tribunalului Dolj în anul 
2010. 
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 Monitorizarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 a vizat în principal 
următoarele aspecte : 

a) La nivelul instanţei nu au fost înregistrate cazuri în care să se fi 
exercitat drepturile stabilite în cap. IV din Legea nr.677/2001, situaţie care să 
impună informarea autorităţii de supraveghere. 

b) Masuri tehnice pentru protejarea datelor cu caracter personal 
 
 
 

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

 
 

Pe parcursul anului 2010, Biroul Informatică a realizat o actualizare 
permanentă a datelor cuprinse pe site-ul Tribunalului Dolj. 

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 11 
2. Penală 11 
3. Comercială 13 
4. Contencios adm. şi fiscal 5 
5. Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale 
18 

6. Minori şi familie 14 
7. TOTAL 72 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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; 
- 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. 
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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. 
 
 Comisiile au avut în vedere şi principiile evaluării: 

• Evaluarea pe baza indicatorilor de performanţă. 
• Evaluarea participativă. 
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• 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. 
 

In contextul general al reformării sistemului judiciar Tribunalul Dolj şi-a 
orientat activităţile manageriale spre îndeplinirea cu precădere a următoarelor 
obiective: reorganizarea ca serviciu public; creşterea calităţii actului de justiţie; 
îmbunătăţirea imaginii instanţei. 

In vederea realizării acestor obiective conducerea administrativă şi-a asumat 
urmărirea unor direcţii prioritare de acţiune, în scopul îmbunătăţirii relaţiilor de 
conducere, a relaţiilor cu publicul şi a celor organizaţionale: 

- eficientizarea şi transparenţa actului de conducere; 
- eficientizarea activităţii instanţei; 
- sporirea eficienţei prin gestionarea corectă a resurselor umane şi 
materiale; 
- transparenţa activităţii instanţei. 

In principal, managementul instanţei a fost orientat spre crearea unui climat 
organizaţional de natură a pune bazele creării şi consolidării unei culturi 
organizaţionale, extrem de necesară în sistemul judiciar. Managementul 
participativ este singura formă compatibilă în raport cu structura şi formaţia 
personalului din sistemul judiciar. 

 
 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. 
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 d. Din totalul de 24.245 hotărâri pronunţate, au fost atacate 4.552 hotărâri, 
din care au fost desfiinţate în căile de atac un număr de 428 hotărâri, 
reprezentând un indice de desfiinţare de 1,78%. 
 
  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 2010. 

 
 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 10 
Comercială 9 
Contencios administrativ şi fiscal 10 
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 13 
Minori şi familie 6 
TOTAL 63 
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 Rezultă că din numărul de 72 de judecători, 63 au fost efectiv în 
activitatea de judecată. 
 Au fost suspendaţi din funcţie 2 judecători, 1 post de vicepreşedinte, 3 
posturi de preşedinte de secţie, 3 posturi de judecător sunt vacante.  
  
Schema de personal pe anul 2010 se prezintă astfel: 

Secţia 
Compartimentul 

Nr. 
judecători 

Pers. 
auxiliar 

Funcţionari 
publici 

Pers. 
contractual 

Asist. 
judiciari 

Cons. 
probaţiune 

Şoferi Pers. 
conex 

Specialişti 
IT 

Civilă 
 

15 11        

Penală 
 

10 12        

Comercială 
 

9 11        

Contencios adm. 
şi fiscal 

10 9        

Conflicte de 
muncă  

13 10        

Minori şi familie 
 

6 6        

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 
 

      3 5  

Specialişti IT 
 

        6 

TOTAL 63 76 9 0 15 10 3 5 6 
         * 1 consilier de probaţiune suspendat din funcţie începând cu data de 20.06.2008, (exercitat mandat de vicepreşedinte 
C.J. Dj);  
 * 2 judecători suspendaţi din funcţie începând cu data de 20.05.2010 respectiv 14.06.2010; 

* 7 posturi de judecător vacante, la data de 31.12.2010; 
 * 1 post de grefier vacant, la data de 31.12.2010; 
 * 1 post de aprod vacant, la data de 31.12.2010; 
 * 1 post de şofer vacant, la data de 31.12.2010; 
 * 1 post de muncitor vacant, la data de 31.12.2010; 
 * 3 posturi de consilier de probaţiune vacante, la data de 31.12.2010; 
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4.2. Resursele materiale aflate la dispoziţia  

tribunalului în anul 2010. 
 

 
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 2010 a fost de 41.670.500 RON, 
fiind deschise credite în valoare de 41.637.531 RON, având următoarea 
structură: 

I. 39.020.321 RON – cheltuieli de personal; 
II. 2.501.893 RON – bunuri şi servicii; 
III.    19.279 RON – acţiuni de sănătate; 
IV. 3.402 RON -  finanţare naţională; 
V. 92.636 RON – asistenţă socială 
Execuţia bugetară a fost de 99,46% şi pe titluri se prezintă astfel: 
 
I. Cheltuieli de personal: 
 - Buget total – 39.030.000 RON 
 - Credite deschise – 39.020.321 RON 
 - Plăţi nete de casă – 39.020.097 RON 
 - Execuţie bugetară – 100% 
Structura plăţilor nete de casă: 
- Salarii, delegaţii, chirii, contravaloare transport – 30.677.475 RON 
- Contribuţii aferente plătite de angajator – 8.268.268 RON 
- Medicamente – 74.354 RON 
 
II. Bunuri şi servicii: 
 - Buget total 2.523.000 RON 
 - Credite deschise – 2.501.893 RON 
 - Plăţi nete de casă – 2.500.973 RON 
 - Execuţie bugetară – 99,963% 
Structura bunurilor şi serviciilor: 
- Bunuri şi servicii – 1.012.192 RON 
- Reparaţii curente – 7.432 RON 
- Bunuri de natura obiectelor de inventar – 8.824 RON ( birouri, 

ştampile, drapele, fişete ) 
- Deplasări – 18.826 RON 
- Cărţi şi publicaţii – 3.024 RON 
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- Consultanţă şi expertiză – 4.000 RON expertize contabile şi evaluări 
terenuri şi clădiri 

- Pregătire profesională – 4.000 RON 
- Ajutor public judiciar – 1.330.000 RON – onorarii avocaţi oficiu 
- Alte cheltuieli – 112.675 RON din care: 
- prime de asigurare non-viaţă – 13.886  
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 98.789 RON  (traduceri şi 

expertize medico-legale)  
 

III. Ac ţiuni de sănătate: 
 - Buget total – 20.000 RON 
 - Credite deschise – 19.279 RON 
 - Plăţi nete de casă – 19.279 RON – control medical periodic 
 - Execuţie bugetară – 100% 

 
IV. Finan ţare naţională: 
 - Buget total – 3.500 RON 
 - Credite deschise – 3.402 RON 
 - Plăţi nete de casă – 3.401 RON – delegaţii judecători 
 - Execuţie bugetară – 99,97% 
 
V. Asistenţă socială: 
 - Buget total – 94.000 RON 
 - Credite deschise – 92.636 RON 
 - Plăţi nete de casă – 92.636 RON – 2.500 RON asigurări sociale, 

90.136 ajutoare sociale în numerar ( indemnizaţii la pensionare judecători) 
 - Execuţie bugetară – 100% 

 
Pentru anul 2011 au fost alocate sume pentru reparaţii capitale astfel:  
- Judecătoria Craiova 30,000 RON;  
- Judecătoria Segarcea 30,000 RON;  
- Judecătoria Băileşti 30,000 RON; 
- Judecătoria Calafat 30,000 RON. 
 Sumele alocate se vor utiliza în primă fază pentru expertize tehnice şi 

proiecte. 
Structura cheltuielilor privind hârtia, coperţi dosare, materiale pentru 

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

Instanţa TOTAL 
Tribunalul Dolj 864.974 RON 
Judecătoria Craiova 710.000 RON 
Judecătoria Băileşti 207.292 RON 
Judecătoria Calafat 184.814 RON 
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Judecătoria Filiaşi 139.435 RON 
Judecătoria Segarcea 177.945 RON 

 
Tribunalul Dolj 

Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 33 7,62 
agrafe 192 56,06 
mine pix 73 8,15 
creion 152 14,74 
lipici 100 34,70 
carbon 0 0,00 
tus 18 11,78 
caiet student 38 104,69 
caiet 48 file 49 26,18 
perforator 27 124,26 
capsator 76 171,84 
capse 750 217,35 
tusiera   0,00 
hartie copiator 2535 27.519,20 
hartie scris 32 476,00 
coperti dosar 36950 6.824,67 
dosar sina 2024 418,16 
rola fax   0,00 
dosar incopciat 190 42,96 
biblioraft 138 402,06 
dosar PVC 115 36,95 
hartie ambalaj 700 110,95 
plic C4 2350 243,70 
plic C5 1110 57,94 
plic C6 10220 248,35 
plic burduf 725 305,59 
sfoara 444 1.215,23 
cartus Lexmark T 642 74 65.322,39 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 1 401,03 
cartus copiator Xerox 9 2.727,52 
cartus copiator Xerox 1 702,10 
cartus HP pt fax 2 0,00 
cartus HP pt fax 2 94,72 
cartus copiator MF 3110 5 952,00 
cartus cop Canon IR 1600     



 75 

cartus cop Canon IR 2270 5   
cartus copiator Canon     
cart fax Brother 6000 pag 6 1.887,61 
registre A 3 105 1.561,88 
registre A 4 218 2.022,71 
registre A 5 12 62,04 
Total materiale funct 59481 114.413,11 
maturi 41 205,00 
detergent 30 105,00 
detartrant 28 236,32 
domestos 25 275,00 
cif 9 99,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila 6 82,11 
soluţie geam 19 142,44 
biocarpet 11 126,44 
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 142 709,60 
bec E 27 160 238,08 
bec E 14 60 119,65 
startere 30 52,50 
mouse 43 704,10 
prelungitor 38 1.101,56 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator 30 641,59 
DVD  50 27,97 
CD  21 12,00 
mouse   0,00 
Total materiale gospod 761 4.939,06 
apa,canal   22.606,42 
gunoi   7.924,85 
gaze, en termica,motorina   28.750,45 
telefoane   22.144,35 
en electrica   120.099,27 
Total utilitati   201.525,34 
plicuri si recomandate   26.178,60 
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TOTAL GENERAL   347.056,11 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    31.898,00 
chelt pe dosar rechizite   3,59 
nr coli h copiator/dosar 39,74 0,08 
cartuse/dosar   0,0030 
chelt poştale pe dosar   0,82 
chelt totala/dosar   10,88 
telefoane / dosar   0,69 
   
nr persoane pe instanta   190,00 
apa, canal, gunoi/persoana   160,69 
en el / pers   632,10 
   
   
   
  Total chelt gen 
pondere chelt pe instantă   0,38 
   
avocaţi +OUG 
51/2008=1367859 lei 1367859 517.917,87 
   
   
Total chelt pe instanta ,    
inclusiv avocatii si OUG 
51/2008   864.973,98 
chelt personal   2010 39010128 21.065.469 
TOTAL 2010  21.930.443,10 
Pondere ch pers in total chelt 96,06 

 
Judecătoria Craiova 

Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 85 19,64 
agrafe 30 8,76 
mine pix   0,00 
creion   0,00 
lipici 10 3,47 
carbon 0 0,00 
tus   0,00 
caiet student 30 82,65 
caiet 48 file   0,00 
perforator 8 36,82 
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capsator 16 36,18 
capse 222 64,34 
tusiera   0,00 
hartie copiator 2440 26.487,91 
hartie scris 2 29,75 
coperti dosar 43900 8.108,33 
dosar sina   0,00 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 35 101,97 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 250 39,63 
plic C4 1650 171,11 
plic C5 5510 287,62 
plic C6 15880 385,88 
plic burduf 1180 497,37 
sfoara 157 429,71 
cartus Lexmark T 642 77 67.970,60 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 2 802,06 
cartus copiator Xerox 12 3.636,69 
cartus copiator Xerox 3 2.106,30 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 
3110     
cartus cop Canon IR 
1600     
cartus cop Canon IR 
2270 4   
cartus copiator Canon     
cart fax Brother 6000 
pag 8 2.516,81 
registre A 3 95 1.413,13 
registre A 4 307 2.848,50 
registre A 5 14 72,38 
Total materiale funct 71927 118.157,58 
maturi 10 50,00 
detergent 71 248,50 
detartrant 32 270,08 
domestos 35 385,00 



 78 

cif 5 55,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila 6 82,11 
soluţie geam 18 134,95 
biocarpet 1 11,49 
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 12 59,97 
bec E 27 425 632,40 
bec E 14 230 458,67 
startere   0,00 
mouse 33 540,36 
prelungitor   0,00 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator 30 641,59 
DVD  70 39,15 
CD    0,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 978 3.609,26 
apa,canal   5.314,64 
gunoi   6.480,65 
gaze, en 
termica,motorina   60.158,98 
telefoane   5.412,87 
en electrica   54.133,50 
Total utilitati   131.500,64 
plicuri si 
recomandate   31.608,10 
TOTAL GENERAL   284.875,58 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    52.350,00 
chelt pe dosar rechizite   2,26 
nr coli h copiator/dosar 23,30 0,05 
cartuse/dosar   0,0019 
chelt poştale pe dosar   0,60 
chelt totala/dosar   5,44 
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telefoane / dosar   0,10 
   
nr persoane pe instanta   132,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   89,36 
en el / pers   410,10 
   
   
   
 916.600,58  
pondere chelt pe 
instantă   0,31 
   
avocaţi +OUG 
51/2008=1367859 lei  425.124,78 
   
   
Total chelt pe 
instanta ,    inclusiv 
avocatii si OUG 
51/2008   710.000,36 
chelt personal   2010  11.937.099 
TOTAL 2010  12.647.099,53 
Pondere ch pers in total chelt  94,39 

Judecătoria Bailesti 
Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 165 38,12 
agrafe 65 18,98 
mine pix 50 5,58 
creion   0,00 
lipici 4 1,39 
carbon   0,00 
tus   0,00 
caiet student 0 0,00 
caiet 48 file   0,00 
perforator 0 0,00 
capsator 1 2,26 
capse 0 0,00 
tusiera   0,00 
hartie copiator 430 4.667,95 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 5100 941,97 
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dosar sina 50 10,33 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 480 76,08 
plic C4 860 89,18 
plic C5 4600 240,12 
plic C6 8500 206,55 
plic burduf 225 94,84 
sfoara 60 164,22 
cartus Lexmark T 642 9 7.944,62 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 1 401,03 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus copiator Xerox 3 2.106,30 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 
3110   0,00 
cartus cop Canon IR 
1600 3 247,80 
cartus cop Canon IR 
2270   0,00 
cartus copiator Canon   0,00 
cart fax Brother 6000 
pag 2 629,20 
registre A 3 33 490,88 
registre A 4 31 287,63 
registre A 5 9 46,53 
Total materiale funct 20681 18.711,55 
maturi 29 145,00 
detergent 21 73,50 
detartrant 20 168,80 
domestos 15 165,00 
cif 2 22,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 12 89,96 
biocarpet 16 183,92 
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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 0,00 
bec E 27 40 59,52 
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 
CD    0,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 176 1.032,20 
apa,canal   4.135,43 
gunoi   410,69 
gaze, en 
termica,motorina   22.232,08 
telefoane   2.226,00 
en electrica   23.319,11 
Total utilitati   52.323,31 
plicuri si 
recomandate   11.105,40 
TOTAL GENERAL   83.172,46 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    5.248,00 
chelt pe dosar rechizite   3,57 
nr coli h copiator/dosar 40,97 0,08 
cartuse/dosar   0,0030 
chelt poştale pe dosar   2,12 
chelt totala/dosar   15,85 
telefoane / dosar   0,42 
   
nr persoane pe instanta   20,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   227,31 
en el / pers   1.165,96 
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pondere chelt pe 
instantă   0,09 
   
avocaţi +OUG 
51/2008=1367859 lei  124.119,71 
   
   
Total chelt pe 
instanta ,    inclusiv 
avocatii si OUG 
51/2008   207.292,17 
chelt personal   2010  1.638.425 
TOTAL 2010  1.845.717,54 
Pondere ch pers in total chelt  88,77 

Judecătoria Calafat 
Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 60 13,86 
agrafe 30 8,76 
mine pix   0,00 
creion   0,00 
lipici 55 19,09 
carbon   0,00 
tus   0,00 
caiet student 0 0,00 
caiet 48 file   0,00 
perforator 0 0,00 
capsator 0 0,00 
capse 20 5,80 
tusiera   0,00 
hartie copiator 290 3.148,15 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 4400 812,68 
dosar sina 30 6,20 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 300 47,55 
plic C4 110 11,41 
plic C5 2200 114,84 
plic C6 5000 121,50 
plic burduf   0,00 
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sfoara 25 68,43 
cartus Lexmark T 642 6 5.296,41 
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 1 702,10 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 
3110   0,00 
cartus cop Canon IR 
1600   0,00 
cartus cop Canon IR 
2270   0,00 
cartus copiator Canon   0,00 
cart fax Brother 6000 
pag 1 314,60 
registre A 3 15 223,13 
registre A 4 13 120,62 
registre A 5 0 0,00 
Total materiale funct 12556 11.035,11 
maturi 8 40,00 
detergent 15 52,50 
detartrant 4 33,76 
domestos 4 44,00 
cif 0 0,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 5 37,49 
biocarpet 2 22,99 
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 0,00 
bec E 27 70 104,16 
bec E 14   0,00 
startere   0,00 
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mouse   0,00 
prelungitor   0,00 
tastatura calculator   0,00 
tastatura calculator   0,00 
DVD    0,00 
CD    0,00 
mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 108 334,89 
apa,canal   3.254,32 
gunoi   1.001,38 
gaze, en 
termica,motorina   27.735,37 
telefoane   2.461,62 
en electrica   18.623,00 
Total utilitati   53.075,69 
plicuri si 
recomandate   9.707,65 
TOTAL GENERAL   74.153,35 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    3.561,00 
chelt pe dosar rechizite   3,10 
nr coli h copiator/dosar 40,72 0,08 
cartuse/dosar   0,0020 
chelt poştale pe dosar   2,73 
chelt totala/dosar   20,82 
telefoane / dosar   0,69 
   
nr persoane pe instanta   21,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   202,65 
en el / pers   886,81 
   
   
   
   
pondere chelt pe 
instantă   0,08 
   
avocaţi +OUG 
51/2008=1367859 lei  110.660,33 
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Total chelt pe 
instanta ,    inclusiv 
avocatii si OUG 
51/2008   184.813,67 
chelt personal   2010  1.716.446 
TOTAL 2010  1.901.259,31 
Pondere ch pers in total chelt  90,28 

Judecătoria Filiasi 
Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 105 24,26 
agrafe 36 10,51 
mine pix   0,00 
creion 8 0,78 
lipici 5 1,74 
carbon   0,00 
tus   0,00 
caiet student 5 13,78 
caiet 48 file   0,00 
perforator 0 0,00 
capsator   0,00 
capse   0,00 
tusiera   0,00 
hartie copiator 165 1.791,19 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 1700 313,99 
dosar sina 35 7,23 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 250 39,63 
plic C4 600 62,22 
plic C5   0,00 
plic C6 2400 58,32 
plic burduf   0,00 
sfoara 40 109,48 
cartus Lexmark T 642 9 7.944,62 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 2 802,06 
cartus copiator Xerox   0,00 
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cartus copiator Xerox 1 702,10 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 
3110   0,00 
cartus cop Canon IR 
1600 1 82,60 
cartus cop Canon IR 
2270   0,00 
cartus copiator Canon   0,00 
cart fax Brother 6000 
pag   0,00 
registre A 3 18 267,75 
registre A 4 22 204,13 
registre A 5 4 20,68 
Total materiale funct 5406 12.457,04 
maturi 15 75,00 
detergent 15 52,50 
detartrant 0 0,00 
domestos   0,00 
cif 0 0,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
pronto parchet   0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam   0,00 
biocarpet 0 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 48 239,87 
bec E 27 100 148,80 
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 
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mouse   0,00 
Total materiale 
gospod 182 601,71 
apa,canal   1.769,90 
gunoi   556,02 
gaze, en 
termica,motorina   10.954,10 
telefoane   2.084,27 
en electrica   21.555,08 
Total utilitati   36.919,37 
plicuri si 
recomandate   5.967,70 
TOTAL GENERAL   55.945,82 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    2.185,00 
chelt pe dosar rechizite   5,70 
nr coli h copiator/dosar 37,76 0,08 
cartuse/dosar   0,0059 
chelt poştale pe dosar   2,73 
chelt totala/dosar   25,60 
telefoane / dosar   0,95 
   
nr persoane pe instanta   18,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   129,22 
en el / pers   1.197,50 
   
   
   
   
pondere chelt pe 
instantă   0,06 
   
avocaţi +OUG 
51/2008=1367859 lei  83.488,92 
   
   
Total chelt pe 
instanta ,    inclusiv 
avocatii si OUG 
51/2008   139.434,75 
chelt personal   2010  1.326.344 
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TOTAL 2010  1.465.779,10 
Pondere ch pers in total chelt  90,49 

Judecătoria Segarcea 
Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 10 2,31 
agrafe 0 0,00 
mine pix   0,00 
creion   0,00 
lipici 0 0,00 
carbon   0,00 
tus   0,00 
caiet student 4 11,02 
caiet 48 file   0,00 
perforator 0 0,00 
capsator   0,00 
capse 5 1,45 
tusiera   0,00 
hartie copiator 245 2.659,65 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 2500 461,75 
dosar sina   0,00 
rola fax   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 2 5,83 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 550 87,18 
plic C4 650 67,41 
plic C5 1900 99,18 
plic C6 3300 80,19 
plic burduf 20 8,43 
sfoara 13 35,58 
cartus Lexmark T 642 7 6.179,15 
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 HP pt fax   0,00 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 
3110   0,00 
cartus cop Canon IR   0,00 
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1600 
cartus cop Canon IR 
2270   0,00 
cartus copiator Canon   0,00 
cart fax Brother 6000 
pag   0,00 
registre A 3 14 208,25 
registre A 4 17 157,73 
registre A 5 0 0,00 
Total materiale funct 9237 10.065,09 
maturi 5 25,00 
detergent 6 21,00 
detartrant 2 16,88 
domestos 2 22,00 
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 
saci menajeri   0,00 
sapun lichid   0,00 
prosop hârtie   0,00 
tub neon 20 99,94 
bec E 27 0 0,00 
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 42 324,50 
apa,canal   2.359,26 
gunoi   0,00 
gaze, en   32.350,10 
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termica,motorina 
telefoane   2.389,53 
en electrica   17.264,43 
Total utilitati   54.363,32 
plicuri si 
recomandate   6.644,35 
TOTAL GENERAL   71.397,27 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    3.428,00 
chelt pe dosar rechizite   2,94 
nr coli h copiator/dosar 35,74 0,07 
cartuse/dosar   0,0020 
chelt poştale pe dosar   1,94 
chelt totala/dosar   20,83 
telefoane / dosar   0,70 
   
nr persoane pe instanta   16,00 
apa, canal, 
gunoi/persoana   147,45 
en el / pers   1.079,03 
   
   
   
   
pondere chelt pe 
instantă   0,08 
   
avocaţi +OUG 
51/2008=1367859 lei  106.547,39 
   
   
Total chelt pe 
instanta ,    inclusiv 
avocatii si OUG 
51/2008   177.944,65 
chelt personal   2010  1.326.344 
TOTAL 2010  1.504.289,00 
Pondere ch pers in total chelt  88,17 
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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.  
 
 
Raporturile Tribunalului cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au 

desfăşurat în cursul anului 2010 în coordonatele stabilite de Legea nr.317/2004, 
Legea nr.303/2004 şi Legea nr.304/2004, acesta fiind perceput ca un garant al 
independentei justiţiei. 
 Sub acest aspect membrii Consiliului Superior al Magistraturii au 
desfăşurat acţiuni de informare in legătura cu hotărârile relevante luate atât de 
plenul Consiliului Superior al Magistraturii cât şi de secţia pentru judecători. 
 În cadrul Tribunalului Dolj au fost transpuse în activitatea instanţei 
hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii. 
 Punctele de vedere solicitate de Consiliul Superior al magistraturii au fost 
discutate in Adunarea generala a judecatorilor, iar răspunsurile inaintate  au 
reprezentat punctul de vedere comun al tuturor judecătorilor.  
 De asemenea, s-a urmărit punerea la dispozitia inspectorilor din cadrul 
Inspectiei Judiciare – Sectia pentru judecători- a tuturor datelor solicitate, într-un 
termen foarte scurt.  
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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. 
  
 
 
 

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. Pe parcursul anului 2010, în  activitatea realizată de instanţa  s-au 
respectat drepturile si libertăţile persoanelor, asigurându-se informarea 
cetăţenilor cu privire la procedurile judiciare şi modul de funcţionare a 
sistemului judiciar.  

Amintim, în acest context, iniţiativa de a pune la dispoziţia celor care 
vizitează instanţa noastră a unor pliante cu caracter informativ care au avut ca temă 
drepturile şi obligaţiile circumscrise domeniului juridic pe care le are un justiţiabil. De 
asemenea, instanţa a urmărit informarea cetăţenilor în legătură cu programul de lucru 
cu publicul. Aceste pliante împreună cu ghidurile de orientare pentru justiţiabili şi 
alte materiale informative au fost oferite justiţiabililor şi cu ocazia Zilei uşilor 
deschise. 

De asemenea, funcţionează infochioşcuri puse la dispoziţia persoanelor 
interesate, în locuri accesibile. 
 Conducerea instanţei s-a implicat in asigurarea condiţiilor necesare în 
vederea desfăşurării optime a programului de lucru cu publicul prin impunerea 
respectării programului stabilit prin afişarea in  locuri vizibile a anunţurilor, 
informaţiilor, etc.  
 
  
  
  
 
 
 
 
 



 94 

 
 

CAPITOLUL 6 
 

CONCLUZII 
 

 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 pozitive constituie meritul întregului personal, care, prin 
îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu şi prin crearea şi 
menţinerea unui climat de lucru propice, destins, s-a mobilizat în depăşirea 
problemelor inerente procesului de reformă. 

Pentru îmbunătăţirea indicatorilor de calitate se impune crearea unei 
legislaţii clare şi stabile în vederea aplicării si interpretării unitare a dispoziţiilor 
legale, mărimea schemelor de personal pentru asigurarea condiţiilor de 
aprofundare a fiecărei cauze şi aplicării practicii judiciare la nivelul instanţelor 
naţionale cât şi a celor  comunitare  şi pentru desfăşurarea activităţii în condiţii 
optime. 

Performanţa nu poate fi obţinută, însă fără eforturi financiare care trebuie 
asumate la nivel central, alături de reforma mentalităţilor care stau la baza  
funcţionării  sistemului actual. 
În  consecinţă, se impune  necesitatea creări şi administrării bugetului justiţiei de 
către  organisme interne ale acestuia (respectiv  Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie) care au o directă implicare în mecanismul de feedback de procesare a 
informaţiilor interne, fiind şi direct cointeresate  în gestionarea cât mai eficientă 
a resurselor  de care dispune sistemul său propriu 
 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. 
 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. 
 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 
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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. 
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