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CAPITOLUL I  
 
 

 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. 

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 Glogoveanu” 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 în cursul anului 2012 urmează a se obţine autorizaţia 

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

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

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

asigurări sociale, Secţia II civilă şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal.  

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

fiind planificate în doi-trei timpi. 
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Tribunalului Dolj are în circumscripţia sa administrativ – jurisdicţională  

5 judecătorii. Tribunalul Dolj are arondate următoarele judecătorii: Judecătoria 

Craiova, Judecătoria Filiaşi, Judecătoria Băileşti, Judecătoria Segarcea şi 

Judecătoria Calafat. 

Instanţele judecătoreşti aflate în raza de activitate a Tribunalului Dolj, 

conform evaluării f ăcute în cursul anului 2011 de conducerea tribunalului, 

funcţionează în clădiri care necesită fie reparaţii capitale (Craiova, Segarcea, 

Băileşti), fie reparaţii curente (Filiaşi.) 

La finalul anului 2011 au intervenit modificări în schema de personal a 

Judecătoriei Calafat căreia i s-a redus numărul de posturi alocate cu un post. 

Sub aspectul volumului de activitate Tribunalul Dolj, împreună cu 

instanţele din raza sa de activitate a avut pe rol în anul 2011 105.650 de cauze, 

soluţionând din acestea un număr de 83.651. 
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CAPITOLUL 2 
 

 ANALIZA ACTIVIT ĂŢII TRIBUNALULUI 
 
 
 
 II.1. Indicatori statistici relevan ţi pentru activitatea instanţei 
 
  

II.1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei pe  
secţii specializate  

 
 
 Pe rolul Tribunalului Dolj, în anul 2011, au fost înregistrate un număr de 
40.876 dosare incluzând şi dosarele de insolvenţă. 
 Situaţia statistică se prezintă astfel: 
 

Stoc la 
01.01.2011 

Înregistrate 
în 2011 

Total rol 
2011 

Soluţionate 
2011 

Stoc la 
01.01.2012 

8.949 31.927 40.876 33.197 7.679 

 
 Din punct de vedere al dosarelor aflate pe rolul tribunalului, excluzând 
dosarele de insolvenţă, situaţia statistică se prezintă astfel: 
 

Stoc la 
01.01.2011 

Înregistrate 
în 2011 

Total rol 
2011 

Soluţionate 
2011 

Stoc la 
01.01.2012 

7.653 28.972 36.627 30.020 6.607 
 
 Comparativ cu anul precedent, numărul de dosare înregistrate pe rolul 
Tribunalului Dolj, în anul 2011, a fost mai mare decât în anul 2010 cu circa 
2.161 dosare. Numărul dosarelor aflate pe rolul tribunalului a crescut cu 4.729 
dosare. 
 Principala cauză a creşterii numărului de dosare aflate pe rolul 
tribunalului a constituit-o introducerea la Secţiile conflicte de muncă şi asigurări 
sociale şi contencios administrativ şi fiscal, în prima parte a anului, a unui 
număr semnificativ de cereri de chemare în judecată. 
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Structura cauzelor, în raport de stadiul procesual, s-a modificat 
comparativ cu anul precedent înregistrându-se o creştere a numărului de cauze 
directe cu un procent de 7,91%: 

 

Anul Cauze directe înregistrate 
2010 68,14% 
2011 76,05% 

 
 Modificarea structurii, din punct de vedere al stadiului procesual, a avut 
drept consecinţă transformarea tribunalului în instanţă care judecă preponderent 
cauze directe. 
 

Anul Cauze înregistrate în apel 
2010 5,92% 
2011 4,07% 

 
 Reducerea numărului de dosare aflate în apel pe rolul Tribunalului Dolj a 
fost determinată de modificarea competenţei tribunalului, prin Legea 202/2010. 
Prin abrogarea art. 27 alin. 2 din Codul de procedură penală competenţa 
materială tribunalului s-a modificat în sensul că a rămas instanţă de fond şi 
instanţă de recurs (în anumite cazuri limitativ prevăzute de lege). Efectele 
acestei modificări legislative s-au făcut simţite în partea a doua a anului 2011 
întrucât, la sfârşitul anului 2010 Secţia penală a Tribunalului Dolj şi Secţia de 
minori şi familie aveau în stoc un număr de 164 dosare, respectiv 25 dosare. 
  

Anul Cauze înregistrate în recurs 
2010 26,94% 
2011 19,88% 

  
Reducerea numărului cauzelor înregistrate în recurs este tot o consecinţă a 

aplicării Legii nr. 202/2010, pentru accelerarea judecării proceselor, act 
normativ care a înlăturat calea de atac a recursului în majoritatea cazurilor în 
materia plângerilor contravenţionale precum şi în materia litigiilor care au ca 
obiect drepturi de creanţă cu o valoare de până la 2.000 lei. 
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 Evoluţia stocului de dosare în perioada 2007 – 2011 
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 Stocul de dosare în anul 2011 a scăzut comparativ cu anul 2010 ajungând 
la 6.955 de dosare, înregistrându-se o diferenţă de 700 dosare. Din cele 6.955 de 
dosare aflate în stoc la sfârşitul anului, un număr de 2.324 dosare sunt 
suspendate, iar un număr de 2.199 dosare au fost înregistrate în anul 2011 având 
prim termen de judecata în anul 2012. 
 Rezultă că, excluzând dosarele suspendate şi dosarele cu prim termen în 
2012, stocul real de dosare reprezentând dosarele nesoluţionate în anul 2011 este 
de 2.432 dosare. 
 Reducerea stocului de dosare aflate pe rolul Tribunalului Dolj a 
reprezentat o preocupare permanentă atât a conducerii instanţei, cât şi a 
conducerii secţiilor. În partea a doua a anului, prin Decizia 11 din 2011 a Curţii 
de Apel Craiova s-a constituit Comisia de monitorizare a dosarelor mai vechi de 
un an, aflate pe rolul fiecărei instanţe. Ca o consecinţă directă la nivelul 
Tribunalului Dolj, prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 21 din 15 
decembrie 2011 s-a stabilit că în activitatea de monitorizare se vor implica, 
alături de persoanele nominalizate în Decizia Curţii de Apel Craiova, şi 
preşedinţii de secţii. 
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 Volumul de activitate pe secţii: 

 
Secţia Stoc la 

01.01.2011 
Înregistrate 

în 2011 
Total 
rol 

2011 

Soluţionate Stoc la 
01.01.2012 

I Civil ă 1.825 3.467 5.292 3.788 1.504 
Penală 425 2.585 3.010 2.805 205 

 II Civil ă 676 5.561 6.237 5.522 715 
Contencios 

administrativ 
şi fiscal 

1.389 5.249 6.638 4.889 1.749 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

3.122 10.693 13.815 11.607 2.208 

Minori şi 
familie 

218 1.417 1.635 1.409 226 

TOTAL 7.655 28.972 36.627 30.020 6.607 
 

Comparativ cu anul 2010, la Secţia I Civilă a Tribunalului Dolj, stocul de 
dosare la finalul anului 2011 a înregistrat o scădere cu circa 321 dosare. Sub 
aspectul dosarelor intrate pe rolul Secţiei I civilă în anul 2011, comparativ cu 
anul 2010, se constată o reducere a numărului de dosare nou intrate de la 4.480 
dosare în anul 2010 la 3.467 în anul 2011, rezultând o diferenţă de 1.013 dosare. 
În special s-a redus numărul de dosare directe, de la 931 la 341 dosare în 2011, 
şi de dosare aflate în recurs, de la 2.923 la 2.501 dosare. 

Pe rolul Secţiei I civile s-au aflat în cursul Anului 2011 un număr de 2.592 
dosare cu circa 300 dosare mai puţin decât în anul precedent. 

Secţia penală a avut pe rol în anul 2011 un număr de 3.010 dosare, 
rezultând o diferenţă de circa 300 dosare comparativ cu anul anterior, când s-au 
aflat pe rolul secţiei 3.233 dosare.  

Secţia a II-a civilă a avut pe rolul său în anul 2011 6.237 dosare, din care 
676 dosare au reprezentat stoc aferent anului 2010 şi 5.561 au fost dosare nou 
intrate în anul 2011. 

S-a înregistrat o creştere a dosarelor aflate pe rolul Secţiei a II-a Civile cu 
304 dosare, în special în cauzele aflate în recurs. 

În anul 2011 Secţia a II-a Civilă a soluţionat un număr de 5.522 dosare, 
înregistrându-se o creştere a numărului dosarelor soluţionate de 265 dosare. 

Alături de cauzele directe, Secţiei II Civile îi sunt repartizate spre 
soluţionare şi cauzele având ca obiect procedura insolvenţei.  
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 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 2011, 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 2.955 de cauze noi, ce s-au 
alăturat unui stoc de 1.294 de dosare.  
 În cadrul acestei secţii s-au pronunţat un număr de 5.522 de hotărâri 
judecătoreşti pentru diferitele etape procesuale parcurse, fiind soluţionate un 
număr de 3.177  dosare prin închiderea procedurii insolvenţei. 
 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 
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.  
 

Stoc la 
01.01.2011 
dosare în 
insolvenţă 

Dosare în 
insolvenţă 

înregistrate 
în 2011 

Total 
rol 

2011 

Soluţionate Stoc 
dosare 

insolvenţă 
la 

01.01.2012 
1.294 2.955 4.249 3.177 1.072 

 
 La Secţia de contencios administrativ şi fiscal au fost înregistrate în anul 
2011 un număr de 6.638 dosare cu circa 300 de dosare mai mult decât în anul 
precedent. 
 Structura pe stadii procesuale a dosarelor aflate pe rolul Secţiei contencios 
administrativ şi fiscal a înregistrat modificări substanţiale, în sensul că numărul 
dosarelor directe a crescut de la 4.061 dosare în anul 2010 la 5.247 dosare în 
anul 2011. 
 Spre deosebire de dosarele directe, numărul cauzelor aflate în recurs s-a 
redus de la 2.298 dosare în 2010 la 1.391 dosare în 2011. 
 Comparativ cu anul precedent numărul dosarelor soluţionate s-a redus de 
la 4.970 la 4.889 dosare înregistrându-se o scădere de 81 dosare. 
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 Secţia de conflicte de muncă şi asigurări sociale a înregistrat în anul 2011 
un număr de 13.815 dosare pe rol, mai mult decât în anul precedent cu 4.873 
dosare. Această creştere se explică atât prin stocul mare de dosare înregistrat la 1 
ianuarie 2011, precum şi numărul mare de dosare înregistrate în cursul anului 
2011 (10.693 dosare). 
 Comparativ cu anul anterior indicele de operativitate al secţiei a crescut de 
la 71,11% la 90,10%, cu aproximativ 20 de procente. 
 Secţia de minori şi familie a înregistrat în anul 2011 un  număr mai redus 
de dosare decât în anul precedent, diferenţa fiind de 140 dosare. 
 În mod corespunzător şi numărul de dosare soluţionate a fost mai mic de 
cât în anul anterior cu 164 dosare. 

O altă creştere semnificativă s-a înregistrat la nivelul Secţiei a II-a civile 
unde numărul dosarelor a crescut de la 5.933 în anul 2010 la 6.237 în anul 2011, 
dar în special în domeniul insolvenţei unde, în anul 2011, au fost înregistrate un 
număr de 2.955 dosare noi la care se adaugă un stoc de 1.294 dosare. Din totalul 
de 4.249 dosare având ca obiect procedura insolvenţei, aflate pe rolul Secţiei 
comerciale în anul 2011 au fost soluţionate un număr de 3.177 de cauze, iar 54 
au fost suspendate, înregistrându-se, la finalul anului 2011 un stoc de 1.018 
dosare. 
 
 

Numărul de dosare aflate pe rolul sec ţiilor 
tribunalului în 2011

5292

3010

6237

6638

13815

1635

I civil ă

penal

II civil ă

contencios
adm. şi fiscal
conflicte de
munc ă

minori şi
familie
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I Civil

3467; 22%

1504; 9% 1825; 11%

3788; 24%

5292; 34%

Stoc la
01.01.2011
Inregistrate in
2011
Total rol 2011

Solutionate

Stoc la
01.01.2012

 
 

 
 
 

Penal

2585; 29%

205; 2% 425; 5%

2805; 31%

3010; 33%

Stoc la
01.01.2011
Inregistrate in
2011
Total rol 2011

Solu ţionate

Stoc la
01.01.2012
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II CIVIL

5561; 30%

715; 4% 676; 4%

5522; 30%

6237; 32%

Stoc la
01.01.2011
Inregistrate in
2011
Total rol 2011

Solutionate

Stoc la
01.01.2012

 
 
 

 

Conflicte de munca
si asigurari sociale

10693; 
26%

2208; 5% 3122; 8%

11607; 
28%

13815; 
33%

Stoc la
01.01.2011
Inregistrate in
2011
Total rol 2011

Solutionate

Stoc la
01.01.2012
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Minori si familie

1417; 29%

226; 5% 218; 4%

1409; 29%

1635; 33%

Stoc la
01.01.2011
Inregistrate in
2011
Total rol 2011

Solutionate

Stoc la
01.01.2012
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          Evoluţia volumului de activitate pe secţii în 2011,  
comparativ cu 2010: 

Volumul de activitate Evoluţia Secţia 
2010 2011 Plus Minus 

I Civil ă 5.568 5.292  276 
Penală 3.323 3.010  313 
II Civil ă 5.933 6.237 304  
Contencios administrativ şi fiscal 6.359 6.638 279  
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 8.942 13.815 4.873  
Minori şi familie 1.773 1.635  138 
Falimente  4.249   
TOTAL 31.898 40.876 9.685 727 
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Total

Volum de
activitate 2010
Volum de
activitate 2011
Evolutia Plus
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 Volumul de activitate pe secţii/materii: 

 
Secţia 

Materia 
Stoc 
la 

01.01.
2011 

Intrate 
în 2011 

Total 
rol 

2011 

Soluţionate 
2011 

Suspendate Stoc 
la 

01.01.
2012 

fond 487 341 828 539 164 289 
apel 262 625 887 626 42 261 

I Civil  

recurs 1076 2501 3577 2623 471 954 
Total I civil 1825 3467 5292 3788 677 1504 

fond  167 1760 1927 1788 0 139 
apel 164 39 203 195 0 8 

Penal 

recurs 94 786 880 822 0 58 
Total penal 425 2585 3010 2805 0 205 

fond 502 4711 5213 4879 128 334 
apel 18 21 39 25 5 14 

II Civil 

recurs 156 829 985 618 42 367 
Total II civil 676 5561 6237 5522 175 715 

fond 1160 4087 5247 3609 532 1638 Contencios 
adm. recurs 229 1162 1391 1280 6 111 
Total contencios 1389 5249 6638 4889 538 1749 
Conflicte 
muncă 

fond 3122 10693 13815 11607 933 2208 

Total conflicte muncă 3122 10693 13815 11607 933 2208 
c. fond 51 565 616 559 10 57 
c. apel 69 262 331 240 20 91 
c. recurs 38 201 239 203 12 36 
p. fond 29 183 212 178 0 34 
p. apel 25 7 32 31 0 1 

Minori şi 
familie 

p. recurs 6 199 205 198 0 7 
Total minori familie 218 1417 1635 1409 42 226 
Falimente 1294 2955 4249 3177 54 1072 
TOTAL SECŢII 8949 31927 40876 33197 2419 7679 

 
 

Conform indicatorilor statistici, în anul 2011 a crescut numărul dosarelor 
cu 4.533 dosare la secţia comercială, cu 4.873 de dosare la secţia de conflicte de 
muncă şi asigurări sociale, cu 279 de dosare la secţia contencios administrativ şi 
fiscal şi a scăzut cu 313 numărul dosarelor înregistrate la secţia penală,  cu 276 
numărul dosarelor înregistrate la Secţia I civilă şi cu 138 la secţia minori şi 
familie. 
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Volumul de activitate pe faze de judecată a cunoscut următoarea evoluţie: 
 
 

Nr. dosare Evoluţia Secţia Faza de 
judecată 2010 2011 Plus Minus 

fond 1.119 828  291 
apel 838 887 49  

 
I civil ă 

recurs 3.611 3.577  34 
fond 1.648 1.927 279  
apel 587 203  384 

 
penală 

recurs 1.088 880  208 
fond 5.294 5.213  81 
apel 30 39 9  

 
II civil ă 

recurs 654 985 331  
fond 4.061 5.247 1.186  contencios 

administrativ 
 recurs 2.298 1.391  907 

conflicte de 
muncă 

fond 8.942 13.815 4.873  

civil – fond 715 616  99 
civil – apel 320 331 11  
civil - recurs 237 239 2  
penal – fond 194 212 18  
penal – apel 116 32  84 

minori şi 
familie 

penal - recurs 191 205 14  
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II.1.2. Încărcătura pe judecător  
 
 

Numărul de dosare de soluţionat la nivelul tribunalului 
 

Total rol dosare Nr. judecători 
efectivi 

Încărcătura 

40.876 65 628/judecător 
  

40876
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 Încărcătura pe judecător la nivelul secţiilor. 
 

Secţia Nr. dosare pe rol 
în 2011 

Nr. judecători Înc ărcătura 

I Civil ă 5.292 15 352 
Penală 3.010 10 301 
II Civil ă 6.237 9 693 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

6.638 10 663 
 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

13.815 13 1.062 

Minori şi familie 1.635 6 272 
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La stabilirea încărcăturii de dosare pe judecător au fost avute în vedere 
numărul de judecători efectivi, care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul secţiilor 
tribunalului în anul 2011. Astfel, la Secţia penală a Tribunalului Dolj, la 
începutul anului funcţionau 8 judecători iar începând cu luna februarie a anului 
2011, la această secţie a fost transferată doamna judecător Valerica Mirea.  
 În partea a doua a anului, urmare a examenului de promovare în funcţii de 
execuţie, la Secţia penală au promovat doamnele judecător Andreea Dumitru şi 
Cristina Crăciunoiu. Ulterior, prin valorificarea rezultatelor de promovare în 
funcţii de execuţie, doamnele judecător Mirtha Meleacă, Gabriela Ciontu au 
promovat la Tribunalul Dolj începând cu data de 15 septembrie 2011. 
 Doamnele Andreea Dumitru şi Cristina Crăciunoiu, promovate iniţial la 
Secţia penală, au fost transferate, urmare a cererii acestora, la Secţia civilă, 
împreună cu doamna judecător Zglimbea Ramona. 
 La Secţia penală a Tribunalului Dolj a revenit în funcţia deţinută anterior 
şi doamna judecător Denis Ghervase, începând cu data de 15 august 2011. 
Ulterior la data de 22 noiembrie 2011 doamna judecător Tudor Olteanu 
Cristiana a promovat la Tribunalul Dolj, tot în cadrul Secţiei penale. 
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 Prin urmare, având în vedere că în partea a doua a anului numărul de 
judecători a ajuns la 12, va fi avut în vedere la stabilirea încărcăturii un număr 
de 10 judecători, deoarece activitatea doamnelor Mirtha Meleacă şi Gabriela 
Ciontu, desfăşurată în Secţia penală, în anul 2011, a fost de 3 luni şi jumătate, 
iar a doamnei Cristiana Tudor Olteanu a fost de o lună şi 8 zile.  
 Numărul de judecători avut în vedere la stabilirea încărcăturii a fost de 10 
judecători.  
 În mod corespunzător, la Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale au 
fost avute în vedere 13 complete, deoarece, judecătorii repartizaţi la cele două 
secţii au preluat completele de judecată ale colegelor aflate în concediu pentru 
creşterea şi îngrijirea copilului. 
 În anul 2011 numărul de dosare soluţionate de fiecare judecător a fost de 
510 dosare. 
 
 

III.1.3. Operativitatea pe instanţă, pe secţii specializate, 
 pe diferite materii şi pe judecător  

 
 

 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 2011 indicele de operativitate la nivelul tribunalului a fost de 
86,32% înregistrându-se o creştere comparativ cu anul 2010 în care s-a 
înregistrat o operativitate de 80,66%.  

Astfel, în materia conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale s-au 
înregistrat în anul 2011 un număr de 13.815 cauze mai mare decât numărul 
cauzelor înregistrate în anul 2010, când s-au înregistrat un număr de 8.942 
dosare. 

Cu toate că numărul de dosare a fost mai mare decât în anul precedent, 
indicele de operativitate al Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale a 
crescut cu 20 % 

Secţia I civilă a soluţionat în anul 2011 un număr de 3.788 dosare, cu 
circa 45 dosare mai mult decât în anul precedent. 

Indicele de operativitate a înregistrat o creştere în anul 2011, de la 75,18% 
la 82,08%. 

Indicele de operativitate al Secţiei II civil ă a scăzut de la 91,46% la 
91,09% în anul 2011, însă s-a situat în continuare la un nivel ridicat, diferenţa 
dintre cei doi ani fiind de 0,37%. 

În anul 2011 judecătorii Secţiei penale au soluţionat 2.805 dosare, mai 
puţin cu 95 dosare decât în anul 2010. Indicele de operativitate la Secţiei penale 
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a fost mai mare decât în anul precedent, înregistrându-se o creştere de la 87,27% 
la 93,19%. 

Indicele de operativitate al Secţiei contencios administrativ şi fiscal a 
înregistrat o scădere uşoară faţă de anul precedent de la 81,64% la 80,15%. 
Această diferenţă se explică prin faptul că Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal soluţionează preponderent dosare directe care necesită, în majoritatea 
cazurilor, administrarea unui probatoriu amplu, complex, astfel că şi durata 
proceselor este mai mare. 

Indicele de operativitate al Secţiei minori şi familie a înregistrat o scădere, 
comparativ cu anul precedent, în care indicele de operativitate a fost de 89,57%, 
în timp ce în 2011 indicele de operativitate a fost de 88,45%. 
 

 
 Operativitatea pe secţii specializate: 
 

Secţia Operativitatea % 
2010 

Operativitate % 
2011 

I Civil ă  75,18 82,08 
Penală 87,27 93,19 
II Civil ă 91,46 91,09 
Contencios adm. şi fiscal 81,64 80,15 
Conflicte de muncă 71,11 90,10 
Minori şi familie 89,57 88,45 
TOTAL 80,66 86,32 
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 Operativitatea pe secţii şi faze de judecată: 
 

Materia Operativitatea % 
fond  81,17 
apel  74,08 

 
I civil 

recurs 84,45 
fond 92,79 
apel 96,06 

 
penal 

recurs 93,41 
fond 95,95 
apel 73,53 

 
II civil 

recurs 65,54 
fond 76,54 contencios 

adm. şi fiscal recurs 92,42 
conflicte 
muncă 

fond 90,10 

fond 92,24 
apel 77,17 

minori şi 
familie 
- civil - recurs 89,43 

fond 83,96 
apel 96,88 

minori şi 
familie 
- penal - recurs 96,59 

 
 
 

Operativitate pe judecător: 
 

Nr. dosare 
 

Secţia Nume şi prenume 
judecător 

Repartizate  Soluţionate 

Operativitate 

Nedelcu Manuela 664 554 83,43 

Marinescu Simona  766 629 82,11 

Negoiţă Mirela 792 659 83,20 

Gabriela Popescu 808 670 82,92 

Colceag Cristina 748 611 81,68 

Rodica Gaşpar 827 679 82,10 

Stancu Daniel 751 621 82,68 

Daniel Otovescu 741 614 82,86 

I Civil ă 

Adina Ghiţă 590 453 76,77 
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Viorica Popa 764 629 83,32 

Gabriela Filimon 791 650 82,17 

Alina Tăruş 991 814 82,13 

Andreea Dumitru 325 267 82,15 

Cristina Crăciunoiu 523 429 82,02 

Ramona Zglimbea 229 183 79,91 

Gabriela Alexandroiu 425 405 95,29 

Laura Luminiţa Udrea 302 290 96,02 

Elvis Florea 420 390 92,85 

Maria Nicola 392 363 92,60 

Aurora Samil 488 460 94,26 

Verginica Stănilă Dan 407 380 93,36 

Veronica Tiugan 397 375 94,45 

Valerica Mirea 334 310 92,81 

Denis Ghervase* 1660 1559 93,91 

Mirtha Meleacă ** 455 424 93,18 

Gabriela Ciontu*** 403 369 91,56 

Penală  

Cristiana Tudor 
Olteanu**** 

629 580 92,20 

Alina Ciolofan  868 719 86% 

Alina Mischianu 821 700 88% 

Anghelina Paula 857 740 90% 

Marusciac Lelia 844 738 91% 

Dragomir Liliana 865 691 84% 

Vasile Valentina 901 688 83% 

Ionica Osiceanu 841 680 85% 

Carmen Rotaru 826 605 75% 

II Civil ă 

Constantin Popescu 804 674 87% 

Alina Ciolofan  510 321 70% 

Alina Mischianu 565 410 74% 

Anghelina Paula 487 341 71% 

Marusciac Lelia 521 425 83% 

Dragomir Liliana 534 415 79% 

Vasile Valentina 447 301 70% 

Ionica Osiceanu 396 338 86% 

Carmen Rotaru 432 327 76% 

Insolvenţă 

Constantin Popescu 357 299 85% 

Arif Carmen 994 806 81,08 

Vasilescu Gabriela 948 823 86,81 

Albu Adela 913 794 86,96 

Iliescu Carmen 963 838 87,01 

Contencios 
administrati
v şi fiscal 

Stoiculescu Natalia 795 644 81,00 
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Scumpieriu Alina 899 778 86,54 

Gorgăneanu Cornelia 829 726 87,57 

Sandu Ecaterina 905 740 81,76 

Ivănuş Monica 696 586 84,19 

Grecescu Cristian 826 695 84,14 

Preoteasa Carmen 648 572 88,27 

Gavrila Mariana 735 653 88,84 

Claudia Dinu 1128 1024 90,78 

Mircea Nicu 1005 926 92,12 

Ion Lepadat 1054 959 90,98 

Spiridon Doina 923 865 93,71 

Caimac Adriana 854 465 54,80 

Simion Gabriela 1065 982 92,20 

Cadea Stelian Aurelian 1251 1189 95,04 

Varzaru Eugenia 929 843 91,13 

Firu Marga 1189 1101 92,59 

Visan Silviu 1068 959 89,79 

Uncheaşu Cecilia 792 813 86,67 

Ilie Melania 235 177 74,68 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Berceanu Manuela 162 79 48,76 

Camelia Cojocaru 
 Bichea 

472 443 95,06 

Marioara Georcotină 510 453 92,07 

Cristina Comănescu 384 356 96,47 

Ştefana Bădulescu 515 462 92,40 

Ion Badea 462 421 93,76 

Minori şi 
familie 

Irina Enăşoiu 495 443 93,26 

 
* Doamna judecător Denis Gabriela Ghervase a revenit la Tribunalul Dolj, 

de la Judecătoria Craiova, la data de 15.08.2011. Din numărul de 1660 dosare 
repartizate, un număr de 1597 au fost repartizate la Judecătoria Craiova, din care 
268 dosare penale şi 1329 dosare civile, din care fac parte inclusiv dosarele 
având ca obiect încuviinţare executare silită. Diferenţa de 63 dosare au fost 
repartizate doamnei judecător la Tribunalul Dolj, în cadrul Secţiei penale unde 
doamna judecător îşi desfăşoară activitatea. 

** Doamna judecător Mirtha Elena Meleacă a fost promovată la 
Tribunalul Dolj începând cu data de 15.09.2011, de la Judecătoria Craiova. Din 
numărul de 455 dosare repartizate, 376 dosare i-au fost repartizate la Judecătoria 
Craiova iar diferenţa de 79 dosare i-au fost repartizate la Tribunalul Dolj. 

*** Doamna judecător Ciontu Gabiela a fost promovată la Tribunalul 
Dolj începând cu data de 15.09.2011, de la Judecătoria Craiova. Din numărul de 
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403 dosare repartizate, 293 dosare i-au fost repartizate la Judecătoria Craiova iar 
diferenţa de 110 dosare i-au fost repartizate la Tribunalul Dolj. 

**** Doamna judecător Cristiana Tudor Olteanu a fost promovată la 
Tribunalul Dolj începând cu data de 21.11.2011, de la Judecătoria Craiova. Din 
numărul de 629 dosare repartizate, 601 dosare i-au fost repartizate la Judecătoria 
Craiova iar diferenţa de 28 dosare i-au fost repartizate la Tribunalul Dolj. 
 

II.2. Aspecte calitative 
II.2.1.Ponderea hotărârilor atacate din totalul hot ărârilor 

pronunţate. Indicele de desfiinţare 
 
 Ponderea atacabilităţii hotărârilor: 

 
Nr. hotărâri  

Secţia Pronunţate Atacate 
Indicele de 

atacabilitate 
Civilă 3.788 522 13,78 
Penală 2.805 333 11,87 
Comercială 4.879 664 13,6 
Contencios adm. 
şi fiscal 

4.889 2.300 47,04 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

11.305 2.902 25,60 

Minori şi familie 1.409 166 11,78 
TOTAL 29.075 6887 23,68% 
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Comparativ cu anul 2010 indicele de atacabilitate al hotărârilor 

judecătoreşti a crescut la 23,68%, în timp ce în anul precedent acesta s-a situat la 
un procent de 18,77%. Procentul ridicat este justificat în primul rând prin 
numărul mare de hotărâri pronunţate în 2011, comparativ cu anul precedent. În 
acest sens, în anul 2011 au fost pronunţate 4830 de hotărâri. 

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 
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.  

Creşterea substanţială a indicelui de atacabilitate s-a înregistrat la Secţia 
contencios administrativ şi fiscal (47,04 în anul 2011 faţă de 30,60 în anul 
2010), Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale (25,60 în anul 2011 faţă de 
20,82 în anul 2010). La Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale s-a 
înregistrat creşteri ale numărului de hotărâri pronunţate de la 5.820 în anul 2010 
la 11.305 în anul 2011. 

În mod corespunzător, la Secţia de contencios administrativ şi fiscal, 
numărul hotărârilor pronunţate în fond, în anul 2011 a crescut comparativ cu 
anul precedent cu 608 hotărâri. 

Creşterea indicelui de atacabilitate la Secţia II civilă este justificată de 
numărul mare de dosare soluţionate în fond şi apel, comparativ cu anul 
precedent (4.904 dosare în anul 2011 comparativ cu 4.759 în anul 2010). 

Reducerea indicelui de atacabilitate a intervenit la Secţiile I civil ă (13,68 
în 2011 comparativ cu 16,60 în 2010), penală (11,87 în 2011 comparativ cu 
20,68 în 2010), minori şi familie (11,78 în 2011 comparativ cu 12,00 în 2010). 

Indicele de atacabilitate redus în materie penală este rezultatul 
modificărilor legislative intervenite ca urmare aplicării Legii 202/2010 prin care 
competenţa tribunalelor în materie penală s-a redus. 
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Ponderea atacabilitatilor

30020;77%

6887; 23%

 
 
 
 

Indicele de desfiinţare. 
 

Nr. hotărâri  Secţia 
Pronunţate Casate Modificate 

Indice 
desfiinţare 

% 

Indicele 
de 

modificare 
I Civil ă 3.788 53 44 1,39 1,16 
Penală 2.805 15 57 0,53 2,03 
II Civil ă 4.879 8 1 0,18 0.02 
Contencios 
adm. şi 
fiscal 

4.889 109 73 2,29 1,49 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

11.305 81 53 0,71 0,46 

Minori şi 
familie 

1.409 11 12 1,63 0,85 

TOTAL 30.020 277 290 0,92 0,96 
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 Comparativ cu anul precedent, indicele de desfiinţare la nivelul 
Tribunalului Dolj a cunoscut o scădere de la 1,17% în anul 2010, la 0.92% în 
anul 2011, în condiţiile în care ponderea atacabilităţi hotărârilor pronunţate de 
Tribunalul Dolj a crescut în anul 2011, comparativ cu anul 2010, de la 18,77% 
la 23,68%. 
 Indicele de desfiinţare a cunoscut scăderi la Secţiile I civil ă, penală şi ligii 
de muncă şi asigurări sociale. Comparativ cu anul precedent înregistrându-se o 
creştere uşoară la Secţiile II civil ă, contencios administrativ şi fiscal şi minori şi 
familie. 
 
Secţii Tribunalul Dolj Indice desfiin ţare 2010 Indice desfiinţare 2011 

Secţia I civilă 1,70 1,39 
Secţia penală 1,70 0,53 
Secţia II civilă 0,17 0,18 
Secţia Contencios 
administrativ şi fiscal 

1,85 2,29 

Secţia litigii de muncă şi 
asigurări sociale 

1,13 0,71 

Secţia minori şi familie 0,25 1,63 
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Ponderea atacabilitatilor

30020; 
99%

290; 1%

 
 Secţia II civil ă: 
 

Principalele cauze care au determinat modificarea/casarea sentinţelor 
pronunţate de Secţia a II a civilă în anul 2011 au fost: 

- soluţionarea cauzei cu încălcarea dispoziţiilor art.85 din C.pr.civ., 
procedura de citare nefiind legal îndeplinită( dosar nr. 20516/63/2007, dosar nr. 
833/63/2009). 

- instanţa de fond nu a analizat şi, deci nu s-a pronunţat cu privire la 
temeiul juridic invocat de reclamanţi, rezolvând procesul fără a intra în 
cercetarea fondului( dosar nr.9238/63/2009) 

- depăşirea cadrului procesual atunci când a analizat cererea principală şi 
cererile de intervenţie şi omisiunea cercetării şi pronunţării asupra aspectelor 
formale criticate prin cererea de intervenţie, deşi, în motivare, instanţa de fond 
subliniază faptul că nu vor fi analizate pe fond aceste cereri( dosar 
nr.6402/63/2010). 

 - neîndeplinirea procedurii de citare cu pârâtul, acesta fiind citat la un alt 
domiciliu, respectiv sediu decât cel menţionat în cartea de identitate, respectiv 
Registrul comerţului.( dosar nr. 17431/63/2008 şi nr. 14635/63/2009). 

- depunerea în calea de atac a înscrisurilor prin care s-a făcut dovada 
pasivului    ( dosar nr. 1712/63/2011/a1, dosar nr.17391/63/2011/a1) 

- încălcarea dreptului la apărare, principiul oralităţii şi al 
contradictorialităţii       ( dosar nr.15047/63/2011) 

- interpretarea greşită a concluziilor raportului de expertiză şi a 
înscrisurilor aflate la dosarul cauzei( dosar nr.4721/63/2010). 

      - aprecierea greşită a instanţei de fond în ceea ce priveşte obligarea 
reclamantului la plata taxei judiciare de timbru, în condiţiile în care potrivit 
dispoziţiilor art. 15 lit.r din Legea nr.146/1997, acţiunea era scutită de plata taxei 
judiciare de timbru( dosar nr. 6684/63/2009). 
           - greşita apreciere a instanţei în ceea ce priveşte lipsa de interes a 
oponentei DGFP Dolj, în condiţiile în care potrivit certificatului fiscal depus la 
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dosarul cauzei societatea pârâtă figura cu obligaţii fiscale neachitate.( dosar 
nr.14827/63/2010). 

      - în raport de înscrisurile depuse de creditor în recurs, Curtea a apreciat că 
este certă creanţa.( dosar nr.7601/63/2010) 

       - judecătorul sindic a apreciat că nu este îndeplinită condiţia cuantumului 
minim al creanţei, fără să analizeze dacă creanţa invocată este certă, lichidă şi 
exigibilă, ceea ce echivalează cu o necercetare a fondului( dosar 
nr.3062/63/2009). 

       - instanţa de fond nu a analizat în concret îndeplinirea cerinţelor 
certitudinii, lichidităţii şi exigibilităţii şi nu a stabilit cuantumul creanţe, prin 
raportare la titlurile executorii depuse, limitându-se doar la a constata că acest 
cuantum este superior celui prevăzut de art.3 pct.12 din lege.( dosar nr. 
5532/63/2010) 

       - în mod greşi instanţa de fond a apreciat ca informă cererea şi a anulat-
o, pentru că nu cuprinde motivele de fapt şi de drept, în contextul în care cererea 
iniţială ce face obiectul dosarului din care s-a disjuns cererea privind constatarea 
nulităţii cuprinde motivele pentru care creditorul apreciază contractul ca fiind 
nul( dosar nr. 3788/63/2009/A1) 
 
 Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale: 
 În anumite speţe casările sunt urmare a practicii neunitare a Curţii de Apel 
Craiova. Din acest punct de vedere, principalele motive de casare, în materia 
dreptului muncii şi asigurărilor sociale, sunt următoarele: 

1. În litigiile cu UTS majoritatea soluţiilor pronunţate de Tribunalul Dolj 
au fost menţinute de Curtea de Apel Craiova. Un singur complet de la Curtea de 
Apel a procedat la casarea cu trimitere pentru dosarele având ca obiect drepturi 
salariale solicitate de salariaţii CFR pentru a se efectua expertiză contabilă şi a 
se verifica dacă pârâta a constituit fondurile necesare pentru plata drepturilor 
solicitate de reclamanţi şi prevăzute în contractul colectiv de muncă, să se 
verifice modul de constituire a bugetului de venituri şi cheltuieli la nivelul 
societăţii cu referire la fondul special prevăzut de contractul colectiv de muncă. 
 2. Dosarele având ca obiect diferenţe salariale dintre indemnizaţia 
cuvenită şi cea acordată pe perioada concediului de odihnă pe anul 2010, au fost 
casate cu trimitere pentru că, între data pronunţării sentinţei de către tribunal şi 
judecarea recursului, a fost publicată Decizia RIL nr. 20/2011, urmând ca 
instanţa de fond să soluţioneze cauza, având în vedere acest RIL. 
 3. Dosarele având ca obiect cererile salariaţilor din învăţământ privind 
acordarea ajutorului material pentru cărţi în baza Legii nr. 315/2006, au fost 
casate cu trimitere întrucât Ministerul Educaţiei a susţinut că nu i-a fost 
comunicată acţiunea, motiv pentru care nu a putut formula apărări (instanţa de 
fond a dispus comunicarea acţiunii între termene conform modificărilor aduse de 
Legea nr. 202/2010). 
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 4. Dosarele având ca obiect diferenţele de drepturi salariale solicitate de 
angajaţii din învăţământ, rezultate din neaplicarea Legii nr. 330/2009 în raport 
de prevederile Legii nr. 221/2008, au fost casate cu trimitere pentru ca instanţa 
să se pronunţe pe solicitarea reclamanţilor de plată a diferenţelor salariale, nu 
doar pe cererea vizând calcularea salariului (prima instanţă a constatat că 
salariile au fost corect calculate şi în consecinţă nu au existat diferenţe salariale 
motiv pentru care a respins cererea de chemare în judecată în totalitate). 
 5. Dosarele având ca obiect încadrarea unor salariaţi CFR în „condiţii 
speciale”, au fost modificate în sensul respingerii acţiunii, considerându-se că nu 
s-a urmat în totalitate procedura prevăzută de legea specială (nu s-a acordat 
avizul ITM) şi această categorie de salariaţi nu se regăseşte în anexa legii. 
 6. Dosarele având ca obiect cererile formulate de personalul din 
învăţământ privind ajutorul de cărţi prevăzut de Legea nr. 315/2006 au fost 
casate pentru ca instanţa să se pronunţe asupra cererii de chemare în garanţie a 
Ministerului Finanţelor Publice formulată de Ministerul Educaţiei, depusă la 
dosar după soluţionarea cauzei. 
 7. Cererea de chemare în judecată anulată ca nesemnată în temeiul art. 
133 C.p.c., a fost casată deoarece în calea de atac reclamantul a depus un 
certificat medical din care a rezultat că a fost în imposibilitatea de a se prezenta 
şi a semna acţiunea în şedinţă publică.  
  
 Secţia contencios administrativ şi fiscal: 
 
 În anul 2011, în cadrul Secţiei contencios administrativ şi fiscal, din cele 
73 de hotărâri care au fost modificate în calea de atac, 41 de hotărâri au avut o 
singură soluţie, aparţinând unui lot de dosare cu acelaşi obiect,  

În anul  2011, în materia contencios administrativ şi fiscal, principalele 
motive de casare de către instanţa de control judiciar a hotărârilor pronunţate de 
către Secţia contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Dolj au fost 
următoarele: 

- În cauzele având ca obiect restituire taxă de poluare, instanţa de control 
judiciar a dispus casarea cu trimiterea cauzei  spre rejudecare pentru a pune în 
discuţia părţilor  completarea, sub aspect subiectiv,  a cadrului procesual, prin 
introducerea în cauză a Administraţiei Fondului pentru Mediu având în vedere 
că, deşi taxa de poluare se calculează de organul fiscal competent, sumele 
percepute sunt colectate în contul acestei autorităţi publice. 

S-a reţinut de către instanţa de control judiciar că OUG 50/2008 privind 
instituirea taxei de poluare pentru autovehicule este actul normativ care 
reglementează acest tip de taxă şi care în art. 5 alin.4 prevede că „taxa se 
plăteşte de către contribuabil într-un cont distinct deschis la unităţile Trezoreriei 
Statului pe numele Administraţiei Fondului pentru Mediu”. 

Totodată Normele Metodologice de aplicare a OUG nr.50/2008 aprobate 
prin HG nr.686/24.06.2008 dispun în art. 3 alin. 6 că, în ultima zi lucrătoare a 
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lunii, unităţile Trezoreriei Statului transferă în contul 50.17 „Disponibil al 
fondului pentru mediu” deschis pe numele Administraţiei Fondului pentru 
Mediu, sumele colectate cu titlu de taxă de poluare. 

Aşadar, sumele datorate cu titlu de taxa de poluare se calculează de 
organul fiscal competent din subordinea ANAF (art. 3 alin. 1 lit. a din Normele 
Metodologice), se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent dar  se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 

În consecinţă, Administraţia Fondului pentru Mediu este autoritatea 
publică care gestionează sumele colectate cu titlu de taxă de poluare. 

 
- In unele  cauze având ca  obiect  anulare decizii emise de organele 

fiscale, instanţa de control judiciar a dispus casarea cu trimiterea cauzei  spre 
rejudecare pentru a pune în discuţia părţilor completarea probatoriului, prin 
efectuarea unei  expertize de specialitate. 

 
- De asemenea, în cauzele având ca obiect restituire taxă de poluare, 

instanţa de control judiciar a dispus modificarea soluţiilor pronunţate în sensul 
că a respins capătul de cerere privind dobânda legală.  

Curtea a  reţinut că procedura de restituire a sumelor achitate de un 
contribuabil ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale este reglementată 
de art. 117 alin. 1 lit. d din Codul de procedură fiscală, precum şi de Ordinul 
MFP 1899/22.12.2004. 

Astfel, art. 1 alin. 1 şi 2 din O.M.F.P. nr. 1899/2004 prevede că „Sumele 
care se restituie contribuabililor sunt cele prevăzute la art. 112 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. 

Restituirea se efectuează la cererea contribuabilului, în termen de 45 de 
zile de la data depunerii şi înregistrării acesteia la organul fiscal căruia îi revine 
competenţa de administrare a creanţelor bugetare, potrivit prevederilor art. 33 
din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, denumit în continuare 
organul fiscal competent”. 

Dreptul contribuabilului de a i se plăti dobândă pentru sumele de restituit 
sau de rambursat este reglementat de art. 124 C.proc.fiscală. Pentru sumele de 
restituit de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare 
expirării termenului prevăzut de art. 117 alin. 2 sau la art. 70, după caz. 
„Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor”. 

Deşi s-a solicitat acordarea dobânzii prin cererea de chemare în judecată 
înregistrată pe rolul instanţei, o  astfel de cerere nu a fost adresată şi organului 
fiscal.  

În aceste condiţii, reclamantul nu poate solicita direct în instanţă plata 
respectivelor dobânzi fiind necesară formularea anterioară a unei cereri adresată 
organului fiscal. 
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Principalele cauze de modificare a soluţiilor pronunţate de instanţa de 
fond: 

- In cauzele având ca obiect  anulare decizii emise de AUTORITATEA 
NAŢIONALA A VAMILOR, instanţa de control judiciar a modificat soluţiile 
pronunţate prin care au fost respinse contestaţiile împotriva acestor decizii, în 
sensul că au fost admise, în parte, contestaţiile  formulate şi  au fost desfiinţate  
deciziile  în ceea ce priveşte accesoriile obligaţiilor fiscale.. 

 Curtea a reţinut că, în mod greşit au fost calculate accesorii reprezentând 
dobânzi si penalităţi pentru plata cu întârziere, apreciind ca obligaţia de plata a 
devenit scadenta la data importului.  

În acest sens, urmărind susţinerile în apărare formulate de către intimată, 
privind dreptul de a efectua controlul vamal ulterior, în temeiul art. 61 din Legea 
141/1997 şi art. respectiv art. 100 din Legea 86/2006, Curtea constată că, 
potrivit art. 61 alin. 3 din Legea 141/1997, atunci când, prin controlul vamal 
ulterior se constată că s-au încălcat reglementările vamale aplicate, datorită unor 
date cuprinse în declaraţia vamală, autoritatea vamală, după determinarea 
taxelor vamale cuvenite, ia măsuri de încasare, respectiv de restituire a acestora. 
Diferenţele în minus se comunică titularului operaţiunii comerciale şi urmează a 
fi achitate în termen de 7 zile de la data comunicării. Neplata diferenţei datorate 
de titularul operaţiunii comerciale în acest termen atrage suportarea de majorări 
de întârziere aferente acestei diferenţe, în cuantumul stabilit prin lege, precum şi 
interzicerea efectuării altor operaţiuni de vămuire, până la achitarea datoriei 
vamale. Aplicarea acestor dispoziţii a fost analizată în jurisprudenţa instanţei 
supreme, prin decizia nr.1667/21.03.2007 statuându-se ca, in baza art 158 alin.2 
din legea nr.141/2007, in cazul in care in urma controlului ulterior se stabilesc 
diferenţe de plata, debitorul vamal ia cunoştinţa despre acea noua datorie pe 
baza actului constatator întocmit de autoritatea vamala. In aceste condiţii, 
momentul de la care vor curge majorările de întârziere este determinat de 
expirarea celor 7 zile de la comunicarea noii datorii. 

În acelaşi sens, urmărind aplicarea dispoziţiile art. 100 din Legea 86/2006, 
Curtea a constatat  că obligaţia vamala suplimentara este scadenta la data 
recalculării  si comunicării Deciziei de regularizare, având in vedere ca la data 
importului, drepturile vamale s-au stabilit pe baza declaraţiei vamale si a 
documentaţiei solicitate  in vama,  cu respectarea condiţiilor formale şi fără a se 
putea retine o culpa in sarcina reclamantei-recurente, în furnizarea unor 
informaţii inexacte sau incomplete . 

Concluzia este confirmata si prin jurisprudenţa CJUE –cauza C-546/09  
Aurubis Balgaria c./ Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, din 31 03 2011, prin care 
s-a interpretat art. 232 alin. 1 lit. b din Regulamentul CEE nr. 2913/92 al 
Consiliului  din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, 
astfel cum a fost modificat, in sensul ca dobânzile pentru  întârziere, aferente 
cuantumului taxelor vamale de recuperat nu pot fi percepute, in temeiul acestei 
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dispoziţii, decât pentru perioada ulterioara expirării termenului de plata a 
cuantumului respectiv. 

In concluzie, s-a apreciat că fără suport legal s –au perceput  accesorii in 
temeiul  dispoziţiilor  art. 119 si art. 120 din C.pr.fisc., dispoziţii ca nu-si găsesc 
aplicabilitatea  în speţa. Situaţia  de fapt  si de drept  nu este  similara  cu 
ipoteza  stabilirii unor obligaţii  fiscale  suplimentare  prin decizie de impunere, 
ipoteza  in care, din culpa  contribuabilului, cu încălcarea dispoziţiilor legale, se 
stabilesc si se plătesc  necorespunzător taxele fiscale prevăzute  de lege.  

 
- In unele cauze având ca  obiect anulare dispoziţie de eliberare din funcţie 

a funcţionarului public, instanţa de control judiciar a modificat soluţiile prin care 
a fost respinsă acţiunea şi a dispus reintegrarea în funcţia publică deţinută 
anterior, constatând că reclamantul întruneşte condiţiile pentru a fi menţinut în 
funcţia publică şi după reducerea posturilor potrivit noii organigrame, decizia 
contestată fiind rezultatul aplicării eronate a criteriilor stabilite chiar de intimata 
pârâtă pentru evaluarea funcţionarilor publici iar încetarea raporturilor de 
serviciu ale reclamantului nu a fost justificată prin prisma dispoziţiilor art. 99 lit. 
b din Legea 188/1999. 

 
- De asemenea, au existat şi cauze în care instanţa de control judiciar a  

modificat soluţia instanţei de fond întrucât instanţa de fond a făcut o greşită 
apreciere a probelor administrate în cauză. 

 
 Secţia penală: 
 

Motivele care au determinat desfiinţarea hotărârilor atacate au vizat în 
ceea mai mare parte individualizarea judiciară a pedepselor aplicate( fie sub 
aspectul cuantumului pedepsei aplicate, fie sub aspectul modalităţii de executare 
a sancţiunii penale, fie în ceea ce priveşte aprecierea pericolului social concret al 
faptelor) . De asemenea soluţiile pronunţate de Tribunalul Dolj în cauzele 
soluţionate în fond sau ca instanţă de apel au fost modificate sub aspectul 
soluţionării laturii civile( fiind majorate sau micşorate despăgubirile acordate 
părţilor civile). Tot în ceea ce priveşte modificarea soluţiilor pronunţate în 
soluţionarea laturii civile a proceselor penale au existat modificări ale soluţiilor 
pronunţate în ceea ce priveşte obligarea asigurătorului singur sau alături de 
inculpat la plata despăgubirilor civile datorate părţilor civile. 

În ceea ce priveşte hotărârile casate principalele motive au fost  
necesitatea completării probatoriilor în ceea ce priveşte soluţionarea laturii civile 
a cauzei, aprecierea greşită asupra părţilor ce trebuiau introduse în cauză pentru 
soluţionarea în mod legal a laturii civile sau penale a cauzei, neanalizarea tuturor 
motivelor  de apel invocate de apelanţi, greşita apreciere asupra înţelesului 
anumitor termeni ( „ persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate”) . 
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 Secţia I civil ă: 
 
În cursul anului 2011 a fost consemnat în Registrul de casări al Tribunalului 
Dolj un număr de 101 dosare în care deciziile pronunţate au fost casate sau 
modificate de instanţele de control judiciar. 
 Preponderent motivele pentru care s-a dispus casarea hotărârilor au fost 
determinate în esenţă, de necesitatea completării probatoriilor în vederea 
clarificării aspectelor necesare justei soluţionări a cauzelor (dosarul nr. 
2290/215/2007, 24316/215/2009, 15269/215/2008, 2878/183/2009, 
25273/215/2009, 10446/63/2010, 3478/215/2008, 9781/215/2008), achitarea 
taxelor de timbru în faza procesuală a recursului (dosarul nr. 31042/215/2009, 
15468/215/2007), analizarea acţiunilor prin prisma tuturor capetelor de cerere 
formulate sau omisiunea analizării unui motiv de apel (dosarul nr. 
10536/63/2009, dosarul nr. 1071/215/2006, dosar nr. 15605/215/2010, dosar nr. 
11601/63/2011), abordarea greşită a efectelor cererii de redeschidere a judecăţii 
(dosar nr. 14415/63/2009), soluţionarea greşită pe temeiul excepţiei tardivităţii 
(dosar nr. 14838/63/2009, dosar nr. 12650/63/2009), neintrarea în cercetarea 
fondului (dosar nr. 1/215/2007, dosar nr. 4544/215/2009). 

Într-o serie de speţe, însă, problemele de drept care au generat casarea sau 
modificarea hotărârilor pronunţate au fost determinate de modificări legislative, 
revirimente de jurisprudenţă ori abordări jurisprudenţiale prin prisma Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. 

 
I. Astfel, s-a considerat în dosare precum nr. 23809/215/2008, 

877/230/2009, având ca obiect evacuare, că Tribunalul Dolj a soluţionat cauza 
în apel, în complet nelegal constituit, format din doi judecători, aspect care 
atrage incidenţa motivului de casare reglementat de art. 304 pct.1 Cod pr. civ., 
dându-se eficienţă dispoziţiilor Deciziei nr. 32/9.06.2008 publicată în Monitorul 
Oficial nr. 830/10.12.2008, în soluţionarea recursului în interesul legii, 
obligatorie pentru instanţele de judecată, conform căreia sunt evaluabile în bani 
litigiile civile şi comerciale având ca obiect rezilierea unui act juridic privind 
drepturi patrimoniale, indiferent dacă este formulat petitul accesoriu privind 
restabilirea situaţiei  anterioare. 

Astfel, Curtea de Apel, cu privire la petitul în evacuare, a apreciat că are 
un caracter patrimonial, şi ca atare este susceptibil de evaluare, reţinând că în 
considerentele Deciziei în interesul legii nr. 32/2008, instanţa supremă a arătat 
că acţiunile patrimoniale sunt cele care au un conţinut economic, întrucât dreptul 
subiectiv material constituie fundamentul acţiunii, fiind factorul configurator al 
acesteia, el transferând caracterul său patrimonial sau nepatrimonial litigiului 
însuşi. Prin urmare, litigiul va putea fi evaluabil în bani, ori de câte ori în 
structura raportului juridic de drept substanţial dedus judecăţii intră un drept 
patrimonial, real sau de creanţă.  
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 În consecinţă, ori de câte ori pe calea acţiunii în justiţie se tinde a se 
proteja un drept patrimonial, evaluarea obiectului litigiului este posibilă şi 
necesară. 

Pe calea acţiunii în evacuare, reglementată de art. 1410 şi urm. Cod civil, 
specifică raporturilor locative, se tinde a se valorifica dreptul de folosinţă asupra 
unui imobil, drept subiectiv de creanţă cu un vădit conţinut economic, aspect 
care imprimă acţiunii un caracter patrimonial . 

 Nu se poate accepta teza conform căreia acţiunea în evacuare are un 
caracter extrapatrimonial, întrucât nu corespunde unor drepturi indisolubil legate 
de persoana titularului lor, drepturi fără conţinut economic, respectiv drepturi 
personale nepatrimoniale. 

 Cum în speţă, capătul de cerere în evacuare era evaluabil în bani, 
preţuirea urmând a fi făcută prin raportare la  evaluarea lipsei de  folosinţă a 
imobilului, respectiv a chiriei, a cărei valoare este de 2094,38 lei, sub limita de 
100 000 lei, iar acţiunea dedusă judecăţii era evaluabilă în bani sub aspectul 
tuturor capetelor de cerere, valoarea situându-se sub 100 000 lei, s-au reţinut ca 
aplicabile dispoziţiile art.2821Cod pr. civ., sentinţa Judecătoriei nefiind 
susceptibilă de a fi atacată cu apel, ci doar cu recurs.  

 
Tot cu referire la Decizia nr. 32/9.06.2008 publicată în Monitorul Oficial 

nr. 830/10.12.2008, în soluţionarea recursului în interesul legii, s-a reţinut că 
acţiunea prin care se cerea desfiinţarea unei construcţii de pe terenul revendicat,  
nu are caracter evaluabil în bani. 
 O cerere în obligaţie de a face, precum  cea privind ridicarea unui chioşc 
metalic nu are un obiect patrimonial şi nu se poate evalua pe  baza costurilor pe 
care le presupun lucrările necesare ridicării construcţiilor, întrucât prin această 
cerere reclamantul nu urmăreşte să obţină aceste costuri, ci eliberarea terenului 
afectat de construcţie, pentru a-şi exercita totalitatea prerogativelor proprietăţii. 
 Textul art. 2821 Cod proc. civilă reglementând excepţiile de la regula 
atacării cu apel a hotărârilor date în primă instanţă, regulă instituită prin art. 282 
Cod proc. civilă, este o normă de strictă  interpretare.   Prin urmare, se aplică 
doar acelor cereri expres enumerate în text şi între acestea nu se regăsesc 
cererile în desfiinţare de construcţii. 
 Formularea din text „şi în alte cazuri prevăzute de lege” nu duce la o altă 
concluzie, pentru că acele „alte cazuri” sunt tot expres prevăzute fie în Codul de 
procedură civilă ( la regulator de competenţă, perimare, renunţare la judecată , 
ş.a. ), fie în legi speciale ( Legea nr.273/2004 privind  adopţia , Legea 
nr.168/1994 privind soluţionarea conflictelor de muncă). 
 Nu se reţine nici că prin Decizia nr.32/2008 a Secţiilor Unite ale Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie,  s-a stabilit caracterul patrimonial al acţiunilor în 
obligaţie de a face. 
 Problema de drept dezlegată prin această decizie s-a limitat la stabilirea 
caracterului evaluabil sau neevaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale, 
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având ca obiect  constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, 
constatarea nulităţii , anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind 
drepturi patrimoniale, atât în situaţia în care s-a formulat capătul ce cerere 
accesoriu privind restabilirea situaţiei anterioare, sau restituirea  proprietăţilor 
afectate, cât şi în  situaţia în care nu este formulat un asemenea capăt de cerere, 
iar în cauză nu sunt în discuţie asemenea acţiuni. 
 Pe de altă parte, trebuie avute  în vedere consecinţele ireparabile ale 
hotărârii prin care se dispune desfiinţarea unor construcţii. 
 De aceea legea ( art. 279 Cod proc. civilă ) nu permite încuviinţarea 
executării vremelnice a hotărârilor date în materia desfiinţării de construcţii, 
plantaţii sau  a oricăror lucrări având o aşezare fixă. 
 Asemenea hotărâri trebuie supuse cenzurii în apel şi recurs. 
 Faţă de aceste considerente, s-a constatat că Tribunalul s-a pronunţat ca 
instanţă de recurs, cu încălcarea competenţei altei instanţe, astfel încât, s-a admis 
apelul, s-a casat decizia şi s-a trimis cauza la Tribunalul Dolj pentru soluţionarea 
cauzei ca instanţă de apel. 
 

II.  În dosare având ca obiect restrângerea exercitării dreptului la liberă 
circulaţie întemeiate pe Legea nr. 248/2005 (dosar nr. 15372/63/2010; 
11127/63/2010; 17226/63/2010, 7790/63/2010), s-au admis apelurile şi au fost 
schimbate în totalitate sentinţele, pe considerentul că ulterior pronunţării acestor 
soluţii de către Tribunalul Dolj, a intrat în vigoare Legea nr.206/2010 care a 
abrogat art.38 lit. a , art.39 alin.1 şi art.42 alin.2 din  Legea nr.248/2005 şi 
totodată, potrivit art. II alin.1 lit. c al aceluiaşi act normativ, cu această dată au 
încetat de drept, de asemenea  toate procedurile  judiciare aflate în curs de 
desfăşurare şi pentru care nu există o hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă pentru instituirea unei măsuri de limitare  a dreptului la liberă 
circulaţie începute în temeiul art.38 lit. a, art.30 alin.1, art.40 lit. d, respectiv 
art.42 alin.2 din Legea nr.248/2005. 

Astfel, s-au schimbat în totalitate sentinţele şi s-a constatat încetată de 
drept procedura judiciară aflată în curs de desfăşurare privind instituirea măsurii 
de limitare a dreptului la liberă circulaţie în străinătate în modalitatea 
restrângerii acestuia, procedură începută în temeiul art.38 lit.a din Legea 
nr.248/2005. 

 
III . În dosare întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 221/2009 privind 

condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, 
pronunţate în perioada 06 martie 1945-22 decembrie 1989 (dosar nr. 
14423/63/2009, 14073/63/2009, 11411/63/2009, 1073/63/2010, 3680/63/2010, 
2534/63/2010), au fost schimbate sentinţele în ceea ce priveşte aprecierea 
cuantumului daunelor morale acordate reclamanţilor. 

Astfel, s-a avut în vedere de către instanţa de control judiciar că în mod 
corect Tribunalul a stabilit că reclamanţii erau îndreptăţiţi la repararea 
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prejudiciului moral fiind victimele unor  condamnări cu caracter politic sau a 
unor măsuri administrative asimilate acestora, dar a modificat cuantumul 
sumelor acordate cu titlu de daune morale, în sensul reducerii acestuia. 

În motivare, s-a reţinut că întinderea compensaţiei pretinse de reclamanţi  
pentru prejudiciul suferit ca victimă a unei condamnări politice  nu poate 
constitui un preţ al durerii, ci o reparaţie a unor prejudicii greu de cuantificat la 
nivel material, instanţa ţinând seama de aplicarea principiului îmbogăţirii f ără 
justă cauză. Un ghid în aplicarea acestor criterii îl poate constitui practica 
instanţei  europene de contencios al drepturilor omului, respectiv cuantumul 
daunelor morale pe care aceasta le acordă pentru situaţii similare de condamnări 
pe  nedrept, deşi situaţiile  juridice nu pot fi echivalente. 

Astfel, în cauza Kondos, hot. din 7.02.2008, CEDO a stabilit un cuantum 
al despăgubirilor morale de 3 000 euro pentru violarea art. 5 paragraf 1 din 
Convenţie; în cauza Canciovici despăgubirile morale au fost cuantificate la 6 
000 euro pentru neaducerea reclamantului arestat în faţa unui magistrat şi 
interceptarea convorbirilor telefonice, în cauza Rosenberg din 10.02.2010 
prejudiciul moral a fost stabilit la 3000 euro. 

 
S-au schimbat de asemenea, hotărâri pronunţate de Tribunal în cauze 

având acelaşi obiect, respectiv, acordarea de daune morale întemeiate pe 
dispoziţiile Legii nr.221/2009 (dosar nr. 11736/63/2009, dosar nr. 2535/63/2010, 
dosar nr. 13688/63/2009, 14614/63/2009), pe considerentul că la data 
promovării acţiunii erau în vigoare dispoziţiile art. 5 alin. 1  lit. a din Legea 
nr.221/2009, care dădeau posibilitatea peroanelor condamnate sau celor cărora li 
s-a aplicat o măsură administrativă  să solicite despăgubiri morale pentru 
prejudiciul suferit, acest text constituind temeiul de drept al acţiunii, iar ulterior, 
dispoziţiile legale mai sus-citate au fost declarate neconstituţionale prin Decizia 
nr.1358/21 octombrie 2010 a Curţii Constituţionale publicată în Monitorul 
Oficial din 15 noiembrie 2010. Ulterior acestei date, Curtea Constituţională a 
constatat şi prin   alte decizii neconcordanţa dintre dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. a 
din Legea nr.221/2009 cu Constituţia. 
 În atare situaţie, s-a considerat că prima instanţă trebuia să aibă în vedere 
dispoziţiile art. 31 alin. 1 din Legea nr.47/1992 şi dispoziţiile art. 147 alin.1 din 
Constituţie, potrivit cărora decizia prin care o normă de drept a fost declarată 
neconstituţională, duce la încetarea efectelor textului de lege după 45 de zile de 
la publicarea deciziei în Monitorul Oficial. 
 Cum, la data soluţionării apelurilor  în respectivele cauze, termenul de 45 
de zile expirase, fără ca Parlamentul să pună de acord  norma legală cu 
dispoziţiile legii fundamentale, dispoziţiile art. 5 alin. 1 lit. a din Legea 
nr.221/2009 nu mai puteau fi aplicate, declararea ca neconstituţională 
echivalând cu inexistenţa normei juridice. 
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 Potrivit principiului aplicării imediate a legii noi, instanţa era obligată să 
aplice dispoziţiile legale în vigoare la data când soluţiona cauza, inclusiv în căile 
de atac, fiind inadmisibil în cauză ca legea veche să ultraactiveze. 
 În  consecinţă, constatând că la soluţionarea apelului nu mai erau  în 
vigoare dispoziţiile legale ce au constituit temeiul legal al acţiunii, instanţa de 
apel a apreciat acţiunile ca neîntemeiate. 
  

IV . Într-o cauză având ca obiect Legii 10/2001, a fost desfiinţată sentinţa 
pronunţată de Tribunal în dosarul nr. 8575/63/2009 şi trimisă cauza pentru 
rejudecare la aceeaşi instanţă pentru rejudecare, reţinându-se de ÎCCJ că instanţa 
trebuia să analizeze structura acţionariatului la data intrării în vigoare a Lg. 
10/2001 pentru a determina dacă în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 29 din 
Legea 10/2001; în măsura în care se va constata că sunt incidente aceste 
dispoziţii, s-a stabilit că se vor avea în vedere consecinţele deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 830/2008, conform căreia art. 29 al. 1 din Legea 10/2001 a 
revenit la forma iniţială prevăzută de art. 27, urmând a fi analizat modul în care 
imobilul a fost preluat de stat şi valabilitatea titlului acestuia.  

În speţa dedusă judecăţii, intimata pârâtă era societate comercială cu 
capital integral privat, a cărei privatizare s-a realizat prin contractul de vânzare-
cumpărare de acţiuni nr. 1476/18.12.1997, anterior deci intrării în vigoare a 
Legii nr.10/2001, statul prin AVAS deţinând doar 2 acţiuni, cu o valoare 
neînsemnată, iar instanţele de fond reţinuseră incidenţa dispoziţiilor art.27 
alin.1, devenite art. 29 din Legea nr.10/2001.  
 
 Secţia minori şi familie:  

 
 Hotărârile în materie civilă pronunţate de Secţia minori şi familie a 
Tribunalului Dolj, atât ca instanţă de fond cât şi ca instanţă de apel care au 
suferit modificări ca urmare a exercitării căilor de atac au ca obiect Legea nr. 
272/2004, exequatur, Legea nr. 273/2004 privind adopţia şi partaj bunuri 
comune. Motivele de comunicare privesc greşita apreciere a probelor 
administrate în cauză. 
 Referitor la cauzele în care s-a dispus casarea hotărârilor pronunţate de 
judecătorii acestei secţii şi trimiterea cauzei spre rejudecare se reţine de către 
instanţa de control judiciar că acestea constau în: necitarea legală a tuturor 
părţilor cu ocazia soluţionării cauzei, soluţionarea fără a se intra in cercetarea 
fondului ca urmare a admiterii unei excepţii peremptorii cu consecinţa 
dezinvestirii instanţei iar într-o singură cauză s-a casat şi s-a trimis cauza spre 
rejudecare apreciindu-se că soluţia instanţei este insuficient argumentată. 
 Referitor la cauzele pronunţate în materie penală soluţiile pronunţate de 
această secţie a Tribunalului Dolj au fost modificate de instanţele de control 
judiciar sub aspectul pedepsei aplicate, aspecte ce vizează netemeinicia, iar cele 
trimise spre rejudecare au privit aspecte legate de lipsa de publicitate a şedinţei 
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de judecată având ca obiect infracţiuni prevăzute de Legea nr. 678/2001 cu 
modificările ulterioare. 
 
 

II.2.2. Elemente statistice privind durata de soluţionare a 
cauzelor, pe materii  

 
 

 
Fond mai vechi 

de 1 an 
Apel mai vechi 

de 1 an 
Recurs mai vechi 

de 6 luni 

Secţia 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

I Civil ă 21 24 15 43 15 78 
Penală 8 12 4 8 3 0 
II Civil ă 12 13 0 0 0 91 
Contencios adm. 
şi fiscal 

8 10 0 0 6 1 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

23 110 0 0 0 0 

Minori şi familie 0 1 3 3 0 2 
TOTAL 72 170 22 54 24 172 
 

Comparativ cu anul precedent se constată o creştere a cauzelor mai veche 
de un an, respectiv mai vechi de 6 luni, fapt care se justifică prin creşterea 
numărului de dosare aflate pe rolul instanţei, comparativ cu anul precedent. 
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 
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 
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executarea cu întârziere a mandatelor de aducere de către agenţii de poliţie, 
neprezentarea sau netransferarea inculpaţilor arestaţi la termenele de judecată). 

O primă 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. 

- 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; 
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 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. 

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

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

- acordarea unor termene scurte de judecată dosarelor din această 
categorie, conform dispoziţiilor Legii 202/2010; 

- identificarea motivelor de amânare nejustificată şi cenzurarea fermă a 
acestor motive; 

Reducerea numărului de dosare mai vechi de un an respectiv 6 luni în 
recurs, a constituit o preocupare constantă a conducerii instanţei, fiind reflectată 
în Hotărârea de Colegiu nr. 21/19 decembrie 2011, prin care în activitatea de 
monitorizare a dosarelor au fost implicaţi şi preşedinţii de secţii. 

Gestionarea fermă de către fiecare complet a dosarelor repartizate 
reprezintă o soluţie pentru reducerea numărului de dosare vechi. 
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II.2.3. Formarea profesională la nivelul instanţei  

(pe categorii de personal) 
 
 
 
 Formarea profesională a judecătorilor 
 
 Pregătirea profesională a judecătorilor constituie o garanţie creşterii 
încrederii  în actul de justiţie şi a reprezentat o preocupare constantă a întregului 
corp de judecători. 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 în anul 2011 s-a desfăşurat atât la nivel centralizat, 
prin participarea judecătorilor la seminariile organizate de către Institutul 
Naţional al Magistraturii, cât şi descentralizat la nivelul instanţei. 

Formarea profesională s-a desfăşurat la nivelul fiecărei secţii, lunar, în 
baza programului anual avizat de Curtea de Apel Craiova. 

În perspectiva intrării în vigoare a Noului Cod Civil şi a Noului Cod de 
Procedură Civilă, secţiile tribunalului au organizat suplimentar şedinţe de 
formare profesională la care au dezbătut principalele modificări cuprinse în cele 
două acte normative. Referatele întocmite de judecători, pentru a asigura o 
uşoară consultarea a acestora, au fost publicate pe intranetul instanţei, fiind puse 
la dispoziţia tuturor judecătorilor din raza Tribunalului Dolj. 

Temele dezbătute la formarea profesională lunară au format obiectul unei 
secţiuni permanente, fiind publicate lunar pe intranetul instanţei. 
 De asemenea, s-a asigurat accesul permanent al colegilor din instanţă la 
site-ul Jurispedia. În această secţiune s-au publicat referatele magistraţilor care 
şi-au exprimat acordul la această publicare. 
 De asemenea, au avut loc la nivelul instanţei seminariile stabilite prin 
planificarea anuala. 
 În ce priveşte seminariile cu participarea judecătorilor din raza instanţei, 
trebuie menţionat că s-a considerat necesar faţă de complexitatea noilor 
prevederi ale Legii 71/2011 şi ale Noului Cod Civil organizarea unor seminarii 
suplimentare a căror tematică să răspundă nevoilor imediate de dezbatere 
judiciară a judecătorilor din raza de competenţă a Tribunalului Dolj. 
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Astfel, au fost doua asemenea seminarii, fiecare din ele având loc în doua 
zile consecutive: primul în perioada 20-21.10.2011 şi cel de-al doilea în 
perioada 14-15.12.2011. 
 Ambele seminarii au avut ca obiect dezbateri asupra reglementarilor 
Noului Cod Civil, moderator şi lector fiind domnul formator INM Bogdan 
Dumitrache, care a făcut parte din colectivul de autori ce a elaborat acest act 
normativ. 
 Seminarul din luna octombrie a fost realizat de Tribunalul Dolj în 
colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Spiru Haret, care ne-a 
pus la dispoziţie o sală de curs în vederea derulării lucrărilor. Din partea acestei 
facultăţi au participat la lucrările seminarului mai multe cadre didactice, care s-
au implicat activ în dezbateri. 
 Această întrunire profesionala a beneficiat de prezenţa unui număr mediu 
de circa 40 de participanţi, printre care magistraţi din cadrul Tribunalului Dolj 
(din cadrul Secţiilor civil ă, comercială, de contencios administrativ şi fiscal şi de 
litigii de muncă şi Secţiei cu cauze de minori şi familie), şi din cadrul tuturor 
instanţelor aflate în raza de competenţă a Tribunalului Dolj (Judecătoria 
Segarcea, Judecătoria Calafat, Judecătoria Băileşti, Judecătoria Filiaşi şi 
Judecătoria Craiova). 
 Problematica discutată a fost diversă, anatamându-se un număr de 23 de 
teme având ca obiect aplicarea Legii 71/2011 privind aplicarea Noului Cod Civil 
şi aplicarea efectiva a prevederilor Noului Cod Civil, şi provenind din toate 
domeniile care cad sub incidenţa acestor noi reglementări: dreptul familiei, 
dreptul civil şi dreptul comercial. 
 Scopul acestui seminar a fost de a tranşa problemele presante apărute în 
practica corelativ aplicării Legii 71/2011 şi Noului Cod Civil, astfel încât să se 
formeze o viziune unitara asupra modului lor de soluţionare şi în acest fel să se 
prevină diferenţele de soluţionare în activitatea judiciară. 
 A doua întrunire profesională de acest gen, organizată în luna decembrie 
2011, în intervalul 14 – 15, de către Secţia II civilă şi Secţia I civilă a 
Tribunalului Dolj, a avut loc la sediul Camerei Notarilor Publici ai Judeţului 
Dolj, şi a beneficiat de sprijinul Asociaţiei Magistraţilor din România – Filiala 
Dolj. 
 De aceasta dată au participat un număr de 30 de magistraţi dintre cei care 
funcţionează în cadrul Judecătoriei Craiova, Judecătoriei Băileşti, Judecătoriei 
Calafat, Judecătoriei Segarcea, Tribunalului Dolj (judecători din cadrul Secţiilor 
comercială, civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi de litigii de muncă), şi, 
în mod semnificativ, din cadrul Curţii de Apel Craiova. 
 Lucrările seminarului, realizate tot cu participarea domnului formator 
INM Bogdan Dumitrache în calitate de lector s-au bucurat de apreciere din 
partea tuturor participanţilor. 
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De aceasta dată lucrările au fost sub formă de curs, anatamâdu-se un 
număr de 8 teme complexe din materia obligaţiilor aşa cum este ea reglementată 
de Noul Cod Civil. 

A fost organizat de către secţia penală un seminar având ca temă „Aspecte 
teoretice şi practice legate de legea nr.202/2010 în materie penală”, seminar la 
care au participat judecătorii de la judecătoriile din raza Tribunalului Dolj. Cu 
această ocazie au fost discutate problemele ivite în practică ca urmare a 
modificărilor legislative, o atenţie deosebită fiind acordată interpretării 
dispoziţiilor art.3201 C.pr.pen. Cu aceeaşi ocazie a fost dezbătută şi decizia 
nr.1470/2011 a Curţii Constituţionale ce a vizat acelaşi text de lege menţionat 
mai sus.  
 În materia învăţământului profesional mai trebuie menţionat că s-au 
comunicat fiecăruia dintre magistraţii secţiilor instanţei noutăţile legislative 
apărute, precum şi deciziile adoptate de Curtea Constituţională, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, CEDO şi CJCE şi publicate în Monitorul Oficial, pe măsura 
apariţiei lor. 
 Lunar, în cadrul fiecărei secţii a Tribunalului Dolj au fost discutate 
modificările legislative intervenite, Deciziile Curţii Constituţionale, Deciziile 
CEDO, precum şi Deciziile pronunţate în recursurile în interesul legii. 
  
 

Seminarii  Nr. 
crt. 

Secţia Nume şi prenume 
judecător 

Tema Perioada şi locul 
de desfăşurare 

Gaşpar Rodica - Noul cod civil. 
Noul Cod de 
procedură civilă 

4 mai 2011 
Craiova 

Nedelcu Manuela - Implicaţiile Noului 
Cod Civil şi Noului 
Cod de procedură 
civilă în reformarea 
sistemului judiciar. - 
- Noul cod civil.  
 
- Noul cod civil.  
 
-Noul cod civil-
materia 
succesiunilor. 
- Conferinţa „Mica 
reformă” 

29.06.2011 
Tribunalul 
Mehedinţi. 
 
 
20-21.10.2011 
Craiova 
14-15.12.2011 
Craiova 
Noiembrie 2011 
Craiova 
 
21.01.2011 
Bucureşti. 

1. I Civil ă 

Popescu Gabriela Ionela - Seminar-Pilot: 
Noul Cod Civil. 
Noul Cod de 
procedură civilă,  

24-25 martie 2011, 
Bucureşti 
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- Seminar „Strategii 
de comunicare în 
instituţiile media”   
- Seminarul „Iniţiere 
în engleza juridică”  
- Seminar Noul cod 
civil.  
- Seminar „Noul cod 
civil”  
- Participare doar cu 
referat la Seminarul 
organizat de 
Tribunalul Mehedinţi 
„Implicaţiile  

Noului Cod Civil şi 
Noului Cod de 
procedură civilă în 
reformarea sistemului 
judiciar”,     

11-12.05.2011, 
Craiova 
 
11.10.2011 
Craiova 
20-21.10.2011 
Craiova 
14-15.12.2011 
Craiova 
29.06.2011 
Turnu-Severin 

Popa Viorica - Noul cod civil 
 
- Noul cod civil 
 

29.06.2011 
Orşova 
21-22.10.2011 
Craiova 

Filimon Gabriela Catrinel - Conferinţa „Justiţie 
şi Mediere”  
- Seminarul „Iniţiere 
în engleza juridică”  
- Seminar Noul cod 
civil.  
- Seminar „Strategii 
de comunicare în 
instituţiile media” 
- Seminar „Noul cod 
civil”  
-Seminar 
„Comunicarea în 
sistemul judiciar” 
- Seminar „Tehnici 
de perfecţionare a 
relaţiilor cu mass-
media” 

23.09.2011 
Craiova 
01.10.2011 
Craiova 
20-21.10.2011 
Craiova 
11-12.05.2011 
Craiova 
 
14-15.12.2011 
Craiova 
06.05.2011 
Sinaia 
 
22.11.2011 
Craiova 

Marinescu Simona -„Franceză juridică”  
 
- Seminar Noul cod 
civil.  

11.04.2011, 
Bucureşti 
20-21.10.2011 
Craiova 

Otovescu Daniel - Noul cod civil. 
Noul Cod de 
procedură civilă. 

4 mai 2011,  
Craiova 

Stancu Daniel Fănel - Seminar „Strategii 
de comunicare în 

11-12.05.2011 
Craiova 
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instituţiile media”,  
- Seminar „Tehnici 
de perfecţionare a 
relaţiilor cu mass-
media”. 

 
22.11.2011 
Craiova 
 

Ghiţă Adina - Particularităţi în 
managementul 
instanţelor,  
- Seminarul „Iniţiere 
în engleza juridică” 
- Seminar Noul cod 
civil.  

14.09.2011, 
Bucureşti 
 
11.10.2011 
Craiova 
20-21.10.2011 
Craiova 

Crăciunoiu Cristina - Seminar „Strategii 
de comunicare în 
instituţiile media” 
- Seminar „Tehnici 
de perfecţionare a 
relaţiilor cu mass-
media”  

11-12.05.2011 
Craiova 
 
22.11.2011 
Craiova 

Colceag Izabela - „Enforcement o EU 
Enviroment Law, the 
rol of the judiciary” 
-Comunicare 
interpersonală: 
programare neuro-
lingvistică (NLP) 
judecători” 

10-11.11.2011 
Italia, Roma 
 
08-10.06.2011, 
Timişoara 

2. Penală Laura Udrea -Unificarea practicii 
judiciare în materia 
infracţiunilor de 
trafic de persoane 
dar şi infracţiunilor 
de prejudiciu şi de 
pericol. Metode de 
investigare. Aplicare 
şi interpretare unitară 
în raport cu 
dispoziţiile actuale şi 
cele din noile coduri. 
-Judicial cooperation 
in criminal matters. 
Finding common 
grounds through 
legal English 
- Conferinţa „Justiţie 
şi Mediere” 
- Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 

19.10-20.10.2011 
Craiova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.11-02.11.2011 
Bucureşti 
 
 
 
23.09.2011 
Craiova 
05-07.10.2011 
Craiova  
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procedură penală 
- Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 

08.12.2011 
Craiova 

Denis Ghervase  -Medierea în 
societatea 
românească de azi. 

 -Locul şi rolul 
dreptului în societatea 
bazată pe cunoaştere 

--Criminalitatea 
informatică 

- Rolul judecătorului 
naţional în domeniul 
cooperării judiciare 
în materie penală, 
respectiv în 
executarea 
mandatului european 
de arestare 
-Interceptarea 
comunicaţilor-
tehnică specială de 
investigaţie 
- Justiţie şi mediere 
- Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
- Transformările 
legislative la nivel 
intern şi european în 
anul 2011 
- Reglementări 
fiscale şi contabile în 
condiţiile crizei 
economice. 
Posibilităţi de 
relansare economică 

13 - 14.05.2011 
Tg-Jiu 
 
06 -07.09.2011 
Tg-Jiu 
 
17 -19.11.2011 
Bucureşti 
28 -29.11.2011 
Pitaru 
 
 
 
 
 
 
23.09.2011 
Craiova 
 
 
08.12.2011 
Craiova 
 
 
 
28 -29.05.2011 
Craiova 
 
 
17.12.2011 
Tg-Jiu 

Gabriela Ciontu -Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 

08.12.2011 
Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova 

Mirtha Meleacă -Aspecte teoretice şi 08.12.2011 
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practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 

Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova 

Camelia Macamete -Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 

08.12.2011 
Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova 

Cristiana Tudor Olteanu -Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 

08.12.2011 
Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova 

Gabriela Alexandroiu -Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 
- Unificarea practicii 
judiciare în materia 
infracţiunilor de 
trafic de persoane 
dar şi infracţiunilor 
de prejudiciu şi de 
pericol. Metode de 
investigare. Aplicare 
şi interpretare unitară 
în raport cu 
dispoziţiile actuale şi 
cele din noile coduri. 
- Criminalitate 
informatică 
- Mandatul de 

08.12.2011 
Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova  
 
 
19 -20.10.2011 
Craiova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 -07.09.2011 
Tg-Jiu 
28 -29.11.2011 
Bucureşti 
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arestare preventivă 
Maria Nicola -Criminalitate 

informatică 
- Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 

06 -07.09.2011 
Tg-Jiu 
05-07.10.2011 
Craiova 

Veronica Tiugan -Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 

08.12.2011 
Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova 

Verginica Stănilă Dan -Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 

08.12.2011 
Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova 

Valerica Mirea -Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 
- Oportunitatea 
trimiterii în judecată 
în noul cod de 
procedură penală 

08.12.2011 
Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova  
 
 
Aprilie 2011 
Craiova 

Elvis Florea -Aspecte teoretice şi 
practice legate de 
Legea nr. 202/2010 
în materie penală 
-Aspecte teoretice 
legate de aplicarea 
noului cod penal şi 
noului cod de 
procedură penală 
- Criminalitate 
informatică 

08.12.2011 
Craiova 
 
 
05-07.10.2011 
Craiova  
 
 
06 – 07.09.2011 
Tg-Jiu 
28-29.11.2011 
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- Interceptarea 
comunicaţiilor - 
tehnică specială de 
investigaţie 

Pitaru 

Vasile Valentina - Drept bancar 
 
- Drept bancar 
 
- Drept bancar 
 
-„Noul Cod Civil” 
 
-„Noul Cod Civil 

mai 2011, 
Bucureşti  
6-7 iunie 2011  
Bucureşti  
19-20.09.2011 
Bucureşti  
20-21.10.2011 
Craiova 
14-15.10.2011 
Craiova 

Osiceanu Ionica - Drept bancar 
 
- Drept bancar 
 
- Drept bancar 
 
- Conferinţa „Justiţie 
şi mediere” 
- „Noul Cod Civil” 
 
- „Noul Cod Civil” 

mai 2011, 
Bucureşti  
6-7 iunie 2011  
Bucureşti  
19-20.09.2011 
Bucureşti  
23.09.2011, 
 Craiova 
20-21.10.2011 
Craiova 
14-15.12.2011 
Craiova 

Marusciac Lelia -„Implicaţiile noilor 
coduri în reforma 
sistemului judiciar” 
-Conferinţa „Justiţie 
şi mediere” 
-„Noul Cod Civil” 
 
-„Noul Cod Civil” 

29 iunie 2011,  
Orşova 
 
23 .09.2011, 
Craiova 
20-21.10. 2011 
Craiova 
14-15.10.2011 
Craiova 

Dragomir Liliana -Conferinţa „Justiţie 
şi mediere” 
-„Noul Cod Civil” 

23.09.2011, 
Craiova 
20-21.10.2011 
Craiova 
19-21.11.2010 
Bucureşti 

3. II Civil ă 

Alina Ciolofan - Programul de 
schimb EJTN între 
autorităţile judiciare 
- Conferinţa „Mica 
Reformă” 
-  „Formarea 
formatorilor” 
- Drept bancar 
 

3-14 octombrie 2011 
Viena, Austria 
 
21.01.2011,  
Craiova 
2-3 mai 2011, 
Bucureşti 
mai 2011 
Bucureşti 
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- Conferinţa „Justiţie 
şi mediere” 
- „Noul Cod Civil” 

23.09.2011, 
Craiova 
14-15.12.2011 
Craiova 

Alina Mischianu - Conferinţa „Justiţie 
şi mediere” 
- „Noul Cod Civil” 
 
- „Noul Cod Civil” 

23.09.2011, 
Craiova 
20-21.10.2011 
Craiova 
14-15.12.2011 
Craiova 

Carmen Rotaru - „Noul Cod Civil” 
 

14-15.12.2011 
Craiova 

Constantin Popescu - „Dreptul Uniunii 
Europene. 
Asigurarea egalităţii 
la locul de muncă” 

7-8.11.2011 
Bucureşti 

Paula Anghelina - „Noul Cod Civil” 
 
- Conferinţa „Justiţie 
şi mediere” 

4 mai 2011, 
Craiova 
23 septembrie 2011, 
Craiova 

Carmen Iliescu -Practica instanţelor 
naţionale în materia 
taxei de primă 
înmatriculare 

04-05.04.2011 
Bîrlad 

Alina Scumpieriu -Practica instanţelor 
naţionale în materia 
taxei de primă 
înmatriculare 

04-05.04.2011 
Bîrlad 

Gabriela Vasilescu -Noul cod civil 20-21.10.2011 
Craiova 

Carmen Arif  -Examinarea 
chestiunilor tehnice, 
procedura şi limitele 
controlului judiciar 
în cauzele de dreptul 
mediului 
-Conferinţa Mica 
Reformă 

02-03.06.2011 
Bucureşti 
 
 
 
 
21.01.2011 
Craiova 

4. Contencios 
adm. şi fiscal 

Natalia Stoiculescu - Teoria generală a 
obligaţiilor în Noul 
Cod Civil – privire 
comparativă cu 
reglementarea 
anterioară 
- Noul cod civil 
 
- Iniţiere în engleza 
juridică 
- The Anti-
Discrimination 

14-15.12.2011 
Craiova 
 
 
 
 
20-21.10.2011 
Craiova 
11.10.2011 
Craiova 
09-10.05.2011 
Trier Germania 
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directives 2000/43 
and 2000/78 în 
practic 
- Investigation, 
prosecution and 
judgment of 
environmental 
offences 
- Drept administrativ 

 
 
 
25-27.05.2011 
Durbuy Belgia 
 
 
 
31.10.2011 
Giroc 

Albu Adela -Noul cod civil 
 
- Noul cod civil  

29.06.2011 
Orşova 
20-21.10.2011 
Craiova 

Cristian Grecescu - Noul cod civil 
 
- Noul cod civil 

29.06.2011 
Orşova 
04.05.2011 
Craiova 

Ecaterina Sandu -Dreptul Uniunii 
Europene 

16-17.06.2011 
Timişoara 

Monica Ivănuş -Dreptul Uniunii 
Europene 

16-17.06.2011 
Timişoara 

Cadea Aurelian - Practica instanţelor 
naţionale în materia 
taxei de poluare 
- Engleză Juridică 

04-05.04.2011 
Bîrlad 
 
11.10.2011  
Craiova 

Ilie Melania - CEDO Civil 
 
- CEDO Civil 

23-24.05.2011 
Bucureşti 
10-11.10.2011 
Bucureşti 

Gavrilă Mariana -Mica Reformă 
 
- Dispoziţiile Legii 
nr. 330/2009 şi 
284/2010 privind 
salarizarea unitară a 
personalului plătit 
din fondurile publice 
- Noul Cod Civil 

21.01.2011 
Craiova 
07.02.2011 
Bucureşti 
 
 
 
 
Decembrie 2011 
Craiova 

5. Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Dinu Claudia - Mica Reformă 
 
- Dispoziţiile Legii 
nr. 330/2009 şi 
284/2010 privind 
salarizarea unitară a 
personalului plătit 
din fondurile publice 
- Medierea 

21.01.2011 
Craiova 
07.02.2011 
Bucureşti 
 
 
 
 
07.02.2011 
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- Noul Cod Civil 

Craiova 
Octombrie 2011 
Craiova 

Uncheaşu Cecilia - Engleză juridică 11.10.2011 
Craiova 

Spiridon Doina - Conferinţa 
Naţională privind 
intrarea în vigoare a 
Noului Cod Civil 
- Engleza juridică 

30.06.2011 
Bucureşti 
 
 
11.10.2011 
Craiova 

Vişan Silviu - Schimb al 
autorităţilor judiciare 
- Engleza juridică 
 
Noul Cod Civil 

02-13.05.2011 
Barcelona 
11.10.2011 
Craiova 
Decembrie 2011 
Craiova 

Preoteasa Carmen - Modificarea 
Codului Muncii şi 
Legea dialogului 
social 

Mai 2011 
 Bucureşti 

Simion Gabriela - Teoria generală a 
obligaţiilor în Noul 
Cod Civil – privire 
comparativă cu 
reglementarea 
anterioară. 

14-15.12.2011 
Craiova 

Camelia Cojocaru Bichea - Adopţia 
 
- Justiţie pentru 
minori – aspecte 
generale 
- Justiţie şi mediere 

Mai 2011 
Braşov 
Septembrie 2011 
Braşov 
 
23.09.2011 
Craiova 

Marioara Georcoină - Adopţia 
 
- Justiţie pentru 
minori – aspecte 
generale 
- Justiţie şi mediere 

Mai 2011 
Braşov 
Septembrie 2011 
Braşov 
 
23.09.2011 
Craiova 

Ion Badea - Corupţia 
 
- Noul Cod Penal şi 
de Procedură Penală 
- Justiţie şi mediere 

Mai 2011 
Bucureşti 
05-07.10.2011 
Craiova 
23.09.2011 
Craiova 

6. Minori şi 
familie 

Cristina Comănescu -Noi reglementări 
comunitare 
aplicabile în cadrul 

24.06.2011 
Craiova 
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cooperării judiciare 
în materie civilă între 
statele UE 
- Justiţie şi 
criminalitate 
informatică 
-Noul Cod Penal şi 
de Procedură Penală 
-Justiţie şi mediere 
 
-Justiţie pentru 
minori – aspecte 
generale 

 
 
 
08-09.09.2011 
Tg-Jiu 
 
05-07.10.2011 
Craiova 
23.09.2011 
Craiova 
08-09.12.2011 
Bucureşti 

Irina Enăşoiu - Justiţie şi 
criminalitate 
informatică 
-Rolul nou al 
instanţelor naţionale 
în interpretarea şi 
aplicarea dreptului 
familiei 
-Adopţia 

08-09.09.2011 
Tg-Jiu 
 
09-10.06.2011 
Bucureşti 
 
 
 
Octombrie 2011 
Braşov 

 
 
 

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. 
 Prin Ordinul de serviciu anual au fost desemnaţi judecătorii care au 
coordonat activitatea de formare profesională a personalului auxiliar, la nivelul 
fiecărei secţii a Tribunalului Dolj. 
 În anul 2011 o atenţie deosebită a fost acordată aspectelor practice 
intervenite ca urmare a aplicării Legii 202/2010, în special în materia procedurii 
de citare, competenţei. 

La începutul anului 2011 Biroul IT a efectuat deplasări la toate 
instanţele din Dolj pentru configurarea aplicaţiei Ecris 4, împreună cu 
conducerile locale, precum şi pentru a se instrui personalul instanţelor pentru 
utilizarea noii variante a aplicaţiei Ecris 4. 

Pe parcursul anului 2011 au fost aproximativ 35 de deplasări la 
instanţele din raza de activitate a Tribunalului Dolj pentru a se rezolva 
problemele semnalate de către instanţe şi nerezolvabile de la distanţă, prin 
telefon. 
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Pe aplicaţia Ecris 4 au fost descoperite o serie de erori în funcţionare, 
motiv pentru care au fost făcute aproximativ 30 de sesizări către echipa de la 
nivelul Ministerului Justiţiei, care se ocupa de corectarea aplicaţiei Ecris 4. O 
parte din aceste sesizări au fost remediate, altele au fost centralizate şi se va ţine 
cont de ele la următoarea variantă a aplicaţiei, deoarece pe actuala variantă de 
Ecris un se mai oferă suport. 

În vara anului 2011 a fost implementat şi modulul de statistică judiciară, 
modul care în viitorul apropiat va fi singura modalitate de colectare a datelor 
statistice de către Ministerul Justiţiei si Consiliul Superior al Magistraturii. 
 Toate aceste modificări intervenite în ceea ce priveşte aplicaţia ECRIS au 
necesitat, la nivelul instanţei, eforturi substanţiale pentru instruirea personalului 
în vederea aplicării unitare a noului soft. 
 
 

Seminarii  Nr. 
crt. 

Secţia Nume şi prenume 
grefier 

Tema Perioada şi locul 
de desfăşurare 

Rujan Ionuţ Daniel Informatică. Ecris IV 12-14.10.2011 
Giroc 

Bulacu  Elena Noul Cod de 
Procedură civilă 

17-20.10.2011 
Giroc 

1. I Civil ă 

Ciobanu Ligia Noul Cod de 
Procedură  civilă 

17-20.10.2011 
Giroc 

2. Penală Bicuţ Mihaela Măsuri preventive 19-21.09.2011 
Giroc 

Simona Lascău Drept comercial 20-2309.2011 
Giroc 

3. II Civil ă 

Goiceanu Lidia Drept comercial 26-27.09.2011 
Giroc 

4. Contencios 
adm. şi fiscal 

Ana Ghiţă  Drept administrativ 
 

Septembrie 2011 
Giroc 

7. Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Ştefan Mihai Informaţii ECRIS 4 28-30.11.2011 
Giroc 

8. Minori şi 
familie 

Barbu Adrian Minori şi familie Noiembrie 2011 
Giroc 
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II.2.4. Managementul instanţei 

 
 
 

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. 

În anul 2011 Adunarea Genarală a Judecătorilor Tribunalului Dolj a fost 
convocată de Preşedintele instanţei de 5 ori pentru alegerea membrilor 
Colegiului de conducere sau pentru exprimarea unui punct de vedere în legătură 
cu modificările Legilor 304/2004 şi 317/2004. 

Activitatea Colegiului de Conducere a avut o 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.  

În acest sens, în anul 2011 Colegiul de Conducere a avut 21 de şedinţe în care 
a dezbătut problemele generale legate de funcţionarea activităţii instanţei, avizarea 
planificărilor de permanenţă, propunerilor preşedinţilor de secţii privind desemnarea 
persoanelor care vor exercita şi alte atribuţii decât cele privind activitatea de 
judecată, repartizarea judecătorilor în cadrul secţiilor tribunalului. 
 Prin ordin de serviciu au fost stabilite atribuţiile specifice, pentru a se evita 
identităţile de atribuţii şi, implicit, lipsa unei responsabilizări eficiente. 
 Lunar, membrii Colegiului de Conducere au efectuat controale ale 
compartimentelor Tribunalului Dolj, rezultatele acestora şi măsurile propuse 
pentru îndepărtarea deficienţelor fiind prezentate conducerii instanţei spre 
avizare. 
 Au fost evitate controale excesive, lipsite de colaborare şi înlocuită cu verificări 
continue, preventive care să înlăture necesitatea aplicării sancţiunilor disciplinare. 
Personalului auxiliar din fiecare compartiment a fost încurajat în a face propuneri 
pentru eficientizarea activităţii, acordându-i-se autoritatea necesară implementării 
acestora. 
 Practica constantă a conducerii Tribunalului Dolj a fost aceea a organizării 
săptămânal a unor şedinţe informale cu Preşedinţilor de secţii sau grefierii şefi în 
vederea identificării problemelor concrete apărute în activitatea fiecărei secţii şi 
rezolvarea unitară a acestora. 
 Relevante în acest sens au fost întâlnirile care au vizat implementarea aplicaţiei 
ECRIS 4, rezultatele acestor discuţii concretizându-se în Registrul de sesizări creat 
de specialiştii IT prin intermediul căruia fiecare secţie evidenţia problemele apărute, 
specialiştii IT oferind soluţiile tehnice sau sesizând DTI. 
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Pentru desfăşurarea activităţii la standarde europene s-a realizat 
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 a 
fost 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, a condus la 
soluţionarea cu celeritate a cauzelor în care se 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; 

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 în motivarea personalului a fost 
comunicarea directa si constanta dintre conducerea instanţei si colectivul de 
judecători. Informarea corecta şi la timp a judecătorilor si personalului auxiliar 
in legătura cu deciziile luate de conducerea instanţei a contribuit la creşterea 
transparentei şi a încrederii în deciziile acestora.  

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

O altă problemă o constituie numărul insuficient al sălilor de judecată, 
ceea ce determinat succesiunea completelor de judecată în aceeaşi sală, acest 
fapt împiedicând desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de judecată, 
înregistrându-se întârzieri raportat la ora la care un complet ar trebui să intre în 
sala de judecată, fapt ce creează nemulţumiri în rândul justiţiabililor şi 
avocaţilor.  
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II.3. Modific ările în plan normativ  
 
 

II.3.1. Impactul principalelor modific ări legislative şi 
regulamentare operate în cursul anului 2011  

asupra activităţii instanţei 
 
 
 

Principala modificare legislativă a anului 2011 a fost intrarea în vigoare a 
Noului Cod civil. 

Ca urmare a dispoziţiilor Legii 71/2011 de punere în aplicare a NCC, au 
fost eliminate dispoziţiile din Codul de Procedură Civilă referitoare la litigiile 
comerciale, acestea fiind definite în prezent ca litigii cu profesionişti, aceştia 
fiind, în accepţiunea art. 3 alin.2 din NCC  „toţi cei care exploatează o 
întreprindere”.   

În egală măsură, a fost modificată competenţa în primă instanţă  în cauze 
directe, revenind tribunalului spre soluţionare doar cauzele având o valoare 
peste 5 miliarde lei şi fiind date în competenţa judecătoriei ca primă instanţă 
litigiile cu o valoare de până la 5 miliarde de lei şi litigiile neevaluabile în bani.  

În această situaţie a fost înregistrată o uşoară scădere a cauzelor directe, 
dar şi o creştere a numărului cauzelor în căile de atac, preconizându-se pentru 
anul 2012 a creştere a numărului apelurilor şi recursurilor.  

În materia procedurii insolvenţei nu au fost înregistrate modificări 
legislative, înregistrându-se o uşoară creştere a numărului cererilor de 
deschidere a procedurii insolvenţei formulate de către debitor.  

În cursul anului 2011 au intervenit modificări legislative majore, atât în 
ceea ce priveşte legislaţia muncii, cât şi legislaţia asigurărilor sociale. 

 În materia legislaţiei muncii, începând cu data de 01.05.2011 au intrat în 
vigoare modificările şi completările aduse Codului Muncii prin  Legea 
nr.40/2011. 

Astfel, potrivit modificărilor aduse Codului Muncii de Legea nr.40/2011: 
- se instituie obligaţia încheierii contractului individual de muncă în formă 

scrisă ca o cerinţă ad validitatem; 
- dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanţă individuală 

şi obligaţia corelativă a acestuia de a informa salariatul cu privire la criteriile de 
evaluare a activităţii profesionale; 

- obligaţia legală expresă a angajatorului de a informa salariatul cu privire 
la fişa postului; 
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- perioada de proba va putea avea o durată de maximum 90 de zile 
calendaristice în cazul funcţiilor de execuţie şi 120 de zile calendaristice pentru 
funcţii de conducere, iar perioada maximă în care se pot face angajări succesive 
de probă este de 12 luni; 

- pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni de 
la debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu ; 

- pe durata sau la sfârşitul perioadei de proba, contractul individual de 
muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa 
oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia; 

- delegarea salariatului va putea fi dispusă pentru perioade succesive de 
maximum 60 de zile;  

- perioada în care se pot face angajări succesive de probă a mai multor 
persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni. 

 - în cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, 
tehnologice, structurale sau similare pe perioade care depăşesc 30 zile 
lucrătoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 
5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la 
remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului, după consultarea 
prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii sau a reprezentanţilor 
salariaţilor, după caz. 

 - persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 
beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare.  

 - cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor 
suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă. 

 - orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi 
angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul 
corespunzător pentru fiecare dintre acestea. 

 - de fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului va 
interveni o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza  
de încetare de drept va prevala. 
  - în cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate 
termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea 
contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul 
individual de muncă încetează de drept. 

 - în cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară 
emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept 
la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti. 

 - contractul individual de muncă pe durata determinată poate fi prelungit, 
în condiţiile prevăzute la art. 81 şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul 
scris al parţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau lucrări. 
   - între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte 
individuale de muncă pe durată determinată. 
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- contractele individuale de muncă pe durată determinată, încheiate în 
termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată 
sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni 
fiecare. Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, 
în condiţiile prevăzute la art. 81 şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul 
scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau lucrări. 

- durata maximă legală a timpului de munca nu poate depăşi 48 de ore pe 
săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata timpului de muncă, 
ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe 
săptămână, cu condiţia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de 
referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână. 
Durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileşte în contractul 
individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile şi 
se acorda proporţional cu activitatea prestata într-un an calendaristic. 

- numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar 
pentru categoriile de salariaţi prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin contractul 
colectiv de muncă aplicabil şi va fi de cel puţin 3 zile lucrătoare. 

 - în cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul 
este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze 
într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. 

Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la 
aplicare dacă salariatului nu i se aplică o noua sancţiune disciplinară în acest 
termen.   

Radierea sancţiunilor disciplinare se constata prin decizia angajatorului 
emisă în formă scrisă. În situaţia în care angajatorul constată că salariatul sau a 
provocat o pagubă din vina şi în legătură cu muncă sa va putea solicita 
salariatului printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea 
contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi 
mai mic de 30 de zile de la data comunicării. 

Una dintre marile noutăţi ale Codului Muncii o reprezintă introducerea 
criteriilor de performanţă şi operarea concedierilor colective în funcţie de 
îndeplinirea obiectivelor de performanţă. Criteriile se stabilesc de către angajator 
,dar acesta este obligat să le comunice viitorului salariat , astfel încât el să ştie 
clar dacă acceptă sau nu să lucreze în condiţiile respective. 

Un alt efect important al Codului Muncii constă în obligarea actorilor de 
pe piaţa muncii să se califice permanent. 

De asemenea, în ce priveşte munca la negru, noul cod instituie sancţiuni 
aspre atât pentru angajatorul care uzează acest fel de muncă dar în egală măsură 
şi pentru cei care acceptă să lucreze la negru, întrucât un astfel de raport de 
muncă nu ar fi posibil fără acceptul  ”angajatului” . 

Aşa după cum este cunoscut prin Legea nr.62/2011 – Legea Dialogului 
Social, au fost abrogate următoarele acte normative: 

- Legea nr.54/2003 – Legea Sindicatelor 
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- Legea nr.168/1999 - privind soluţionarea conflictelor de muncă cu 
modificările ulterioare 

- Legea nr.356/2001 - Legea patronatelor 
- Legea nr.130/1996 – privind contractul colectiv de muncă (republicată) 
- Legea nr.109/1997, cu modificările ulterioare privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Economic si Social 
- HG 369/2009 privind constituirea si funcţionarea comisiilor de dialog 

social. 
Organizaţiile sindicale: 
 
Potrivit  articolului 3 pentru constituirea unei organizaţii sindicale este 

necesar un număr de 15 angajaţi din aceeaşi unitate, spre deosebire de vechea 
reglementare (art.2, alin.2 din Legea nr.54/2003) unde pentru constituirea unui 
sindicat era necesar un număr de 15 persoane din aceeaşi ramură sau profesiune, 
chiar dacă îşi desfăşurau activitatea la angajatori diferiţi. 

Conform modificării introduse prin art. 28, alin. 2, organizaţiile sindicale 
au obligaţia prealabilă de a prezenta instanţei împuternicire scrisă din partea 
membrilor de sindicat în vederea reprezentării acestora.  

Prin textul art. 30, alin. 1 s-a eliminat obligaţia angajatorului de a invita 
delegaţii aleşi ai organizaţiilor sindicale reprezentative, să participe la consiliile 
de administraţie când se discută probleme de interes profesional, economic, 
social, cultural sau sportiv, lăsând la bunăvoinţa angajatorului acest fapt. 

De asemenea prin alin. 3 termenul de comunicare a hotărârilor consiliului 
de administraţie sau altor organe, privind problemele de interes profesional etc., 
a fost modificat de la 48 de ore la doua zile lucrătoare. 

Analizând acest articol coroborat şi cu criteriile de reprezentativitate,  
rezultă că la aceste consilii pot participa doar organizaţiile sindicale care au cel 
puţin jumătate plus unu membri, raportat la numărul salariaţilor unităţii. 

   O alta noutate a legii consta în reglementarea posibilităţii ca federaţii 
(chiar afiliate la confederaţii diferite) sau confederaţii sindicale să constituie în 
comun uniuni sindicale teritoriale, conform art. 43, alin. 2. 

Referitor la reprezentativitatea organizaţiilor sindical e, conform 
art.51, la nivelul confederaţiilor sindicale s-a eliminat condiţia de a avea cel 
puţin 25% federaţii sindicale reprezentative la nivel de ramura membre ale 
confederaţiei, la federaţie criteriile au rămas aceleaşi, iar la nivel de unitate pot 
fi reprezentative sindicatele care au un număr de membri de cel puţin jumătate 
plus unu din numărul angajaţilor unităţii. 

Prin art. 52 se stabilesc în mod explicit documentele necesare în vederea 
întocmirii dosarului de reprezentativitate şi în plus obligativitatea ca anterior 
depunerii cererii la instanţa judecătorească competentă, confederaţiile si 
federaţiile să depună o copie a dosarului, inclusiv pe format electronic, la 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, iar sindicatul de la nivelul 



 65 

unităţii va depune o copie a dosarului inclusiv pe format electronic la 
Inspectoratul Teritorial de Munca. 

Fiecare din cele doua instituţii menţionate în funcţie de nivelul 
organizaţiei sindicale, vor emite o dovada, necesara la instanţa judecătorească 
competentă. 

Având în vedere faptul că nu există în textul legii o prevedere expresă 
prin care cererile şi actele de procedură ale organizaţiilor sindicale în faţa 
instanţelor judecătoreşti sau actele de procedură întocmite pentru acestea să fie 
scutite de taxa de timbru,  cum era stipulat în vechea reglementare (art. 54, Lg. 
54/2003), se vor aplica prevederile legii 146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările şi completările ulterioare, mai exact art. 3 referitor la 
acţiunile şi cererile neevaluabile în bani. 

În ceea ce priveşte negocierea colectivă de muncă modificările în 
această materie sunt substanţiale, după cum urmează: 

În privinţa efectelor contractului colectiv de muncă conform art. 133 
schimbările sunt următoarele: 

A fost eliminat contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional; 
Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate şi grup de unităţi 

îşi produce efecte pentru toţi angajaţii unităţii sau al grupului de unităţi; 
Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul sectorului de activitate îşi 

produce efecte doar pentru angajaţii unităţilor care fac parte din organizaţiile 
patronale semnatare ale contractului. 

Este o modificare substanţială faţă de vechea reglementare, când efectele 
contractului se produceau asupra tuturor salariaţilor din ramura de activitate 
respectivă. 

 
Păr ţile şi reprezentarea acestora la negociere: 
 
Conform art. 134, pct. B, lit. a la nivelul unităţii participă Sindicatul legal 

constituit si reprezentativ potrivit legii. 
Prin art. 135, s-au introdus o serie de modificări faţă de vechea 

reglementare şi  anume: 
În unităţile în care nu există sindicate reprezentative (jumătate plus unu 

membri) negocierea contractului colectiv de muncă se realizează astfel: 
Dacă există un sindicat nereprezentativ dar afiliat la o federaţie sindicală 

reprezentativă în sectorul de activitate, negocierea se face de către reprezentanţii 
federaţiei sindicale la solicitarea şi în baza mandatului Sindicatului împreună cu 
reprezentanţii aleşi ai angajaţilor. Practic respectivul sindicat transmite o cerere 
şi un mandat de negociere către federaţia sindicală unde este afiliat. Federaţia la 
rândul ei va transmite o adresa prin care comunică componenţa echipei de 
negociere care poate fi compusă din membrii organului de conducere al 
sindicatului respectiv. Semnarea contractului se va face de către reprezentantul 
sindicatului dar contractul va purta ştampila federaţiei. Desigur există şi 
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posibilitatea ca semnătura sa fie a unei persoane din conducerea operativă a 
federaţiei dacă a fost desemnată în acest sens. 

Dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă, 
negocierea se face numai cu reprezentanţii angajaţilor. 

Conform alin.2 la nivel de grup de unităţi, rezultă că în prima variantă, 
negocierea se face de către organizaţiile sindicale reprezentative la nivelul 
fiecărei unităţi membră a grupului, dar care să aibă un număr de membri cel 
puţin jumătate din numărul total de angajaţi ai grupului de unităţi. 

În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile enumerate mai sus, 
negocierea se face de către reprezentanţii mandataţi de organizaţiile sindicale, 
reprezentative din cadrul fiecărei unităţi membre ale grupului. Deci participă 
doar sindicatele care au jumătate plus unu la nivelul fiecărei unităţi (alin.2, 
lit.”a”). 

În caz contrar dacă nu există sindicate reprezentative, dar există sindicate 
afiliate la federaţii sindicale reprezentative în sectorul de activitate respectiv, 
participă reprezentanţii federaţiilor sindicale respective la solicitarea şi mandatul 
sindicatului membru şi reprezentanţii salariaţilor din unităţile respective. 

Federaţiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate 
participă la negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul sectorului dar şi 
la nivelul grupului de unităţi unde au sindicate membre, tot la solicitarea şi în 
baza mandatului sindicatelor respective (alin.3). 

Confederaţiile Sindicale reprezentative pot participa la negocierea 
contractului colectiv de muncă la nivelul Sectoarelor de activitate unde au 
federaţii membre. 

Din text se înţelege că pot participa atât în cazul federaţiilor 
reprezentative, cât şi a celor nereprezentative membre ale confederaţiei (alin.4). 

Durata maximă pentru care se poate încheia un contract colectiv de muncă 
a fost stabilită la maxim 24 de luni (art.141, alin.1). 

Prin prevederile alin. 3 şi alin. 5 din art. 143, există posibilitatea ca un 
contract colectiv de muncă încheiat la nivelul sectorului de activitate să-şi 
producă efecte asupra tuturor salariaţilor din sector în următoarele condiţii: 
numărul de angajaţi din unităţile membre ale organizaţiilor patronale semnatare 
să fie mai mare decât jumătate din numărul total al angajaţilor din sector; 
emiterea unui ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, dar 
numai în urma aprobării Consiliului Naţional Tripartit, constituit, conform art. 
76, lit.”f” din lege. 

De altfel, din textul alin. 3, se înţelege că dacă prima condiţie nu este 
îndeplinită contractul se înregistrează ca şi contract încheiat la nivel de grup de 
unităţi. 

Din cuprinsul art. 153 rezultă o noutate absolută în materie. Din analiza 
textului rezultă mai multe variante de aplicare. Ne referim aici în situaţia unei 
organizaţii sindicale constituită la nivelul unităţii (angajatorului), astfel: 
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- dacă există doua sindicate unul reprezentativ şi celalalt nu, se încheie 
sau nu contract colectiv de muncă cu sindicatul reprezentativ, contract care îşi 
produce efecte asupra tuturor angajaţilor, dar angajatorul poate încheia cu 
sindicatul nereprezentativ un acord, convenţie sau înţelegere scrisă, cu clauze 
mai favorabile şi care se aplică doar membrilor respectivului sindicat; 

- există cel puţin un sindicat nereprezentativ, afiliat la o federaţie sindicală 
reprezentativă, care participă la negociere, nu semnează contractul, dar acesta 
este semnat de reprezentanţii angajaţilor, cu efecte asupra tuturor angajaţilor, 
însă angajatorul poate semna un acord etc., cu sindicatul care se aplică numai 
membrilor de sindicat; 

- există cel puţin un sindicat nereprezentativ neafiliat la o federaţie 
sindicală reprezentativă, contractul se semnează sau nu cu reprezentanţii 
angajaţilor, angajatorul poate încheia un acord etc. cu sindicatul care se aplică 
doar membrilor sindicatului; 

- există două sindicate nereprezentative, angajatorul poate încheia cu 
ambele sau doar cu unul un acord etc. cu efectele menţionate. 

De asemenea prevederile acestui articol se pot aplica atât la nivelul 
federaţiilor, cât şi confederaţiilor sindicale. Prin urmare, în lipsa unui contract 
colectiv de muncă la nivelul sectorului de activitate sau la nivel naţional, se pot 
încheia acorduri, convenţii sau înţelegeri în formă scrisă, care sunt aplicabile 
numai membrilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare. 

Reglementarea modalităţilor de soluţionare a conflictelor de muncă: 
Prin dispoziţiile art. 176, alin. 1 se emite o hotărâre a guvernului referitor 

la modalitatea de înfiinţare, organizare şi funcţionare a Oficiului de Mediere şi 
Arbitraj a Conflictelor colective de muncă. 

Atât procedura de mediere, cât şi arbitrajul  sunt obligatorii dacă 
părţile, de comun acord, decid acest lucru (art.180). 

În privinţa declanşării grevei, în temeiul art. 183, în situaţia declanşării 
acesteia de către sindicatul reprezentativ este necesar acordul a cel puţin 
jumătate din numărul membrilor sindicatului, în timp ce în situaţia 
reprezentanţilor angajaţilor este necesar acordul a cel puţin o pătrime din 
numărul angajaţilor unităţii, sau al subunităţii ori compartimentului dacă greva 
este declanşată doar la acest nivel. 

În conformitate cu prevederile art.197, alin.4, este obligatoriu ca greva să 
fie declanşată la data anunţată, în caz contrar se impune reluarea procedurii de 
declanşare. 

Excepţia constă în situaţia în care părţile convin suspendarea temporară a 
grevei, conform alin.3. 

Prin art. 211, alin. 1, lit.”a” s-au modificat prevederile art. 283, alin. 1, 
lit.”a” din Codul Muncii, în sensul că s-a majorat termenul de contestare la 45 de 
zile calendaristice în loc de 30 de zile. 

Prin dispoziţiile art. 222, alin. 1 s-a introdus o prevedere expresă, privind 
posibilitatea contestării reprezentativităţii unei organizaţii sindicale sau 
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patronale, dacă nu mai îndeplineşte unul ori mai multe din criteriile prevăzute de 
lege, sarcina probei  revenindu-i reclamantului. 

Prevederile alin. 3 din art. 222 reprezintă o noutate, în sensul că în situaţia 
în care o organizaţie patronală sau sindicală semnatară a unui contract colectiv 
de muncă îşi pierde calitatea de organizaţie reprezentativă, iar pe durata 
valabilităţii contractului apare o noua organizaţie reprezentativă, aceasta din 
urmă are dreptul să solicite renegocierea contractului colectiv de muncă, anterior 
expirării acestuia. 

Noul cadru de reglementare a sistemului public de pensii este stabilit prin 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată in 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Actul 
normativ proaspăt adoptat stipulează expres principiile de bază ale organizării şi 
funcţionării sistemului public de pensii, statuând că dreptul la asigurări sociale 
este garantat de stat şi se exercită prin sistemul public de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale. 

Printre principalele noutăţi aduse de noua lege a pensiilor se remarcă: 
          - stabilirea vârstei standard de pensionare pentru bărbaţi la 65 de ani; 
stabilirea vârstei standard de pensionare pentru femei la 63 de ani; 
          - stabilirea unui stagiu minim de cotizare de 15 ani, atât pentru femei, cât 
şi pentru bărbaţi; 

- stabilirea stagiului complet de cotizare de 35 de ani, atât pentru femei, 
cat şi pentru bărbaţi; 

- stabilirea valorii punctului de pensie la 732,8 lei 
Prin Legea nr. 263/2010 a fost aprobata o noua lege a pensiilor, după un 

şir lung de controverse legate de constituţionalitatea actului normativ. După ce 
Curtea Constituţională a decis că prevederile legii respectă Constituţia şi 
principiile de drept, se pune problema dacă şi contribuabilii care cotizează la 
sistemul public de pensii înţeleg prevederile noului act normativ. În acest sens, 
Casa Naţională de Pensii a elaborat un document care să vină, într-o oarecare 
măsură, în sprijinul persoanelor interesate de noile prevederi. 

 Principalele direcţii ale reformei vizează: 
 Lărgirea sferei de cuprindere a asigurării obligatorii – prin integrarea în 

sistemul unitar de pensii publice a persoanelor care aparţineau unor sisteme 
speciale (pensiile militare), precum şi a persoanelor care realizează venituri din 
profesii liberale;  

 Îmbunătăţirea sustenabilităţii financiare a sistemului de pensii – prin 
introducerea unor condiţii mai restrictive privind accesul la pensia anticipată 
parţială şi la pensia de invaliditate;  

 Menţinerea standardului de viaţă al pensionarilor în plata – prin corelarea 
puterii de cumpărare  a pensionarilor în raport cu rata inflaţiei;  

 Asigurarea unui tratament corect al persoanelor asigurate, viitori 
pensionari – prin reglementarea modului de stabilire a pensiei în directă 
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corelaţie cu nivelul veniturilor asigurate pentru care s-au achitat contribuţiile de 
asigurări sociale;  

 Descurajarea pensionarilor anticipate – prin majorarea coeficientului de 
penalizare a pensiei;  

 Implementarea unor criterii mai stricte în ceea ce priveşte accesul la 
pensia de invaliditate şi intensificarea controalelor ulterioare;  

 Creşterea vârstelor de pensionare ca urmare a creşterii speranţei de viata 
a populaţiei şi egalizarea graduală – până în anul 2030 – a stagiului complet de 
cotizare pentru femei şi bărbaţi. 

La data intrării in vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, cele ale Legii nr.164/2001 privind pensiile 
militare de stat, precum şi o serie de alte dispoziţii referitoare la vârstele de 
pensionare ale unor categorii socio-profesionale au fost abrogate. 
          Astfel, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, vârsta standard de pensionare este 63 de ani 
pentru femei şi de 65 de ani pentru bărbaţi. Atingerea acestor vârste se va realiza 
printr-o creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 la lege. 
          Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, vârsta de 
pensionare a femeilor va creşte de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a bărbaţilor 
va creşte de la 64 de ani la 65 de ani. 

La finele acestei perioade, se continuă creşterea graduală a vârstei de 
pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, până în anul 2030. 
          Totodată, este reglementată creşterea stagiului minim de cotizare la 15 
ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu minim se va 
realiza prin creşterea graduală conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5 a 
Legii. 
          Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul minim 
de cotizare va creşte de la 13 ani la 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru 
bărbaţi. 
          De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atât 
pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o 
creştere graduală, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5. 

Cu alte cuvinte, în intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul 
complet de cotizare pentru femei va creşte de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru 
bărbaţi de la 33 de ani la 35 de ani. 

La finele acestei perioade, se continua creşterea graduală a stagiului 
complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, până în 
anul 2030. 

 Având în vedere integrarea în sistemul unitar al pensiilor publice a 
cadrelor militare în activitate, a poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciarelor, din domeniul apărării 
naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, Legea nr.263/2010 
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reglementează şi condiţiile de pensionare pentru aceste categorii de asiguraţi, 
după cum urmează: 

- Vârsta standard de pensionare de 60 de ani, atât pentru femei, cât şi 
pentru bărbaţi; 

- Stagiul minim de cotizare în specialitate de 20 de ani, atât pentru femei, 
cât şi pentru bărbaţi; 

- Stagiul complet de cotizare de 30 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru 
bărbaţi; 
           Atingerea vârstelor standard de pensionare şi a stagiilor de cotizare 
menţionate mai sus se va realiza conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 6 la 
lege, într-un interval cuprins între luna februarie 2011 şi luna ianuarie 2030.  
           Conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul pensiilor, au fost recalculate, conform principiului 
contributivităţii, următoarele categorii de pensii stabilite în baza unor legi 
speciale: 
           a) pensiile militare de stat; 

b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciarelor; 

c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea; 

d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular; 
         e) pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari; 

f) pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor; 
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant 

profesionist din aviaţia civila; 
h) pensiile de serviciu ale personalului Curţii de Conturi. 
Conform dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 737/2010 privind 

metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 
1, lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010, începând cu luna septembrie 2010, pensiile 
de serviciu stabilite în fostul sistem public au fost recalculate conform 
algoritmului de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, modificata si completata. 
            De asemenea, potrivit dispoziţiilor Hotărârii de Guvern nr. 735/2010 
pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare 
de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciarelor, aceste categorii de pensii au 
fost prevăzute a fi recalculate conform algoritmului de calcul utilizat pentru 
pensiile din sistemul public, într-o perioada de 5 luni de la data intrării în 
vigoare a hotărârii de guvern menţionate anterior. 

Recalcularea a fost efectuata de casele de pensii sectoriale care 
funcţionează în subordinea instituţiilor în evidenţa cărora se află persoanele 
beneficiare. 
          Persoanele aparţinând sistemelor special de pensii care vor fi integrate în 
sistemul public vor plăţi contribuţii de asigurări sociale? 
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În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, si 
următoarele categorii de persoane: 

- soldaţii şi gradaţii voluntari care îşi desfăşoară activitatea pe baza unui 
contract individual de munca; 

- cadrele militare in activitate; 
-  soldaţii şi gradaţii voluntari; 
- poliţiştii; 
- funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale. 
           Declaraţia nominală de asigurare se transmite casei de pensii sectoriale, 
de către angajatorii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale; 
           Introducerea contribuţiei de asigurări sociale suportată de cadrele militare 
în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu 
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării 
naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale nu va diminua venitul net al 
acestora; 

Drepturile salariale şi veniturile asigurate se majorează corespunzător 
diferenţei între cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută de 
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi cota de contribuţie 
individuală prevăzută de legislaţia anterioară; 

În ceea ce priveşte dreptul la pensie, acesta se va stabili conform aceluiaşi 
principiu al contributivităţii, pe baza sistemului de puncte care a fost introdus 
din 2001 pentru pensionarii din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. 
            Pe cale de consecinţă, va fi determinat un punctaj mediu anual prin 
valorificarea soldei brute care a constituit baza de calcul a contribuţiei de 
asigurări sociale, iar punctajul mediu anual determinat se va înmulţi cu valoarea 
unui punct de pensie, stabilită în condiţiile legii. 

Potrivit prevederilor Legii nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii 
publice, intrata în vigoare la data de 01.01.2011, pensia anticipată parţială se 
cuvine cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, 
persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu până la 8 ani mai mare decât 
stagiul complet de cotizare prevăzut de lege. 

La stabilirea acestei categorii de pensii nu sunt luate in considerare 
perioadele asimilate stagiului de cotizare (stagiul militar obligatoriu, perioada 
studiilor superioare absolvite la zi, pensionarea de invaliditate, şcoala militară); 
          Perioadele asimilate stagiului de cotizare se vor valorifica la trecerea la 
pensia pentru limita de vârstă; 

Cu titlu de noutate absolută, Legea nr. 263 privind sistemul unitar de 
pensii publice introduce posibilitatea pensionării anticipate parţiale fără 
penalizare pentru persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate 
de poluarea permanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase 
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cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, 
respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi Zlatna, pe o raza de 8 km in jurul acestor 
localităţi. 
          Aceste persoane vor putea beneficia de reducerea vârstei standard de 
pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută de lege. 
       În ce priveşte pensia de invaliditate, diversificarea condiţiilor referitoare la 
stagiul de cotizare necesar în funcţie de vârsta asiguratului a fost necesara 
pentru: 
          - a asigura o mai buna corelare a vârstei asiguratului la data apariţiei 
stării de invalidante cu stagiul de cotizare pe care îl putea realiza pana la o 
anumita vârstă. Măsura în favoarea tinerilor cu studii superioare care nu puteau 
realiza 5 ani (sau cel puţin jumătate din acest stagiu) pentru a se califica pentru 
acest tip de pensie, 

- a elimina dispoziţiile prea generoase ale prevederilor anterioare în 
contextul creşterii eşalonate a vârstelor standard de pensionare. Spre 
exemplu, este inechitabil ca o persoană (bărbat) în vârstă de 63 de ani să fie 
înscrisă la pensie de invaliditate în condiţiile în care, potrivit legislaţiei 
anterioare, se cereau doar 12 ani şi jumătate de stagiu de cotizare, comparativ cu 
o persoană de 63 de ani (bărbat) care se pensiona pentru limita de vârstă dar care 
a realizat stagiul complet de cotizare de aproximativ 32 de ani. 

Potrivit noii legislaţii care reglementează sistemul unitar de pensii 
publice, persoanele care au desfăşurat activitate în condiţii deosebite, speciale 
sau alte condiţii de muncă, beneficiază de reducerea vârstei standard de 
pensionare în condiţiile realizării stagiului complet de cotizare prevăzut de lege.  
            În situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în condiţii 
deosebite de muncă, reducerile vârstei standard de pensionare sunt cuprinse între 
1 şi 8 ani, în funcţie de numărul anilor lucraţi în aceste condiţii (tabelul nr.1). 
Stagiul minim de cotizare realizat in condiţii deosebite de muncă pentru care se 
acordă reducerea vârstei standard de pensionare este de 6 ani. 

Reducerea vârstei standard de pensionare operează în condiţiile realizării 
stagiului complet de cotizare prevăzut de lege în cazul persoanelor care au lucrat 
în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, respectiv cele prevăzute la art. 
30. 
           Persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale, respectiv în alte condiţii de muncă 
(deosebite si speciale), beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare 
în condiţiile realizării stagiului minim de cotizare prevăzut de lege, anexa nr. 6. 
           Reducerile vârstelor standard de pensionare, precum şi cele prevăzute de 
alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 
ani. Vârstele de pensionare reduse în aceste condiţii nu pot fi mai mici de 50 de 
ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru 
persoanele care au desfăşurat activitate în domeniul apărării naţionale, ordinii 
publice şi siguranţei naţionale. 
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Persoanele care şi-au desfăşurat activitatea cel puţin 20 de ani, în unităţile 
miniere, în subteran cel puţin 50% din timpul normal de muncă în luna 
respectivă, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani.  
           Vârsta standard de pensionare nu poate fi mai mica de 45 de ani. 
               Persoanele care au desfăşurat activităţi de cercetare, explorare, 
exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere 
la radiaţii şi au realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în zona I de 
expunere la radiaţii sau de cel puţin 17 ani în zona a II-a de expunere la radiaţii, 
beneficiază de pensie pentru limita de vârstă indiferent de vârstă. 

În ce priveşte jurisdicţia asigurărilor sociale, noua lege a pensiilor instituie 
o procedură prealabilă obligatorie ce constă în formularea contestaţiei împotriva 
unei decizii de pensie la Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei 
Naţionale de Pensii Publice, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. 
Comisia   va adopta o hotărâre  în termen de 45 de zile, prin care va soluţiona 
contestaţia formulată. Hotărârea Comisiei se comunică persoanelor în cauză în 
termen de 5 zile de la adoptare. Hotărârile Comisiei  pot fi atacate la instanţa 
competentă în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârile care nu au fost 
atacate în termenul legal sunt definitive. 

   
Recursuri în interesul legii  
 
Practica instanţelor judecătoreşti a  fost influenţată în anul 2011 de decizia 

nr. 20/17.110.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
soluţionarea unui recurs în interesul legii vizând  interpretarea si aplicarea 
dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in 
vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările 
ulterioare, raportat la art. 150 (fost art. 145) din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicata, art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si art. 7 din 
Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii 
ale salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific 
deosebit si din unităţile bugetare, republicata, cu modificările ulterioare, cu 
privire la cuantumul indemnizaţiei de concediu aferent anului şcolar 2009-2010, 
cuvenit personalului didactic si didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 
de stat.  

În soluţionarea acestui recurs în interesul legii Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a statuat că dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele 
masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si 
completările ulterioare, raportat la art. 150 (fostul art. 145) din Codul muncii, 
art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 
modificările ulterioare, si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind 
concediul de odihna si alte concedii ale salariaţilor din administraţia publica, din 
regiile autonome cu specific deosebit si din unităţile bugetare, republicata, sunt 
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incidente cererilor formulate de personalul didactic si didactic auxiliar din 
învăţământul preuniversitar de stat ce au ca obiect acordarea indemnizaţiei de 
concediu de odihna aferente anului şcolar 2009-2010, după intrarea in vigoare a 
Legii nr. 118/2010, respectiv 3 iulie 2010. 

O altă decizie care a influenţat practica judiciară în materia litigiilor de 
muncă şi asigurărilor sociale în anul 2011 a fost decizia nr. 29 /2011 a Înaltei  
Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată cu ocazia soluţionării unor recursuri în 
interesul legii vizând aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea 
unor masuri in domeniul pensiilor, raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 
1 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia europeana a drepturilor omului si 
art. 14 din Convenţie, în ceea ce priveşte recalcularea pensiilor prevăzute de art. 
1 din lege. 

Instanţa supremă în soluţionarea acestei cauze a respins recursurile in 
interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie si Justiţie si de colegiile de conducere ale curţilor de apel 
Braşov, Cluj, Craiova si Galaţi privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 119/2010, 
raportat la art. 20 alin. (2) din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la 
Convenţia europeana a drepturilor omului si art. 14 din Convenţie, referitoare la 
recalcularea pensiilor prevăzute de art. 1 din lege. 

 
CEDO 
 
De asemenea, pe parcursul anului 2011 s-a constatat aplicarea dreptului şi 

practicii europene , în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale, instanţa 
făcând aplicarea mai multor hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene , în cauzele având 
ca obiect pensiile speciale,  din care amintim cu titlu de exemplu :cauza Muller 
vs. Austria, cauza Buchen c. Cehiei, cauza Kechko contra Ucrainei, cauza 
Aizupurua Ortiz c. Spaniei, cauza Azinas c. Ciprului, cauza Kjartan 
Asmundsson c. Islandei.  

S-a reţinut astfel că în materie de pensie, Curtea accepta reduceri 
substanţiale ale cuantumului pensiei si/sau ale altor beneficii de asigurări sociale 
fara a ajunge la concluzia încălcării articolului 1 al Protocolului nr. 1: aprox. 
43% (T. c. Suediei -reducere de la 8625 coroane la 4950 coroane - neîncălcare); 
aprox 38% (Jankovic c Croaţia* 12 octombrie 2000); 5% (Lenz c. Germaniei); 
pierderea statutului de veteran cu avantajele ce decurgeau din acesta (10% din 
salariul mediu lunar; reduceri de 50% din preţul transportului, consumului de 
electricitate, căldura, gaz etc, 50% din preţul asigurării pentru automobile - 
Domalewski c. Polonia* 15 iunie 1999); reducerea cu 66% a pensiei principale 
(reclamantul mai primea alte 2 pensii, si reducerea fusese necesara pentru ca 
suma celor 3 pensii sa nu depăşească un plafon maximal stabilit de lege pentru 
pensiile publice - Callejas c. Spaniei* 18 iunie 2002); reduceri intre 30 si 50% 
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din cuantumul unei alocaţii speciale pentru văduve (Adriana C. Goudswaard-
Van Per Lans c. Olandei* decizie de inadmisibilitate din 22 septembrie 2005). 

Potrivit indicatorilor statistici, comparativ cu anul 2010, în anul 2011 a 
crescut sensibil numărul dosarelor înregistrate la secţia contencios administrativ 
şi fiscal, cu 153 de dosare (5.249 de dosare nou intrate în anul 2011 faţă de 
5.096 de dosare nou intrate în anul 2010). 

Se remarcă însă scăderea semnificativă a înregistrării dosarelor de recurs 
ca urmare a modificărilor legislative survenite prin Legea nr. 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. 

 Astfel, în anul 2010 au fost înregistrate 1.736 de dosare nou intrate, în 
recurs, iar  în anul 2011 au fost înregistrate 1.162 de dosare, observându-se o 
scădere cu 574 de cauze), pentru anul 2012 estimându-se înregistrarea unui 
număr de dosare nou intrate, în recurs, comparabil cu anul 2011, în condiţiile în 
care nu vor surveni alte modificări legislative care să influenţeze numărul 
dosarelor nou intrate, în recurs. 
            În schimb, a crescut semnificativ numărul cauzelor înregistrate la secţia 
contencios administrativ şi fiscal, în fond, cu 727 de dosare, cauze cu grad de 
dificultate sporit. 
            Acest fapt s-a datorat creşterii numărului de acţiuni formulate de către 
funcţionarii publici împotriva măsurilor de austeritate privind reducerile 
salariale şi reducerile de personal în sistemul bugetar, iar în ultima decadă a 
anului 2011 s-a înregistrat o avalanşă de acţiuni având ca obiect restituire taxa 
de poluare. 
            Astfel, urmare a hotărârilor pronunţate de către Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene în cauzele C-402/09 – Tatu,  C-29/11 – Sfichi,  C-30/11 – Ilaş, 
C-263/10 – Nisipeanu prin care se constata incompatibilitatea cu art. 110 din 
TFUE a taxei de poluare stabilită prin OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei 
de poluare pentru autovehicule, au fost înregistrate pe rolul instanţei numeroase 
cauze având ca obiect restituire taxa de poluare, precum şi obligarea autorităţii 
publice la înmatricularea autoturismului fără achitarea taxei de poluare. 
            Dat fiind numărul mare de autoturisme second-hand importate în 
perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a OUG nr. 50/2008 şi intrarea în 
vigoare a Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la 
autovehicule, pentru care a fost achitată taxa de poluare prevăzută de OUG nr. 
50/2008 cu ocazia primei înmatriculări în România, pentru anul 2012 se 
estimează o creştere a numărului cauzelor înregistrate în materie contencios 
administrativ şi fiscal, în fond. 
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Modificarea Hotărârii CSM nr. 387/2005 privind Regulamentul de ordine 
interioară a instanţelor prin Hotărâre CSM nr. 749/2011 şi Hotărâre CSM nr. 
829/2011 a condus la aglomerarea volumului de activitate în cadrul Secţiei 
contencios administrativ şi fiscal  

Astfel, în ceea ce priveşte personalul auxiliar, se apreciază că numărul 
acestora (8 grefieri) nu corespunde volumului ridicat de activităţi pe care aceştia 
le desfăşoară, aceasta cu atât mai mult cu cât instalarea sistemului ECRIS IV a 
avut ca efect creşterea ca număr şi complexitate operaţiunilor pe care aceştia 
trebuie să le înregistreze, precum şi a numărului mare de dosare înregistrate pe 
rolul Secţiei în a doua jumătate a anului 2011 şi a operaţiunilor suplimentare pe 
care personalul trebuie să le îndeplinească urmare a modificării Hotărârii CSM 
nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti prin Hotărârea CSM nr. 749/2011 şi Hotărârea CSM nr. 829/2011 
cu privire la cauzele introduse repetat.  

Aceste din urmă modificări regulamentare au dus la aglomerarea şi a 
judecătorilor care trebuie să verifice aplicarea dispoziţiilor art. 962 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, proces deosebit de 
împovărător (datorită multitudinii cauzelor formulate de către instituţiile 
publice, spre exemplu) şi inexact (datorită sistemului ECRIS care nu oferă o 
verificare veridică în multe cazuri). 

Intrarea în vigoare a Noului Codul civil la data de 01.10.2011 nu a avut 
efecte imediate în activitatea Secţiei contencios administrativ şi fiscal. 

În ceea ce priveşte cauzele înregistrate în recurs, se constată în anul 2011 
o pondere semnificativă a plângerilor contravenţionale formulate împotriva 
sancţiunilor aplicate ca urmare a intensificării controalelor demarate de către 
inspectorii din cadrul ITM în baza prevederilor Noului Cod al Muncii (Legea nr. 
53/2003 fiind modificată prin Legea nr. 40/2011) care instituie un regim 
sancţionator mai aspru pentru primirea la muncă fără forme legale şi 
reglementând şi sancţionarea salariatului care a acceptat munca la negru, nu 
numai a angajatorului.  

Cu privire la numărului cauzelor înregistrate în materie contencios 
administrativ şi fiscal în recurs, pentru anul 2012 se estimează înregistrarea unui 
număr de dosare comparabil cu anul 2011, în condiţiile în care nu vor surveni 
alte modificări legislative care să influenţeze numărul dosarelor nou intrate, în 
recurs. 

Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil potrivit art. 230 din Legea 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, s-au abrogat 
printre altele şi Legea nr. 4/1953 privind Codul Familiei şi Decretele nr. 31 şi          
32/1954 privind persoanele fizice şi juridice, respectiv pentru punerea în 
aplicare a Codului familiei şi Decretului anterior.  

În domeniul arătat mai sus au fost aduse modificări esenţiale dintre care 
menţionăm următoarele :  
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Potrivit art.114 Noul Cod Civil părintele poate desemna prin act unilateral 
ori contract de mandat încheiate în formă autentică  persoana care urmează a fi 
numit tutore al copilului său, desemnare care poate fi revocată oricând de 
părinte, chiar şi printr-un înscris sub semnătură privată. Înscrisul prin care se 
revocă persoana desemnată se va înscrie într-un registru special prevăzut la art. 
1046 sau 2033 din acelaşi cod, notarul sau instanţa având obligaţia să verifice la 
aceste registre dacă persoana desemnată ca tutore nu a fost revocată. 

În lipsa unui tutore desemnat,  art.118 stipulează că instanţa de tutelă va 
numi cu prioritate ca tutore o persoană, în aceleaşi condiţii ca şi cele prevăzute 
în Codul familiei,  diferenţa fiind aceea că tutorele se numeşte acum de instanţa 
de tutelă, spre deosebire de vechile reglementări când potrivit art. 116 din Codul 
familiei, numirea tutorelui se făcea de autoritatea tutelară. 

Tot instanţa de tutelă printr-un delegat va verifica la faţa locului bunurile 
minorului în prezenţa, dacă este cazul şi a membrilor Consiliului de familie, 
pentru întocmirea inventarului bunurilor minorului, conform art. 140 din Noul 
Cod civil, în condiţiile în care anterior, potrivit Codului familiei această 
operaţiune era exercitată de către un delegat al autorităţii tutelare. De asemenea, 
toate autorizările pe care tutorele le solicita în vechea reglementare de la 
autoritatea tutelară se solicită acum de la instanţa de tutelă.  

Potrivit art. 151 şi urm. din Noul Cod civil, instanţa de tutelă va efectua 
un control efectiv şi continuu asupra modului în care tutorele şi Consiliul de 
familie îşi îndeplinesc atribuţiile cu privire la minor şi bunurile acestuia; astfel, 
tutorele va prezenta anual instanţei o dare de seamă despre modul cum s-a 
îngrijit de minor şi despre administrarea bunurilor acestuia, iar instanţa după 
verificările necesare va putea descărca tutorelui.   

Tot instanţa va soluţiona şi plângerile formulate împotriva tutorelui cu 
privire la actele sau faptele păgubitore pentru minor, plângeri formulate de 
minorul care a împlinit 14 ani, consiliul de familie, oricare membru al acestuia şi 
persoanele prevăzute la art. 111 din acelaşi cod.  

În ce priveşte curatela, de asemenea prin art. 178 din acelaşi cod s-a 
stipulat competenţa instanţei de tutelă de a lua această măsură de ocrotire spre 
deosebire de Codul familiei , potrivit cu care autoritatea tutelară instituia această 
măsură. În continuare, art.179 şi urm. reglementează competenţa instanţei de 
tutelă de a soluţiona cererea de curatelă, condiţiile în care o persoană poate fi 
numită curator, efectele curatelei şi procedura de instituire. 

În materia divorţului s-a instituit prin art.373 posibilitatea desfacerii 
căsătoriei la cererea unuia dintre soţi, după o separare în fapt care a durat cel 
puţin 2 ani, precum şi desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a reclamantului, 
potrivit art. 379 alin.1 teza finală. În ipoteza prevăzută de art. 373 lit. c, divorţul 
se pronunţă din culpa exclusivă a soţului reclamant , cu excepţia situaţiei în care 
pârâtul se declară de acord cu divorţul, când acesta se pronunţă fără a se face 
menţiune despre culpa soţilor (art. 379 alin.2 din Noul Cod civil). 
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O altă noutate introdusă de noul cod a fost instituirea prin art. 390 şi urm. 
a prestaţiei compensatorii (art. 390 şi urm. ) pe care soţul reclamant are dreptul 
să o solicite de la celălalt soţ pârât din a cărui culpă exclusivă s-a desfăcut 
căsătoria, prestaţie de natură să compenseze, pe cât posibil un dezechilibru 
semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale 
solicitantului. 

Instituţia încredinţării minorilor unuia sau altuia dintre părinţi cu ocazia 
desfacerii căsătoriei, reglementată de art. 42 din Codul Familiei a fost înlocuită 
prin instituţia exercitării autorităţii părinteşti de către ambii părinţi, conform art. 
397 cu excepţia cazului când instanţa decide altfel, anume atunci când, pentru 
motive întemeiate, în interesul superior al copilului instanţa hotărăşte ca 
autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul din părinţi, celălalt 
părinte având drepturile pe care alineatul 3 al art. 43 din Codul familiei le 
reglementa. 

În ce priveşte stabilirea si executarea obligaţiei de întreţinere, Noul Cod 
Civil a introdus prin art. 530 alin.3  posibilitatea pentru instanţa de judecată de a 
stabili pensia de întreţinere atât sub forma unei sume fixe, cât şi într-o cotă 
procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinerea. 

De asemenea, potrivit art. 533 alin.3 se poate conveni de părţi sau pentru 
motive temeinice instanţa poate hotărî ca întreţinerea să se execute prin plata 
anticipată a unei sume globale care să acopere nevoile de întreţinere ale celui 
îndreptăţit pe o perioadă mai îndelungată sau pe întreaga perioadă pe care se 
datorează întreţinerea.  

S-a reglementat prin art. 526 alin.1 situaţia în care instanţa poate refuza 
solicitarea de acordare a pensiei,  atunci când creditorul obligaţiei s-a făcut 
vinovat faţă de debitorul obligaţiei de fapte grave contrare legii sau bunelor 
moravuri.  

În Titlul II – Căsătoria – s-a introdus un nou capitol intitulat „Logodna” ce 
reglementează în art. 266 – 270  condiţiile pentru încheierea şi ruperea logodnei, 
restituirea darurilor, răspunderea pentru ruperea logodnei şi termenul de 
prescripţie al dreptului la acţiune întemeiat pe dispoziţiile art. 268 şi 269. 

- Sub aspectul regimului matrimonial al soţilor, prin Capitolul VI – 
secţiunea I – s-a reglementat dreptul de opţiune al soţilor cu privire la alegerea 
viitorului regim matrimonial : comunitatea legală, separaţia de bunuri sau 
comunitatea convenţională. Potrivit art. 329,  alegerea unui alt regim 
matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii 
matrimoniale, art.330 stipulând că aceasta trebuie încheiată prin înscris 
autentificat de notarul public, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat 
personal sau prin mandatar cu procură autentică specială şi având conţinut 
predeterminat, convenţie ce trebuie încheiată înainte de căsătorie. 

În continuare, punctul 4 al aceleiaşi secţiuni I reglementează simulaţia 
convenţiei matrimoniale, obiectul acesteia, clauza de preciput, publicitatea, 
inopozabilitatea şi modificarea convenţiei matrimoniale, precum şi nulitatea 
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acesteia.  Art. 337 a reglementat condiţiile în care minorul care a împlinit vârsta 
matrimonială poate încheia sau modifica o convenţie matrimonială. 

Capitolul III  reglementează „Adopţia „ în ce priveşte condiţiile de fond , 
persoanele care pot adopta, consimţământul la adopţie, efectele şi încetarea 
adopţiei, procedura adopţiei rămânând reglementată în continuare prin legea nr. 
273 /2004, aşa cum prevede alin.2 al art. 454 din Noul Cod Civil. 

 
Modificările legislative cu care s-a confruntat Secţia civilă a Tribunalului 

Dolj pe parcursul anului 2011 şi care au fost discutate în cadrul şedinţelor de 
învăţământ profesional, de analiză a practicii neunitare şi de prezentare a 
dispoziţiilor legale relevante în acest an sunt următoarele: 
 
 - Noul Cod Civil – s-au realizat referate de învăţământ profesional care să 
asigure cunoaşterea noilor reglementări începând cu luna aprilie 2011. 
 - Legea 71/2011 de punere în aplicare a Noului Cod Civil a fost dezbătută 
atât în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional, cât şi în cadrul seminariilor 
organizate de către Tribunalul Dolj vizând aprofundarea prevederilor Noului 
Cod Civil şi a legii de punere în aplicare. 
 - Datorită faptului că Noul Cod de Procedură Civilă s-a aflat în dezbatere 
publică pe parcursul anului 2011, iniţial preconizându-se ca şi acest cod să intre 
în vigoare tot în cursul anului 2011, Secţia civilă a apreciat necesar să aibă în 
vedere cu ocazia pregătirii profesionale continue şi reglementările acestuia, 
realizându-se referate de învăţământ profesional începând cu luna martie 2011 în 
acest sens. 
 - OUG 71/2009 – practica unitară la nivelul Secţiei civile a Tribunalului 
Dolj în ce priveşte contestaţiile la executare şi validările de poprire, dar în 
dezacord cu practica Secţiei civile a Curţii de Apel Craiova. Reprezintă, de fapt, 
o divergenţă de practică la nivel naţional, în soluţionarea căreia s-au promovat în 
anul 2010 doua excepţii de neconstituţionalitate, în anul 2011 două excepţii de 
neconstituţionalitate şi un recurs în interesul legii.   
 

Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Curţii Constituţionale: 
 

 - Decizia 2/2011 pronunţată de ICCJ în RIL - S-a stabilit că Statul Român 
are calitate procesuală pasivă în acţiunile având ca obiect constatarea calităţii de 
unic moştenitor doar dacă pe seama sa s-a emis certificat de vacanţă succesorală. 

- Decizia 3/2011, pronunţată de ICCJ în RIL. Această decizie de 
îndrumare a stabilit că amenda civilă prevăzută de art. 5803 C.p.c. poate fi 
aplicată debitorului unei obligaţii de a face cu caracter strict personal doar în 
cadrul procedurii excepţionale reglementată de prev. art. 3731 C.p.c. şi respectiv 
de art. 387, art. 572 şi art. 5802 C.p.c.. 

- Decizia 10/2011 pronunţată de ICCJ in RIL  
- Decizia 12/2011 pronunţată de ICCJ in RIL 
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- Decizia 27/2011 pronunţată de ICCJ in RIL Aceasta decizie a stabilit că 
procurorul are legitimare procesuală activă de a formula acţiune civilă pentru 
desfiinţarea în tot sau în parte a unui înscris falsificat atunci când acţiunea 
penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o soluţie de netrimitere în 
judecată. 
 - Decizia Curţii Constituţionale 233/2011 - s-a constatat 
neconsituţionalitatea dispoziţiilor art. 322 pct.9 C.p.c.. 
 

Deciziile C.J.C.E. pronunţate în cauzele următoare: 
 

- C-379/2010 Comisia / Italia – legea italiană pentru răspunderea civilă a 
magistraţilor pentru prejudiciile cauzate particularilor ca urmare a încălcării 
dreptului Uniunii este contrară dreptului comunitar; 

- C -372/10 – când nu se cunoaşte domiciliul actual al unui consumator, 
instanţa de la ultimul domiciliu cunoscut  poate fi competentă să soluţioneze o 
acţiune formulate împotriva acestuia; 

- C-70/2010 – dreptul Uniunii se opune unui ordin judecătoresc pronunţat 
de o instanţă naţională prin care se impune unui furnizor de acces la internet 
instituirea unui sistem de filtrare pentru a preveni transferurile ilegale de fişiere; 

- C – 439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmetique SAS / President de 
l'Autorite de la Concurrence şi alţii – o clauză a unui contract de distribuţie 
selectivă prin care se interzice distribuitorilor societăţii Pierre Fabre Dermo-
Cosmetique să vândă produsele acesteia pe internet constituie o restrângere a 
concurenţei prin obiect, cu excepţia cazului în care această clauză este justificată 
în mod obiectiv; 

- C -83/2010 Aurora Sousa Rodriguez şi alţii / Air France SA – în 
eventualitatea anularii unui zbor, pasagerii pot solicita, în anumite condiţii, pe 
lângă compensaţia acordată pentru prejudiciul material şi o compensaţie pentru 
prejudiciul moral suferit. 

- C – 263/2010 Nisipeanu contra României – o reglementare ce are ca 
efect supunerea vânzării autovehiculelor de ocazie importate unei taxe ce se 
apropie de 30% din valoarea lor în timp ce vehicule similare de pe piaţa 
naţională pot fi înstrăinate fără a fi grevate de o asemenea sarcină este contrară 
dreptului Uniunii 

- C-310/2010- Agafiţei şi alţii contra României – decizie de 
inadmisibilitate care statuează ca un eventual tratament discriminatoriu în 
materie de remunerare între diferite categorii de magistraţi nu intră în domeniul 
de aplicare al Directivei 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 şi nici în 
domeniul de aplicare al Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27.11.2000. 

- Hotărârea în cauza Comisia contra Belgiei, Franţei, Luxemburgului, 
Austriei, Germaniei, Greciei, şi Potrugaliei conform cărora Statele membre nu 
pot rezerva propriilor cetăţeni accesul la profesia de notar. 
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- Hotărârea în cauza Polska – Telefonic Cyfrova – orientările Comisiei 
privind analiza pieţei şi evaluarea puterii semnificative pe piaţa nu impun 
obligaţii particularilor; 

- C-170/2011- decizie vizând o întrebare preliminară. 
 

Hotărârile CEDO pronunţate în cauzele următoare: 
 

 - Hotărârea CEDO din cauza Cernea împotriva României – 31.05.2011 
         - Hotărârea CEDO din cauza Dangulea, Diaconescu şi alţii împotriva 
României – 06.09.2011. S-a constatat că nu s-a încălcat art. 1 Protocolul 1 la 
CEDO în situaţia în care autorităţile au efectuat lucrări de interes public fără a 
expropria întâi terenul afectat, persoanele afectate având posibilitatea legală să 
obţină despăgubiri pentru această ingerinţă. 
 - Hotărârea CEDO de inadmisibilitate din cauza Zeica împotriva 
României – nu constituie o încălcare a art. 6 CEDO existentă la un moment dat a 
unei jurisprudenţe divergente într-o materie, atâta vreme cât există un mecanism 
funcţional de unificare a practicii judiciare. 
 - Hotărârea CEDO în cauza Colegiul Consilierilor Juridic Argeş contra 
României din 08.03.2011 prin care s-a constatat restrângerea dreptului la 
asociere al reclamantei printr-un formalism excesiv al instanţei naţionale. 
 
 În afară de aceste acte normative discutate în cadrul şedinţelor de 
învăţământ profesional judecătorii Secţiei civile a Tribunalului Dolj s-au 
confruntat cu numeroase modificări legislative ce au intervenit pe parcursul 
anului 2011, antamând domenii ca modificarea Noului Cod Civil, modificarea 
unor norme de procedura civila, exproprierea pentru utilitate publică, 
modificarea legilor de organizare a sistemului judiciar, executarea creanţelor 
bugetare. În acest ultimul domeniu, numai, s-au adoptat 4 legi şi o ordonanţă. 
Este vorba de Ordonanţa de Urgenţă 4/2011, si Legile cu nr. 92/2011, 228/2011, 
229/2011 şi respectiv cu nr. 230/2011. Din cele circa 304 de legi emise pe 
parcursul anului 2011, un număr de circa 30 de legi a avut impact direct asupra 
activităţii de judecată în materie civilă. 
 În acest context, în care noile legi reprezintă doar o mică parte din totalul 
noilor prevederi pe care trebuie să le cunoască magistraţii secţiei, deoarece la 
acestea se adaugă ordonanţe, ordonanţe de urgenţă, decizii de Curte 
Constituţională, decizii de îndrumare, hotărâri CEDO, decizii CJCE, 
regulamente, şi metodologii se poate remarca că activitatea desfăşurată de 
magistraţii secţiei a fost una extrem de laborioasă, necesitând o preocupare 
constantă şi susţinută pentru realizarea unei activităţi de judecată competente. 
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CAPITOLUL III  

 
ACCES ŞI ÎNCREDERE ÎN JUSTI ŢIE,  
TRANSPARENŢĂ ŞI INTEGRITATE  

 
 

III.1. Asigurarea accesului liber la justiţie în anul 2011 
 

 
 

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; 
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- asigurarea dezbaterilor în contradictoriu între părţi. 
 

Reforma sistemului judiciar reprezintă o prioritate în cadrul procesului 
de reformă instituţională din România, ale cărei obiective au fost stabilite prin 
Strategia adoptată la sfârşitul lunii martie 2005. Reforma justiţiei cuprinde 
obiective necesare modernizării şi informatizării sistemului judiciar, în contextul 
accelerării procesului de integrare europeană. 
 

Pe parcursul anului 2011, 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. I Civilă 12 
2. Penală 6 
3. II Civilă 7 
4. Contencios adm. şi fiscal 22 
5. Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale 
56 

6. Minori şi familie 0 
7. TOTAL 103 
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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. 

 
 
 
 

III.2. M ăsurile luate la nivelul instanţei pentru  
unificarea practicii judiciare  

 
 

Unificarea practicii judiciare a reprezentat o prioritate a activităţii tuturor 
judecătorilor Tribunalului Dolj. O practică unitară, cu respectarea principiului 
independenţei judecătorului este un factor de creştere a încrederii justiţiabililor 
în actul de justiţie. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 261 din Regulament, la nivelul fiecărei 
secţii au fost desemnate prin Ordin de serviciu, persoanele delegate cu 
întocmirea studiului privind problemele care au generat o practică neunitară. 

Modificarea art. 261din Regulament a avut drept consecinţă dezbaterea în 
cadrul şedinţelor de practică neunitară a problemelor de drept soluţionate 
neunitar, inclusiv de alte instanţe. 

Un sprijin în acest sens l-a constituit grefierul documentarist care prin 
activitatea sa a reprezentat un ajutor real pentru judecătorul desemnat să 
întocmească practica neunitară. 

Lunar au fost întocmite şi înaintate la Curtea de Apel Craiova minutele de 
practică neunitară. 

Prin Ordinul de serviciu anual au fost desemnaţi judecătorii care au 
participat la întâlnirile organizate la Curtea de Apel Craiova în vederea unificării 
practicii. Judecătorii de la Curtea de Apel Craiova au fost prezenţi, în anul 2011, 
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la şedinţele de practică neunitară desfăşurate la Secţiile I civil ă, II civil ă, 
conflicte de muncă şi asigurări sociale şi contencios administrativ şi fiscal. 

Au fost supuse atenţiei instanţei de control judiciar problemele de drept a 
căror aplicabilitate a suscitat discuţii în cadrul secţiei, 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. 

In ce priveşte activitatea de unificare a practicii judiciare de la nivelul 
Tribunalului Dolj, este necesar a se specifica următoarele: 
 Problemele de practică neunitară s-au discutat în cadrul fiecăreia din 
secţiile instanţei pe măsură ce s-a observat apariţia unor rezolvări judiciare 
diferite a problemelor litigioase supuse atenţiei acestora. 
 Şedinţele de practica neunitară au avut loc în acelaşi timp cu şedinţele de 
învăţământ profesional, în cadrul lor dezbătându-se şi noile reglementări legale 
publicate în Monitorul Oficial pe măsura apariţiei lor, precum şi deciziile de 
Curte Constituţională, deciziile de îndrumare date de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, şi deciziile pronunţate de organismele internaţionale care au 
aplicabilitate directă în dreptul românesc (CEDO si CJCE). 
 Minutele întocmite cu ocazia discutării problemelor de practică neunitară 
în cadrul fiecărei secţii au fost afişate pe intranetul instanţei, într-o secţiune 
permanentă şi uşor de consultat, într-o modalitate care să asigure accesul la 
acestea şi judecătorilor de la instanţele din raza de competenţă a Tribunalului 
Dolj. 
 S-a procedat în acest fel deoarece s-a considerat necesar ca aceste minute 
şi motivarea adoptării soluţiei unitare să fie permanent la dispoziţia 
judecătorilor,  atât a celor ce funcţionează în cadrul Tribunalului Dolj, cât şi a 
celor ce funcţionează în cadrul judecătoriilor din raza sa de competenţă, în acest 
mod putând fi consultate cu uşurinţă de aceştia şi putând fi folosite ca un 
instrument eficient de unificare a practicii judiciare la nivelul tuturor instanţelor. 
 Trebuie menţionat, de asemenea, că magistraţii instanţei au participat la 
şedinţele trimestriale de unificare a practicii judiciare ce au avut loc în cadrul 
Curţii de Apel Craiova, supunând atenţiei colegilor din raza curţii de apel şi 
problemele de practică neunitară cu care s-a confruntat fiecare secţie în 
activitatea de judecată. 
 Suplimentar, pentru evitarea pronunţării unor soluţii contradictorii, la 
nivelul fiecărei secţii a Tribunalului Dolj, formarea profesională s-a concentrat 
asupra identificării hotărârilor relevante pronunţate de alte instanţe în materia 
respectivă, prezentării informaţiilor dobândite de judecători cu prilejul 
participării la seminarii organizate la nivel centralizat, analizării practicii de 
casare, discutării şi interpretării actelor normative.  
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III.3. Aspecte privind asigurarea transparenţei  
activităţii instanţei 

  
 
 

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;  
 - 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 2011 a continuat la nivel naţional programul "România 
transparentă" în vederea optimizării activităţii de informare publică şi aplicarea 
consecventă a legilor transparenţei. 

Tribunalul a dovedit, şi trebuie să dovedească în continuare, că implicarea 
în implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public nu este conjuncturală. A fost înţeles faptul că legea induce în mod 
explicit un maximum de responsabilitate pentru instanţele de judecată, pentru a 
stabili cadrul unei relaţii durabile şi eficiente cu cetăţenii. 
 În anul 2011, 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, programul de funcţionare al instanţei precum şi programul 
de lucru cu publicul, coordonatele de contact ale tribunalului şi judecătoriilor din 
raza sa de activitate, datele de contact ale purtătorilor de cuvânt ai instanţelor. 
 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. 
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 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; 
 - Raportul periodic de activitate al instanţei; 
 - Ghid de orientare pentru justiţiabili; 
 - Ghid practic pentru jurnalişti; 
 - Buletinul informativ; 
 - Categorii de informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor; 
 - Lista cuprinzând informaţiile de interes public; 
 În cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice au fost înregistrate un 
număr de 86 de solicitări de informaţii, răspunsul fiind transmis în termenul 
prevăzut de lege. 
 În anul 2011 au fost emis un comunicat de presă şi un extras din Raportul 
de Activitate pe anul 2010. De asemenea, au fost acordate 3 interviuri la diferite 
posturi de televiziune locale, de către purtătorul de cuvânt al instanţei şi 
locţiitorii acestuia, au fost organizate două întâlniri cu ziariştii din presa locală, 
cu prilejul cărora au fost purtate discuţii pe teme de interes comun, a fost 
organizată o vizită a elevilor de la Colegiul Naţional „Elena Cuza”, iar doamna 
judecător Cristina Crăciunoiu, locţiitorul purtătorului de cuvânt, a participat la 
trei emisiuni ale postului de televiziune TVR Craiova. 
 De asemenea, au fost transmise presei locale, spre publicare două referate, 
având ca teme „Logodna” şi „Divor ţul”, cu ocazia intrării în vigoare a Noului 
Cod Civil, în scopul informării cetăţenilor. 
 În Registrul cu înregistrări din ziarele locale au fost înregistrate 246 
poziţii reprezentând articole cu privire al activitatea Tribunalului Dolj în anul 
2011. 
 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. 
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III.4. Aspecte privind r ăspunderea disciplinară  
a personalului instanţei 

 
 
 

 În anul 2011 activitatea judecătorilor şi personalului auxiliar s-a 
desfăşurat cu respectarea dispoziţiilor legale şi statutare, niciuna din persoane 
nefăcând obiectul unor acţiuni disciplinare. Comunicarea permanentă dintre 
persoanele cu atribuţii manageriale şi judecători sau personal auxiliar a 
contribuit în cea mai mare parte la asigurarea unui climat de muncă favorabil 
desfăşurării în condiţii optime a activităţii. 

Conflictele interpersonale apărute pe parcursul anului 2011 au fost 
aplanate astfel că, fiecare judecător a înţeles că respectul, toleranţa sunt valori pe 
care trebuie să le afirme permanent în relaţiile cu colegii, justiţiabilii, celelalte 
instituţii ale statului. 

În anul 2010 a avut loc evaluarea activităţii magistraţilor, finalizată prin 
acordarea, în general, a calificativului „foarte bine”.  
 

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; 
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     - 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. 
• Evaluarea ştiinţifică. 
• Transparenţa şi corectitudinea. 
• Consolidarea independenţei şi răspunderii judecătorului. 
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CAPITOLUL IV 
GESTIONAREA RESURSELOR 

 
IV.1. Resurse umane aflate la dispoziţia  

tribunalului în anul 2011. 
 
 
 Realizarea unui management eficient al resurselor umane a constituit o 
preocupare permanentă a activităţii persoanelor cu funcţie de conducere şi a 
Colegiului de conducere. 
 La începutul anului 2011, în schema de personal a Tribunalului Dolj 
figurau 72 de posturi de judecător. Deşi aparent, o asemenea schemă de personal 
era suficientă pentru a asigura funcţionarea eficientă a instanţei, repartizarea 
echilibrată a volumului de muncă, în realitate, numărul de posturi efectiv 
ocupate era de 63. Astfel: 

- 2 judecători se aflau în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului 
de până la 2 ani (Berceanu Manuela şi Grigoraşcu Daniela); 

- 2 judecători erau suspendaţi din funcţie conform Hotărârii adoptate de 
Pelnul CSM la 14.06.2010 respectiv 20.05.2010 (Diaconescu Bogdan 
şi Anghel Laurenţiu); 

- 1 judecător delegat la Tribunalul Mehedinţi (Cristel Amalia); 
- 4 posturi vacante. 
Numărul judecătorilor care nu erau efectiv în activitate în anul 2011, era 

practic egal cu numărul judecătorilor care îşi desfăşurau activitatea la Secţia II 
civilă. 

Majoritatea judecătorilor care nu se aflau efectiv în activitate erau 
specializaţi în materie penală, astfel că, până la validarea examenului de 
promovare în funcţii de execuţie (examenul din 01.07.2011), activitatea Secţiei 
penale s-a desfăşurat şi cu participarea colegilor judecători de la Secţia minori şi 
familie. 

Pe parcursul anului 2011 a fost transferată la Tribunalul Dolj, doamna  
judecători Valerica Mirea, fiind repartizată la Secţia penală. 

Specificul acestei secţii, necesitatea asigurării repartizării aleatorii au 
determinat Colegiul de conducere al Tribunalului Dolj să avizeze ca posturile 
vacante să fie repartizate la concursul pentru promovarea în funcţii de execuţie 
la Secţia penală. 

În partea a doua a anului, unul din judecătorii suspendaţi şi-a dat demisia 
fiind eliberat din funcţia de judecător iar doamna Cristel Amalia a fost 
transferată la Tribunalul Mehedinţi. 
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Urmare a valorificării examenului de promovare în funcţii de execuţie, la 
finalul anului 2011 situaţia se prezintă astfel: 

- 3 judecători în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului; 
- 1 judecător suspendat; 
- 2 posturi vacante. 
Colegiul de conducere a analizat permanent volumul de activitate al 

fiecărei secţii a Tribunalului Dolj şi în raport de specializarea judecătorilor, 
complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul fiecărei secţii a aprobat transferul 
judecătorilor de la o secţie la alta. 

Cele două posturi vacante au fost scoase la examenul pentru promovare în 
funcţii de execuţie, la Secţia contencios administrativ şi fiscal dat fiind volumul 
de activitate mare şi complexitatea acestuia. 

Din punct de vedere al personalului auxiliar, situaţia posturilor se prezintă 
astfel: 

- 71 personal auxiliar de specialitate; 
- 4 şoferi; 
- 5 persoane personal conex; 
- 6 specialişti IT. 
Personalul auxiliar de specialitate este insuficient pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a activităţii de judecată. 
Modificările legislative intervenite în ceea ce privesc atribuţiile acestora 

au determinat o creştere a eforturilor individuale ale personalului auxiliar. 
La finalul anului 2011 erau în schema de personal, 4 posturi de grefier 

vacante, 2 posturi de grefier vacante temporar, 1 post de aprod vacant nefinanţat 
şi un post de muncitor vacant nefinanţat.   

Pe parcursul anului 2011, conducerea Tribunalului Dolj a solicitat 
transformarea postului de aprod vacant nefinanţat în postul de consilier juridic, 
fiind obţinut avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
 Judecătorii au fost repartizaţi pe secţii, de către Colegiul de conducere 
astfel: 
 

Secţia Număr judecători 
schemă 

Număr judecători 
efectivi 

I Civil ă 16 15 
Penală 13 12 
II Civil ă 10 9 
Contencios administrativ şi 
fiscal 

12 10 

Conflicte de muncă şi 
asigurări sociale 

15 13 

Minori şi familie 6 6 
TOTAL 72 65 
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IV.2. Resursele materiale şi financiare aflate la dispoziţia  
tribunalului în anul 2011. 

 
 
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. 

În perioada 1995-1996 s-a înfiinţat Judecătoria Calafat, Filiaşi, Segarcea, 
perioadă în care s-au efectuat reparaţii capitale la sediile instanţelor preluate de 
la alte instituţii ale statului. 

De la acea dată până în prezent au fost efectuate numai reparaţii curente la 
Judecătoria Craiova şi Filiaşi constând în zugrăveli, vopsitorii şi mici reparaţii 
ale acoperişului la Judecătoria Craiova. 

În anul 2011 Ministerul Justiţiei în şedinţă CTE a aprobat Notele de 
Fundamentare în vederea efectuării de reparaţii capitale pentru Judecătoria 
Craiova, Calafat, Segarcea. În luna decembrie a anului 2011 ANRMAP a avizat 
favorabil documentaţia depusă în SEAP pentru efectuarea expertizelor tehnice în 
vederea efectuării reparaţiilor capitale. După efectuarea expertizelor tehnice 
urmează procedura de achiziţie a proiectelor necesare care stau la baza execuţiei 
efective a reparaţiilor capitale. 
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În anul 2012 Tribunalului Dolj i-au fost alocate credite bugetare şi în 
prezent se află în faza de evaluare a documentaţiilor depuse de ofertanţi în 
vederea efectuării expertizelor tehnice. 

Tot în anul 2011 au fost efectuate reparaţii curente la:  
1. Tabloul electric general al Judecătoriei Craiova  
2. Hidroizolaţia terasei clădirii arhivei Tribunalului Dolj 
Pentru determinarea stării reale a instalaţiilor electrice de la Judecătoria 

Craiova şi  Calafat au fost efectuate expertize tehnice de către expert ing. Chivu 
Costin Bogdan. 

Bugetul alocat Tribunalului Dolj în anul 2011 a fost de 33.885.300 RON, 
reprezentând 68,92% din bugetul propus, fiind deschise credite în valoare de 
33.692.793 RON, având următoarea structură: 

I. 31.115.000 RON – cheltuieli de personal; 
II. 2.359.614 RON – bunuri şi servicii; 
IV.    19.865 RON – acţiuni de sănătate; 
VII.   2.032 RON -  transferuri interne; 
X     196.282 RON – cheltuieli de capital 
Execuţia bugetară a fost de 99,70% şi pe titluri se prezintă astfel: 
 
I. Cheltuieli de personal: 
          - Buget propus – 43.297.000 RON 
 - Buget alocat total – 31.117.000 RON 
 - Credite deschise – 31.115.000 RON 
 - Plăţi nete de casă – 31.014.850 RON 
 - Execuţie bugetară – 99,68 % 
Structura plăţilor nete de casă: 
- Salarii, delegaţii, chirii, contravaloare transport – 24.318.459 RON 
- Contribuţii aferente plătite de angajator – 6.565.404 RON 
- Medicamente – 130.987 RON 
II. Bunuri şi servicii: 
 - Buget propus – 3.943.000 RON 
 - Buget alocat total – 2.549.000 RON 
 - Credite deschise – 2.359.614 RON 
 - Plăţi nete de casă – 2.359.553 RON 
 - Execuţie bugetară – 100 % 
 
Structura bunurilor şi serviciilor: 
- Bunuri şi servicii – 954810 RON 
- Reparaţii curente – 8485RON reprezentând reparaţii balcon Tribunalul 

Dolj şi reparaţii tablou electric general de la Judecătoria Craiova 
- Bunuri de natura obiectelor de inventar – 12100 RON ( ştampile, 

linoleum şi lustre pentru Judecătoria Craiova şi instinctoare pentru 
tehnică de calcul instanţe) 
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- Deplasări – 19638 RON 
- Cărţi şi publicaţii – 2880 RON 
- Consultanţă şi expertiză – 2.000 RON  
- Pregătire profesională – 4.662 RON 
- Ajutor public judiciar – 1.205.849 RON – onorarii avocaţi oficiu 
- Alte cheltuieli – 148751 RON din care: 
- prime de asigurare non-viaţă – 8726  
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 140.025 RON  (traduceri şi 

expertize medico-legale)  
 

VI. Ac ţiuni de sănătate: 
 - Buget propus – 30000 RON 
 - Buget alocat total – 20000 RON 
 - Credite deschise – 19865 RON 
 - Plăţi nete de casă – 19865 RON-control medical periodic 
 - Execuţie bugetară – 100 % 
 
VII. Tranferuri interne-programe Phare: 
 - Buget alocat total – 2300 RON 
 - Credite deschise – 2032 RON 
 - Plăţi nete de casă – 1316 RON-delegaţii judecători 
 - Execuţie bugetară – 99,68 % 
 
X.   Cheltuieli de capital: 
 - Buget propus – 1.899.000 RON 
 - Buget alocat total – 197.000 RON 
 - Credite deschise – 196.282 RON 
 - Plăţi nete de casă – 196.282 RON 
 - Execuţie bugetară – 100 RON 
Structura cheltuielilor privind hârtia, coperţi dosare, materiale pentru 

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

Instanţa TOTAL 
Tribunalul Dolj 371.455 RON 
Judecătoria Craiova 313.295 RON 
Judecătoria Băileşti 116.848 RON 
Judecătoria Calafat    78.773 RON 
Judecătoria Filiaşi    53.369 RON 
Judecătoria Segarcea    95.236 RON 
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Tribunal 

Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 86 20,26 
agrafe 204 60,71 
mine pix 402 49,85 
creion 96 9,31 
lipici 42 52,08 
tus 20 13,09 
caiet student 36 84,37 
caiet 48 file 51 27,25 
perforator 20 91,26 
capsator 61 137,92 
capse 651 0,00 
hartie copiator 2951 33.518,64 
hartie scris 31 495,49 
coperti dosar 39122 10.672,48 
dosar sina 755 159,00 
dosar incopciat 1110 261,52 
biblioraft 64 292,84 
dosar PVC 0 0,00 
hartie ambalaj 755 215,33 
plic C4 2331 260,14 
plic C5 2030 100,69 
plic C6 9550 236,84 
plic burduf 650 282,10 
sfoara 482 2.163,60 
cartus Lexmark T 642 162 30.132,00 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 32 24.244,48 
cartus HP pt fax 8   
cartus cop Canon IR 
1600 9   
cart fax Brother 6000 pag 8 694,40 
registre A 3 144 1.964,16 
registre A 4 180 1.562,40 
registre A 5 12 66,96 
Total materiale funct 62055  107.869,17 
maturi 19 103,66 
detergent 31 123,39 
detartrant 26 246,96 
domestos 13 141,86 
cif 19 209,68 
soluţie gresie faianta 3 26,97 
pronto mobila 5 85,00 
soluţie geam 14 118,92 
biocarpet 7 80,46 
tub neon 20 99,94 
bec E 27 130 325,62 
bec E 14 70 210,42 
mouse 61 726,90 
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prelungitor 11 318,89 
tastatura calculator 37 656,08 
Total materiale gospod 466  3.474,77 
apa,canal   17.062,00 
gunoi   8.086,00 
gaze, en 
termica,motorina   41.585,00 
telefoane   27.463,48 
en electrica   139.242,16 
Total utilitati   233.438,64 
plicuri si recomandate   26.672,60 
TOTAL GENERAL   371.455,18 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    40.876,00 
chelt pe dosar rechizite   2,64 
nr coli h copiator/dosar 36,10 0,07 
cartuse/dosar   0,0050 
chelt poştale pe dosar   0,65 
chelt totala/dosar   9,09 
telefoane / dosar   0,67 

 
 

Jud Craiova 
Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 30 7,07 
agrafe 45 13,39 
mine pix 0 0,00 
creion 0 0,00 
lipici 20 24,80 
tus 0 0,00 
caiet student 0 0,00 
caiet 48 file 10 5,34 
perforator 17 77,57 
capsator 11 24,87 
capse 260 0,00 
hartie copiator 2540 28.850,34 
hartie scris 25 399,59 
coperti dosar 48700 13.285,36 
dosar sina 0 0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 24 109,81 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 190 54,19 
plic C4 1589 177,33 
plic C5 3500 173,60 
plic C6 13600 337,28 
plic burduf 970 420,98 
sfoara 317 1.422,95 
cartus Lexmark T 642 100 18.600,00 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 53 40.154,92 
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cartus HP pt fax     
cartus cop Canon IR 
1600 1   
cart fax Brother 6000 pag 8 694,40 
registre A 3 143 1.950,52 
registre A 4 355 3.081,40 
registre A 5 5 27,90 
Total materiale funct 72513  109.893,62 
maturi 8 43,65 
detergent 33 131,35 
detartrant 53 503,42 
domestos 19 207,33 
cif 14 154,50 
soluţie gresie faianta 41 368,59 
pronto mobila 6 102,00 
soluţie geam 31 263,31 
biocarpet 0 0,00 
tub neon 10 49,97 
bec E 27 510 1.277,45 
bec E 14 560 1.683,36 
mouse 52 619,65 
prelungitor 0 0,00 
tastatura calculator 42 744,74 
Total materiale gospod 1379  6.149,33 
apa,canal   6.834,00 
gunoi   8.169,00 
gaze, en 
termica,motorina   96.133,96 
telefoane   5.034,31 
en electrica   47.639,02 
Total utilitati   163.810,29  
plicuri si recomandate   33.442,00 
TOTAL GENERAL   313.295,24  
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    48.660,00 
chelt pe dosar rechizite   2,26 
nr coli h copiator/dosar 26,10 0,05 
cartuse/dosar   0,0032 
chelt poştale pe dosar   0,69 
chelt totala/dosar   6,44  
telefoane / dosar   0,10 

 
 

Jud Bailesti 
Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 130 30,63 
agrafe 0 0,00 
mine pix 0 0,00 
creion 0 0,00 
lipici 20 24,80 
tus 1 0,65 
caiet student 18 42,18 
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caiet 48 file 0 0,00 
perforator 0 0,00 
capsator 0 0,00 
capse 0 0,00 
hartie copiator 400 4.543,36 
hartie scris 0 0,00 
coperti dosar 5750 1.568,60 
dosar sina 300 63,18 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 300 85,56 
plic C4 350 39,06 
plic C5 5000 248,00 
plic C6 3000 74,40 
plic burduf 450 195,30 
sfoara 20 89,78 
cartus Lexmark T 642 16 2.976,00 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 1 757,64 
cartus HP pt fax     
cartus cop Canon IR 
1600 0 0,00 
cart fax Brother 6000 pag 2 173,60 
registre A 3 20 272,80 
registre A 4 10 86,80 
registre A 5 0 0,00 
Total materiale funct 15788  11.272,34 
maturi 5 27,28 
detergent 32 127,37 
detartrant 34 322,95 
domestos 35 381,92 
cif 6 66,22 
soluţie gresie faianta 0 0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 38 322,77 
biocarpet 30 344,84 
tub neon 0 0,00 
bec E 27 40 100,19 
bec E 14   0,00 
mouse 3 35,75 
prelungitor 0 0,00 
tastatura calculator   0,00 
Total materiale gospod 223  1.729,29 
apa,canal   7.664,56 
gunoi   627,00 
gaze, en 
termica,motorina   46.610,00 
telefoane   2.190,72 
en electrica   35.975,42 
Total utilitati   93.067,70  
plicuri si recomandate   10.779,00 



 99 

TOTAL GENERAL   116.848,33  
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    5.674,00 
chelt pe dosar rechizite   1,99 
nr coli h copiator/dosar 35,25 0,07 
cartuse/dosar   0,0030 
chelt poştale pe dosar   1,90 
chelt totala/dosar   20,59  
telefoane / dosar   0,39 

 
 

Jud Calafat 
Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 40 9,42 
agrafe 40 11,90 
mine pix 0 0,00 
creion 0 0,00 
lipici 0 0,00 
tus 0 0,00 
caiet student 15 35,15 
caiet 48 file 0 0,00 
perforator 0 0,00 
capsator 0 0,00 
capse 125 0,00 
hartie copiator 250 2.839,60 
hartie scris 0 0,00 
coperti dosar 4217 1.150,40 
dosar sina 200 42,12 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 9 41,18 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 400 114,08 
plic C4 1100 122,76 
plic C5 2031 100,74 
plic C6 1700 42,16 
plic burduf   0,00 
sfoara 20 89,78 
cartus Lexmark T 642 16 2.976,00 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 1 757,64 
cartus HP pt fax     
cartus cop Canon IR 
1600 1 168,60 
cart fax Brother 6000 pag 1 86,80 
registre A 3 3 40,92 
registre A 4 6 52,08 
registre A 5 2 11,16 
Total materiale funct 10177  8.692,49 
maturi 0 0,00 
detergent 8 31,84 
detartrant 4 37,99 
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domestos 2 21,82 
cif 3 33,11 
soluţie gresie faianta 1 8,99 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 4 33,98 
biocarpet 0 0,00 
tub neon 0 0,00 
bec E 27 75 187,86 
bec E 14 30 90,18 
mouse 0 0,00 
prelungitor 0 0,00 
tastatura calculator 3 53,20 
Total materiale gospod 130  498,97 
apa,canal   5.648,31 
gunoi   1.315,00 
gaze, en 
termica,motorina   29.702,00 
telefoane   2.099,44 
en electrica   19.882,90 
Total utilitati   58.647,65  
plicuri si recomandate   10.934,00 
TOTAL GENERAL   78.773,11  
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    4.440,00 
chelt pe dosar rechizite   1,96 
nr coli h copiator/dosar 28,15 0,06 
cartuse/dosar   0,0041 
chelt poştale pe dosar   2,46 
chelt totala/dosar   17,74  
telefoane / dosar   0,47 

 
 

Jud Filiasi 
Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 55 12,96 
agrafe 25 7,44 
mine pix 0 0,00 
creion 0 0,00 
lipici 20 24,80 
tus 0 0,00 
caiet student 5 11,72 
caiet 48 file 0 0,00 
perforator 0 0,00 
capsator 0 0,00 
capse 0 0,00 
hartie copiator 155 1.760,55 
hartie scris 0 0,00 
coperti dosar 2350 641,08 
dosar sina 70 14,74 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
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hartie ambalaj 400 114,08 
plic C4 450 50,22 
plic C5 0 0,00 
plic C6 2900 71,92 
plic burduf   0,00 
sfoara 70 314,22 
cartus Lexmark T 642 10 1.860,00 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 1 757,64 
cartus HP pt fax     
cartus cop Canon IR 
1600 2 337,20 
cart fax Brother 6000 pag 1 86,80 
registre A 3 3 40,92 
registre A 4 20 173,60 
registre A 5 3 16,74 
Total materiale funct 6540  6.296,63 
maturi 16 87,30 
detergent 13 51,75 
detartrant 0 0,00 
domestos 0 0,00 
cif 4 44,14 
soluţie gresie faianta 0 0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 6 50,96 
biocarpet 0 0,00 
tub neon 20 99,94 
bec E 27 10 25,05 
bec E 14   0,00 
mouse 10 119,16 
prelungitor 3 86,97 
tastatura calculator 5 88,66 
Total materiale gospod 87  653,94 
apa,canal   1.364,23 
gunoi   622,00 
gaze, en 
termica,motorina   16.652,00 
telefoane   2.027,87 
en electrica   19.739,28 
Total utilitati   40.405,38  
plicuri si recomandate   6.014,00 
TOTAL GENERAL   53.369,94  
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    2.310,00 
chelt pe dosar rechizite   2,73 
nr coli h copiator/dosar 33,55 0,07 
cartuse/dosar   0,0056 
chelt poştale pe dosar   2,60 
chelt totala/dosar   23,10  
telefoane / dosar   0,88 
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Jud Seg 

Natura cheltuiala cant  valoare 
ace 10 2,36 
agrafe 10 2,98 
mine pix 0 0,00 
creion 0 0,00 
lipici 0 0,00 
tus   0,00 
caiet student 0 0,00 
caiet 48 file 0 0,00 
perforator 0 0,00 
capsator 0 0,00 
capse 18 0,00 
hartie copiator 275 3.123,56 
hartie scris 2 31,97 
coperti dosar 3500 954,80 
dosar sina 160 33,70 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft   0,00 
dosar PVC   0,00 
hartie ambalaj 350 99,82 
plic C4 700 78,12 
plic C5 2100 104,16 
plic C6 1351 33,50 
plic burduf 0 0,00 
sfoara 37 166,09 
cartus Lexmark T 642 12 2.232,00 
cartus Lexmark T 842   0,00 
cartus Lexmark T 215   0,00 
cartus copiator Xerox 1 757,64 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus cop Canon IR 
1600 0 0,00 
cart fax Brother 6000 pag 2 173,60 
registre A 3 18 245,52 
registre A 4 31 269,08 
registre A 5 0 0,00 
Total materiale funct 8577  8.308,89 
maturi 3 16,37 
detergent 3 11,94 
detartrant 3 28,50 
domestos 6 65,47 
cif 3 33,11 
soluţie gresie faianta 0 0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 3 25,48 
biocarpet 2 22,99 
tub neon 0 0,00 
bec E 27 20 50,10 
bec E 14   0,00 
mouse 30 357,49 
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prelungitor 0 0,00 
tastatura calculator 3 53,20 
Total materiale gospod 76  664,64 
apa,canal   2.757,49 
gunoi   0,00 
gaze, en 
termica,motorina   36.199,00 
telefoane   2.360,02 
en electrica   39.494,01 
Total utilitati   80.810,52  
plicuri si recomandate   5.452,00 
TOTAL GENERAL   95.236,05  
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    3.690,00 
chelt pe dosar rechizite   2,25 
nr coli h copiator/dosar 37,26 0,07 
cartuse/dosar   0,0035 
chelt poştale pe dosar   1,48 
chelt totala/dosar   25,81  
telefoane / dosar   0,64 

 
 

În anul 2011, dotarea cu echipamente IT a instanţelor din raza de 
activitate a Tribunalului Dolj a fost următoarea: 
 
Nr. 
crt. 

Instanţa Servere Calculatoare Imprimante Multifuncţionale 

1. Tribunalul Dolj 6 197 46 10 
2. Judecătoria 

Craiova 
6 142 34 3 

3. Judecătoria 
Băileşti 

5 30 9 2 

4. Judecătoria 
Calafat 

5 25 7 2 

5. Judecătoria 
Filiaşi 

5 21 6 2 

6. Judecătoria 
Segarcea 

5 19 5 2 

 Total 32 434 107 21 
 

În general echipamentele au funcţionat în parametrii normali, excepţie 
făcând imprimantele, care datorită calităţii cartuşelor achiziţionate în 2011, au 
generat probleme. Există un contract de service pentru echipamentele IT din 
dotarea instanţelor încheiat la nivelul Ministerului Justiţiei. Datorită implicării 
personalului IT din cadrul Tribunalului Dolj, precum şi a contractului de service 
au fost create condiţii pentru buna funcţionare a instanţelor de judecată; în limita 
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fondurilor asigurate prin contractul de service, au putut fi remediate majoritatea 
echipamentelor semnalate ca defecte. 

Activitatea biroului IT, pe parcursul anului 2011 a fost următoarea: 
La sfârşitul anului 2010 a fost instalat la Tribunalul Dolj şi la toate 

instanţele din raza sa de activitate ultima varianta a aplicaţie de gestiune a 
dosarelor, respectiv Ecris 4. 

În anul 2011 s-a trecut la o noua varianta a sistemului ECRIS, ocazie cu 
care s-a procedat la reinstalarea şi reconfigurarea lui. Operaţiile au fost foarte 
dificile, datorită schimbării mai multor factori: 

a) schimbarea platformei de dezvoltare 
b) schimbarea platformei de stocare a datelor (trecerea de la SQL 

2000 la SQL 2005) 
c) schimbarea sistemului de operare (trecerea de la Windows 20003 

Server la Windows 2008 Server) 
Datorita cooperării strânse între membrii biroului, toate operaţiile au fost 

duse la bun sfârşit, fără întârzieri şi avarii, mai mult, am reuşit să oferim şi 
sprijin altor instanţe. 

Biroul IT s-a implicat asiduu în activitatea instanţelor de judecată prin 
realizarea de rapoarte care au ajutat, pe de o parte, la verificarea şi îmbunătăţirea 
modului de lucru cu aplicaţia Ecris, şi pe de altă parte la culegerea datelor 
statistice, necesare diferitelor situaţii referitoare la dosare şi activitatea de 
judecată, anterior implementării modului de statistică.  

Aceste rapoarte funcţionează şi după implementarea modulului de 
statistică, deoarece ajută la formarea unui mod de lucru cât mai unitar cu 
aplicaţia Ecris la nivelul instanţelor din raza de activitate a Tribunalului Dolj. 

Datorită implementării noului sistem ECRIS 4, programele de raportare 
concepute si dezvoltate de Biroul IT s-au adaptat noilor condiţii şi cerinţe, astfel 
că în momentul de faţă se poate spune că Biroul IT al Tribunalului Dolj dispune 
de cel mai complet şi complex sistem de raportări bazat pe informaţiile preluate 
prin sistemul ECRIS 4. 

A fost realizat pe reţeaua locală un sistem intranet pentru a se putea 
publica şi accesa informaţii utile în activitatea instanţelor de judecată. Aici sunt 
publicate fişiere de interes, precum şi rapoartele realizate de Biroul IT de la 
Tribunalul Dolj. 

Au fost publicate pe intranet, la solicitarea conducerii următoarele: 
- Jurisprudenţa (CEDO, Curtea Constituţionala, ICCJ, CEJ) 
- Învăţământ profesional 
- practica neunitara 
- norme PSI 
- modele de procese verbale utile 
- a fost creat un modul de sesizări pentru utilizatorii de echipamente IT 

pentru a putea fi centralizate şi rezolvate cât mai repede problemele apărute. 
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Biroul IT a realizat o serie de aplicaţii utile în activitatea instanţei, 
respectiv: 

- aplicaţie de inventar utilizată de biroul IT pentru o gestiune cât mai 
eficientă a echipamentelor IT 

- aplicaţie de pontaj electronic 
- aplicaţie de telefoane 
- aplicaţie pentru evidenţa dosarelor mai vechi în sistem, aplicaţie ce 

culege o parte din date din Ecris, ajutând astfel la un mod de lucru cât mai corect 
în Ecris. Această aplicaţie a uşurat mult munca persoanelor desemnate să 
realizeze situaţiile solicitate privitoare la vechimea dosarelor în sistem, mai ales 
prin faptul că marea majoritate a datelor sunt culese din Ecris, iar vechimea este 
calculată automat dacă se completează data înregistrării în sistem a dosarului. 

Prin aplicaţiile dezvoltate de Biroul IT (Rapoarte, Inventar, Carte de 
Telefoane, Pontaj, Dosare Vechi etc.), s-a îmbunătăţit considerabil activitatea 
instanţei, fiind puse la dispoziţia utilizatorilor diverse instrumente pentru 
uşurarea sarcinilor de serviciu şi îmbunătăţirea rezultatelor. 

Nu au fost omise nici operaţiile de mentenanţă şi back-up ale aplicaţiilor 
care rulează în cadrul instanţelor, pentru a fi evitate situaţii neplăcute cauzate de 
pierderea accidentală a datelor. 

Securizarea reţelei interne LAN reprezintă o prioritate pentru Biroul IT, 
astfel că s-au luat masuri suplimentare de siguranţă, care implică: 

- teste interne de siguranţă 
- instalarea şi configurarea unui server de actualizări ale sistemelor 

informatice pentru fiecare instanţă în parte 
- instalarea, configurarea şi actualizarea software-ului antivirus 
În anul 2011 s-a implementat şi configurat sistemul informatic 

“Registry”, sistem care realizează gestiunea documentelor şi fluxurilor de 
documente pentru activităţile administrative ale instanţei. Implementarea nu a 
fost o operaţie facilă, ci una destul de dificilă, întrucât documentaţia furnizată nu 
a fost completă. 
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CAPITOLUL V 
 

RAPORTURILE DINTRE TRIBUNAL ŞI CELELALTE 
INSTITU ŢII  ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU  

SOCIETATEA CIVIL Ă 
  
 
 
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 judecătorilor, iar răspunsurile înaintate  au 
reprezentat punctul de vedere comun al tuturor judecătorilor.  
 De asemenea, s-a urmărit punerea la dispoziţia inspectorilor din cadrul 
Inspecţiei Judiciare – Secţia pentru judecători - a tuturor datelor solicitate, într-
un termen foarte scurt.  
 
 
 

 Raporturile cu Ministerul Justi ţiei: 
 
 Raporturile cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti au privit 
calitatea de ordonator terţiar. 
 O problemă a cărei rezolvare depinde de Ministerul Justiţiei o reprezintă 
alocarea unor sume suficiente pentru efectuarea reparaţiilor capitale la instanţe 
precum şi pentru achiziţionarea mijloacelor materiale şi a obiectelor de inventar 
necesare bunei funcţionări a instanţei.  
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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. 
 
 

Raporturile cu mass-media: 
 

 Raporturile cu mass-media au pro-active, tribunalul asigurând prin 
intermediul mass-mediei o comunicare promptă şi corectă a informaţiilor legate 
de activităţile instanţei. 
 Pe parcursul anului 2011 au avut loc două întâlniri informale cu 
reprezentanţii mass-media pentru a stabili de comun acord modalitatea în care se 
va desfăşura colaborarea pe parcursul anului. 

În general activitatea Tribunalului Dolj a fost reflectată corect în mass-
media şi în presa scrisă.  
 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. 
  
 

Raporturile cu justi ţiabilii 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. 



 108 

 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.  
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CAPITOLUL IV 
 

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 
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realiza, în mod licit, oricare alt cetăţean, precum şi atenţia pe care trebuie să o 
acorde întregii sale conduite, ceea ce înseamnă, de multe ori, un real sacrificiu 
omenesc.  

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