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INTRODUCERE 
 

SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI 
ÎN ANUL 2013 

 
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.  

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.  

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. 

Schema de personal a Tribunalului Dolj a cuprins, în anul 2013, un număr 
de 201 persoane reprezentând:  

- 72 judecători 
- 78 grefieri 
- 9 funcţionari publici 
- 15 asistenţi judiciari 
- 13 consilieri de probaţiune 
- 6 specialişti IT 
- 4 conducători auto 
- 5 personal conex 
- 1 personal contractual 
Activitatea Tribunalului Dolj s-a desfăşurat, pe parcursul anului 2013, în 

imobilul alcătuit din trei construcţii, situat în strada Brestei, nr. 12. 
Imobilul în care îşi desfăşoară activitatea Tribunalul Dolj este impropriu 

pentru o bună desfăşurare a activităţii, suprafaţa ocupată fiind insuficientă 
pentru o bună funcţionare a tribunalului.  

Perspectiva intrării în vigoare a Noului cod de procedură civilă şi 
desfăşurarea activităţii de judecată şi în Camera de Consiliu reprezintă obiective 
care nu pot fi implementate în mod corect la nivelul tribunalului in actualul 
sediu, impunandu-se cu necesitate schimbarea acestuia. 

De asemenea, pentru corecta aplicare a Codurilor penal si de procedura 
penala este necesara identificarea de resurse suplimentare de spatiu si de dotari, 



numarul cauzelor ce se solutioneaza in camera preliminara fiind mult extins fata 
de numarul cauzelor ce se solutionau in vechea procedura penala in camera de 
consiliu. 

Pe parcursul anului 2013, corpul de judecători ai Tribunalului Dolj şi-a 
desfăşurat activitatea în 6 săli de şedinţă, în condiţii improprii, lucrând în trei 
sau chiar patru timpi zilnic. 

Spaţiul insuficient, numărul redus de birouri au influenţat în mod direct 
climatul organizaţional al instanţei. 

Cu toate greutăţile, am putea spune că, din punct de vedere profesional, 
activitatea Tribunalului Dolj s-a situat la un nivel ridicat. 

Implicarea magistraţilor în formarea profesională individuală, participarea 
acestora la seminariile organizate, atât la nivel centralizat cât şi descentralizat, 
au reprezentat coordonate constante a activităţii acestora, în anul 2013. 
 Asigurarea unei mai mari transparenţe a actului de justiţie, începând de la 
înregistrarea cererii de judecată şi repartizarea aleatorie a acesteia, realizarea 
unei comunicări clare, prompte cu justiţiabilii şi celelalte instituţii, au 
reprezentat o prioritate a activităţii instanţei. 
 Soluţionarea în termeni rezonabili a cauzelor, monitorizarea permanentă a 
redactării hotărârilor în termen, identificarea cauzelor care temporizează 
activitatea instanţei, au reprezentat o preocupare permanentă a tuturor 
persoanelor implicate în activitatea de conducere, precum si a tuturor 
magistratilor instantei.   
  



CAPITOLUL I 
STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2013 

 
 
 

Secţiunea 1 – Activitatea instanţei 
 

1.1 Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete 
specializate/materii. 

 
 

Pe rolul Tribunalului Dolj, în anul 2013, au fost înregistrate un număr de 
38.751 dosare incluzând şi dosarele de insolvenţă. 
 Situaţia statistică se prezintă astfel: 
 

Stoc la 
01.01.2013 

Înregistrate 
în 2013 

Total rol 
2013 

Soluţionate 
2013 

Stoc la 
01.01.2014 

13.471 25.280 38.751 30.193 8.558 
 
 Comparativ cu anul precedent, numărul de dosare înregistrate pe rolul 
Tribunalului Dolj, în anul 2013, este în scădere. 
 

2011 2012 2013 
40.176 dosare 42.041 dosare 38.751 dosare 
 
 Principala cauză a scăderii numărului de dosare aflate pe rolul 
Tribunalului Dolj, în acest an, a reprezentat-o încetarea la 01.01.2013 a efectului 
OUG 1/2012 care suspendă aplicabilitatea Legii 9/2012 în ce priveste 
înstrainarile de autovehicule folosite efectuate pe teritoriul tării, ordonantă care a 
dat nastere unui important număr de litigii  având ca obiect taxe de poluare si 
înmatriculare autovehicule. 
 De asemenea, continuă să se resimtă efectul Legilor 202/2010 si al NCPC  
care au operat o schimbare de competentă de primă instantă precum si o 
restrictionare a posibilitătilor de trimitere spre rejudecare a cauzelor. 
 Trebuie mentionat că o importantă parte a activitătii instantei nu este 
evidentiată statistic, si anume dosarele asociate din toate materiile. În materia 
falimentului, cea mai mare parte a activitătii este dată de aceste tipuri de dosare, 
care, desi nu se regăsesc statistic, se regăsesc în sedinte de o medie de 40 dosare 
pe sedintă saptamanală la un numar mediu de 10 complete / saptamană. 

Structura cauzelor, în raport de stadiul procesual, s-a modificat 
comparativ cu anul precedent înregistrându-se o creştere a numărului de cauze 
directe:  



 

Anul Cauze directe înregistrate 
2010 68,14% 
2011 76,05% 
2012 73,00% 
2013 77,44% 

 
  

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% 
2012 0,83% 
2013 3,62% 

 
 Reducerea numărului de dosare aflate în apel pe rolul Tribunalului Dolj, a 
fost determinată de modificarea competenţei tribunalului, prin Legea 202/2010 
si continuata prin NCPC, act normativ care consfinteste rolul tribunalului ca 
instanta de fond. Prin abrogarea art. 27 alin. 2 din Codul de procedură penală 
competenţa materială a tribunalului s-a modificat în sensul că a rămas instanţă 
de fond şi instanţă de recurs (în anumite cazuri limitativ prevăzute de lege) si in 
materie penala. Efectele acestei modificări legislative s-au făcut simţite şi pe 
parcursul anului 2013 întrucât, la sfârşitul anului Secţia penală a Tribunalului 
Dolj şi Secţia de minori şi familie aveau în stoc un număr de 8 dosare, respectiv 
2 dosare. 
 

Anul Cauze înregistrate în recurs 
2010 26,94% 
2011 19,88% 
2012 26,29% 
2013 18,94% 

  
Reducerea numărului cauzelor înregistrate în recurs este o consecinţă 

cumulata a aplicării Legii nr. 202/2010 si Noului Cod de procedura civila, acte 
normative care au înlăturat calea de atac a recursului în majoritatea litigiilor si 
care au restrictionat sever posibilitatea juridica de a dispune casarea cu trimitere 
intr-un dosar, astfel incat in prezent se preconizeaza o reducere drastica a 
dosarelor de recurs de solutionat coroborata cu o crestere semnificativa a  
numarului dosarelor de solutionat în apel si în fond. 



 
 

 Evoluţia stocului de dosare în perioada 2007 – 2013 
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 La finalul anului 2013, stocul dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Dolj a 
fost de 8.558 dosare. 
 Comparativ cu anul precedent, stocul de dosare a înregistrat o scădere 
substanţială, de la 11.369 dosare existente la finalul anului 2012, la 8.558 dosare 
la finalul anului 2013, cu circa 2.811 dosare mai puţin. 
 Reducerea stocului de dosare aflate pe rolul Tribunalului Dolj a 
reprezentat o preocupare permanentă atât a conducerii instanţei, cât şi a 
conducerii secţiilor. Pe tot parcursul anului, conducerea instanţei, împreună cu 
Preşedinţii Secţiilor au monitorizat situaţia dosarelor aflate pe rolul fiecărui 
complet, în vederea soluţionării, într-un termen rezonabil a acestora.     
 De asemenea, fiecare din magistratii instantei a manifestat o constanta 
preocupare de a eficientiza propiul mod de gestionare a sedintei de judecata, de 
a disciplina partile, aparatorii acestora si ceilalti participanti la actul de justitie 
pentru eliminarea timpilor morti si a metodelor de tergiversare a litigiilor. 
 
 
 
 

 Volumul de activitate pe secţii: 
 

Secţia Stoc la Înregistrate Total Soluţionate Stoc la 



01.01.2013 în 2013 rol 
2013 

01.01.2014 

I Civilă 1236 2990 4226 3158 1068 
II Civilă 570 2146 2716 2140 576 
Penală  216 2833 3049 2809 240 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

6007 7054 13061 10900 2161 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

4323 6831 11154 8293 2861 

Minori şi 
familie 

209 1528 1737 1477 260 

Insolvenţă 910 1898 2808 1416 1392 
TOTAL 13471 25280 38751 30193 8558 

 
 
 Secţia I Civilă: 
 

Stocul de dosare, la finalul anului 2013, a fost redus cu 168 de dosare. Sub 
aspectul dosarelor intrate pe rolul Secţiei I civilă în anul 2013, comparativ cu 
anul 2012, se constată o reducere a numărului de dosare nou intrate de la 3.109 
dosare în anul 2012 la 2990 în anul 2013, rezultând o diferenţă de aproximativ 
120 dosare. În special s-a redus numărul de dosare directe, de la 539 în anul 
2012 la 370 dosare în anul 2013. 

Reducerea volumului de dosare la Secţia I civilă se datorează epuizării 
situaţiilor litigioase generate de Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 221/2009. 

În anul 2013, au fost pronunţate un număr de 3158 hotărâri judecătoreşti, 
mai puţin cu 219 hotărâri decât în anul precedent. 
 Spre deosebire de anul precedent, se constată o reducere a numărului 
dosarelor suspendate, de la 475 dosare la 387 dosare, urmare a verificării 
periodice a acestora şi repunerii pe rol a dosarelor la care a fost împlinit 
termenul pentru perimare. 

 
 
 
 
 
Secţia II Civilă: 
 



Secţia a II-a civilă a avut pe rolul său în anul 2013 un volum mai mare de 
activitate comparativ cu anul precedent, când au fost înregistrate, pe rolul 
secţiei, 2665 dosare. 

Litigiile de acest gen se soluţionează, de regulă, la primul termen de 
judecată, influenţând direct şi creşterea operativităţii secţiei. 

Creşterea numărului de dosare a vizat şi dosarele având ca obiect 
procedura insolvenţei, intervenind o creştere cu circa 300 dosare, comparativ cu 
anul precedent. 

Alături de cauzele directe, Secţiei II Civile îi sunt repartizate spre 
soluţionare şi cauzele având ca obiect procedura insolvenţei.  
 Procedura insolvenţei reprezintă o procedură colectivă ce urmăreşte 
acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă, insolvenţa reprezentând acea 
stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa 
fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.  
 Această procedură presupune parcurgerea unor etape distincte şi 
succesive, fiecare dintre acestea finalizându-se prin pronunţarea unor sentinţe 
judecătoreşti. 
 În aceste condiţii, litigiile având ca obiect procedura insolvenţei presupun 
o complexitate aparte, derulându-se pe perioade mai îndelungate şi ca finalitate 
pronunţarea mai multor hotărâri judecătoreşti. 
 În cadrul acestei secţii au fost soluţionate un număr de 1416 dosare 
privind închiderea procedurii insolvenţei cu diferitele etape procesuale parcurse. 
 Datorită 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 creştere a cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei, formulate 
atât de creditori, cât şi de debitorii. 
 
 

Stoc la 
01.01.2013
dosare în 
insolvenţă

Dosare în 
insolvenţă 

înregistrate 
în 2013 

Total 
rol 

2013 

Soluţionate Stoc 
dosare 

insolvenţă 
la 

01.01.2014 
910 1898 2808 1416 1392 

 
 
 
 
 
Secţia Penală: 
 



Secţia penală a avut pe rol în anul 2013 un număr de 3.049 dosare, 
rezultând o diferenţă de circa 292 dosare comparativ cu anul anterior, când s-au 
aflat pe rolul secţiei 2.757 dosare.  

Creşterea numărului dosarelor s-a înregistrat la dosarele înregistrate în 
recurs, unde în anul 2013 Secţia Penală a avut pe rol 1.288 dosare, comparativ 
cu anul precedent, când pe rolul secţiei s-au aflat 984 dosare. 

 
 
Secţia contencios administrativ şi fiscal: 
 

 Pe rolul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal au fost înregistrate în 
anul 2013 un număr de 13.061 dosare, comparativ cu anul precedent, când, pe 
rolul secţiei au fost înregistrate 13.780 dosare. 
 Numărul mare de dosare înregistrate a fost generat de litigiile care au avut 
ca obiect restituirea taxei de poluare şi obligarea la înregistrarea autoturismelor 
fără plata taxei de poluare. 
 O creştere substanţială s-a înregistrat în privinţa numărului de dosare 
soluţionate la Secţia contencios administrativ şi fiscal. 
 Astfel, în anul 2013 au fost soluţionate 10.900 dosare, cu circa 3.200 
dosare mai mult decât în anul 2012, când au fost soluţionate 7.773 dosare. 
 Numărul dosarelor soluţionate (10.900 dosare) este mai mare decât 
numărul de dosare pe care Secţia contencios administrativ şi fiscal l-a înregistrat 
pe parcursul anului 2013 (7.054 dosare), prin activitatea magistratilor acestei 
sectii realizandu-se o diminuare considerabila a stocului de dosare preluat din 
anul 2012. 
 
 
 Secţia de conflicte de muncă şi asigurări sociale: 
 
 Secţia de conflicte de muncă şi asigurări sociale a înregistrat pe rol în anul 
2013 un număr de 11.154 dosare, mai puţin decât în anul precedent cu 1.371 
dosare.  
 De asemenea, pe rolul Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale, 
se înregistrează o scădere semnificativă la nivelul dosarelor intrate în anul 2013, 
6.831 dosare, faţă de anul precedent când au fost înregistrate 11.317 dosare, 
constatându-se o diferenţă de 4.486 dosare. 
 Aceasta situatie este generata de o relativa stabilitate legislativa pe 
parcursul anului 2013, nemaifiind adoptate in acest an acte normative care sa 
genereze litigii de lot in anumite sectoare de activitate. 
 

 
Secţia de minori şi familie: 

 



 
 Secţia de minori şi familie a înregistrat o usoara creştere a numărului de 
dosare în anul 2013 faţă de anul precedent. 
 Astfel, între dosarele intrate în anul 2013 şi cele din anul anterior se 
constată o creştere de 159 dosare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numărul de dosare aflate pe rolul secţiilor 
tribunalului în 2013

4226

3049

2716

13061

11154

1737

I civilă

penal

II civilă

contencios
adm. şi fiscal

conflicte de
muncă

minori şi familie

 
 

 
 



I Civil

4226; 33%

3158; 26%

1236; 10%1068; 9%

2990; 22%

Stoc la
01.01.2013

Inregistrate in
2013

Total rol 2013

Solutionate

Stoc la
01.01.2014

 
 
 

Penal

2833; 26%

240; 2,5% 216; 2,5%

2809; 31%

3049; 28%

Stoc la
01.01.2013
Inregistrate in
2013
Total rol 2013

Soluţionate

Stoc la
01.01.2014

 
 



II CIVIL

2146; 26%

576; 7% 570; 7%

2140; 26%

2716; 34%

Stoc la
01.01.2013
Inregistrate in
2013
Total rol 2013

Solutionate

Stoc la
01.01.2014

 
 
 

 

Conflicte de munca
si asigurari sociale

6831; 20%

2861; 9% 4323; 13%

8293; 25%

11154; 
33%

Stoc la
01.01.2013
Inregistrate in
2013
Total rol 2013

Solutionate

Stoc la
01.01.2014

 
 
 
 



Minori si familie

1528; 29%

260; 5% 209; 4%

1477; 28%

1737; 34%

Stoc la
01.01.2013
Inregistrate in
2013
Total rol 2013

Solutionate

Stoc la
01.01.2014

 
 
 

 
  
 

Contencios administrativ şi fiscal

7054; 18%

2161; 6%
6007; 15%

10900; 
28%

13061; 
33%

Stoc la
01.01.2013
Inregistrate in
2013
Total rol 2013

Solutionate

Stoc la
01.01.2014



          Evoluţia volumului de activitate pe secţii în 2013,  
comparativ cu 2012: 

Secţia Volumul de activitate Evoluţia 
2012 2013 Plus Minus 

I Civilă 4.613 4226  387 
Penală 2.757 3049 292  
II Civilă 2.665 2716 51  
Contencios administrativ şi fiscal 13.780 13061  719 
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 13.525 11154  1.371 
Minori şi familie 1.595 1737 142  
Falimente 3.106 2808  298 
TOTAL 42.041 38751 785 2.775 
 

42041
38751

785
2775

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Total

Volum de
activitate 2012
Volum de
activitate 2013
Evolutia Plus

Evolutia Minus
 

1595 1737 142

13525 11154 1371

13780 13061 719

2665 2716 51

2757 3049 292

4631 4226 387

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minori si familie

Conflicte de munc

Contencios administrativ

Comercial

Penal

Civil

Volum de activitate 2012

Volum de activitate 2013

Evolutia Plus

Evolutia Minus



  
 Volumul de activitate pe secţii/materii: 

 
Secţia Stoc 

la 
01.01.
2013 

Intrate 
în 2013 

Total 
rol 

2013 

Soluţionate 
2013 

Suspendate Stoc 
la 

01.01.
2014 

Materia 

I Civil  fond 207 163 370 264 40 106 
apel 230 542 772 577 53 195 
recurs 799 2285 3084 2317 294 767 

Total I civil 1236 2990 4226 3158 387 1068 
Penal fond  136 1617 1753 1608 0 145 

apel 2 6 8 8 0 0 
recurs 78 1210 1288 1193 0 95 

Total penal 216 2833 3049 2809 0 240 
II Civil fond 314 1278 1592 1395 67 197 

apel 9 64 73 39 7 34 
recurs 247 804 1051 706 56 345 

Total II civil 570 2146 2716 2140 130 576 
Contencios 
adm. 

fond 5815 5599 11414 9481 525 1933 
apel 0 206 206 72 0 134 
recurs 192 1249 1441 1347 2 94 

Total contencios 6007 7054 13061 10900 527 2161 
Conflicte 
muncă 

fond 4323 6831 11154 8293 690 2861 

Total conflicte muncă 4323 6831 11154 8293 690 2861 
Minori şi 
familie 

c. fond 66 595 661 566 8 95 
c. apel 67 276 343 261 18 82 
c. recurs 31 116 147 134 11 13 
p. fond 32 224 256 204 0 52 
p. apel 1 1 2 2 0 0 
p. recurs 12 316 328 310 0 18 

Total minori familie 209 1528 1737 1477 37 260 
Falimente 910 1898 2808 1416 32 1392 
TOTAL SECŢII 13471 25280 38751 30193 1803 8558 

 
 

Conform indicatorilor statistici, în anul 2013 s-a înregistrat o scădere a 
dosarelor aflate pe rolul Secţieiilor conflicte de muncă si asigurări sociale si 
contencios administrativ şi fiscal, în timp ce la Sectiile penală si minori si 
familie se constată o usoara tendinţă de crestere a numărului de dosare. 

Cu toate acestea, volumul de activitate al Sectiilor de contencios 
administrativ si fiscal si respectiv de litigii de munca si asigurari sociale ramane 
cel mai ridicat din instanta, fiecare din cele doua sectii solutionand un numar de 
dosare mai mare si respectiv similar cu cel solutionat de celelalte patru sectii ale 
instantei impreuna. 



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

Secţia Faza de 
judecată 

Nr. dosare Evoluţia 
2012 2013 Plus Minus 

 
I civilă 

fond 539 370  169 
apel 801 772  29 
recurs 3.273 3084  189 

 
penală 

fond 1.756 1753  3 
apel 17 8  9 
recurs 984 1288 304  

 
II civilă 

fond 1.604 1592  12 
apel 35 73 38  
recurs 1.026 1051 25  

contencios 
administrativ 
 

fond 12.765 11414  1351 

apel 0 206 206  

recurs 1.015 1441 326  

conflicte de 
muncă 

fond 13.525 11154  1371 

minori şi 
familie 

civil – fond 576 661 85  
civil – apel 296 343 47  
civil - recurs 238 147  91 
penal – fond 213 256 43  
penal – apel 3 2  1 
penal - recurs 269 328 59  

 
 În cadru Sectiei contencios administrativ si fiscal a fost introdusa, în anul 
2013 si ca efect al Noului Cod de procedura civila,  calea de atac a apelului intr-
o serie de cauze, si anume acelea care nu intra sub incidenta directa a Legii 
554/2004 cu modificari, ci sunt reglementate de prevederi legale care deroga de 
la aceasta si care instituie drept cale de atac apelul. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2. Încărcătura pe judecător 
 

Conform raportului din statistica realizata la nivel de CSM numărul de 
dosare aflate pe rol la nivelul tribunalului si numarul de dosare aflate pe rolul 
fiecarui judecator se prezinta ca in tabelul de mai jos. 
 
 

Total rol dosare Nr. judecători 
pe schema 

Încărcătura 

38.751 72 790/judecător 
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 La stabilirea încărcăturii de dosare pe judecător au fost avute în 

vedere numărul de judecători din schema în anul 2013.  
Insa, având în vedere că pe parcursul anului 2013, 3 judecători s-au aflat 

în concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (Tărus Alina, Stănilă Dan 
Verginica, Popa Viorica), un judecător suspendat (Diaconescu Bogdan), 
volumul de activitate real  pe judecător a fost mai mare întrucât fiecare 
judecător, conform planificării de permanenţă, a fost desemnat să participe şi în 
şedinţele de judecată ale colegilor absenţi temporar. 
 Avand in vedere si cele de mai sus, in realitate, pe parcursul anului 2013 
au functionat efectiv in medie 69 de judecatori in cadrul Tribunalului Dolj. 
 
 
 



 Încărcătura pe judecător la nivelul secţiilor. 
 

Secţia Nr. dosare pe rol 
în 2013 

Nr. judecători Încărcătura 

I Civilă 4226 15 282 
Penală 3049 12 254 
II Civilă 2716 10 271 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

13061 12 1088 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

11154 14 797 

Minori şi familie 1737 6 290 
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1.3. Operativitatea pe instanţă, pe secţii/ complete specializate, 
 în diferitele 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 2013 indicele de operativitate la nivelul tribunalului a fost de 
81,72%  înregistrându-se o crestere comparativ cu anul 2012 când s-a înregistrat 
o operativitate de 71,53%.  

Din statistica întocmită de Consiliului Superior al Magistraturii, având la 
bază datele din evidenta programului ECRIS, rezultă că operativitatea la nivelul 
Tribunalului Dolj, pe anul 2013, a fost de 81,00%, constatându-se o diferentă de 
0,72 procente. Această diferentă rezultă din modul de calcul aplicat dosarelor 
solutionate de instantă. 

Astfel, în statistica întocmită la nivelul instantei au fost luate în calcul 
dosarele la care s-a pronuntat o solutie, chiar daca nu au fost redactate. 

La nivelul situatiei statistice întocmite prin intermediu rapoartelor 
predefinite din ECRIS au fost luate în calcul ca dosare solutionate doar dosarele 
redactate si închise în aplicatia ECRIS, nu si cele solutionate si neredactate. 
 
 Operativitatea pe secţii specializate: 

Secţia Operativitatea % 
2012 

Operativitate % 
2013 

I Civilă  81,61 82,26 
Penală 92,17 92,13 
II Civilă 83,90 82,75 
Contencios adm. şi fiscal 58,05 86,96 
Conflicte de muncă 73,42 79,25 
Minori şi familie 89,07 86,88 
TOTAL 79,70 81,72 

 
 Comparativ cu anul precedent, nivelul operativităţii s-a menţinut în 
aceleaşi limite, la secţiile I Civilă, Penală, II Civilă, Minori şi familie, 
înregistrându-se diferenţe de 1-2 procente comparativ cu anul anterior. 
 O crestere substanţială a nivelului operativităţii a fost înregistrată la Secţia 
Contencios Administrativ si Fiscal, de la 58,05 în anul 2012 la 86,96 în anul 
2013, cauzată în principal de numărul mare de dosare solutionate acestea 
depăsind numărul dosarelor nou intrate. 



 Astfel, s-a constatat o reducere substantială a stocului de dosare existent la 
finele anului 2013 la nivelul acestei sectii, respectiv de 2161 dosare comparativ 
cu anul precedent când la finele anului se regăseau în stoc un numar de 6007 
dosare. 
 La fel ca şi la Secţia contencios administrativ şi fiscal, fluxul mare de 
dosare înregistrat pe tot parcursul anului precum şi numărul mare de dosare 
solutionate la nivelul acestei sectii în anul 2013, respectiv 8293 dosare, mai 
mare decât numărul dosarelor înregistrate pe tot parcursul anului, respectiv 6831 
dosare, a condus la crestere operativitătii, de la 73,42% la 79,25%. 
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Operativitatea pe secţii şi faze de judecată: 

Materia Operativitatea % 
 
I civil 

fond  80,00 
apel  80,25 
recurs 83,05 

 
penal 

fond 91,73 
apel 100,00 
recurs 92,62 

 
II civil 

fond 91,48 
apel 59,09 
recurs 70,95 

contencios 
adm. şi fiscal 

fond 87,07 
apel 34,95 
recurs 93,61 

conflicte 
muncă 

fond 79,25 

minori şi 
familie 

fond 86,68 
apel 80,31 



- civil - recurs 98,53 
minori şi 
familie 
- penal - 

fond 79,69 
apel 100,00 
recurs 94,51 

 
Operativitate pe judecător: 

 
Secţia Nume şi prenume 

judecător 
Nr. dosare 

 
Operativitate 

% 

Repartizate Soluţionate 

I Civilă Nedelcu Manuela 684 429 63 

Marinescu Simona  718 651 78 

Negoiţă Mirela 780 581 74 

Popescu Gabriela 783 542 69 

Barbu Luminiţa 844 536 64 

Rodica Gaşpar 311 253 81 

Stancu Daniel 731 569 78 

Daniel Otovescu 763 536 70 

Viorica Popa 334 176 53 

Gabriela Filimon 800 617 77 

Alina Tăruş 278 197 71 

Grigoraşcu Daniela 836 562 67 

Alexandru Liliana 885 558 63 

Ramona Zglimbea 811 589 73 

Scurtu Jana 481 354 74 

Marusciac Lelia 399 339 85 

Hartmann Maria Roxana 562 349 62 

Coltan Loredana 507 292 58 

Pătru Alina 335 133 40 

Oprea Marin 96 40 42 

Penală  Gabriela Alexandroiu 400 362 91 

Laura Luminiţa Udrea 721 638 90 

Elvis Florea 583 509 87 

Maria Nicola 529 484 91 

Camelia Elena 
Macamete 

890 839 95 

Verginica Stănilă Dan 107 94 88 

Veronica Tiugan 439 420 96 

Denis Ghervase 510 469 92 

Mirtha Meleacă  592 534 90 

Gabriela Ciontu 610 563 92 



Cristiana Tudor Olteanu 565 508 90 

Croitoriu Cătălina 
Genua 

213 161 76 

II Civilă Hartmann Tiberiu 512 384 75 

Alina Mischianu 475 365 77 

Anghelina Paula 554 410 74 

Dinculescu Raluca 454 341 75 

Dragomir Liliana 540 376 70 

Vasile Valentina 494 361 73 

Ionica Osiceanu 508 385 76 

Carmen Rotaru 256 189 74 

Constantin Popescu 267 234 88 

Colceag Cristina 473 364 77 

Marusciac Lelia 173 104 70 

Insolvenţă Hartmann Tiberiu 220 176 80 

Alina Mischianu 353 226 64 

Anghelina Paula 351 265 75 

Dinculescu Raluca 347 213 61 

Dragomir Liliana 316 238 75 

Vasile Valentina 365 257 70 

Ionica Osiceanu 323 268 83 

Carmen Rotaru 276 238 86 

Constantin Popescu 170 107 63 

Colceag Cristina 386 261 68 

Marusciac Lelia 174 80 46 

Contencios 
adm. şi 
fiscal 

Vârtopeanu Mariana 
Cristina 

853 715 84 

Vasilescu Gabriela 1310 1193 91 

Petcu Gabriela 1234 1067 86 

Iliescu Carmen Elena 1322 1230 93 

Stoiculescu Natalia 792 654 83 

Scumpieriu Alina 
Mariana 

1191 1050 88 

Ghiţă Adina Elvira 643 460 72 

Sandu Ecaterina 1234 1086 88 

Ivănuş Monica Daniela 1235 1084 88 

Grecescu Cristian 
Marius 

1295 1129 87 

Marinescu Alina 
Mihaela 

1198 1041 87 

Scurtu Jana 433 278 64 

Plugărescu Marius  826 789 96 



Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Caimac Maria Adriana 654 567 87 

Preoteasa Carmen 
Daniela 

463 399 86 

Simion Gabriela 749 632 84 

Vărzaru Eugenia 744 593 80 

Dinu Claudia 684 606 89 

Nicu Mircea 661 572 87 

Spiridon Doina 813 688 85 

Comănescu Cristina 572 415 73 

Gavrilă Mariana 520 492 95 

Uncheaşu Cecilia 769 665 86 

Gaşpar Rodica Steluţa 650 477 73 

Firu Marga 715 619 87 

Vişan Ilie Silviu 976 798 82 

Ilie Melania  852 783 92 

Berceanu Manuela 468 427 91 

Minori şi 
familie 

Camelia Cojocaru 
 Bichea 

778 651 81 

Marioara Georcotină 875 737 83 

Cristina Comănescu 78 50 64 

Dijmărescu Cosmin 327 220 67 

Ion Badea 244 181 74 

Irina Enăşoiu 213 159 75 

Grecu Dorin Lucian 359 220 61 

Marinescu Alina 
Mariana 

123 64 52 

Ileana Nită Vali Stefania 166 96 58 

 
 La stabilirea procentului de operativitate s-au avut in vedere si situatiile 
de mai jos: 
 În anul 2013 media judecătorilor din cadrul Secţiei I civilă a fost 15, 
astfel: 

- jud. Viorica Popa în perioada 01.01.2013-20.07.2013 s-a aflat în 
concediu de creştere copil 
           - jud. Alina Manuela Tăruş începând cu 01.05.2013 - concediu de 
maternitate 
 - jud. Loredana Colţan a funcţionat în cadrul secţiei începând cu 
01.05.2013 
 - jud. Rodica Gaşpar-începând cu 01.05.2013 transferată la Secţia 
Conflicte de Muncă  
 - jud. Roxana Hartmann a funcţionat în cadrul secţiei începând cu 
01.04.2013 



 - jud. Jana Scurtu -începând cu 01.09.2013 transferată la Secţia de 
Contencios Administrativ şi Fiscal 
 - jud. Lelia Marusciac-începând cu 01.09.2013 transferată la Secţia a II a 
Civilă 
 - jud. Marin Oprea a funcţionat în cadrul secţiei începând cu 01.09.2013 
 - jud. Alina Pătru a funcţionat în cadrul secţiei începând cu 01.09.2013 

În privinţa dosarelor soluţionate, statistica CSM nu ia în calcul dosarele 
soluţionate, ci dosarele care au hotărârile redactate şi închise. La nivelul Secţiei I 
Civile nu pot fi redactate şi închise într-un termen scurt hotărârile datorită 
complexităţii cauzelor civile, situaţie în care scade operativitatea judecătorului.  
 În cadrul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal, Dl. judecător 
Plugărescu Marius Emanuel a desfăşurat activitate l în perioada ianuarie - 
iunie 2013, inclusiv.  

D-na judecător Scurtu Jana a desfăşurat activitate începând cu luna 
septembrie 2013. 
 De asemenea, in cadrul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal  au 
desfăşurat activitate judecători şi din alte secţii ( Minori şi Familie, Penală, 
Conflicte de Muncă) care au soluţionat litigii în materia taxei de poluare (loturi), 
astfel cum s-a hotărât prin HOT nr. 23/21.11.2012 a Colegiului de Conducere al 
Tribunalului Dolj :    
 

Nr.crt Nume şi prenume 
judecător 

Nr. dosare
participate

Nr dosare 
soluţionate 

Operativitate

1 Cojocaru Bichea Camelia 517 463 90 
2 Georcotină Marioara 491 464 95 
3 Udrea Laura Luminiţa 300 259 86 
4 Macamete Elena Camelia 340 317 93 
5 Preoteasa Carmen 

Daniela 
93 61 66 

 
 În cadrul Sectiei conflicte de muncă si asigurări sociale au avut loc 
urmatoarele schimbari pe parcursul anului 2013: 

– la data de 1 iulie 2013 dna judecător Berceanu Manuela Cristina a fost 
promovată la Curtea de Apel Craiova 
 - la data de 15 martie 2013 dna judecător Comănescu Cristina a fost 
transferată pe Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale de la secţia Minori şi 
Familie 
 - la data de 1 mai 2013 dna judecător Gaşpar Rodica Steluţa a fost 
transferată pe Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale de la secţia Civilă 
 Diferenţe  exista si in cadrul Sectiei a II-a Civilă între cele două evidenţe, 
a instantei si cea care rezulta din rapoartele predefinite, diferente care se 
datorează faptului că: 



 - la data de referinţă a întocmirii raportului CSM referitor la statistica 
anului 2013 nu s-au luat în calcul dosarele soluţionate dar neredactate(atât în 
materia falimentului precum şi în materia litigiilor cu profesionişti) ci doar cele 
redactate şi închise. 
 - in sistemul ECRIS apar pe rol mai puţine dosare (cu obiect procedura 
insolvenţei) decat s-au aflat in realitate pe rol, avand in vedere ca: 

In dosarele de faliment, cererea de deschidere a procedurii se solutioneaza 
prin, sentinţă respectiv încheiere finală de dezinvestire, documente care mai apoi 
se închid. 

Dosarul continuă cu termenele stabilite prin sentinţa de deschidere pentru 
rapoarte, tabele ş.a. 

Aceste dosare se află în continuare pe rolul instanţei însă în statistică ele 
figurează ca fiind soluţionate. 

Se dau mai multe sentinţe sau încheieri finale de dezinvestire pentru 
deschidere procedură, trecere la faliment, etc. Se mai dau şi alte sentinţe în 
cadrul dosarelor fără a se forma dosare asociate. 

Aceste sentinţe nu se mai regăsesc în statistică (sentinţa de deschidere, în 
aceste moment fiind cea care finalizează dosarul, deşi cauza se află încă pe rol). 
 

1.4. Managementul resurselor umane 
 
 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 2013, 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, cu repartizarea 
echilibrată a volumului de muncă, în realitate, numărul de posturi efectiv 
ocupate a fost de 69. Astfel: 

- 3 judecători s-au aflau în concediu pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului de până la 2 ani (Tărus Alina Manuela, Stănilă Dan 
Verginica, Popa Viorica); 

- 1 judecător suspendat din funcţie conform Hotărârii adoptate de Pelnul 
CSM la 14.06.2010 (Diaconescu Bogdan); 

Pe parcursul anului 2013, urmare a promovării la Curtea de Apel Craiova, 
a colegilor care au susţinut examenului de promovare în funcţii de execuţie, au 
existat perioade în care activitatea secţiilor respective s-a desfăşurat cu 
dificultate, completele judecătorilor promovaţi fiind preluate de judecătorii 
desemnaţi conform planificării de permanenţă. 

Astfel, prin promovarea domnilor judecători Plugărescu Marius, Popescu 
Constantin, Enăsoiu Irina, Berceanu Manuela, câteva luni activitatea secţiilor 
Contencios administrativ şi fiscal, Conflicte de muncă şi asigurări sociale, II 
Civil si Minori si Familie s-a desfăşurat cu dificultate deoarece, pe lângă 



completele de judecată ale judecătorilor care au promovat la Curtea de Apel, 
ceilalţi judecători a trebuit să preia şi atribuţiile judecătorilor care au promovat, 
stabilite prin Ordinul de Serviciu. 

 Pe parcursul anului, posturile rămase vacante în urma promovării au fost 
ocupate de domnii judecători Marinescu Alina Mariana, Ileana Nită Vali 
Stefania, Oprea Marin, Pătru Alina, Croitoriu Cătălina Genua si Hartmann 
Roxana. 

La începutul anului Colegiul de Conducere al Tribunalului Dolj a analizat 
volumul de activitate al fiecărei secţii asigurând o dimensionare a resurselor 
umane în raport de necesităţile şi specificul fiecărei secţii. 

Judecătorii au fost repartizaţi pe secţii, de către Colegiul de conducere 
astfel: 
 

Secţia Număr judecători 
schemă 

Număr judecători 
efectivi 

I Civilă 16 15 
Penală 14 12 
II Civilă 10 10 
Contencios administrativ şi 
fiscal 

12 12 

Conflicte de muncă şi 
asigurări sociale 

14 14 

Minori şi familie 6 6 
TOTAL 72 69 
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În cursul anului 2013 a survenit o singură modificare privind componenţa 
Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, aceasta funcţionând cu un număr de 
12 judecători până la data de 01.07.2013, dată de la care domnul judecător 
Marius Plugărescu a promovat la Curtea de Apel Craiova, fiind repartizată la 
secţie doamna judecător Jana Scurtu începând cu data de 02.09.2013. 

Având în vedere tendinţa de creştere constantă a volumului de activitate în 
cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, prin Hotărârea Colegiului de 
conducere al Tribunalului Dolj nr. 23/21.11.2012, a fost aprobată, începând cu 
data de 01.01.2013, configurarea a încă 4 complete de judecată în cadrul secţiei 
(compuse din judecători din cadrul Secţiei penale şi Secţiei de minori şi familie), 
pentru soluţionarea litigiilor în materia taxelor de poluare; complete ce au 
funcţionat cca. 4 luni. 

S-a recurs la această soluţie luându-se în considerare volumul enorm de 
activitate înregistrat de Secţia de contencios administrativ şi fiscal, determinat 
de politica fiscală promovată de Executiv şi Legislativ în contextul economic 
actual, deşi opinia judecătorilor din cadrul Secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal era în sensul reanalizării componenţei secţiilor sub aspectul numărului de 
judecători repartizaţi fiecărei secţii, în raport cu volumul de activitate al fiecărei 
secţii, natura cauzelor şi specificul fiecărei secţii, precum şi prin analogie cu alte 
secţii ale instanţei, comparabile cu Secţia CAF, astfel încât să se realizeze o 
echilibrare a volumului de activitate între secţiile instanţei.  

Aşadar, având în vedere multitudinea modificărilor legislative survenite în 
cursul anului 2013, precum şi complexitatea crescută a cauzelor, au fost 
efectuate demersuri pentru suplimentarea numărului de judecători şi grefieri la 
Secţia contencios administrativ şi fiscal, în vederea realizării unui management 
eficient al resurselor umane, în condiţiile în care în anul 2013 Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal a înregistrat cel mai mare număr de dosare nou 
intrate la nivelul instanţei şi a rulat cel mai mare număr de dosare, la distanţă de 
cca 2.000 de dosare de următoarea clasată. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, deşi a mai fost suplimentat 
numărul acestora pe parcursul anului 2013, prin alocarea la secţie a 2 grefieri 
delegaţi (care au funcţionat parte din perioadă şi nu s-au adaptat întotdeauna 
volumului şi specificului secţiei), şi s-a încercat acordarea de sprijin în 
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, se apreciază că numărul acestora nu 
corespunde volumului ridicat de activităţi pe care aceştia le desfăşoară, aceasta 
cu atât mai mult cu cât începând cu data de 15.02.2013 a intrat în vigoare Noul 
Cod de procedură civilă care a multiplicat  excesiv complexitatea operaţiunilor 
şi responsabilităţile personalului auxiliar. 

Insuficienţa personalului auxiliar se reclamă şi în cadrul compartimentului 
arhivă, volumul mare de activitate determinând şi unele deficienţe în ceea ce 
priveşte circuitul dosarelor în instanţă, ceea ce afectează actul de justiţie. 

De asemenea, o altă problemă a constituit-o numărul insuficient al sălilor 
de judecată, ceea ce a determinat succesiunea completurilor 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.  

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

- 78 personal auxiliar de specialitate; 
- 4 conducători auto; 
- 5 personal conex; 
- 6 specialişti IT; 
- 1 personal contractual. 
Personalul auxiliar de specialitate este insuficient pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a activităţii de judecată. Volumul mare de activitate desfăşurat la 
Tribunalul Dolj, modificările regulamentare intervenite justifică o suplimentare 
a schemei de personal auxiliar de specialitate. 

Din cele 78 de persoane incluse în categoria personalului auxiliar de 
specialitate doar 57 participă la şedinţele de judecată având atribuţiile specifice 
grefierului de şedinţă, diferenţa până la 78 fiind repartizaţi în cadrul 
compartimentelor instanţei. 

Numărul de grefieri de şedinţă este insuficient, raportat la numărul de 
judecători existent în schemă, revenind practic 0,80 grefier/judecător. 

La majoritatea secţiilor tribunalului grefierii de şedinţă au şi atribuţii în 
ceea ce priveşte tehnoredactarea hotărârilor judecătoreşti, astfel că, volumul de 
activitate al acestora depăşeşte cu mult durata unei zile normale de lucru. 

Pe parcursul anului 2013 s-au intensificat demersurile în vederea 
asigurării unei scheme decente a personalului auxiliar de specialitate. 

O rezolvare temporară a acestei stări de lucru s-a realizat prin intermediul 
delegării, pe parcursul anului 2013, a unor grefieri de la Judecătoriile Filiaşi si 
Segarcea la Tribunalul Dolj. 

Apreciem că este necesară o redimensionare a schemelor de personal la 
nivelul Tribunalului Dolj şi a instanţelor din raza acestuia în sensul de a se 
redistribui posturi de grefier din schema instanţelor la care numărul acestora este 
mare şi care au volum de activitate redus, la tribunal sau la instanţele cu deficit 
de personal. 

Trebuie menţionat că, în cursul anului 2013, Tribunalul Dolj a beneficiat 
de sprijinul Curţii de Apel Craiova, soluţionându-se în mod prompt toate cererile 
de delegare formulate de grefieri. 

Managementul resurselor umane a vizat încurajarea corpului de magistraţi 
să-şi gestioneze propriul volum de dosare, asigurând astfel o soluţionare în 
termen a cauzelor aflate pe rolul fiecărui complet.  

Nu a fost ignorată importanţa menţinerii unui climat organizaţional de 
natură a pune bazale creării şi consolidării unei culturi organizaţionale extrem de 
necesare în sistemul judiciar. 



Motivarea personalului auxiliar din fiecare compartiment, prin aprecierea 
muncii fiecăruia, a reprezentat o altă coordonată a managementului tuturor 
persoanelor cu funcţii de conducere. 
 
 
 

Secţiunea 2 
 

Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 
 
 
 
 Sub aspectul infrastructurii, situaţia Tribunalului Dolj este deosebit de 
gravă, atât în privinţa spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi în privinţa 
echipamentelor IT aflate în dotarea instanţei. 

Tribunalul Dolj îşi desfăşoară activitatea într-un  imobil situat în strada 
Brestei nr. 12 alcătuit din 3 corpuri de clădire. 
 În prima dintre aceste clădiri, care de altfel este şi monument istoric de 
categoria A sunt amenajate 5 săli de judecată şi 16 birouri pentru judecătorii şi 
grefierii celor 6 secţii ale Tribunalului Dolj. 
 Suprafaţa ocupată de aceste birouri reprezintă 459 m.p., iar numărul de 
personal care îşi desfăşoară activitatea în acest spaţiu este de 121 de persoane, 
practic 3,79 m.p. revin fiecărei persoane, sub minimul de 6 m.p. prevăzut în 
actele normative europene. 
 Dacă avem în vedere că în spaţiul menţionat mai sus sunt amplasate 
birouri, fişete, dulapuri, imprimante, calculatoare, sobe, spaţiul unei persoane se 
reduce sub 1 m.p.. 
 Am evidenţiat toate aceste aspecte special pentru a arăta situaţia deosebit 
de grea în care se desfăşoară activitatea instanţei. 
 În cea de-a doua clădire a tribunalului, alcătuită din  parter şi etaj, sunt 
amenajate arhivele secţiilor Tribunalului Dolj, birouri pentru studierea dosarelor, 
o sală de şedinţă, registratura, Biroul de expertize, cabinetul medical , camera 
serverelor şi îşi desfăşoară activitatea 30 de persoane . 
 Situaţia este deosebit de gravă în ceea ce priveşte spaţiul destinat 
arhivelor, întrucât într-o suprafaţă de cca 150 m.p. sunt depozitate cca. 2000 
metri liniari de dosare. Această situaţie a fost cauzată de împrejurarea că, în 
ultimii ani, numărul dosarelor de fond în materiile conflicte de muncă şi 
asigurări sociale şi contencios administrativ a cunoscut o creştere substanţială. 
Deşi în materie penală Tribunalului i-a fost redusă competenţa, totuşi, spaţiul 
ocupat de dosarele penale este deosebit de mare, deoarece, probele administrate 
în faza de urmărire penală însumează uneori chiar 50 de volume. O situaţie 
similară o întâlnim şi în materia dosarelor de insolvenţă. 



 În anul 2013, pe rolul Tribunalului Dolj s-au aflat cca. 39.000 de dosare, 
din care 70% sunt dosare de fond, ce urmează a fi conservate tot la Tribunalul 
Dolj. 

Situaţia deosebit de gravă în care se află Tribunalul Dolj sub aspectul 
spaţiului alocat arhivelor curente şi arhivei de conservare a fost evidenţiată şi în 
raportul de control al Arhivelor Naţionale – Serviciul Judeţean Dolj, în care s-a 
reţinut că, spaţiile cu această destinaţie nu îndeplinesc condiţiile Legii nr. 
16/1996.  

În anul 2013 s-a continuat activitatea de selecţie a documentelor pentru 
care s-a împlinit termenul de păstrare. Această operaţie a fost îngreunată de lipsa 
unui spaţiu suficient de mare pentru manipularea dosarelor care urmau să fie 
predate pentru distrugere. 

Aceste măsuri nu au ajutat însă la o eliberare semnificativă a spaţiului 
arhivei dat fiind numărul mare de dosare pe care Tribunalul Dolj, ca instanţă de 
fond, trebuie să le conserve.  

În cea de-a treia clădire destinată birourilor asistenţilor judiciari, 
consilierilor de probaţiune, departamentului economico-financiar şi 
administrativ, biroului IT şi magaziei instanţei îşi desfăşoară activitatea un 
număr de 46 de persoane.  

Comparativ cu anul 2000, când în schema de personal a Tribunalului Dolj 
figurau 34 de judecători, în prezent în schemă figurează 72 de judecători, iar în 
timp ce în anul 2000 în schema Tribunalului Dolj figurau 42 de grefieri, în 
prezent  figurează 78. 

Creşterea numărului de personal a fost cauzată şi de apariţia altor categorii 
profesionale: consilierii de probaţiune şi asistenţii judiciari, numărul total al 
personalului din aceste categorii, care îşi desfăşoară activitatea la Tribunalului 
Dolj fiind de 25 de persoane. 

Activitatea biroului IT  a fost următoarea: 
In anul 2013 s-a continuat dezvoltarea principalelor aplicatii folosite in 

instantele de judecata, precum si asigurarea functionarii optime a 
echipamentelor de tehnica de calcul existente in dotare. A fost introdusa si o 
noua aplicatie – SIIISJ - sistemul de inregistrare a sedintelor de judecata, sistem 
ce a fost implementat la toate instantele de judecata. 

In februarie 2013 s-a implementat in sistemul de gestiune al dosarelor 
(ecris) noul cod de procedura civila, proiect realizat de Ministerul Justitiei. In 
cadrul acestui proiect Tribunalul Dolj a fost instanţă de testare pentru 
modificarile aduse aplicatiei ecris. 

În Tribunalul Dolj şi instanţele din raza sa de activitate a fost folosit ca 
soft legislativ aplicaţia Sintact dezvoltata de Wolters Kluwer România, aplicatie 
ce a raspuns nevoilor personalului de la instantele din judetul Dolj. 

La nivelul Tribunalului Dolj Biroul IT a dezvoltat o serie de aplicatii 
pentru buna desfasurare a activitatii instantelor. Printre acestea enumeram: 
aplicatia pentru evidenta traducatorilor autoprizati, aplicatia pentru pontaj, 



aplicatia de inventar folosita de catre Biroul IT pentru evidenta echipamentelor 
de tehnica de calcul din dotare, aplicatia de telefoane, aplicatia de gestiune a 
dosarelor mai vechi. A fost imbunatatita pagina de intranet a Tribunalului Dolj 
si a instantelor din raza sa de activitate, pagina unde se publica documente de 
interes pentru activitatea instantelor.  

Pe parcursul anului 2013 Ministerul Justitiei a dezvoltat aplicatia RMS, 
aplicatie folosita de birourile de contabilitate şi personal. Pe parcursul derularii 
acestui proiect s-a purtat un permanent dialog intre reprezentantii Ministerului 
Justitiei si biroul de contabilitate si personal pentru preluarea datelor existente in 
evidentele proprii in aplicatia RMS. 

In 2013 – a inceput exploatarea SIIISJ – sistem informatic integrat de 
inregistrare audio a sedintelor de judecata. 

In cadrul acestui proiect au fost dotate cu sisteme de inregistrare a 
sedintelor de judecata toate salile de judecata de la instante dupa cum urmeaza: 

- Tribunalul Dolj – 6 sali de judecata 
- Judecatoria Craiova – 6 sali de judecata 
- Judecatoria Bailesti – 2 sali de judecata 
- Judecatoria Calafat – 1 sala de judecata 
- Judecatoria Filiasi – 1 sala de judecata 
- Judecatoria Segarcea – 1 sala de judecata 
Biroul IT de la Tribunalul Dolj, datorita implicarii in testarea si folosirea 

aplicatiei SIIISJ, a ajutat la remedierea multor deficinte ale aestei aplicatii, 
printr-un permanent dialog cu producatorii aplicatiei si reprezentantii 
Ministerului Justitiei ce au fost implicati in implementarea acestui proiect. 

Tot in anul 2013 Tribunalul Dolj, precum si instantele din raza sa de 
activitate au continuat utilizarea aplicatiei de arhivare electronica a dosarelor 
(SAE). Au fost scanate documente numai in materia penal la judecatorii si in 
materia minori si familie la Tribunalul Dolj, datorita lipsei de personal si 
echipamente. 

Odata cu noul cod de procedura civila  a fost lansat si noul portal al 
instantelor de judecata, portal administrat de Departamentul de Informatica din 
cadrul Ministerului Justitiei. Printre noutatile noului portal se numara si citarea 
prin publicitate, respectiv  afisarea citatiilor pe portalul instantelor. 

Structura portalului a fost organizata pe curti de apel. Sunt prezentate pe 
portal informatii despre istoricul instantelor, organizare, competente, informatii 
statistice, informatii de interes public, precum si jurisprudenta. 

La nivelul Curtii de Apel Craiova a fost implementata aplicatia "Call 
Center", aplicatie cu ajutorul caruia justitiabilii pot accesa o linie telefonica unde 
pot primi informatii, in timp real, despre dosarele de pe rolul instantelor. 
Aplicatia "Call Center" a fost implementata cu succes la nivelul Tribunalului 
Dolj si al Judecatoriei Craiova. 

In sediile instantelor din raza de competenta a Tribunalului Dolj 
functioneaza si echipamente de tip infochiosc, echipamente unde justitiabilii pot 



afla, de asemenea, informatii in timp real despre dosarele aflate pe rolul 
instantelor. 

La nivelul Tribunalului Dolj si al instantelor arondate exista un numar de 
aproximativ 400 de pc-uri, 42 de servere, 80 de imprimante, 10 multifunctionale 
si 4 copiatoare. Datorita lispei fondurilor multifunctionalele nu mai sunt 
functionale si nici nu au putut fi reparate, instantele intimpinind dificultati in 
desfasurarea activitatii. La finalul anului 2013 s-au putut aloca sumele necesare 
pentru remedierea copiatoarelor din dotarea judecatoriilor din judet. 

Pentru buna desfasurare a ativitatii instantelor, avind in vedere 
informatizarea sistemului judiciar, s-a reusit suplimentarea numarului de 
calculatoare cu ajutorul Curtii e Apel Craiova si al Inaltei Curti de Casatie si 
Justitie, de unde au fost preluate echipamente casate de aceste institutii. Aceste 
echipamente au fost reconditionate, in mare parte, de Biroul IT de la Tribunalul 
Dolj si date in functiune la Tribunalul Dolj si Judecatoria Craiova. 

La finalul anului 2013, datorita unor probleme la server-ul aplicatiei de 
gestiune a dosarelor (Ecris) de la Judecatoria Craiova au fost alocate de catre 
Ministerul Justitiei, in regim de urgenta, fonduri pentru achiztionarea unui nou 
echipament de tip server de ultima generatie pentru buna desfasurare a activitatii 
la nivelul Judecatoriei Craiova. Acesta a fost pus in functiune de specialistii IT 
de la Judecatoria Craiova si, astfel s-au rezolvat problemele aparute in 
exploatarea aplicatiei ecris. 

Avind in vedere vechimea echipamentelor de tehnica de calcul 
(calculatoare, imprimante, copiatoare, servere) se recomanda inlocuirea acestora 
cu unele noi care sa si corespunda cerintelor hardware si software ale aplicatiilor 
folosite in sistemul judiciar, echipamentele actuale fiind uzate fizic si moral.  

Obiective pentru anul 2014 
Avand in vedere ca de 1 februarie 2014 va intra in vigoare Noul cod 

penal si Noul Cod de procedura penala Tribunalul Dolj, alaturi de celelalte 
instante din tara va proceda la testarea, si punerea in functiune a noii versiuni ale 
aplicatiei ECRIS 

Urmare anuntului facut de Microsoft, cum ca incepind cu luna aprilie 
2014 va disparea suportul pentru sistemul de operare Windows XP si suita de 
aplicatii Office 2003, Biroul IT va incepe migrarea catre versiuni mai noi ale 
acestor aplicatii, minim Windows 7 si Office 2010. 

In masura in care vor fi alocate fondurile necesare se doreste inlocuirea 
parcului de echipamente de tehnica de calcul cu unele noi compatibile hardware 
si software cu aplicatiile folosite in cadrul instantelor de judecata, respecitv 
aplicatia de gestiune a dosarelor (ecris), aplicatia de arhivare electronica (SAE), 
aplicatia de inregistrare a sedintelor de judecata (SIIISJ), aplicatiile de gestiune 
economica si personal (RMS). 



Subfinanţarea activităţii instanţelor a avut consecinţe şi asupra activităţii 
Tribunalului Dolj, fiind în imposibilitatea, pe parcursul anului, a efectuării 
reparaţiilor necesare la echipamentele IT.  
 Numărul mare de echipamente, uzura fizică şi morală a acestora au 
împiedicat uneori buna desfăşurare a activităţii instanţelor. 
 Raportat la nevoile instanţei, bugetul alocat Tribunalului Dolj a fost un 
buget sărac care a fost utilizat cu multă atenţie, pentru a evita situaţiile în care 
am fi fost în imposibilitatea de a plăti furnizorii, utilităţile instanţei.  

În anul 2013 Tribunalului Dolj i-au fost alocate credite bugetare pentru 
expertize tehnice Judecătoria Craiova, Calafat şi Segarcea şi în urma şedinţei 
CTE a Ministerului Justiţiei din decembrie 2013 acestea au fost avizate 
favorabil, apoi achitate în sumă de 71424 lei. 

Tot în anul 2013 au fost efectuate reparaţii curente, plăţile efectuate la 
acest articol au fost de  143699,17 LEI pentru următoarele lucrări: 

 
Tribunalul Dolj 

 - lucrări reparaţii acoperiş Tribunalul Dolj clădirea principală = 7916,03 
LEI 

- lucrări reparaţii sobe = 1532 LEI 
 
Judecătoria Craiova 
- lucrări reparaţii acoperiş, faţadă, ornamente = 64.628,41 LEI 
- lucrări reparaţii luminator acoperiş = 2692,09 LEI 
- lucrări reparaţii uşă camera serverelor = 1800 LEI 
 
Judecătoria Calafat 
- lucrări de reparaţii acoperiş = 53338,14 
 
Judecătoria Segarcea 
- lucrări de reparaţii acoperiş = 9715,5 
- lucrări de reparaţii centrală termică = 2077 

        
Bugetul alocat Tribunalului Dolj în anul 2013 a fost de 47.837.085 LEI, 

fiind deschise credite în valoare de 47.835.424 LEI, având următoarea structură: 
I. 44.318.065 LEI – cheltuieli de personal; 
II. 3.398.473 LEI – bunuri şi servicii; 
VI.    9.900 LEI – acţiuni de sănătate; 
XII  108.986 LEI – active nefinanciare  
Execuţia bugetară a fost de 99,71% şi pe titluri se prezintă astfel: 
 
I. Cheltuieli de personal: 
          - Buget propus – fără hot. jud– 41.619.000 LEI 
 - Buget alocat total – 44.318.712 LEI 



 - Credite deschise – 44.318.065 LEI 
 - Plăţi nete de casă – 44.305.349 LEI 
 - Execuţie bugetară – 99,97 % 
Structura plăţilor nete de casă: 
- Salarii, delegaţii, chirii, contravaloare transport – 34.765.250 LEI 
- Contribuţii aferente plătite de angajator – 9.424.683 LEI 
- Medicamente – 115.416 LEI 
 
II. Bunuri şi servicii: 
 - Buget propus – 4.594.000 LEI 
 - Buget alocat total – 3.398.473 LEI 
 - Credite deschise – 3.398.473 LEI 
 - Plăţi nete de casă – 3.396.929 LEI 
 - Execuţie bugetară – 99,95 % 
 
Structura bunurilor şi serviciilor: 
 
- Bunuri şi servicii – 1517895 LEI 

 -    Reparaţii curente – 143699 LEI  
- Bunuri de natura obiectelor de inventar – 18892 LEI sumă defalcată 

astfel: 
- Tribunalul Dolj  reprezentând ştampile 465 lei, telecomandă 52,66 lei, 

6 imprimante pentru sălile de şedinţă 6614,16 lei, 2 birouri pentru 
arhivă 371,74 lei  

- Judecătoria Craiova reprezentând ştampile 305 lei, rafturi metalice 
394,8 lei, telecomandă barieră 52,66 lei, birouri pentru arhivă 557,64 
lei 4 imprimante pentru sălile de şedinţă 4409,44 lei 

- Judecătoria Băileşti  reprezentând ştampile 64  lei şi un aer condiţionat 
pentru camera serverelor 1750 lei 

- Judecătoria Calafat reprezentând ştampile 129 lei 
- Judecătoria Filiaşi reprezentând ştampile 64 lei 
- Judecătoria Segarcea reprezentând ştampile 64 şi rafturi metalice 

pentru arhivă 3598 lei lei 
-  Deplasări – 14409 LEI 
- Cărţi şi publicaţii – 1500 LEI 
- Pregătire profesională – 650 LEI reprezentând curs muncitor 

specializare ca fochist 
- Ajutor public judiciar – 1.452.278 LEI – onorarii avocaţi oficiu şi 

ajutor public 
- Alte cheltuieli – 247.291 LEI din care: 
- prime de asigurare non-viaţă – 10,962- RCA şi asigurări Casco pentru 

autoturisme  



- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 236.329 LEI  (traduceri şi 
expertize medico-legale şi vărsăminte pentru persoanele cu handicap)  

 
VI. Acţiuni de sănătate: 
 - Buget propus – 30000 LEI 
 - Buget alocat total – 9.900 LEI 
 - Credite deschise – 9.900 LEI 
 - Plăţi nete de casă – 9.900 LEI – control medical periodic 
 - Execuţie bugetară – 100 % 
 
XII.   Active nefinanciare: 
 - Buget propus – 1.832.000 LEI 
 - Buget alocat total – 110.000 LEI 
 - Credite deschise – 108.986 LEI 
 - Plăţi nete de casă – 108.517 LEI 
 - Execuţie bugetară – 99,57 % 
 
Au fost achitate la acest titlu următoarele sume reprezentând: 
- expertiză tehnică Judecătoria Craiova – 35712 
- expertiză tehnică Judecătoria Calafat – 17856 
- expertiză tehnică Judecătoria Segarcea – 17856 
- sistem antiincendiu camera serverelor Judecătoria Craiova – 14562 
- server IBM Judecătoria Craiova – 22530,80 

 
 

Structura cheltuielilor privind hârtia, coperţi dosare, materiale pentru 
copiator, contravaloarea utilităţilor, contravaloarea cheltuielilor gospodăreşti se 
prezintă astfel: 

 
Instanţa TOTAL 

Tribunalul Dolj 452.092 LEI 
Judecătoria Craiova 507.257 LEI 
Judecătoria Băileşti 165.711 LEI 
Judecătoria Calafat  128.740 LEI 
Judecătoria Filiaşi    71.715 LEI 
Judecătoria Segarcea   114.326 LEI 
 

 

Natura cheltuiala pe 2013 
Tribunal 

cant  valoare 
ace 45 11,16 
agrafe 414 133,47 
pix 919 113,96 
creion 110 9,55 



lipici 74 54,14 
tus 32 22,85 
caiet student 71 193,69 
caiet 48 file 87 58,26 
perforator 30 278,26 
capsator 79 375,19 
capse 869 247,84 
hartie copiator 3395 38.672,11 
hartie scris 22 381,65 
coperti dosar 30850 8.900,23 
dosar sina 1837 387,24 
dosar incopciat 390 82,21 
biblioraft 31 101,48 
hartie ambalaj 470 109,56 
plic C4 12540 2.326,17 
plic C5 51650 5.128,85 
plic C6 6271 233,28 
plic burduf 1326 561,16 
sfoara 851 2.031,17 
cartus Lexmark T 642 135 115.771,60 
cartus copiator Xerox 26 17.249,90 
cartus HP pt fax 11 746,31 
cartus copiator MF 3110 10 2.273,15 
cartus cop Canon IR 2270 0 0,00 
cartus copiator Canon 0   
cart fax Brother 6000 pag 12 5.299,63 
registre A 3 44 551,08 
registre A 4 160 993,22 
registre A 5 17 94,86 
Total materiale funct 112778 203.393,20 
maturi 7 56,00 
detergent 6 46,86 
detartrant 20 200,00 
domestos 25 250,00 
cif 20 240,00 
soluţie gresie faianta 11 126,50 
praf curatat 13 27,30 
pronto mobila 2 34,00 
soluţie geam 3 25,50 
biocarpet 0 0,00 
tub neon 32 226,28 
bec E 27 190 380,00 
bec E 14 10 30,00 
mouse 29 387,29 
tastatura calculator 20 374,25 
Total materiale gospod 388 2.403,98 
apa,canal   35.739,00 
gunoi   9.597,00 
gaze, en termica,motorina   46.209,00 
telefoane   10.343,00 
en electrica   115.957,00 
Total utilitati   217.845,00 



plicuri si recomandate   28.450,00 
TOTAL GENERAL   452.092,18 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    38.751,00 
chelt pe dosar rechizite   5,25 
nr coli h copiator/dosar 43,81 0,09 
cartuse/dosar   0,0047 
chelt poştale pe dosar   0,73 
chelt totala/dosar   11,67 
telefoane / dosar   0,27 

 

Natura cheltuiala pe 2013 
Jud Craiova 

cant  valoare 
ace   0,00 
agrafe 78 25,15 
pix 10 1,24 
creion   0,00 
lipici 30 21,95 
tus 2 1,43 
caiet student 32 87,30 
caiet 48 file 25 16,74 
perforator 36 333,91 
capsator 48 227,96 
capse 803 229,02 
hartie copiator 3535 40.266,83 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 56550 16.314,68 
dosar sina   0,00 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 24 78,57 
hartie ambalaj 250 58,28 
plic C4 11385 2.111,92 
plic C5 65500 6.504,15 
plic C6 17800 662,16 
plic burduf 1820 770,22 
sfoara 355 847,31 
cartus Lexmark T 642 126 108.053,49 
cartus copiator Xerox 34 22.557,57 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 3110 4 909,26 
cartus cop Canon IR 2270 3 366,75 
cartus copiator Canon     
cart fax Brother 6000 pag 18 7.949,44 
registre A 3 47 588,66 
registre A 4 270 1.676,05 
registre A 5 5 27,90 
Total materiale funct 158790 210.687,91 
maturi 6 48,00 
detergent 10 78,09 
detartrant 20 200,00 
domestos 25 250,00 
cif 19 228,00 



soluţie gresie faianta 17 195,50 
praf curatat 10 21,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 16 136,00 
biocarpet   0,00 
tub neon   0,00 
bec E 27 430 860,00 
bec E 14 130 390,00 
mouse 30 400,64 
tastatura calculator 26 486,53 
Total materiale gospod 739 3.293,77 
apa,canal   10.857,00 
gunoi   11.263,00 
gaze, en termica,motorina   102.113,00 
telefoane   5.895,00 
en electrica   111.702,00 
Total utilitati   241.830,00 
plicuri si recomandate   51.446,00 
TOTAL GENERAL   507.257,68 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    58.349,00 
chelt pe dosar rechizite   3,61 
nr coli h copiator/dosar 30,29 0,06 
cartuse/dosar   0,0029 
chelt poştale pe dosar   0,88 
chelt totala/dosar   8,69 
telefoane / dosar   0,10 
   

Natura cheltuiala pe 2013 
Jud Bailesti 

cant  valoare 
ace 210 52,08 
agrafe 100 32,24 
pix   0,00 
creion 10 0,87 
lipici 25 18,29 
tus   0,00 
caiet student 5 13,64 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator 13 61,74 
capse 95 27,09 
hartie copiator 525 5.980,22 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 7600 2.192,60 
dosar sina 140 29,51 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 12 39,28 
hartie ambalaj 541 126,11 
plic C4 850 157,68 
plic C5 12850 1.276,01 
plic C6 2500 93,00 
plic burduf 420 177,74 



sfoara 30 71,60 
cartus Lexmark T 642 14 12.005,94 
cartus copiator Xerox 4 2.653,83 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 3110   0,00 
cartus cop Canon IR 2270   0,00 
cartus copiator Canon   0,00 
cart fax Brother 6000 pag 1 441,64 
registre A 3 11 137,77 
registre A 4 52 322,80 
registre A 5   0,00 
Total materiale funct 26008 25.911,68 
maturi 2 16,00 
detergent 2 15,62 
detartrant 12 120,00 
domestos 18 180,00 
cif 16 192,00 
soluţie gresie faianta 2 23,00 
praf curatat 5 10,50 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam 2 17,00 
biocarpet 1 12,00 
tub neon 10 70,71 
bec E 27 40 80,00 
bec E 14   0,00 
mouse 3 40,06 
tastatura calculator 3 56,14 
Total materiale gospod 116 833,04 
apa,canal   3.196,00 
gunoi   753,00 
gaze, en termica,motorina   83.045,00 
telefoane   2.780,00 
en electrica   37.783,00 
Total utilitati   127.557,00 
plicuri si recomandate   11.409,00 
TOTAL GENERAL   165.710,72 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    5.278,00 
chelt pe dosar rechizite   4,91 
nr coli h copiator/dosar 49,73 0,10 
cartuse/dosar   0,0034 
chelt poştale pe dosar   2,16 
chelt totala/dosar   31,40 
telefoane / dosar   0,53 

 
 

Natura cheltuiala pe 2013 
Jud Calafat 

cant  valoare 
ace 75 18,60 
agrafe 60 19,34 
pix   0,00 
creion   0,00 



lipici 0 0,00 
tus   0,00 
caiet student   0,00 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator 0 0,00 
capse 135 38,50 
hartie copiator 445 5.068,95 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 5300 1.529,05 
dosar sina 40 8,43 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 5 16,37 
hartie ambalaj 510 118,88 
plic C4 300 55,65 
plic C5 12800 1.271,04 
plic C6 3700 137,64 
plic burduf   0,00 
sfoara 49 116,95 
cartus Lexmark T 642 19 16.293,78 
cartus copiator Xerox 3 1.990,37 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 3110   0,00 
cartus cop Canon IR 2270 3 366,75 
cartus copiator Canon   0,00 
cart fax Brother 6000 pag   0,00 
registre A 3 2 25,05 
registre A 4 6 37,25 
registre A 5   0,00 
Total materiale funct 23452 27.112,61 
maturi 3 24,00 
detergent 13 101,52 
detartrant 7 70,00 
domestos 13 130,00 
cif 11 132,00 
soluţie gresie faianta 10 115,00 
praf curatat 11 23,10 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam   0,00 
biocarpet   0,00 
tub neon   0,00 
bec E 27 130 260,00 
bec E 14   0,00 
mouse 2 26,71 
tastatura calculator 2 37,43 
Total materiale gospod 202 919,76 
apa,canal   1.103,00 
gunoi   998,00 
gaze, en termica,motorina   49.898,00 
telefoane   2.817,00 
en electrica   34.830,00 
Total utilitati   89.646,00 



plicuri si recomandate   11.062,00 
TOTAL GENERAL   128.740,37 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    5.301,00 
chelt pe dosar rechizite   5,11 
nr coli h copiator/dosar 41,97 0,08 
cartuse/dosar   0,0047 
chelt poştale pe dosar   2,09 
chelt totala/dosar   24,29 
telefoane / dosar   0,53 

 

Natura cheltuiala pe 2013 
Jud Filiasi 

cant  valoare 
ace 110 27,28 
agrafe 69 22,25 
pix 85 10,54 
creion 10 0,87 
lipici 42 30,73 
tus   0,00 
caiet student 5 13,64 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator   0,00 
capse 115 32,80 
hartie copiator 240 2.733,82 
hartie scris   0,00 
coperti dosar 4500 1.298,25 
dosar sina 60 12,65 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 0 0,00 
hartie ambalaj 520 121,21 
plic C4 1331 246,90 
plic C5 4000 397,20 
plic C6 1600 59,52 
plic burduf   0,00 
sfoara 100 238,68 
cartus Lexmark T 642 15 12.863,51 
cartus copiator Xerox 2 1.326,92 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 3110 1 227,32 
cartus cop Canon IR 2270 1 122,25 
cartus copiator Canon   0,00 
cart fax Brother 6000 pag 1 441,64 
registre A 3 3 37,57 
registre A 4 10 62,08 
registre A 5 4 22,32 
Total materiale funct 12824 20.349,92 
maturi 11 88,00 
detergent 10 78,09 
detartrant 2 20,00 
domestos 7 70,00 
cif 7 84,00 



soluţie gresie faianta   0,00 
praf curatat 4 8,40 
pronto mobila 1 17,00 
soluţie geam   0,00 
biocarpet   0,00 
tub neon 28 198,00 
bec E 27 80 160,00 
bec E 14   0,00 
mouse   0,00 
tastatura calculator 4 74,85 
Total materiale gospod 154 798,34 
apa,canal   1.230,00 
gunoi   677,00 
gaze, en termica,motorina   18.951,00 
telefoane   2.746,00 
en electrica   22.179,00 
Total utilitati   45.783,00 
plicuri si recomandate   4.784,00 
TOTAL GENERAL   71.715,27 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    2.524,00 
chelt pe dosar rechizite   8,06 
nr coli h copiator/dosar 47,54 0,10 
cartuse/dosar   0,0075 
chelt poştale pe dosar   1,90 
chelt totala/dosar   28,41 
telefoane / dosar   1,09 

 

Natura cheltuiala pe 2013 
Jud Segarcea 

cant  valoare 
ace   0,00 
agrafe   0,00 
pix   0,00 
creion   0,00 
lipici 10 7,32 
tus   0,00 
caiet student   0,00 
caiet 48 file   0,00 
perforator   0,00 
capsator   0,00 
capse 35 9,98 
hartie copiator 300 3.417,27 
hartie scris 2 34,70 
coperti dosar 4400 1.269,40 
dosar sina 70 14,76 
dosar incopciat   0,00 
biblioraft 2 6,55 
hartie ambalaj 150 34,97 
plic C4 525 97,39 
plic C5 9400 933,42 
plic C6 1800 66,96 
plic burduf 25 10,58 



sfoara 40 95,47 
cartus Lexmark T 642 14 12.005,94 
cartus copiator Xerox   0,00 
cartus HP pt fax   0,00 
cartus copiator MF 3110   0,00 
cartus cop Canon IR 2270   0,00 
cartus copiator Canon 1 102,92 
cart fax Brother 6000 pag 1 441,64 
registre A 3 3 37,57 
registre A 4 32 198,64 
registre A 5   0,00 
Total materiale funct 16810 18.785,47 
maturi   0,00 
detergent   0,00 
detartrant   0,00 
domestos   0,00 
cif   0,00 
soluţie gresie faianta   0,00 
praf curatat   0,00 
pronto mobila   0,00 
soluţie geam   0,00 
biocarpet   0,00 
tub neon   0,00 
bec E 27 30 60,00 
bec E 14   0,00 
mouse   0,00 
tastatura calculator   0,00 
Total materiale gospod 30 60,00 
apa,canal   1.170,00 
gunoi     
gaze, en termica,motorina   42.959,00 
telefoane   2.779,00 
en electrica   40.724,00 
Total utilitati   87.632,00 
plicuri si recomandate   7.849,00 
TOTAL GENERAL   114.326,47 
 coli/dosar  
nr dosare pe rol    3.595,00 
chelt pe dosar rechizite   5,23 
nr coli h copiator/dosar 41,72 0,08 
cartuse/dosar   0,0042 
chelt poştale pe dosar   2,18 
chelt totala/dosar   31,80 
telefoane / dosar   0,77 

 
 
 
 
 
 



 
 

Secţiunea 3 
 

Calitatea actului de justiţie 
 

3.1. Accesul la justiţie 
 

 
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) şi 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 2013 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 2013, 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. 
 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 54 de solicitări de informaţii, răspunsul fiind transmis în termenul 
prevăzut de lege. 

 În Registrul cu înregistrări din ziarele locale au fost înregistrate 224 
poziţii reprezentând articole cu privire al activitatea Tribunalului Dolj în anul 
2013. 
 Monitorizarea aplicării dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 a vizat în principal 
următoarele aspecte : 

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

b) Masuri tehnice pentru protejarea datelor cu caracter personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor 

pronunţate. Indicele de desfiinţare. 
 
 Ponderea atacabilităţii hotărârilor: 

 
 

Secţia 
Nr. hotărâri Indicele de 

atacabilitate Pronunţate Atacate 
I Civilă 3158 376 11,90 
Penală 2809 480 17,08 
II Civilă 2140 382 18,12 
Contencios adm. 
şi fiscal 

10900 6005 55,09 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

8293 2805 33,82 

Minori şi familie 1477 124 8,39 
Insolvenţă 2339 416 17,78 
TOTAL 30193 10588 23,16 
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Comparativ cu anul precedent se constată o scădere a procentului de 
atacabilitate al hotărârilor judecătoreşti, de la 25,37% la 23,16%. 
 



Ponderea atacabilitatilor

30193;65%

10588; 35%

 
Indicele de desfiinţare. 

Secţia Nr. hotărâri  Indice 
desfiinţare 

% 

Indicele 
de 

modificare
Pronunţate Casate Modificate

I Civilă 3158 44 31 1,39 0,98 
Penală 2809 4 33 0,14 1,17 
II Civilă 2108 0 0 0 0 
Contencios 
adm. şi 
fiscal 

10900 121 224 1,10 2,05 

Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

8293 131 450 1,57 5,42 

Minori şi 
familie 

1477 11 2 0,74 0,13 

Insolvenţă 2339 24 1 0,10 0,04 
TOTAL 30193 376 741 0,90 2,45 
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Secţii Tribunalul Dolj Indice 

desfiinţare 
2011 

Indicele de 
desfiinţare 

2012 

Indice 
desfiinţare 

2013 
Secţia I civilă 1,39 1,00 2,37 
Secţia penală 0,53 0,27 0,56 
Secţia II civilă 0,18 0,02 0 
Secţia Contencios 
administrativ şi fiscal 

2,29 1,46 1,10 

Secţia litigii de muncă şi 
asigurări sociale 

0,71 2,26 1,57 

Secţia minori şi familie 1,63 0,50 0,60 
 
 În privinţa indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti se constată o 
reducere a acestuia la majoritatea secţiilor instanţei. Singura secţie la care 
indicele de desfiinţare a crescut comparativ cu anul precedent, este Secţia I 
Civilă unde se constată o creştere de 1,37%. 



 Indicele de desfiinţare al hotărârilor judecătoreşti este un barometru al 
calităţii actului de justiţie, confirmând pronunţarea unor soluţii legale şi 
temeinice de către un corp de magistraţi bine pregătiţi. 
 

Ponderea atacabilitatilor

30193; 
99%

376; 1%

 
 
Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale: 
 
 În general nu au existat multe casări cu trimitere spre rejudecare şi, 

implicit, numeroase motive de casare. De asemenea, trebuie adăugat că o bună 
parte a acestora privind soluţiile pronunţate în speţele de lot, se datorează 
practicii neunitare la nivelul întregii Curţii de Apel Craiova şi a instanţelor 
inferioare din cele patru judeţe arondate. 

Principalele motive de casare, vizând necercetarea fondului, în materia 
dreptului muncii şi a asigurărilor sociale pot fi sintetizate astfel: 

 
1. La fel ca în anul precedent, în primele luni ale anului 2013 au existat 

casări în privinţa sentinţelor prin care s-a soluţionat cererea de acordare a 
dobânzii legale aferente creanţelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti anterioare, 
privind diverse drepturi salariale.  

Motivele de casare invocate au fost în sensul că dobânda trebuie acordată 
de la data formulării cererii având acest obiect, iar nu de la data cererii iniţiale 
privind creanţa principală ori de la data naşterii dreptului salarial principal. 
 În a doua parte a anului s-a reuşit în mare măsură unificarea practicii şi, 
implicit, diminuarea deciziilor de casare. 
 
 2. Motive de casare ori de modificare au fost sesizate şi în dosarele de lot 
privind drepturi băneşti ale salariaţilor diverselor societăţi cu activităţi feroviare 
(CFR), întemeiate pe dispoziţii din contracte colective de muncă la nivele 
diferite – la nivel de ramură, la  nivel de grup de unităţi şi la nivel de unitate. 



 Astfel, motivul de casare pregnant a constat în faptul că instanţa de fond a 
admis acordarea unor drepturi prevăzute în contractul colectiv la nivel de grup, 
deşi în cel la nivel de unitate dreptul era condiţionat şi nu se acorda automat. 
Deci tribunalul a ignorat prevederile contractului colectiv de muncă la nivel 
inferior, invocând automat prevalenţa celui la nivel superior. 
 Şi în a ceastă privinţă, motivul de casare a dispărut a mai fi folosit în a 
doua parte a anului 2013, întrucât completele secţiei şi-au redefinit practica, 
având în vedere jurisprudenţa Curţii de Apel Craiova. 
 
 3. Un alt motiv de casare s-a referit la faptul că nulitatea deciziei de 
concediere, nulitate absolută, nu intervine pentru neacordarea dreptului de 
preaviz. Acest aspect se poate transpune în acordarea unor despăgubiri în bani, 
iar nu în măsura reintegrării pe postul deţinut anterior. 
 
 4. În unele dosare care au avut ca obiect constatarea desfăşurării activităţii 
in grupe de muncă formulate in contradictoriu cu pârâtele SC ELECTRICA SA 
BUCUREŞTI şi CEZ DISTRIBUŢIE SA CRAIOVA s-a casat decizia 
tribunalului pentru motivul că, pentru capătul de cerere privind acordarea grupei 
de muncă, calitate procesuală pasivă justifică pârâta SC ELECTRICA SA, având 
în vedere că pe perioadele pentru care s-a formulat acţiunea reclamantul a fost 
angajat al acestei societăţi. 

Pentru  capătul de cerere privind eliberarea adeverinţei care să ateste 
activitatea desfăşurată în grupa de muncă calitatea procesuală pasivă este 
justificată în temeiul art.1 din Ordinul 590/2008, aceasta aparţinând ultimului 
angajator al reclamantei - S.C. CEZ ROMÂNIA S.A.,  societate distinctă de 
S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A.   

 
 5. În unele dosare având ca obiect obligarea intimatei să anuleze decizia 
de pensie contestată şi să fie recalculată pensia cu emiterea unei noi decizii de 
pensionare, s-a casat sentinţa tribunalului si s-a trimis spre rejudecare reţinându-
se că puterea de lucru judecat este reglementată în art.1201 Cod civil ca o 
prezumţie legală absolută irefragabilă şi în art.166 Cod pr.civilă ca o excepţie de 
fond, peremptorie şi absolută. 

Atunci când puterea de lucru judecat se manifestă sub forma excepţiei 
procesuale sunt aplicabile dispoziţiile art. 166 Cod procedură civilă raportat la 
art. 1201 Cod civil  (vechea reglementare) şi aceasta presupune ca între cele 
două cauze să existe  tripla  identitate  de părţi, de obiect şi de cauză. 

Curtea a constatat că nu sunt întrunite cumulativ cerinţele pentru a se 
reţine în prezenta cauză excepţia puterii de lucru judecat, în raport de cauza ce a 
făcut obiectul dosarului, unul dintre motivele contestaţiei vizând cuantumul  
pensiei în raport de deciziile anterioare de recalculare, motiv ce rămâne 
neexaminat de către prima instanţă. 
 



 6. Un alt motiv privind spete izolate având ca obiect răspundere 
patrimonială - s-a casat hotărârea instanţei de fond prin care s-a admis excepţia 
lipsei calităţii procesuale active a reclamantei. Acesta a prezentat în cauză o 
împuternicire dată de furnizorul echipamentului, situaţie în care reclamanta a 
avut numai calitatea de mandatar, astfel încât nu poate promova acţiunea în 
nume propriu. 
 Instanţa de casare a reţinut că reclamanta a formulat cererea nu în calitate 
de mandatar, ci în nume propriu pentru prejudiciul suferit de către aceasta, ca 
urmare a confiscării capului de tractor pentru care continuă plata ratelor, 
conform contractului de leasing. 
 În cadrul răspunderii patrimoniale, prevăzută de art.254 Codul Muncii în 
sarcina salariaţilor, se aplică principiile răspunderii civile contractuale, pentru 
pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca 
acestora. 
 În cauză, reclamanta a făcut dovada calităţii sale de angajatoare şi a 
calităţii de angajat a pârâtului, precizând că prejudiciul a fost cauzat prin 
confiscarea capului de tractor ca urmare a comiterii infracţiunii la Legea vamală 
de către angajat, în timpul ce conducerea autovehiculul aflat în folosinţa 
reclamantei. Reclamanta nu a acţionat în judecată ca reprezentantă a societăţii de 
leasing, ci a acţionat în nume personal, raportat la faptul că a suferit un 
prejudiciu cert prin confiscarea bunului pentru care sunt achitate rate. 
 

7. În unele dosare având ca obiect anularea deciziei emisă de Casa de 
Pensii Sectorială a  MApN s-a casat hotărârea tribunalului reţinându-se că prin 
contestaţia formulată, contestatarul a solicitat anularea unei decizii de 
pensionare emise în baza Legii nr. 119/2010, şi menţinerea drepturilor stabilite 
prin decizia iniţială de pensionare, precum şi plata eventualelor diferenţe de 
pensie rezultate ca urmare a aplicării deciziei emise în baza Legii nr. 119/2010. 

În baza O.U.G. nr. 1/2011, drepturile de pensie aflate în plată în luna 
decembrie 2010, se menţin în plată în situaţia în care sunt mai mici decât cele 
stabilite în baza Legii nr. 119/2010, până la revizuirea deciziilor emise în baza 
acestei legii. 

Se mai reţine de asemenea, că urmare a acestor prevederi, contestatorului 
i-au fost menţinute în plată drepturile de pensie stabilite în baza legislaţiei 
anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010, fiindu-i plătite şi diferenţele 
rezultate ca urmare a recalculării pensiei în baza acestei legii. 

Se constată astfel că pretenţiile contestatorului, sunt practic lipsite de 
interes, iar soluţia instanţei de fond în sensul anulării deciziei emise în baza 
Legii nr. 119/2010 este una nelegală şi netemeinică. 

Astfel, pretenţiile contestatorului sunt lipsite de interes, întrucât această 
decizie numai produce practic efecte juridice ca urmare a intrării în vigoare a 
O.U.G. nr. 1/2011, iar pe de altă parte, această ordonanţă despre care instanţa de 
fond arată ca a abrogat actul normativ în baza căruia a fost emisă decizia atacată, 



nu prevede anularea deciziilor emise în baza Legii nr. 119/2010, ci revizuirea 
acestora prin schimbarea modului de calcul al pensiei, legea în baza căreia au 
fost emise nefiind abrogată. 
 
 Secţia contencios administrativ şi fiscal: 
 
 În materia contenciosului administrativ si fiscal au fost identificate ca 
principale motive de casare a solutiilor pronuntate în cursul anului 2013, 
următoarele: 

- analizarea în mod incomplet a actiunii cu care a fost investită instanta, 
neanalizarea tuturor sustinerilor si apărărilor formulate; 

- nerespectarea dretului ambelor părti de a furniza toate mijloacele de 
probă pe care le consideră necesare, în dovedirea, respectiv combaterea 
actiunii deduse judecătii; 

- neexerciatarea rolului activ al judecătorului care impunea instantei de 
judecată obligatia de apune în discutia părtilor, completarea sub 
aspect subiectiv a cadrului procesual, prin introducerea în cauză a 
Administratiei Fondului pentru Mediu având în vedere că, desi taxa de 
poluare se calculează de organul fiscal competent, sumele percepute 
sunt colectate în contul acestei autorităti publice. 

 
 Secţia I civilă: 
 

În cursul anului 2013 a fost consemnat în Registrul de casări al 
Tribunalului Dolj un număr de 75 dosare în care deciziile pronunţate au fost 
casate sau modificate de instanţa 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. 
2038/215/2011, dosarul nr. 9619/63/2012, dosarul nr. 14730/215/2009, dosarul 
nr. 12390/215/2009, dosarul nr. 1854/201/2011), analizarea acţiunilor prin 
prisma tuturor capetelor de cerere formulate sau omisiunea analizării unui motiv 
de apel (dosarul nr. 1024/304/2008, 10488/215/2009, dosarul nr. 
17146/215/2009). 
 Au fost de asemenea, casate hotărâri ale Tribunalului pe considerente 
legate de compunerea completului în funcţie de valoarea obiectului cererii şi de 
aspecte privind timbrajul căilor de atac, cu relevanţă pentru a fi luate în 
considerare şi în ceea ce priveşte instrumentarea şi desfăşurarea activităţii de 
judecată pentru alte dosare. 
 Astfel, în ceea ce priveşte, compunerea completului de judecată, Curtea de 
Apel Craiova a statuat că recalificând calea de atac în raport de evaluarea făcută 
de expert, Tribunalul  a aplicat greşit dispoziţiile art. 282 şi 282 ind. 1 Cod 



procedură civilă deoarece stabilirea obiectului cererii, cu caracteristica sa - 
valoarea, se realizează la momentul învestirii primei instanţe şi al stabilirii 
cadrului procesual, moment dedus din coroborarea dispoziţiilor art.112 cu 
art.132 din Codul de procedura civilă, adică cel mai târziu la prima zi de 
înfăţişare. Aceasta, cu atât mai mult cu cât în apel sau în recurs nu poate fi 
modificat obiectul cererii de chemare în judecată, aspect dedus din interdicţia 
expresă conţinută de prevederile art. 294 alin.1 (pentru apel) şi art.316 coroborat 
cu art.294 alin.1 Cod pr.civilă(pentru recurs). 

Momentul la care se face evaluarea şi stabilirea obiectului cererii, potrivit 
dispoziţiilor art.112 alin.3 din Codul de procedură civilă este cel al formulării 
cererii de chemare în judecată, care trebuie să cuprindă obiectul cererii şi 
valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când preţuirea este cu putinţă. 

Cât timp valoarea obiectului cererii de chemare în judecată a fost stabilită 
de reclamant la o sumă sub 100 000 lei, sunt perfect aplicabile şi prevederile 
art.18 1 Cod procedură civilă, potrivit cu care instanţa învestită potrivit 
dispoziţiilor referitoare la competenţa după valoarea obiectului cererii rămâne 
competentă să judece chiar dacă, ulterior învestirii, intervin modificări în ceea ce 
priveşte cuantumul valorii aceluiaşi obiect.  

Problema calificării căii de atac, dincolo de aspectul compunerii instanţei 
din 2 sau 3 judecători, implică de fapt problema competenţei unei instanţe ca 
instanţă de apel sau ca instanţă de recurs.  

Reevaluarea bunurilor în urma administrării probelor, după momentul 
introducerii acţiunii, nu poate fi luată în considerare ca şi criteriu de reevaluare a 
obiectului cererii cu ocazia declarării căii de atac, întrucât valoarea obiectului 
cererii în raport de care se stabileşte competenţa instanţei şi calificarea căii de 
atac se face  numai în limitele procedurale cuprinse de art. 112 şi 132 Cod de 
procedură civilă. (dosarul nr. 30615/215/2011) 

Referitor la aspectele de timbraj, s-a reţinut ca imposibilitate obiectivă de 
achitare a taxei de timbru internarea în spital a apelantului (dosarul nr. 
3689/201/2011). 

S-a dat de asemenea, eficienţă împrejurării depunerii taxei de timbru 
ulterior pronunţării dacă rezultă achitarea anterioară (dosarul nr. 
29245/215/2012) 

Astfel, s-a reţinut că taxa judiciară de timbru pentru apel, a fost achitată de 
pârât, încă din 06.06.2013, dovadă fiind in acest sens ordinul de plata nr. 
2318/06.06.2013 emis de apelanta parata Municipiul Craiova, precum si extrasul 
de con.t emis la data de 06.06.2013, in care se menţionează că suma de 2343 lei 
a fost virata pentru dosarul nr. 29245/215/2012. Aceste înscrisuri, ca şi timbru 
judiciar, în valoare de 5 lei, au fost înaintate, cu adresă, Tribunalului, pentru 
termenul de judecată din 10.06.2013, fiind depuse la dosarul de apel, însă, se 
face menţiunea, de către instanţă, pe adresă, că s-au primit după pronunţarea 
soluţiei. 



  Prin urmare, este cert că pârâtul şi-a îndeplinit obligaţia legală de a timbra 
cererea de apel,  corespunzător şi în termenul legal, problema în discuţie fiind 
numai dacă s-a făcut dovada achitării taxei de timbru, în timp util, respectiv, până 
la judecata apelului.  

Sub acest aspect, chiar dacă dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi a 
timbrului judiciar, nu era făcută la momentul soluţionării apelului, iar, decizia  de 
anulare a apelului ca netimbrat, cu această motivare, nu poate fi imputată 
Tribunalului, totuşi, faţă de îndeplinirea , în condiţiile cerute de lege, a obligaţiei 
de plată a taxelor de timbru, se apreciază că sancţiunea anulării este nelegală, 
contravenind dispoziţiilor Legii taxelor de timbru, care sancţionează cu anularea 
neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit, şi nu nedepunerea 
dovezii de plată, până la termenul stabilit, la dosarul cauzei.  

Aceasta, cu atât mai mult, cu cât nu rezultă, cu certitudine, din actele 
dosarului, că dovada de plată a taxelor de timbru s-a comunicat instanţei după 
pronunţare; numai data şi menţiunea primirii la dosar, după pronunţarea 
soluţiei, nu înseamnă şi neîndeplinirea obligaţiei de comunicare, către instanţă, 
anterior pronunţării, aşa încât, eventuala întârziere în înaintarea dovezii de 
plată, la dosarul cauzei, nu-i poate fi imputabilă părţii, cu consecinţa 
sancţionării acesteia prin anularea cererii.      

Un alt aspect legat de taxă de timbru  a vizat situaţia achitării taxei în 
intervalul de timp prevăzut între luarea în pronunţarea a hotărârii şi pronunţarea 
efectivă (dosarul nr. 33433/215/2011) 

Astfel, examinând actele dosarului, Curtea a constatat că taxa judiciară 
de timbru pentru apel, în cuantum de 983 lei, a fost achitată de reclamantă, încă 
din 30.05.2013, dovadă fiind în acest sens chitanţa nr. 39902063-150-0179 din 
data de 30.05.2013 eliberată de Primăria Mun. Craiova, chitanţă înregistrată la 
dosarul cauzei, la 31.05.2013, o dată cu timbru judiciar în cuantum de 5 lei şi 
concluziile scrise, prin care apelanta reclamantă  solicita respingerea excepţiei 
netimbrării, fila 83-85 dosar apel.  
  Prin urmare, este cert că reclamanta şi-a îndeplinit obligaţia legală de a 
timbra cererea de apel, până la pronunţarea deciziei din 10 iunie 2013, problema 
în discuţie fiind numai că  nu s-a făcut dovada achitării taxei de timbru, în timp 
util, respectiv, până la închiderea dezbaterilor asupra cauzei, respectiv data de 
27.05.2013, când pronunţarea a fost amânată pentru data de 3 iunie 2013 şi, 
apoi, pentru data de 10 iunie 2013 .     

Sub acest aspect, chiar dacă dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi a 
timbrului judiciar, nu era făcută la momentul dezbaterii apelului, iar, decizia  de 
anulare a apelului ca netimbrat, cu această motivare, nu poate fi imputată 
Tribunalului, totuşi, faţă de îndeplinirea obligaţiei de plată a taxelor de timbru, 
până la pronunţarea hotărârii, se apreciază că sancţiunea anulării este nelegală, 
contravenind dispoziţiilor Legii taxelor de timbru, care sancţionează cu anularea 
neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxelor de timbru. 



 Prin urmare, fiind plătită taxa legală de timbru, la data soluţionării 
apelului, nu se poate menţine decizia prin care se constată că apelanta nu şi-a 
îndeplinit obligaţia legală de a timbra apelul, cu consecinţa anulării apelului, ca 
netimbrat. 

 
Secţia II civilă: 

 
Principalele cauze care au determinat modificarea/casarea sentinţelor 

pronunţate de Secţia a II a Civilă în anul 2013 au fost: 
 - capacitatea de folosinţă nu a încetat deoarece contestatoarea nu a fost 
radiată din Registrul Comerţului(dosar 5/63/2004/a3); 
 - s-a apreciat greşit că cererea de înscriere la masa credală este 
tardivă(dosar 182/63/2012/a1); 
 - încheierea de şedinţă ce vizează onorariul administratorului judiciar nu 
evocă fondul(dosar nr. 11292/63/2012*; 
 - nu s-a administrat nicio probă în dovedirea susţinerilor pârâtului(dosar 
nr.14348/63/2011/a2); 
 - s-a apreciat în mod greşit că avocatul nu are calitatea de reprezentant 
raportat la prev.art.2 din contractul de asistenţă(dosar 20121/63/2012/a2); 
 -  instanţa a făcut o aplicare a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 85/2006; 
 - au fost întrunite condiţiile pentru deschiderea procedurii, creanţa fiind 
certă, lichidă şi exigibilă(dosar nr. 22029/63/2012); 
 

 
 Sectia Minori si familie 
 
 În cursul anului 2013 a fost consemnat în Registrul de casări al 
Tribunalului Dolj un număr de 9 dosare – în materie civilă şi un număr de 2 
dosare – în materie penală, în care deciziile pronunţate au fost casate, desfiinţate 
sau modificate de instanţa de control judiciar. 
 Preponderent, motivele pentru care s-a dispus casarea hotărârilor civile au 
fost determinate, în esenţă, de omisiunea analizării unui motiv de apel (dosarul 
nr. 2579/183/2011, dosarul nr. 16650/215/2012). 
 Au fost, de asemenea, casate hotărâri ale Tribunalului pe aspecte privind 
timbrajul căilor de atac şi pe considerente legate de competenţa teritorială, cu 
relevanţă pentru a fi luate în considerare şi în ceea ce priveşte instrumentarea şi 
desfăşurarea activităţii de judecată pentru alte dosare. 

 Referitor la timbraj, s-a dat eficienţă depunerii, în recurs, a taxei de 
timbru aferentă apelului (dosarul nr. 34342/215/2011). 

Astfel, s-a reţinut că, în recurs, recurenta reclamantă a depus chitanţa cu 
nr.1075304-119–0029 din 29.04.2013, prin care a făcut dovada achitării taxei de 
timbru aferentă apelului, care a avut termen de judecată la 07 mai 2013. 



Cu această chitanţă, recurenta reclamantă a dovedit îndeplinirea obligaţiei 
legale care i-a incumbat conform art.20 alin.1 din Legea nr.146/1997, privind 
achitarea anticipată a taxelor de timbru, aceasta neputând fi depusă la dosar la 
momentul strigării dosarului, datorită unor necorelări în relaţia client – apărător. 

Reţinându-se însă că reclamanta a achitat anticipat taxa de timbru aferentă 
apelului, în baza art.312 alin.5 cod procedură civilă, s-a dispus admiterea 
recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de 
apel, care a soluţionat cauza pe excepţie, fără a intra în cercetarea fondului 
cauzei. 

În ceea ce priveşte competenţa teritorială, Curtea de apel a statuat că 
Tribunalul Dolj a făcut o greşită interpretare şi aplicare a prevederilor  art.607 
alin. 1 teza a II-a Cod pr.civilă, stabilind instanţa competentă teritorial în raport 
de situaţia intervenită ulterior investirii Judecătoriei  cu acţiunea de divorţ. 

La data sesizării instanţei, aşa cum corect a reţinut Judecătoria în raport de  
adresa nr.16987/4.10.2012 eliberată de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă  
Persoane Craiova, pârâtul domicilia în municipiul Craiova, condiţii în care 
potrivit dispoziţiilor art.607 alin.1 teza a II-a Cod pr.civilă, instanţa competentă 
teritorial în judecarea divorţului este Judecătoria Craiova. 

Împrejurarea că la circa 7 luni de la introducerea  acţiunii, pârâtul şi-a 
stabilit în mod provizoriu reşedinţa în Caransebeş nu este de natură să atragă 
necompetenţa instanţei, fiind de principiu că verificarea  competenţei se face la 
momentul sesizării instanţei, schimbările ulterioare ale domiciliului părţilor 
neavând efecte  cu privire la competenţa teritorială (dosar nr.367/213/2012). 

În materie penală, au fost desfiinţate un număr de 2 hotărâri judecătoreşti, 
pe aspecte privind procedura de citare şi privind incompatibilitatea 
magistratului. 

În ceea ce priveşte procedura de citare, instanţa de apel a reţinut că în mod 
greşit prima  instanţă a introdus-o în cauză  şi citat în calitate de parte 
responsabilă civilmente  pe Albu Elena, bunica paternă a inculpatului Albu Ionuţ 
Gabriel, în condiţiile în care, la dosarul cauzei nu există înscrisuri (hotărâre 
judecătorească), din care să rezulte  faptul că părinţii inculpatului au fost 
decăzuţi din drepturile părinteşti total sau parţial sau că a fost numită tutore al 
minorului o altă persoană, ori că faţă de minor s-ar fi luat o altă  măsură de 
protecţie specială conform Legii 272/2004 care să fie în măsură să conducă la 
exonerarea de răspundere a părinţilor  pentru faptele  comise de inculpatul minor 
Albu Ionuţ Gabriel. 
 În acest context, Curtea a apreciat că judecarea cauzei  privind pe  
inculpatul Albu Ionuţ Gabriel a avut loc în faţa instanţei de fond în lipsa  unei 
părţi nelegal citate (dosar nr.24491/63/2012). 

 În ceea ce priveşte incompatibilitatea magistratului, Curtea de apel a 
reţinut următoarele: 



Prin rechizitoriul nr. 238/DP/29.11.2012 al DIICOT – Serviciul Teritorial 
Craiova au fost trimişi în judecată 3 inculpaţi: Olaru Ionel, Tabacu Janina şi 
Vrabie Marius Aurel. 

Una dintre infracţiunile pentru care aceşti inculpaţi au fost trimişi în 
judecată este cea prevăzută de art. 8 din L 39/2003 rap. la art. 323 C.p. respectiv: 
„Iniţierea sau constituirea ori aderarea sau sprijinirea sub orice formă a unui 
grup, în vederea săvârşirii de infracţiuni, care nu este, potrivit prezentei legi, un 
grup infracţional organizat” . 

Cauza a fost înregistrată iniţial la Tribunalul Dolj  sub nr. 22552/63/2012 
iar prin s.p. nr. 9 din 8 februarie 2013 a Tribunalului Dolj, inculpatul Vrabie 
Marius Aurel a fost condamnat, cu reţinerea art. 3201 C:p.p., pentru toate 
infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată, la o pedeapsă rezultantă de 4 
ani şi 6 luni închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.a teza 
II, lit.b şi lit. e C.p. 

S-a disjuns cauza şi s-a continuat judecata pentru inculpaţii Olaru Ionel şi 
Tabacu Janina. 

În cuprinsul acestei sentinţe s-a reţinut că inculpatul Vrabie Marius Aurel 
a comis infracţiunea prev. de art. 8 din L 39/2003 asociindu-se cu inculpaţii 
Olaru Ionel şi Tabacu Janina. 

 Este adevărat că prin Decizia nr. 17/2012 de recurs în interesul legii Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că judecătorul care a pronunţat o soluţie, în 
temeiul art. 3201 C.p.p., nu devine incompatibil să judece cauza disjunsă, pentru 
ceilalţi inculpaţi, însă chiar în această decizie se menţionează în mod clar  faptul  
că  judecătorul   devine totuşi  incompatibil  dacă   „....şi-
a exprimat părerea cu privire la soluţia ce ar putea fi dată în cauza disjunsă.”  
 Instanţa de apel a constatat că, prin reţinerea faţă de inculpatul Vrabie a 
infracţiunii prev. de art. 8 din L 39/2003 comb. cu art. 323 C.p. magistratul şi-a 
exprimat implicit opinia şi cu privire la participarea şi vinovăţia celorlalţi doi 
inculpaţi – Olaru şi Tabacu – întrucât cu aceştia s-a asociat şi a constituit un 
grup inculpatul Vrabie. 
 Ca atare, sentinţa primei instanţe a fost pronunţată de un magistrat aflat în 
situaţia de incompatibilitate prev. de art. 47 al. 2 C.p.p., aspect ce atrage 
nulitatea absolută a sentinţei pronunţate, conform art. 197 al. 2 C.p.p. (dosar 
nr.3234/63/2013). 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.3. Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor 
(inclusiv pe materii)  

 
Secţia  

Fond mai vechi 
de 1 an 

Apel mai vechi 
de 1 an 

Recurs mai vechi 
de 6 luni 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

I Civilă 22 23 26 21 44 64 
Penală 9 6 0 0 1 16 
II Civilă 11 9 2 0 51 26 
Contencios adm. 
şi fiscal 

86 28 0 0 0 11 

Conflicte de 
muncă şi asigurări 
sociale 

190 82 0 0 0 0 

Minori şi familie 2  5 4 6 2 0 
TOTAL 320 153 32 27 97 117 
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3.4. Mecanisme de unificare a practicii judiciare  
la nivelul instanţei 

 
 

Unificarea practicii judiciare a reprezentat, şi în anul 2013, 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. 

Profesionalismul corpului de magistraţi este un factor care influenţează, în 
mod direct, calitatea actului de justiţie. Un bun profesionist este acel judecător 
care în permanenţă este informat sau se informează singur în cadrul formării 
individual, în legătură cu modificările legislative intervenite în materia în care 
îşi desfăşoară activitatea. 

Realizarea unei comunicări permanente, fluente cu instanţele din teritoriu 
a permis identificarea rapidă a problemelor de drept care au generat o practică 
neunitară, asigurându-se astfel o rezolvare corectă şi promptă a acestora. 

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. 261 din 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.  

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 prezentate 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. 

În 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.  

 
 Secţia I Civilă: 
 

În ce priveşte problemele de drept care au condus la pronunţarea unor 
soluţii diferite, acestea s-au discutat tot în cadrul şedinţelor profesionale lunare 
ale judecătorilor, după ce în prealabil au fost comunicate în scris judecătorilor, 
în cadrul unui material cuprinzând opiniile şi argumentele aduse pentru 
soluţionarea problemei respective de drept. În situaţia identificării unor situaţii 
de practică neunitară la nivelul secţiei s-a procedat la întocmirea, de către 
judecătorul delegat pe probleme de practica neunitară sau de preşedintele secţiei 
a unui studiu documentat atât teoretic cât şi jurisprudenţial, supus dezbaterii 
judecătorilor, iar opiniile acestora au fost consemnate într-o minută, ce a cuprins 
şi semnăturile lor şi care a fost înaintată de fiecare dată Curţii de Apel Craiova, 
în vederea discutării în şedinţele trimestriale organizate cu judecătorii din raza 
teritorială. Minutele sunt stocate într-un folder postat pe Intranetul Tribunalului 
Dolj la rubrica "Practica neunitară", la care au acces toţi judecătorii secţiei. 
Preocuparea permanentă a fost însă aceea de a se evita apariţia tranşării diferite, 
la nivelul secţiei, a aceleeaşi probleme de drept, scop în care s-au purtat discuţii 
şi s-a procedat la stabilirea unei opinii majoritare de urmat de către toţi 
judecătorii secţiei ori de câte ori s-au semnalat situaţii în care aspectele de drept 
erau susceptibile mai multe interpretări, în cadrul întâlnirilor de învăţământ 
profesional şi pe probleme de practică neunitară. 

S-a acordat o atenţie deosebită participării la sedinţele pentru discutarea 
problemelor de practică neunitară organizate trimestrial de Curtea de Apel 
Craiova cu judecătorii din raza sa teritorială. 
 
 Secţia II Civilă: 
 

La nivelul secţiei s-au desfăşurat întâlnirile lunare ale judecătorilor, în 
care au fost discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor 
soluţii diferite, în baza studiului întocmit în acest scop, minutele întocmite fiind 
transmise Curţii de Apel Craiova. 

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



Cu ocazia întâlnirilor lunare a 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.  

Totodată, în cadrul acestor întâlniri au fost aduse la cunoştinţa 
judecătorilor problemele de practică neunitară discutate în cadrul întâlnirii 
trimestriale privind practica judiciară neunitară organizate de către Curtea de 
Apel Craiova trimestrial pe parcursul anului 2013, fiind discutate şi însuşite 
materialele întocmite de către Curtea de Apel Craiova – Secţia a II a Civilă în 
vederea interpretării şi aplicării unitare a legislaţiei în materia contenciosului 
administrativ.  

În materia învăţământului profesional mai trebuie menţionat că s-au 
comunicat fiecăruia dintre magistraţii Secţiei a II a Civile noutăţile legislative 
apărute, precum şi deciziile adoptate de Curtea Constituţională , Deciziile 
pronunţate în recursurile în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
CEDO şi CJCE şi publicate în Monitorul Oficial , pe măsura apariţiei lor. 
 

Secţia contencios administrativ şi fiscal: 
 

La nivelul secţiei s-au desfăşurat întâlnirile lunare ale judecătorilor, în 
care au fost discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor 
soluţii diferite, în baza studiului întocmit în acest scop de judecătorul desemnat, 
minutele întocmite fiind transmise Curţii de Apel Craiova. 

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

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 
modalitatea de interpretare a acestora.  

Totodată, în cadrul acestor întâlniri au fost aduse la cunoştinţa 
judecătorilor problemele de practică neunitară discutate în cadrul întâlnirii 
trimestriale privind practica judiciară neunitară organizate de către Curtea de 
Apel Craiova trimestrial pe parcursul anului 2012, fiind discutate şi însuşite 
materialele întocmite de către Curtea de Apel Craiova – Secţia contencios 
administrativ şi fiscal în vederea interpretării şi aplicării unitare a legislaţiei în 
materia contenciosului administrativ.  
 La unificarea practicii secţiei au contribuit şi discuţiile informale purtate 
între judecătorii secţiei, fiind expuse argumentele fiecăruia, avându-se în vedere 
şi discuţiile expuse pe forumurile de specialitate, precum şi noţiunile însuşite de 
către judecătorii care au participat la diferite seminarii organizate şi împărtăşite 
apoi colectivului secţiei în vederea diseminării acestor informaţii. 



 
Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale: 
 
La nivelul secţiei s-au desfăşurat întâlnirile lunare ale judecătorilor, în 

care au fost discutate problemele de drept care au condus la pronunţarea unor 
soluţii diferite, în baza studiului întocmit în acest scop, minutele întocmite fiind 
transmise Curţii de Apel Craiova. 

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

Cu ocazia întâlnirilor lunare a 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.  

Totodată, în cadrul acestor întâlniri au fost aduse la cunoştinţa 
judecătorilor problemele de practică neunitară discutate în cadrul întâlnirii 
trimestriale privind practica judiciară neunitară organizate de către Curtea de 
Apel Craiova trimestrial pe parcursul anului 2013, fiind discutate şi însuşite 
materialele întocmite de către Curtea de Apel Craiova – Secţia conflicte de 
muncă şi asigurări sociale în vederea interpretării şi aplicării unitare a legislaţiei 
în materia conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale.  
 

 
3.5. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor  

şi personalului auxiliar 
 
 
 
 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 2013 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 acest sens, Tribunalul Dolj a organizat, prin secţiile sale, precum şi în 
colaborare cu Curtea de Apel Craiova, un numar de 4 seminarii pe parcursul 
anului 2013. 

Trebuie menţionat că aceste seminarii au fost realizate printr-o bună 
conlucrare între colegii care au organizat şi conducerea instanţei, la realizarea 
acestui program Tribunalul Dolj fiind susţinut în mod activ şi de Asociaţia 
Magistraţilor din România, cu care avem o buna colaborare încă din anul 2011. 

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 cursul anului 2013, colegii care au activat în cadrul secţiilor cu specific 
civil s-au preocupat în mod real de adoptarea unor rezolvări de drept unitare cu 
privire la spetele deduse judecăţii. 
 Prevenirea existenţei unei practici diferenţiate în aceeaşi categorie de 
speţe este un proces complex, care necesită în vederea soluţionării sale o 
abordare pe mai multe coordonate, atât sub aspectul teoretic al învăţământului 
profesional, cât şi sub aspect practic, al analizării hotărârilor pronunţate de  toate 
de instanţele de toate gradele care funcţionează în raza Curţii de Apel Craiova, 
de instanţe reprezentative care funcţionează în ţară, precum şi al deciziilor 
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de Curtea Constituţională, de 
CEDO şi de CJUE. 
 În acest sens, atât prin tematica abordată la nivelul învăţământului 
profesional lunar, cât şi prin tematica discutată în cadrul seminariilor realizate cu 
participarea formatorilor INM prin Programul de formare profesională la nivel 
descentralizat, s-a urmărit să se discute probleme juridice de actualitate în 
activitatea practică, atât pentru a se identifica soluţii unitare de rezolvare, cât şi 
pentru a preveni pronunţarea unor soluţii neunitare inclusiv prin aplicarea 
prevederilor noilor coduri. 



 În acelaşi scop al unei eficiente discuţii a problemelor de drept cu care se 
confruntă magistraţii instanţei, la seminariile realizate de Tribunalul Dolj în 
cadrul formării profesionale descentralizate au fost invitaţi şi au participat 
efectiv colegi de la toate gradele de jurisdicţie – judecătoriile arondate, Tribunal 
şi Curtea de Apel Craiova - la unele din aceste seminarii participând şi colegi de 
la alte instanţe care funcţionează în raza Curţii de Apel Craiova. 
 În vederea asigurării unei eficienţe sporite în ce priveşte modalitatea de 
abordare a problemelor de drept, la nivelul Tribunalului Dolj, în cadrul secţiilor 
cu specific civil, s-a stabilit un mod unitar de lucru. 
 În fiecare luna au loc şedinţe de învăţământ profesional, de discutare a 
practicii neunitare, de aducere la cunoştinţa magistraţilor a noilor prevederi 
legislative, şi a noilor decizii relevante, precum şi de discutare a practicii de 
casare. 
 Pentru fiecare şedinţă în parte sunt stabilite în mod distinct atribuţiile 
pentru judecătorii delegaţi şi pentru Preşedintele de secţie. 

La aceeaşi dată la care se desfăşoară şedinţa de învăţământ profesional are 
loc şi întâlnirea magistraţilor pentru studiu profesional, în cadrul căreia se 
prezintă de judecătorii delegaţi modificările legislative intervenite în domeniu, 
deciziile date de ICCJ în recursuri în interesul legii, hotărârile CEDO, hotărârile 
CJCE şi deciziile de Curte Constituţională cu relevanţă în domeniul de activitate 
al secţiei, precum şi actele administrative adoptate de Guvernul României şi care 
sunt de interes pentru judecătorii secţiei. 

De asemenea, tot la data la care s-a desfăşurat şedinţa de învăţământ 
profesional s-a prezentat şi discutat şi practica de casare a instanţelor superioare 
şi problemele de practică neunitară, întocmindu-se şi minutele aferente când au 
existat cazuri de practică neunitară. 
 În ce priveşte practica neunitară, judecătorul delegat a prezentat la fiecare 
şedinţă de învăţământ profesional referatul sau, în cursul anului 2012 fiind 
analizate comparativ, în vederea stabilirii cazurilor de practică neunitară toate 
hotărârile pronunţate de magistraţii secţiilor. 
 O altă modalitate de prevenire a practicii neunitare a fost prin participarea 
la întâlnirile trimestriale la şedinţele de practică neunitară realizate de către 
Curtea de Apel Craiova cu respectarea procedurii operaţionale stabilite de 
Curtea de Apel Craiova în acest sens. 
 Ulterior participării la aceste şedinţe de practică neunitară, colegii delegaţi 
de către secţii au prezentat în cadrul secţiilor de judecători discuţiile purtate pe 
marginea problemelor de drept supuse dezbaterilor. 
 Minutele trimestriale întocmite la nivelul Curţii de Apel Craiova au fost 
prezentate de preşedinţii de secţii în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional 
lunare. 
 În ce priveşte modalitatea de arhivare şi consultare atât a minutelor de 
practică neunitară, cât şi a referatelor de învăţământ profesional, menţionăm 
următoarele: 



 Pe intranetul instanţei, au fost create două secţiuni – învăţământ 
profesional şi practică neunitară -, secţiuni în cadrul cărora s-au afişat distinct, 
pe secţii, procesele verbale întocmite cu ocazia învăţământului profesional, 
referatele de învăţământ profesional întocmite de magistraţii delegaţi care au 
acceptat postarea pe intranet, minutele de practică neunitară atât ale fiecărei 
secţii a instanţei, cât şi ale Curţii de Apel Craiova, grupate pe materii relevante, 
acestea putând fi consultate în orice moment atât de magistraţii instanţei, cât şi 
de magistraţii de la instanţele arondate. 
 Deciziile de interes ale instanţelor naţionale şi supranaţionale sunt trimise 
tuturor preşedinţilor de secţii şi apoi de către fiecare preşedinte de secţie în parte 
către toţi magistraţii din cadrul acesteia, în căsuţele de e-mail profesionale 
organizate pe reţeaua "just.ro". 
 Toate documentele relevante - referatele judecătorilor delegaţi, procese 
verbale, minute, hotărâri prezentate – se păstrează şi de Preşedintele de secţie pe 
format de hârtie în dosare arhivate pe fiecare lună în parte şi sigilate.  
 Se constată, de asemenea, că s-a respectat planificarea realizată la 
începutul anului cu privire la referatele de învăţământ profesional, de studiu 
profesional şi de practică neunitară şi de casare stabilite a se prezenta, toate 
modificările în persoana judecătorilor delegaţi fiind aprobate. 
 În ce priveşte modalitatea de comunicare cu instanţele arondate, 
menţionăm că, de asemenea pentru prevenirea practicii neunitare, s-a procedat în 
următoarea modalitate: 
 Tematica tuturor seminariilor organizate de Tribunalul Dolj a fost stabilită 
exclusiv prin consultarea magistraţilor de la toate instanţele care au avut 
participanţi la seminarii. 
 De asemenea, prin modul de publicare pe intranetul Tribunalului Dolj a 
minutelor de practică neunitară întocmite atât la nivelul fiecărei secţii în parte, 
cât şi la nivelul Curţii de Apel Craiova, se asigura posibilitatea de consultare a 
acestora în orice moment şi de către judecătorii de la instanţele arondate. 
 În plus, între instanţele ce funcţionează în raza de activitate a Tribunalului 
Dolj şi magistraţii din cadrul Tribunalului Dolj, există o bună comunicare, astfel 
încât problemele de drept care au rezolvări diferite sunt puse în discuţia 
colegilor, realizându-se dezbateri constructive care permit în cele mai multe 
situaţii identificarea unei modalităţi coerente şi unitare de soluţionare a acestora. 

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

Temele din cadrul programului de formare profesională continuă au fost 
stabilite şi repartizate la începutul anului, prin discuţii purtate cu judecătorii 
secţiei, urmărindu-se realizarea unor lucrări de actualitate şi de mai mare interes 
pentru materia dreptului civil şi dreptului procesual civil, tratarea unor subiecte 
vizând cu preponderenţă dispoziţiile Noului Cod de Procedură Civilă. 

În şedinţele profesionale lunare s-au prezentat şi s-au purtat discuţii pe 
marginea temei stabilite în programul de formare profesională continuă; s-au 



prezentat şi referate suplimentare care au abordat aspecte referitoare la 
dispoziţiile Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură civilă, ca urmare a 
participării judecătorilor secţiei la seminariile organizate de INM la nivel 
centralizat; lucrările au fost puse la dispoziţia judecătorilor în format de hârtie şi 
electronic, postându-se pe intranetul instanţei la rubrica "Învăţământ 
profesional".  Lunar s-a realizat şi analiza practicii instanţei de control judiciar, 
soluţiile şi argumentele relevante din deciziile de casare, urmărindu-se punerea 
în concordanţă a practicii judiciare a secţiei cu practica instanţei de control 
judiciar; s-a realizat analiza actelor normative relevante, a recursurilor în 
interesul legii, a jurisprudenţei CEDO şi CEJ, sinteza acestora fiind cuprinsă în 
procesul-verbal întocmit şi publicat pe intranetul instanţei, fiind accesibil tuturor 
judecătorilor, ca de altfel şi recursurile în interesul legii, jurisprudenţa CEDO şi 
CEJ, publicate în integralitate pe intranetul instanţei şi transmise judecătorilor 
secţiei de preşedintele secţiei prin e-mail. 
 

Nr. 
crt. 

Secţia Nume şi prenume 
judecător 

Seminarii  

Tema Perioada şi locul 
de desfăşurare 

1. I Civilă Nedelcu Manuela - Procese funciare 
 
- Noul Cod civil – 
contracte 
- Noul Cod de 
proceddură civilă 
- Cunoasterea, 
înselegerea si 
aplicarea Noului Cod 
de procedură civilă 
- Particularităti ale 
managementului în 
instante 
- Conferinta 
internatională 
privind Noul Cod 
civil si Noul Cod de 
procedură civilă. 

Octombrie 2013 
Bucuresti 
17.06.2013 
Craiova 
12-13.09.2013 
Craiova 
22-23.03.2013 
Craiova 
 
 
14-15.03.2013 
Craiova 
 
Noiembrie 2013 
Bucuresti 

Zglimbea Ramona - Noul Cod civil – 
contracte 
- Interpretarea si 
aplicarea unitară a 
disp. NCPC 
- Drept comunitar 

17.06.2013 
Craiova 
22-23.03.2013 
Craiova 
 
28-29.11.2013 
Bucuresti 

Filimon Gabriela -Conferinta 
internatională în 
materia mărcii 

18-19.04.2013 
Bucuresti 
 



comunitare si 
brevetului european 
de inventie 
- Noul Cod civil – 
contracte 
- Cunoasterea, 
înselegerea si 
aplicarea Noului Cod 
de procedură civilă 
- Dreptul UE. 
Noutăti aduse de 
Tratatul de la 
Lisabona. Procedura 
trimiterii 
preliminare. 
- Cooperare judiciară 
în materie civilă 
Bruxelles 2 bis 

 
 
 
17.06.2013 
Craiova 
22-23.03.2013 
Craiova 
 
 
13-14.06.2013 
Craiova 
 
 
 
 
Aprilie 2013 
Craiova 

Popescu Gabriela -Conferinta privind 
NCC organizat de 
INM 
- Dreptul la 
nediscriminare în 
legislatia natională si 
a UE 
- Noul Cod de 
procedură civilă 
- Interpretarea si 
aplicarea unitară a 
disp. NCPC 

13-14.06.2013 
Bucuresti 
 
22.11.2013 
Craiova 
 
 
12-13.09.2013 
Craiova 
22-23.03.2013 
Craiova 

Alexandru Liliana -Noul Cod de 
procedură civilă 
- Noul Cod civil 
 
- Noul Cod de 
procedură civilă. 

13-14.06.2013 
Craiova 
27-28.06.2013 
Craiova 
12-13.09.2013 
Craiova 

Barbu Luminita -Noul Cod civil 
 
- Comunicare non 
verbală 
- Aplicabilitatea art. 
101 si 102 TFUE 

Iunie 2013 
Craiova 
12-13.09.2013 
Giroc 
Palermo Italia 

Grigorascu Daniela -Drept comunitar 
 
-Noul Cod civil 
 
-Comunicare non 
verbală 

29.04.2013 
Craiova 
24.06.2013 
Craiova 
12-13.09.2013 
Giroc 

2. Penală Florea Elvis -Drept procesual 
penal: plângerea 

21-22.03.2013 
Sovata 



împotriva măsurilor 
si actelor de urmărire 
penală 
-Noul Cod de 
procedură penală 

 
 
 
18-19.11.2013 
Craiova 

Udrea Laura -International 
Judicial Cooperation 
in Criminal Matters: 
European Arrest 
Warrant and Mutual 
Legal Assistence 
Simulation 
-Dual Training 
Programme for 
Judges on Criminal 
Matters and Legal 
Language 
-Protectia 
documentelor 
clasificate în 
procedura judiciară 
-Noul Cod penal 
NCPP 

06.08.2013 
Paris 
 
 
 
 
 
22-25.04.2013 
Craiova 
 
 
 
12.06.2013 
Bucuresti 
 
 
09-10.12.2013 
Craiova 

Croitoriu Cătălina -Executarea 
pedepselor 

18-19.11.2013 
Bucuresti 

Ciontu Gabriela -Executarea 
pedepselor 

28-29.11.2013 
Timisoara 

Tudor Olteanu Cristiana -Executarea 
pedepselor 

28-29.11.2013 
Timisoara 

Alexandroiu Gabriela -Engleză judiciară 09-13.12.2013 
Bucuresti 

Macamete Camelia -Seminar european 
pentru racticieni în 
drept în domeniul 
derepturilor omului 
si a strângerii 
trasnationale a 
materialului probator 
-Executarea 
pedepselor 
-Noul Cod de 
procedură penală 

28-29.11.2013 
Bucuresti 
 
 
 
 
 
09-10.12.2013 
Timisoara 
18-19.11.2013 
Craiova 

Tiugan Veronica -Justitie si 
criminalitate 
informatică 
-Disciminare în 
legislatia UE 
-Noul Cod de 
procedură penală 

05-07.06.2013 
Tg-Jiu 
 
22.11.2013 
Craiova 
Martie 2013 
Craiova 

Nicola Maria -Criminalitate 05-07.06.2013 



informatică 
-Cooperare 
internatională în 
materie penală 

Tg-Jiu 
Mai 2013 
Ploiesti 

Ghervase Denis -Le traitament legal 
de la diversite 
culturalle dans les 
procedures familiales 
dans la Union 
Europeene 
-Justitie si 
criminalitate 
informatică 
-Noul Cod de 
procedură penală 

10-12.07.2013 
Barcelona 
 
 
 
 
05-07.06.2013 
Tg-Jiu 
 
18-19.11.2013 
Craiova 

Meleacă Mirtha -Executarea 
pedepselor 
-Executarea 
pedepselor 

27-28.06.2013 
Sovata 
18-19.11.2013 
Bucuresti 

3. II Civilă Raluca Dinculescu -Contractul de 
vânzare în Noul Cod 
Civil.Elemente de 
noutate. Aspecte de 
dreptul familiei 
- Noul Cod de 
Procedură Civilă 
- Insolvenţa. Aspecte 
controversate în 
actuala reglementare. 
Soluţii legislative 
propuse în viitorul 
cod al insolvenţei 

27-28 iunie 2013 
Craiova 
 
 
 
12-13 septembrie 
2013 Craiova 
29.11.2013 Craiova 

Valentina Vasile -Noul Cod Civil 
Contracte 
-Insolvenţa Aspecte 
controversate în 
actuala reglementare. 
Soluţii legislative 
propuse în viitorul 
cod al insolvenţei 

17 iunie 2013 
Craiova 
29 noiembrie 2013 
Craiova 
 
 
 

Ionica Osiceanu - Noul Cod Civil 
Contracte 
-Noul Cod de 
Procedură Civilă 
-Insolvenţa Aspecte 
controversate în 
actuala reglementare. 
Soluţii legislative 
propuse în viitorul 
cod al insolvenţei 

17 iunie 2013 
Craiova 
12-13 septembrie 
2013 Craiova 
29 noiembrie 2013 
Craiova 
 
 
 
 



Liliana Dragomir -Noul Cod Civil 
Contracte 
-Noul Cod de 
Procedură civilă 
- Insolvenţa. Aspecte 
controversate în 
actuala reglementare. 
Soluţii legislative 
propuse în viitorul 
cod al insolvenţei 

17 iunie 2013 
Craiova 
12-13 septembrie 
2013 Craiova 
29 noiembrie 2013 
Craiova 

Carmen Rotaru - Drept comunitar 
 
- Noul Cod Civil. 
Contracte 
-Contractul de 
vânzare în Noul Cod 
Civil. Elemente de 
noutate. Aspecte de 
dreptul familiei 
-Noul Cod de 
Procedură Civilă 
-Noul Cod de 
Procedură Civilă 
-Insolvenţa Aspecte 
controversate în 
actuala reglementare. 
Soluţii legislative 
propuse în viitorul 
cod al insolvenţei 

29 aprilie  2013 
Craiova 
17 iunie 2013 
Craiova 
27-28 iunie 2013 
Craiova 
 
 
 
12-13 septembrie 
2013 Craiova 
-26 septembrie 2013 
Craiova 
29 noiembrie 2013 
Craiova 
 
 
 
 

Cristina Colceag -Noul Cod Civil 
Contracte 
-Noul Cod de 
Procedură Civilă 

17 iunie 2013 
Craiova 
12-13 .09.2013 
Craiova 

Tiberiu Hartmann -Noul Cod Civil 
Contracte 
- Noul Cod de 
Procedură Civilă 

17 iunie 2013 
Craiova 
12-13 septembrie 
2013 

Alina Mischianu -Contractul de 
vânzare în Noul Cod 
Civil.Elemente de 
noutate. Aspecte de 
dreptul familiei 
- Noul Cod de 
Procedură Civilă 
-Noul Cod Civil- 
aspecte de dreptul 
familiei 
-Insolvenţa. Aspecte 
controversate în 
actuala reglementare. 

27-28 iunie 2013 
Craiova 
 
 
 
12-13.09. 2013 
Craiova 
17-18 oct.2013 
Craiova 
 
29 noiembrie  
2013 Craiova 
 



Soluţii legislative 
propuse în viitorul 
cod al insolvenţei 

 
 
 

Marusciac Lelia -Drept comunitar 
 
-Noul Cod civil -
Contracte 

29.04.2013 
Craiova 
17.06.2013 
Craiova 

Paula Anghelina -Contractul de 
vânzare în Noul Cod 
Civil.Elemente de 
noutate. Aspecte de 
dreptul familiei 
-Noul Cod Civil- 
aspecte de dreptul 
familiei 
-Insolvenţa. Aspecte 
controversate în 
actuala reglementare. 
Soluţii legislative 
propuse în viitorul 
cod al insolvenţei 

27-28 iunie 2013 
Craiova 
 
 
 
17-18 oct.2013 
Crtaiova 
 
29 noiembrie 2013 
Craiova 
 
 
 
 

4. Contencios 
adm. şi fiscal 

Iliescu Carmen -Noul Cod de 
procedură civilă 

12-13.09.2013 
Craiova 

Scumpieriu Alina -Drept Comunitar 
 

29.04.2013 
Craiova 

Vasilescu Gabriela -Noul Cod de 
procedură civilă 
-Drept bancar 

12-13.09.2013 
Craiova 
21-22.11.2013 
Bucuresti 

Scurtu Jana -Drept comunitar 
 
-Noul Cod de 
procedură civilă 
 
-Noul Cod civil – 
obligatii 
-Noul Cod civil 

29.04.2013 
Craiova 
 
12-13.09.2013 
Craiova 
17.06.2013 
Craiova 
27-28.06.2013 
Craiova 

Stoiculescu Natalia -Drept comunitar 
 
 
-Noul Cod de 
procedură civilă 
-Particularităti ale 
managementului în 
instantă 

29.04.2013 
Craiova 
 
12-13.09.2013 
Craiova 
14-15.03.2013 
Craiova 

Vârtopeanu Cristina -Noul Cod de 
procedură civilă 
- Noul Cod de 
procedură civilă 

12-13.09.2013 
Craiova 
13.06.2013 
Craiova 



-Dreptul la 
nediscriminare în 
legislatia natională si 
a UE 

22.11.2013 
Craiova 

Grecescu Cristian -Rolul instantelor 
nationale în 
interpretarea si 
aplicarea dretului UE

06.06.2013 
Bucuresti 

Sandu Ecaterina -Drept comunitar 
 
 
-Noul Cod de 
procedură civilă 

29.04.2013 
Craiova 
 
12-13.09.2013 
Craiova 

Ivănus Monica -Drept comunitar 
 

29.04.2013 
Craiova 

Marinescu Alina -Drept comunitar 
 
-Combaterea 
criminalitătii în 
domeniul achizitiilor 
publice 

29.04.2013 
Craiova 
03-05.06.2013 
Predeal 

Plugărescu Marius -Drept comunitar 
 

29.04.2013 
Craiova 

Ghită Adina -Noul Cod de 
procedură civilă 
-Drept comunitar 
 
-Noul Cod civil - 
obligatii 
-Noul Cod civil 
 

12-13.09.2013 
Craiova 
29.04.2013 
Craiova 
17.06.2013 
Craiova 
27-28.06.2013 
Craiova 

Petcu Gabriela -Drept comunitar 
 
-Combaterea 
criminalitătii în 
domeniul achizitiilor 
publice 
-Managementul 
instantei 

29.04.2013 
Craiova 
12.06.2013 
Baia Sprie 
 
 
2013 
Craiova 

5. Conflicte de 
muncă şi 
asigurări 
sociale 

Comănescu Cristina -Justiţia pentru minori 21-22 mai 2013, 
Bucureşti 

Mariana Gavrilă    -Dreptul asigurărilor 
sociale 

18-19 aprilie 2013, 
Bucureşti 

Ilie Melania -Dreptul asigurărilor 
sociale 

18-19 aprilie 2013, 
Bucureşti 

Simion Gabriela -Dreptul asigurărilor 
sociale 
-Dreptul la 
nediscriminare în 
legislatia natională si 

18-19 aprilie 2013, 
Bucureşti 
22.11.2013 
Craiova 



a UE 

Firu Marga -Dreptul asigurărilor 
sociale 
-Dreptul muncii 
 
-Drept comunitar 
 
-Procedură civilă 
 

18-19 aprilie 2013, 
Bucureşti 
Aprilie 2013 
Bucuresti 
13-14.06.2013 
Craiova 
Octombrie 2013 
Craiova 

Uncheasu Cecilia -Dreptul asigurărilor 
sociale 

18-19 aprilie 2013, 
Bucureşti 

Gaspar Rodica - Interpretarea şi 
aplicarea unitară a 
dispoziţiilor Noului 
Cod de Procedură 
Civilă 
-Dreptul la 
nediscriminare în 
legislatia natională si 
a UE 

22-23.03.2013 
Craiova 
 
 
 
22.11.2013 
Craiova 

Preoteasa Carmen -Volumul optim de 
activitate 

Martie 2013 
Craiova 

Dinu Claudia -Procedură civilă 
 
-Procedură civilă 
 
-Dreptul familiei 
 
Drept comunitar – 
procedura trimiterii 
preliminare la Curtea 
Europeană de Justitie

Februarie 2013 
Craiova 
Mai 2013 
Craiova 
Octombrie 2013 
Craiova 
13.06.2013  
Craiova 

Spiridon Doina -Procedură civilă 
 
-Procedură civilă 

Februarie 2013 
Craiova 
Mai 2013 
Craiova 

Visan Silviu -Procedură civilă 
 
-Procedură civilă 
 
-Dreptul familiei 

Februarie 2013 
Craiova 
Mai 2013 
Craiova 
Octombrie 2013 
Craiova 

Nicu Mircea -Dreptul muncii Septembrie 2013 
Craiova 

Caimac Adriana -Procedură civilă Februarie 2013 
Craiova 

Vărzaru Eugenia -Procedură civilă 
 
-Dreptul familiei 

Februarie 2013 
Craiova 
Octombrie 2013 
Craiova 



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 cadrul instanţei, s-au desfăşurat trimestrial şedinţe de învăţământ 
profesional pentru instruire personalului auxiliar de specialitate, pe diferite teme: 

Nr. 
crt. 

Secţia Nume şi prenume 
grefier 

Seminarii  

Tema Perioada şi locul 
de desfăşurare 

1. I Civilă Daniel Rujan -Instruire E-learning 
pentru utilizatorii de 
tip instructor 

05-07.11.2013, 
Timişoara 
 

Florentina Cotulbea -Drept procesual 
civil. Noi atribuţii şi 
responsabilităţi ale 
grefierului în 
reglementarea 
Noului Cod de 
Procedură civilă şi a 
Noului Cod 

04-06.2013 
 Orşova  
 

Georgeta Drăguşin -Drept procesual 
civil. Încheierea de 
şedinţă în 
reglementarea 
NCPC. (aspecte 
generale privind 
încheierea de 
şedinţă, tehnica 
redactării 
încheierilor de 
şedinţă prin care se 
soluţionează diferite 
incidente 
procedurale 
survenite pe 
parcursul derulării 
procesului civil) 

Giroc 
 07-09.10.2013 

Cătălin Ancuţa -Drept procesual 
civil. Încheierea de 
şedinţă în 
reglementarea 
NCPC. (aspecte 
generale privind 

Giroc 
 07-09.10.2013 



încheierea de 
şedinţă, tehnica 
redactării 
încheierilor de 
şedinţă prin care se 
soluţionează diferite 
incidente 
procedurale 
survenite pe 
parcursul derulării 
procesului civil) 

Florineta Mitu -Drept procesual 
civil- Cererea de 
chemare în judecată, 
întâmpinarea şi 
cererea 
reconvenţională. 
Verificarea şi 
regularizarea cererii 
de chemare în 
judeată.Fixarea 
primului termen de 
judecată şi măsurile 
pentru pregătirea 
judecăţii 

Giroc 
 2-4 octombrie 2013. 
 

2. II Civilă Goiceanu Lidia -Drept procesual 
civil – înregistrarea, 
verificarea, 
regularizarea cererii 
de chemare în 
judecată; fixarea 
primului termen de 
judecată. 
-Drept procesual 
civil – încheierea de 
sedintă în 
reglemenatrea NCPC 
-Planificare instruire 
utilizatori sistem 
eLearning 

15.04.2013 
Craiova 
 
 
 
 
 
 
24-26.04.2013 
Orsova 
 
 
12-14.11.2013 
Timisoara 

Sorop Elena -Drept procesual 
civil – înregistrarea, 
verificarea, 
regularizarea cererii 
de chemare în 
judecată; fixarea 
primului termen de 
judecată. 

16.04.2013 
Craiova 

Enculescu Carmen -Drept procesual 
civil – încheierea de 

24-26.04.2013 
Orsova 



sedintă în 
reglemenatrea NCPC 

3. Contencios 
administrativ si 
fiscal 

Panduru Veronica Înregistrarea, 
verificarea, 
regularizarea cererii 
de chemare în 
judecată; Fixarea 
primului termen de 
judecată. Citarea si 
comunicarea actelor 
de procedură. 
Încheierea de 
sedintă. 

15.04.2013 
Craiova 

Firescu Ana Înregistrarea, 
verificarea, 
regularizarea cererii 
de chemare în 
judecată; Fixarea 
primului termen de 
judecată. Citarea si 
comunicarea actelor 
de procedură. 
Încheierea de 
sedintă. 

15.04.2013 
Craiova 

Ghită Răzvan -Încheierea de 
sedintă în 
reglementarea NCPC 

24-26.04.2013 
Orsova 

Ghită Ana -Încheierea de 
sedintă în 
reglementarea NCPC 

24-26.04.2013 
Orsova 

4. Penală Lăcătusiu Izabela -Drept procesual 
penal 

08-10.05.2013 
Orsova 

Dută Alina -Drept procesual 
penal 

08-10.05.2013 
Orsova 

Tunsoiu Raluca 
 

-Drept procesual 
penal 

14-16.10.2013 
Giroc 

Minae Dana -Drept procesual 
penal 

14-16.10.2013 
Giroc 

5. Conflicte de 
muncă si 
asigurări 
sociale 

Paraschivescu Cătălina -Drept procesual 
civil- noile atribuţii ale 
grefierului 

02-06.03.2013 
 

Miscodan Roxana -Drept procesual 
civil- comunicare şi 
deontologie 

10-15.04.2013 

Suhan Mădălina -Drept procesual 
civil- etapa 
preliminară 

15-16.04.2013 

Stefan Mihai -Drept procesual civil 07-09.10.2013 

 



     

CAPITOLUL II 
PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE, 

CU IMPACT ASUPRA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI  
ÎN CURSUL ANULUI 2013 

 
 
 

 Sectia I Civilă: 
 
 Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură Civilă la 15 februarie 2013  
reprezintă principala  modificare legislativă intervenită în cursul anului 2013, 
constituind o etapă importantă în reforma sistemului judiciar din România, noile 
reglementări oferind cadrul legal necesar pentru simplificarea şi accelerarea 
procedurilor în materie procesual-civilă. Totodată, un rol important îl are filtrul 
determinat de procedura regularizării, principalul efect pozitiv constând în 
reducerea numărului de cauze ajunse pe rolul instanţelor de control judiciar. 

Pe rolul Secţiei majoritatea covârşitoare a cauzelor o constituie cele 
desfăşurate în temeiul vechiului Cod de procedură civilă, preconizându-se că  
acestea vor coexista, cel puţin până  în anul 2016, cu cauzele în care se aplică 
dispoziţiile Noului Cod de procedură Civilă. 

Pentru  magistraţi, al căror volum de activitate a rămas în linii mari acelaşi 
cu cel din anul precedent, noile reglementări necesită un efort deosebit de  
asimilare şi aplicare corectă. 

Urmare a modificărilor aduse în competenţa judecătoriilor şi tribunalelor, 
judecătoriile soluţionează cauzele de valoare mai mică şi/sau de complexitate 
redusă, de o  mai mare frecvenţă în practică. În schimb, pragul valoric pentru 
cauzele  date în competenţa tribunalului în primă instanţă a scăzut de la 500.000 
la 200.000, acesta soluţionând şi cauzele  cu o frecvenţă mai redusă  în practică, 
fără o bază jurisprudenţială, de unde şi dificultatea speţelor. 

Prin urmare, deşi ca efect al reglementărilor din Noul Cod de procedură 
Civilă s-a anticipat o creştere a numărului cauzelor civile supuse soluţionării 
instanţelor de judecată la toate nivelurile, la nivelul Secţiei I civile, nu s-a 
resimţit un impact cantitativ, susceptibil să genereze un număr mai mare de 
cauze pe rolul secţiei, în activitatea de judecată în general şi în respectarea 
termenului de redactare al hotărârilor judecătoreşti în special având impact 
efortul necesar pentru asimilarea Noului Cod de  procedură Civilă şi a Noului 
Cod Civil. 

De asemenea, un act normativ cu impact în activitatea de judecată a 
Secţiei îl constituie şi Legea nr. 165/2013, care a creat noi probleme legate de 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor din cuprinsul său. 

 



 
Sectia II Civilă: 
 
Principala modificare legislativă care a avut impact asupra activităţii 

Secţiei a II a Civilă a reprezentat-o intrarea în vigoare a Noului Cod Civil , 
ocazie cu care materia de soluţionare a cauzelor cu profesionişti a fost  cuprinsă 
în acest Cod ( abrogându-se Codul Comercial). 

Intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă la 15 februarie 2013 
constituie o etapă importantă în reformarea sistemului judiciar din România, 
noile reglementări oferind cadrul legal necesar pentru simplificarea şi 
accelerarea procedurilor în materie procesual-civilă.  

Totodată, un rol important îl are "filtrul" determinat de procedura 
regularizării, principalul efect pozitiv constând în reducerea numărului de cauze 
ajunse pe rolul instanţelor de control judiciar. 

Urmare a modificărilor aduse în competenţa judecătoriilor şi tribunalelor, 
Judecătoriile soluţionează cauzele de valoare mai mică şi/sau de complexitate 
redusă, de o mai mare frecvenţă în practică. 

În schimb, faptul că pragul valoric pentru cauzele date în competenţa 
Tribunalului a scăzut de la 500.000 la 200.000 a dus la o creştere a numărului de 
dosare care trebuie soluţionate de Tribunal în primă instanţă, acesta soluţionând 
şi cauzele cu o frecvenţă mai redusă în practică, fără o bază în jurisprudenţă. 

În căi de atac  majoritatea covârşitoare a cauzelor o constituie cele 
desfăşurate în temeiul vechiului cod de procedură civilă, preconizându-se că 
acestea vor coexista, cel puţin până în 2016, cu cauzele în care se aplică 
dispoziţiile Noului Cod de Procedură Civilă. 

Pentru magistraţi, al căror volum de activitate a rămas în linii mari 
acelaşi(excepţie făcând numărul în creştere al cauzelor directe) cu cel din anul 
precedent noile reglementări necesită un efort deosebit de asimilare şi aplicare 
corectă.  

Prin urmare, deşi ca efect al reglementărilor din Noul Cod de Procedură 
Civilă s-a anticipat o creştere a numărului cauzelor civile supuse soluţionării 
instanţei de judecată la toate nivelurile, la nivelul Secţiei a II a Civilă, nu s-a 
resimţit încă un impact cantitativ, susceptibil să genereze un număr mult mai 
mare de cauze pe rolul secţiei, în activitatea de judecată în general şi în 
respectarea termenului de redactare al hotărârii judecătoreşti în special având 
impact efortul necesar pentru asimilarea Noului Cod de Procedură Civilă şi 
Noului Cod Civil.   

 
Sectia Contencios Administrativ si Fiscal: 
 
Potrivit indicatorilor statistici, comparativ cu anul 2012, în anul 2013 a 

scăzut numărul dosarelor înregistrate pe rolul Secţiei contencios administrativ şi 
fiscal, însă această scădere a numărului dosarelor s-a raportat numai la cauzele 



având ca obiect restituire taxă de înmatriculare/poluare/emisii poluante, în 
condiţiile în care a crescut numărul cauzelor cu alt obiect, mult mai complex, 
ceea ce a determinat o încărcare a activităţii judecătorilor şi grefierilor ce îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul secţiei. 

Astfel, prin Legea 2 din 01.02.2013 privind unele măsuri pentru 
degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în 
aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă s-a realizat, de 
fapt, doar o degrevare a activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie, şi o 
încărcare corelativă a instanţelor inferioare, tribunalului revenindu-i spre 
competenţă în primă instanţă o varietate semnificativă de cauze ce se judecau 
anterior în primă instanţă de curtea de apel, cauze cu un grad de complexitate 
apreciabil.   

Aşadar, a revenit tribunalului spre competentă soluţionare toate litigiile în 
materia raporturilor de serviciu ale funcţionarului public, indiferent de gradul 
autorităţii angajatoare, litigiile în care acţiunile erau formulate în contradictoriu 
cu Secretariatul pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 sau 
Comisia parlamentară a revoluţionarilor, acţiunile formulate împotriva deciziilor 
emise de către Comisia superioară – în litigiile generate de Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, litigii 
provenite din aplicarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, litigiile având ca 
obiect contestarea deciziei adoptate de către Comisia Centrală pentru Stabilirea 
Despăgubirilor sau, după caz, refuzul acesteia de a emite decizie, în materia 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv     

Toate aceste cauze, în curs de judecată, au fost trimise pe cale 
administrativă instanţelor devenite competente, aşa cum prevede art. XXIII din 
lege, astfel încât s-a realizat o încărcare imediată a rolului Secţiei contencios 
administrativ a Tribunalului, cu cauze ce ridicau noi probleme de drept pentru 
judecătorii secţiei, cu probatorii administrate deja şi chiar aflate în rejudecare. 

O altă cauză de încărcare a volumului de activitate al secţiei o constituie 
modificarea art. 286 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 
de concesiune de servicii prin OUG nr. 77/2012, astfel încât, începând cu data 
de 01.01.2013 a revenit secţiei de contencios administrativ şi fiscal competenţa 
de soluţionare a proceselor şi cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele 
privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea 
unilaterală a contractelor de achiziţie publică. 

În acelaşi sens, competenţa Secţiei contencios administrativ a Tribunalului 
Dolj a fost lărgită (şi, pe cale de consecinţă, încărcarea rolului acesteia) prin 
modificările aduse Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ prin Legea 
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, în vigoare începând cu 15.02.2013, prin dublarea plafonului 
sumelor constituind taxe, impozite, contribuţii, datorii vamale şi accesorii ale 



acestora care pot fi contestate, în fond, la tribunal (de la 500.000 de lei la 
1.000.000 de lei), precum şi stabilirea competenţei tribunalului pentru 
soluţionarea actelor administrative emise de autorităţile publice locale care au ca 
obiect sume reprezentând finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene, 
indiferent de valoare; toate aceste cauze ridicând probleme deosebite, în special 
de conformitate a dreptului naţional cu dreptul Uniunii Europene.   

Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă la data de 
15.02.2013 a avut un impact negativ în ceea ce priveşte aglomerarea activităţii 
desfăşurate atât de către judecători, cât şi de către personalul auxiliar. 

Astfel, deşi raţiunile vizează implementarea unor proceduri menite să 
asigure celeritatea judecării cauzelor şi să urmărească responsabilizarea 
justiţiabililor, prin instituirea procedurii scrise a verificării cererii şi regularizării 
acesteia, reglementată de dispoziţiile art. 200 ş.u. Cod de procedură civilă, s-a 
produs o multiplicare a operaţiunilor ce trebuie efectuate cu privire la o cauză, 
dată fiind corespondenţa ce se poartă între instanţă, pe de o parte, şi părţile din 
dosar, pe de altă parte, toate aceste măsuri fiind dispuse de către completul de 
judecată desemnat aleatoriu şi executate de către grefier care are şi sarcina 
păstrării mini-arhivei. 

În concluzie, în ceea ce priveşte cauzele înregistrate la secţia contencios 
administrativ şi fiscal, în fond, aşa cum s-a arătat supra, deşi comparativ cu anul 
2012, în anul 2013 a scăzut numărul dosarelor înregistrate pe rolul Secţiei 
contencios administrativ şi fiscal (5.599 de dosare în 2013 spre deosebire de 
11.127 de dosare în 2012), această scădere a numărului dosarelor nu a 
semnificat o degrevare a activităţii desfăşurate de către judecătoriii şi personalul 
auxiliar, în contextul diversificării cazuisticii, cu un mai mare grad de 
complexitate. 

Pentru anul 2014 se estimează o menţinere a numărului de cauze 
înregistrate în materie contencios administrativ şi fiscal, în fond, variabilele fiind 
în legătură directă cu modificările legislative care influenţează numărul 
dosarelor nou intrate, având în vedere şi specificul secţiei – de judecarea a 
cauzelor care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public. 

În ceea ce priveşte căile de atac se constată o creştere semnificativă a 
dosarelor de recurs (de la 904 în 2012 la 1.249 în 2013), la care s-au adăugat un 
număr de dosare nou înregistrate de 206 de dosare în faza apelului. 

Aşadar, la diversificarea căilor de atac ce cad în competenţa Secţiei 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Dolj au contribuit modificările 
aduse Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, în vigoare începând cu 15.02.2013, 
astfel încât, după această dată, plângerile contravenţionale înregistrate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti vor fi soluţionate cu apel, în vreme ce plângerile 
contravenţionale înregistrate anterior acestei perioade să fie în continuare supuse 
recursului. 



Aceste noi reglementări fac să coexiste cele două căi de atac, urmând ca, 
în timp, să se realizeze o diminuare a căii de atac a recursului (pe măsură ce 
vechile cauze vor fi soluţionate), însă nu o eliminare a acestei căi de atac, în 
condiţiile în care vor exista în continuare incidente şi situaţii ce reclamă calea de 
atac a recursului (e.g.: atacarea încheierii de suspendare a cauzei având ca obiect 
plângere contravenţională sau renunţarea la judecată sau drept). 

Aceste situaţii vor necesita menţinerea completurilor de recurs, chiar dacă 
activitatea acestora va fi mult redusă. 

Corelativ însă, va spori numărul de dosare ce se vor înregistra în apel, 
pentru anul 2014 estimându-se o creştere a numărului de dosare înregistrate în 
apel. 

La sporirea  numărului de dosare înregistrate în căile de atac o cauză 
determinantă a avut şi declararea neconstituţionalităţii prevederilor Legii nr. 
61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice (care suprimau calea de atac), pronunţată de 
către Curtea Constituţională, astfel încât, începând cu data publicării în 
Monitorul Oficial a deciziei de neconstituţionalitate, hotărârile judecătoreşti prin 
care judecătoria soluţionează plângerile contravenţionale sunt atacabile la 
instanţa superioară, în speţă, tribunalul.  

 
 
Sectia conflicte de muncă si asigurări sociale: 
 
În anul 2013 au avut loc modificări legislative în materia conflictelor de 

muncă şi asigurări sociale, însă acestea nu au influenţat semnificativ activitatea 
secţiei însă, iminenţa intrării în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă a avut 
drept consecinţă creşterea numărului de cereri înregistrate la finalul anului 2012 
şi  începutul anului 2013, creând un stoc iniţial de circa 4323 dosare, aproape 
dublu faţă de stocul de la începutul anului 2012. 
 La acest volum foarte mare de dosare, la care nu se acordase nici primul 
termen de judecată, s-au adăugat cauzele înregistrate în temeiul dispoziţiilor 
Noului Cod de Procedură Civilă, judecătorii fiind nevoiţi să aplice în paralel 
două proceduri. 
 Mai mult, în privinţa dispoziţiilor  Noului Cod de Procedură Civilă, deşi 
au fost făcute seminarii pentru însuşirea şi interpretarea unitară a dispoziţiilor 
Noului Cod de Procedură Civilă, efortul fiecăruia dintre  judecători a fost mare, 
multe din problemele ivite după intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură 
Civilă neputând fi anticipate cu ocazia seminariilor anterioare. 
 Acest aspect a generat numeroase întâlniri în cadrul secţiei pentru 
interpretarea dispoziţiilor, în vederea asigurării unei practici unitare. 
 Probleme deosebite au fost şi pentru personalul auxiliar, acesta fiind 
nevoit  să se conformeze noilor dispoziţii referitoare la  procedura regularizării 
cererii de chemare în judecată. 



 Volumul de activitate la nivelul secţiei, urmare a intrării în vigoare a 
Noului Cod de Procedură Civilă, nu s-a diminuat, rămânând aproximativ acelaşi. 
 Pentru anul 2014 se estimează o menţinere a numărului mare de cauze 
înregistrate în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale, variabilele fiind 
în legătură directă  cu modificările legislative, deciziile ÎCCJ date în recurs în 
interesul legii şi deciziile Curţii Constituţionale care influenţează numărul 
dosarelor nou intrate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL III 
INDEPENDENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE, INTEGRITATE  

ŞI TRANSPARENŢĂ 
 
 

Secţiunea 1 – Independenţa judecătorilor instanţei  
în cursul anului 2013 

 
 

 Principiul independenţei judecătorilor şi supunerii lor numai legii 
consacră regula conform căreia în activitatea de judecată judecătorii sunt 
independenţi faţă de alte organe ale statului, fiind supuşi numai legii ale cărei 
dispoziţii sunt chemaţi să le respecte. 
 Constituţia României republicată a cuprins acest principiu în art. 124 alin. 
3 conform căruia judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii.  
 Independenţa judecătorului presupune ca soluţionarea oricărui litigiu să se 
realizeze fără intervenţia vreunui organ de stat sau a vreunei persoane. 
 Articolul 1 din Carta Universala a Judecătorului statuează că în cadrul 
activităţii lor judecătorii vor asigura dreptul oricărei persoane la un proces 
echitabil. Dar independenţa judecătorului nu poate fi privită ca un privilegiu ci 
ca o datorie. De aceea atitudinea judecătorului, în cadrul procedurii judiciare, 
trebuie să fie neutră faţă de poziţia părţilor litigante, atât aprecierea stării de fapt, 
cât şi opţiunea privind modul de aplicare a legii în fiecare caz concret, rămânând 
la latitudinea acestuia. 
 Fiind independent, judecătorul are însă obligaţia de a se supune legii, iar 
în virtutea acestei obligaţii, poartă singur răspunderea hotărârii pronunţate. 
 Erorile din activitatea de judecată pot fi remediate prin exercitarea căilor 
de ataca legale la instanţele superioare, care astfel sesizate, vor putea exercita un 
control cu privire la legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate. 
 Independenţa judecătorului nu poate fi privită individual fără o 
independenţă a justiţiei. Raportat la acest principiu constatăm că, în activitatea 
judecătorilor de la Tribunalul Dolj, nu au existat încălcări ale legilor, 
regulamentelor, Codului deontologic care să pună sub semnul întrebării 
profesionalismul lor.  

 
 
Secţiunea a 2-a – Aspecte privind răspunderea personalului instanţei 

(penală, disciplinară, etc.) 
 
 

În anul 2013 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 2013 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 2013 a avut loc evaluarea activităţii magistraţilor, care au 
participat la examenul de promovare în funcţii de execuţie şi finalizată prin 
acordarea 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; 
     - 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. 



Secţiunea a 3-a – Aspecte privind integritatea personalului şi 
asigurarea transparenţei la nivelul instanţei 

 
 
 

Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în anul 2011, Strategia de 
întărire a integrităţii în justiţie pentru perioada 2011 – 2016 şi Planul de măsuri 
pentru implementarea acestei strategii. 
 După cum se prevedea în preambulul Strategiei, profesionalismul 
judecătorilor nu trebuie să se rezume doar la o bună pregătire ci şi la o conduită 
onestă în afara oricăror suspiciuni de lipsă de integritate. 
 Integritatea este o trăsătură lăuntrică a fiecărui magistrat care implică 
exercitarea funcţiei în mod cinstit, corect şi conştiincios şi cu bună credinţă. 
 Coordonatele integrităţii în justiţie au în vedere efectuarea actelor 
judiciare cu maximă obiectivitate, în condiţii de egalitate şi demnitate a părţilor, 
respectându-se termenele prevăzute de lege. 
 Întărirea integrităţii trebuie să pună accent pe componenta de prevenire a 
săvârşirii faptelor de corupţie şi incidentelor de integritate, activitate care trebuie 
să privească întregul personal care îşi desfăşoară activitatea în instanţă. 
 O condiţie fundamentală a garantării integrităţii sistemului judiciar o 
reprezintă transparenţa acestuia.  
 La nivelul tribunalului şi al instanţelor din raza acestuia se utilizează 
sistemul ECRIS care permite o repartizare aleatorie a tuturor cererilor, 
respectându-se astfel dispoziţiile legale şi regulamentare. 

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 în aceeaşi zi, fiind repartizate 
aleatoriu. 

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

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

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

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

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

- sistemul de asistenţă judiciară gratuită, în civil cât şi în penal; 



- accesul efectiv la instanţă (dreptul de a lua legătura şi de a comunica în 
mod  confidenţial cu un avocat în vederea pregătirii unei acţiuni în 
justiţie); 

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

posibilităţile financiare ale reclamantului); 
- complexitatea procedurilor; 
- calitatea serviciilor avocatului din oficiu (simpla numire a unui 

apărător nu duc la îndeplinirea obligaţiei asumate de către stat); 
- dreptul de acces la dosarul cauzei; 
- asigurarea dezbaterilor în contradictoriu între părţi. 
Pe parcursul anului 2013, 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 7 
2. Penală 10 
3. II Civilă 5 
4. Contencios adm. şi fiscal 17 
5. Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale 
20 

6. Minori şi familie 14 
7. TOTAL 73 
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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. 
Sistemul IQuest a permis justiţiabililor să afle date despre dosarele aflate 

pe rolul instanţei, prin intermediul sistemului de telefonie, degrevându-se astfel 
activitatea arhivelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL IV 
ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI 
EUROPEAN ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 
 

Prin Tratatul Maastricht din anul 1992, Uniunea Europeană era structurată 
pe trei piloni: 
 - Comunitatea europeană (pilon supranaţional) 
 - Politică externă şi de securitate comună (pilon interguvernamental) 
 - Justiţie şi afaceri interne (pilon interguvernamental) 
 În anul 1997, prin Tratatul de la Amsterdam se introduce conceptul de 
spaţiu de libertate, securitate şi justiţie al cărui scop este acela de a asigura un 
mai bun acces la justiţie în Europa, recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare 
şi asigurarea unei convergenţe sporite în domeniul dreptului civil. 
 Domeniul justiţiei şi al afacerilor interne (JAI), care are o influenţă 
puternică asupra vieţii cetăţenilor europeni, constituie probabil domeniul politic 
asupra căruia Tratatul de la Lisabona a avut impactul cel mai puternic. 

Practic, întreg domeniul JAI face obiectul codeciziei (cu votul majorităţii 
calificate în Consiliu), cu excepţia dreptului familiei, a cooperării poliţieneşti 
operaţionale şi a altor câteva domenii. 

În plus, domeniile care făceau anterior parte din al treilea pilon, precum 
cooperarea judiciară în materie penală şi cooperarea poliţienească, vor face 
obiectul aceloraşi tip de norme ca în cazul pieţei unice. În consecinţă, măsurile 
adoptate la nivelul UE şi pe plan naţional în aceste domenii vor face obiectul 
controlului jurisdicţional la Curţii de justiţie de la Luxemburg. 

Statele membre au început să coopereze în domeniul justiţiei şi al 
afacerilor interne la jumătatea anilor şaptezeci, pe o bază informală, 
interguvernamentală, în afara cadrului Comunităţii Europene. În 1985, 
Germania, Franţa şi ţările Benelux au încheiat Acordul Schengen, care a 
reprezentat un pas important pe cale cooperării între statele membre în acest 
domeniu. 

Pe parcursul următorilor ani, alte state membre precum şi ţări din afara 
UE au aderat la Acordul Schengen şi la convenţia de aplicare a acestuia. Spaţiul 
Schengen cuprinde în prezent 26 de ţări (cele 27 de state membre în afară de 
Cipru, Iralda, Regatul Unit, Bulgaria şi România, în plus Islanda, Norvegia, 
Elveţia şi Liechtenstein).  

Obiectivul acestui acord era de a pune în aplicare o libertate de circulaţie 
veritabilă a persoanelor, eliminând controalele la frontierele interne, prevăzând 
totodată măsuri complementare în ceea ce priveşte controlul la frontierele 
externe, politica în domeniul vizelor, precum şi cooperarea poliţienească şi 
judiciară în materie penală. 

Edificarea unui spaţiu al justiţiei, libertăţii şi securităţii reprezintă o 
prioritate de vârf a Uniunii Europene. 



Tratatul de la Lisabona are o influenţă considerabilă asupra normelor 
actuale care reglementează libertatea, securitatea şi justiţia la nivel comunitar şi 
facilitează derularea, de către UE, a unor acţiuni mai complexe, mai legitime, 
mai transparente şi mai democratice. 

Până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aspectele 
importante din acest domeniu trebuiau reglementate prin decizii adoptate în 
unanimitate de către Consiliu, rolul atribuit Parlamentului European şi Curţii 
Europene de Justiţie fiind limitat. 

Tratatul de la Lisabona contribuie la consolidarea democraţiei şi 
transparenţei, întrucât o serie de acte juridice sunt adoptate prin codecizie, 
procedură care întăreşte rolul de colegiuitor al Parlamentului European, iar 
principiu adoptării deciziilor cu majoritate calificată în cadrul Consiliului este 
extins şi la alte domenii. 

Acţiunile întreprinse de UE sunt facilitate prin eliminarea separării 
domeniilor politice – aşa-numiţii "piloni" – care caracterizează structura 
instituţională existentă pentru cooperarea poliţienească şi judiciară în materie 
penală. 

Totuşi, rămân posibile propunerile legislative bazate pe iniţiativele a cel 
puţin un sfert din statele membre în domeniul cooperării poliţieneşti, al dreptului 
penal şi al cooperării administrative. Comisia Europeană are rolul deplin de 
gardian al Tratatelor şi veghează, alături de Curtea Europeană de Justiţie, la 
aplicarea corectă a deciziilor. 

La rândul lor, parlamentele naţionale au un rol mai important în 
examinarea şi emiterea de avize privind aspectele legate de justiţie, libertate şi 
securitate. 

Tratatul de la Lisabona garantează libertăţile şi principiile înscrise în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi conferă dispoziţiilor 
acesteia forţă juridică obligatorie. În acest sens, Curtea de Justiţie beneficiază, 
de asemenea, de competenţe sporite pentru a garanta aplicarea corectă a Cartei.   

În cadrul spaţiului judiciar comun al Uniunii Europene, cooperarea 
judiciară se desfăşoară în temeiul unor instrumente comunitare care au la bază 
principiile recunoaşterii şi încrederii reciproce. 

Legea română - cadru în domeniu este Legea nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată şi completată 
prin Legea nr. 224/2006 . 

În relaţia cu statele membre UE, magistraţii români aplică 
instrumentele UE bazate pe comunicarea directă între autorităţile judiciare. 
Astfel, de la 1 decembrie 2007, în temeiul Convenţiei UE de asistenţă judiciară 
din 29 mai 2000, cererile de asistenţă judiciară privind comisiile rogatorii şi 
comunicările de acte vor putea fi transmise direct autorităţii judiciare solicitate.  

De asemenea, de la 1 ianuarie 2007, procedurile formale de extrădare au 
fost înlocuite cu procedurile de predare în baza unui mandat european de 
arestare, emis în aplicarea deciziei-cadru a Consiliului nr. 584/JAI din 13 iunie 



2002 (cu excepţia situaţiilor tranzitorii, în care continuă să se aplice tratatele de 
extrădare). 

La data de 13 iunie 2002, a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene 
Decizia-cadru 2002/584/JAI, referitoare la mandatul european de arestare, 
publicată în Buletinul Oficial al Comunităţilor  Europene la data de 18 iulie 
2002. Întrucât decizia-cadru nu are valoare executorie prin ea însăşi, de aceea, 
conform prevederii Art. 34, par. 2, lit b, al Tratatului UE, ea a fost transpusă în 
legislaţia română, prin Legea 302/2004, modificată şi completată prin Legea 
224/2006, Partea a III-a, care a intrat în vigoare odată cu aderarea României la 
Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007. 

Potrivit dispoziţiilor legale, mandatul european de arestare reprezintă o 
hotărâre judecătorească emisă de un stat membru în scopul arestării şi predării 
unei persoane de către un alt stat membru, în scopul desfăşurării urmăririi 
penale, sau al executării unei sentinţe privative de libertate sau a unui ordin de 
reţinere.  Mandatul european de arestare trebuie să aibă la bază o condamnare la 
închisoare sau o ordonanţă de reţinere. 

Mandatul european de arestare poate fi emis pentru fapte pasibile, 
conform legii statului membru, de pedeapsa cu închisoarea, sau de o hotărâre de 
detenţie de cel puţin 12 luni, sau, acolo unde s-a dat deja sentinţa sau s-a emis 
deja ordonanţa de reţinere, pentru sentinţe de cel puţin patru luni. Decizia-cadru 
enumeră 32 de infracţiuni care, dacă sunt pasibile în statul membru emitent de o 
pedeapsă privativă de libertate sau de o ordonanţă de reţinere de maximum trei 
ani, în funcţie de cum prevede legea statului membru, vor duce la predarea 
persoanei, conform mandatului de arestare, fără verificarea dublei încadrări 
penale a faptei în cele două ţări. În cazul altor infracţiuni decât cele 32 din art. 
85 al Legii române 302/2004, predarea se poate face cu condiţia ca faptele 
pentru care a fost emis mandatul european de arestare să constituie infracţiune şi 
din punctul de vedere al legii statului membru de executare, indiferent de 
elementele constitutive sau de felul în care este prezentată fapta. 

Autoritatea judecătorească emitentă în condiţiile în care constată 
îndeplinite condiţiile cerute de lege va completa, în acest caz, un formular al 
cărui model este anexat la Legea 302/2004. Mandatul european de arestare va 
trebui să conţină următoarele informaţii:identitatea şi cetăţenia persoanei 
urmărite; numele, adresa poştală, numerele de telefon şi fax, şi adresa 
electronică a autorităţii emitente; dovada existenţei unei sentinţe executorii, a 
unui mandat de arestare sau a oricărei alte hotărâri judecătoreşti executorii, care 
să aibă acelaşi efect; caracterul faptei şi încadrarea juridică a acesteia; descrierea 
împrejurărilor în care a fost comisă fapta, cu arătarea datei, a locului şi a 
gradului de implicare în fapta respectivă a persoanei urmărite; pedeapsa 
pronunţată, dacă există o hotărâre definitivă, precum şi care sunt termenele 
minim şi maxim de pedeapsă pentru fapta respectivă conform legii statului 
membru emitent; alte consecinţe ale infracţiunii (în măsura în care este posibil). 



Mandatul european de arestare poate fi transmis de autoritatea emitentă 
direct autorităţii judiciare de executare, prin SIS, prin INTERPOL sau prin 
sistemul de comunicaţii sigur al Reţelei Judiciare Europene. Mandatul european 
de arestare trebuie tradus în limba agreată de statul membru de executare. 

Autoritatea judecătorească poate refuza executarea mandatului european 
de arestare atunci când: infracţiunea pentru care a fost emis mandatul de arestare 
face obiectul unei amnistii în statul membru de executare, acolo unde statul 
respectiv are competenţa de a urmări penal fapta respectivă conform propriei 
legi penale; autoritatea judecătorească de executare este informată că persoana 
urmărită a primit o sentinţă definitivă din partea unui stat membru, pentru 
aceeaşi faptă, cu condiţia ca, acolo unde s-a pronunţat sentinţa, aceasta să fi fost 
executată sau să nu mai poată fi executată conform legii statului membru care a 
pronunţat-o, sau persoana care face obiectul mandatului european de arestare nu 
poate fi trasă la răspundere penală, din cauza vârstei, pentru fapta pentru care a 
fost emis mandatul, din punctul de vedere al legislaţiei statului membru de 
executare. 

În art. 88, par. 2, al Legii 302/2004 se precizează şi alte motive, 
facultative, ale refuzului de a  executa mandatul, respectiv: atunci când fapta 
pentru care a fost emis mandatul european de arestare nu constituie infracţiune 
conform legii statului membru de executare, cu excepţia infracţiunilor legate de 
impozite, taxe, obligaţii vamale şi schimb valutar; atunci când persoana care 
face obiectul mandatului european de arestare este sub urmărire penală în statul 
membru de executare pentru aceeaşi faptă pentru care a fost emis mandatul (non 
bis in idem). 
  



 

CAPITOLUL V 
RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE 

INSTITUŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA 
CIVILĂ 

 
 
 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii: 
 
Raporturile Tribunalului cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au 

desfăşurat în cursul anului 2012 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 Justiţiei: 
 
 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.  
 

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 fost pro-active, tribunalul asigurând prin 
intermediul mass-mediei o comunicare promptă şi corectă a informaţiilor legate 
de activităţile instanţei. 

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 justiţiabilii şi societatea civilă: 
 
 Chemat să apere societatea şi pe membrii săi împotriva arbitrariului, prin 
soluţionarea, conform legii a situaţiilor litigioase ce sunt deduse judecăţii, 
tribunalul este parte a mecanismului social şi răspunzător în faţa comunităţii 
pentru modul în care îşi îndeplineşte acest rol. 
 Raporturile cu justiţiabilii şi societatea civilă s-au desfăşurat deschis, 
transparent. Aceste raporturi au fost afectate în unele cazuri, când procesele se 
judecă, în direct, la ore de maximă audienţă, în studiouri de televiziune sau în 
paginile unor ziare. 
 Redobândirea încrederii cetăţenilor şi refacerea prestigiului justiţiei stă în 
mâinile judecătorilor care, mai toţi obosiţi, şi nu puţini îmbolnăviţi de condiţiile 
de muncă, dezamăgiţi, înjuraţi, continuă totuşi, cu încăpăţânare, să-şi facă 
datoria. Pe parcursul anului 2013, 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.  

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 în  locuri vizibile a anunţurilor, 
informaţiilor, etc.  

 



 

CAPITOLUL VI 
CONCLUZII PRIVIND PROGRESELE ÎNREGISTRATE, 
VULNERABILITĂŢILE IDENTIFICATE ŞI MĂSURILE 

LUATE SAU PROPUSE PENTRU REMEDIEREA ACESTORA 
 
 

La Tribunalul Dolj se mentine un stoc de dosare ridicat, precum si o mare 
incarcatura de dosare de solutionat de fiecare complet de judecata. Ca atare, 
obiectivele sunt de reducere a duratei de solutionare, crestere a operativitatii 
corelativ cu reducerea stocului de dosare , acestea urmand a fi urmarite 
permanent. 

Factorii care au contribuit la depăşirea termenelor rezonabile de 
soluţionare a cauzelor au fost : cereri succesive de amanare din partea partilor,  
lipsa aparatorilor la termen,  suspendari repetate ale cauzelor ca urmare a 
conduitei partilor, formularea unor cereri de recuzare neîntemeiate, efectuarea cu 
întârziere a rapoartelor de expertiză,  raspunderea cu intarziere de institutii la 
adrese, încuviinţarea şi administrarea probelor în etape, modificări legislative, 
condiţiile materiale – lipsa sălilor de şedinţă pentru programarea mai multor 
complete, supraîncărcarea instanţei. Procedura prealabila prevazuta de Noul Cod 
de Procedura Civila are ca efect, prin termenele pe care aceasta le prevede, 
scaderea numarului de cauze solutionabile in termen de 6 luni si cresterea celor 
solutionabile in mai putin de 1 an. Astfel, in materia Contenciosului 
administrativ si a Litigiilor de munca, unde exista multe cauze – tip, rezolvarea 
acestora se efectua in mai putin timp decat intervalul pe care il presupune in 
prezent parcurgerea procedurii prealabile. 
 Măsuri de remediere propuse:  

a) sporirea gradului de implicare a fiecărui judecător în gestionarea 
propriei şedinţe de judecată  

b) asigurarea unei monitorizări permanente a activităţii la nivelul instanţei 
prin supravegherea administrativă de sefii de sectii si de presedinte a fiecărui 
complet de judecată, cât şi a tuturor compartimentelor instanţei; 

c) repartizarea judecătorilor şi grefierilor pe secţii si pe tipuri de complete 
de judecata, în raport de volumul de activitate, astfel incat sa fie o repartizare 
echilibrata a muncii; de exemplu, este necesara majorarea numarului de 
complete specializate in materie de dreptul muncii si de contencios 
administrativ; 

d) realizarea in parteneriat cu Centrul de mediere Craiova si cu Asociatia 
Judecatorilor care Sustin Medierea a unui program de popularizare a activitatii 
de mediere, dupa modelul altor instante – de ex. Judecatoria Iasi. In contextul 
modificarii substantiale a Legii medierii, aceasta colaborare ar avea avantajul ca 
ar ajuta la asimilarea mai usoara a prevederilor privind aceasta institutie juridica 



atat de catre magistrati, cat si de catre justitiabili, contribuind semnificativ la 
asimilarea sa in ordinea juridica romaneasca. 

e) reducerea incarcaturii pe completele de judecata la sectiile aglomerate 
sau cu dosare care presupun activitate laborioasa, cu un procent intre 10 si 25 %, 
in functie de  de sectie si tipul de complet  – 25% pe Sectiile de litigii si pe 
completele de cauze directe de la Sectia de contencios administrativ, 10 % pe 
completele de recurs ale sectiei civile. 

f) implicarea presedintilor de sectie pentru a lua masuri sa asigure 
identificarea stocului de dosare, a cauzelor depasirii duratei de solutionare 
recomandabile si sa  reduca volumul de activitate la un nivel rezonabil,  

g) fixarea de termene, potrivit art. 106 ROI pentru verificarea temeiurilor 
juridice de suspendare ale dosarelor care se solutioneaza potrivit NCPC şi 
repunerea pe rol a unor dosare suspendate atunci cand aceasta masura se 
impune, aceasta cu atat mai mult cu cat prin art.413 al.2 NCPC s-a instituit o 
obligatie in acest sens, judecatorul putand dispune repunerea cauzei pe rol din 
oficiu si pentru a verifica daca partea are sau nu un comportament diligent, nu 
doar pentru a discuta exceptia de perimare. De altfel, potrivit art.108 ROI se tin 
registre speciale in acest sens. In ce priveste dosarele care decurg pe Cpc 1865 si 
fata de care nu exista posibilitatea repunerii pe rol din oficiu daca partea nu este 
diligenta, se impune totusi verificarea subzistentei temeiurilor de suspendare 
prin repuneri repetate pe rol, inclusiv in vederea discutarii exceptiei de perimare; 

h)programarea flexibila si diferentiata a completelor de judecata pe sali de 
sedinta astfel incat sa asigure folosirea eficienta a salilor de sedinta existente 

i) dinamizarea activitatii interne de unificare a jurisprudentei 
j) cresterea calitatii motivarilor hotararilor. 
In ce priveste modalitatea de intocmire a procedurilor de comunicare 

si de citare, mai ales cele realizate ca urmare a intrarii in vigoare a NCPC, 
acestea necesita in prezent rezolvarea a doua probleme. Prima problema o 
constituie modalitatea de editare a formularelor, care este defectuoasa, acestea 
fiind greu de completat in mod corespunzator, mai ales avand in vedere ca 
aceasta completare se face de persoane fara pregatire juridica, iar a doua 
problema este lipsa cunostiintelor necesare completarii corecte de personalul 
care completeaza, potrivit legii, aceste formulare. In acest context, atat 
procedura de comunicare a diferitelor acte dispuse de instanta, cat si procedura 
de citare, sunt deseori defectuos intocmite, cu consecinte de intarziere a 
solutionarii cauzelor, pe de-o parte, si a maririi indicelui de casare, pe de alta 
parte. Trebuie mentionat ca Tribunalul Dolj a fost instanta pilot in ce priveste 
implementarea in sistemul ECRIS a prevederilor NCPC, atat grefierii instantei, 
cat si personalul IT si judecatorii implicandu-se in aceasta activitate. In 
realizarea acestei atributii de testare, s-a instituit o buna comunicare intre 
instanta si colectivul care are in grija dezvoltarea si ajustarea aplicatiei ECRIS. 
Ca atare, este si posibila si recomandabila discutarea cu acestia a posibilitatii 
refacerii modalitatii de aranjare in pagina a formularelor de instiintare si a celor 



ce trebuie completate in procedura comunicarii, astfel incat rubricatia sa fie mai 
usor de inteles, de observat si, mai ales, de completat. De asemenea, este necesar 
a se realiza consultări la nivelul instantei, implicând conducerea instanţei, 
judecătorii, grefierii, avocaţii, experţii, cu privire la modalităţi de îmbunătăţire a 
procedurilor, a reducerii timpilor de asteptare si a colaborarii in realizarea 
actului de justitie. O colaborare concreta cu toti cei implicati in actul de justitie 
este cu atat mai necesara cu cat se apropie intrarea in vigoare a Codurilor penal 
si de procedura penala, noile reglementari cu efect direct asupra persoanei si 
starii de libertate a acesteia, precum si asupra societatii in ansamblul ei fiind 
dificil de aplicat in mod corect fara concursul tuturor acestora.  
  PERFECTIONAREA PROFESIONALA 
  Avand in vedere ca intr-o perioada de cca 5 ani judecatorii instantei a trebuit 
si trebuie sa asmileze prevederile a 6 coduri – NCC, NCPC, C. muncii, C. 
insolventei, NCP si NCPP-, obiectivele asumate sunt insusirea prevederilor 
noilor coduri,  aprofundarea acestora cu consecinta prevenirii si rezolvarii 
practicii neunitare, termenul de realizare fiind permanent. O prima si stringenta 
problema in acest moment o constituie intrarea in vigoare a noilor coduri de 
drept material si procesual penal. Fata de acest eveniment, este necesar a se 
organiza o adevarata „campanie” de formare profesionala care sa cuprinda toti 
judecatorii instantei si a instantelor din subordine, astfel incat, la momentul 
aplicarii efective a noii legislatii, magistratii sa aiba cunostiintele de baza 
necesare a face fata acestei provocari. In contextul unei schimbari de o asemenea 
amploare de legislatie singurul factor de echilibru va fi stabilitatea pe care 
instantele o vor putea asigura sistemului prin intermediul acestei pregatiri 
intensive. In planul general al perfectionarii profesionale a magistratilor 
judecatori se impune urmarirea urmatoarelor coordonate: 

A. Persoanele participante cursurile  de formare la nivel national vor 
continua sa fie motivate ca, la intoarcerea lor la instanta, sa puna la dispozitia 
colegilor lor prin sistemul de intranet materialele folosite la cursurile la care au 
participat, in acest mod disipandu-se cunostiintele astfel dobandite .  

B. Se va continua stabilirea, cu concursul Curtii de Apel Craiova, a unei 
baterii de seminarii de formare profesionala la nivel descentralizat care sa 
familiarizeze in profunzime magistratii cu problematica fiecarei ramuri de drept. 
Se impune, de asemenea, continuarea aprofundarii practicii si problematicii 
CEDO si CJUE. 

C. Dimensionarea volumului de activitate al fiecarui judecator in asa fel 
incat obligatia formarii profesionale sa se poata realiza in mod efectiv. 

D. Continuarea masurilor ce asigura publicitatea pe intranetul instantei a 
referatelor de invatamant profesional,  a minutelor de practica neunitara adoptate 
la nivel de tribunal si de curte de apel si a materialelor provenite de la seminarii 

E. La nivelul instantei si fara concursul altor factori externi se impune, de 
asemenea a se perfectiona practicile existente in prezent cu privire la modalitatea 
de eliminare a practicii neunitare. Astfel, judecatorul insarcinat cu practica de 



casare poate face o analiza a motivelor de casare ce au cea mai mare incidenta in 
activitatea de judecata si o analiza a incidentei lor pe judecator. In urma 
observarii acestei situatii, se pot stabili de catre presedintii de sectii teme de 
prezentat la sedintele de invatamant profesional in domeniul in care fiecare 
persoana are cele mai semnificative nelamuriri, astfel incat in acest mod sa-si 
clarifice problema de drept respectiva. Pentru o eficientizare cat mai mare a 
sedintelor profesionale pe sectii, este de preferat ca persoana insarcinata cu 
pregatirea temei de discutat sa o instrumenteze si din punct de vedere practic, si 
anume prin identificare modului in care respectiva problema de drept a fost 
solutionata la nivelul Curtii de Apel Craiova, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, 
precum si prezentarea comparativa a modalitatii de solutionare la nivelul altor 
instante din tara, urmata de discutii libere intre magistratii participanti.  

Un alt aspect al formarii profesionale il constituie biblioteca juridica. Este 
necesar ca la nivelul instantei sa existe o preocupare constanta de imbunatatire a 
fondului de carte  juridica. Fondul de carte si de reviste actual trebuie inventariat 
in concordanta cu normele legale. Este, de asemenea, necesar a se achizitiona 
abonamente la platforme de e-book juridic si la sectiunile de revista juridica ale 
programelor legislative, -sectiuni care sunt disponibile pentru abonamente 
separate de cele ale programelor in discutie-, aceasta fiind o modalitate noua de 
stocare de revista si carte juridica, modalitate care permite unui numar mare de 
utilizatori sa acceseze aceleasi informatii simultan cu costuri minime. 

In planul perfectionarii profesionale a personalului auxiliar se impune 
ca o corelare a masurilor deja existente, supravegherea grefierului de complet de 
catre judecatorii din complet si aducerea la cunostiinta deficientelor din 
pregatirea acestuia judecatorului delegat si, eventual, grefierului sef. 
Suplimentar, judecatorii de pe complet pot solicita grefierului sa se documenteze 
cu privire la prevederile legale pe care nu si le-a insusit, sa ii indice sediul 
acestora, sa verifice daca activitatea lui s-a remediat in punctele deficitare. In 
plus fata de aceste aspecte, compartimentul IT a alcatuit pana in prezent, in 
functie de necesitati, diferite rapoarte de auditare a modului de completare a 
aplicatiei ECRIS de catre grefieri, rapoarte care sunt usor de monitorizat atat de 
grefierii sefi, cat si de conducerea instantei. In baza datelor furnizate de aceste 
rapoarte, grefierii sefi vor supraveghea modalitatea de indeplinire a atributiilor 
de catre grefierii din subordine, vor observa deficientele in activitate si ii vor 
invata sa le remedieze. 

In ce priveste pregatirea profesionala trebuie remarcat ca, in vederea 
asigurarii unei eficiente sporite in ce priveste modalitatea de abordare a 
problemelor de drept, la nivelul Tribunalului Dolj, in cadrul sectiilor cu specific 
civil, s-a stabilit un mod unitar de lucru, care se impune a se mentine. In fiecare 
luna, au loc sedinte de invatamant profesional, de discutare a practicii neunitare, 
de aducere la cunostiinta magistratilor a noilor prevederi legislative, si a noilor 
decizii relevante, precum si de discutare a practicii de casare.Pentru fiecare 
sedinta in parte sunt stabilite in mod distinct atributiile pentru judecatorii 



delegati si pentru Presedintele de sectie. La aceeasi data la care se desfasoara 
sedinta de invatamant profesional are loc si intalnirea magistratilor pentru studiu 
profesional, in cadrul careia se prezinta de judecatorii delegati modificarile 
legislative intervenite in domeniu, deciziile date de ICCJ in recursuri in interesul 
legii, hotararile CEDO, hotararile CJCE si deciziile de Curte Constitutionala cu 
relevanta in domeniul de activitate al sectiei, precum si actele administrative 
adoptate de Guvernul Romaniei si care sunt de interes pentru judecatorii sectiei. 
De asemenea, tot la data la care s-a desfasurat sedinta de invatamant profesional 
s-a prezentat si discutat si practica de casare a instantelor superioare si 
problemele de practica neunitara, intocmindu-se si minutele aferente cand au 
existat cazuri de practica neunitara. In ce priveste practica neunitara, judecatorul 
delegat a prezentat la fiecare sedinta de invatamant profesional referatul sau, in 
cursul anului 2012 fiind analizate comparativ, in vederea stabilirii cazurilor de 
practica neunitara toate hotararile pronuntate de magistratii sectiilor. Ulterior 
participarii la sedintele de practica neunitara de la nivelul Curtii de Apel, colegii 
delegati de catre sectii au prezentat in cadrul sectiilor de judecatori discutiile 
purtate pe marginea problemelor de drept supuse dezbaterilor. In ce priveste 
modalitatea de arhivare si consultare atat a minutelor de practica neunitara, cat si 
a referatelor de invatamant profesional, pe intranetul instantei, au fost create 
doua sectiuni –invatamant profesional si practica neunitara-, sectiuni in cadrul 
carora s-au afisat distinct, pe sectii, procesele verbale intocmite cu ocazia 
invatamantului profesional, referatele de invatamant profesional intocmite de 
magistratii delegati care au acceptat postarea pe intranet, minutele de practica 
neunitara atat ale fiecarei sectii a instantei, cat si ale Curtii de Apel Craiova, 
grupate pe materii relevante, acestea putand fi consultate in orice moment atat 
de magistratii instantei, cat si de magistratii de la instantele arondate. 

ACTIVITATE MANAGERIALA 
Conform art. 43 Legea 304/2004 si art. 9 Regulamentul de ordine 

interioara al instantelor judecatoresti, conducerea tribunalelor este asigurată de 
Preşedinte şi de unul sau doi Vicepresedinti (2 vicepresedinti la nivelul 
Tribunalului Dolj), la fiecare instanta funcţionand Colegiul de conducere şi 
Adunarea generală a judecătorilor. Secţiile instanţelor sunt conduse de 
preşedinţii de secţie. Numirea presedintelui si a vicepreşedintelui are loc în 
condiţiile art 48 din Legea nr.303/2004.  
 Presedintele de tribunal exercita atribuţiile manageriale descrise la art. 12 
ROI în scopul realizarii obiectivelor organizării eficiente a activităţii instantei si 
al coordonarii si controlului administrării instanţei unde funcţionează şi ale 
instanţelor din circumscripţie. Pentru indeplinirea atribuţiilor trebuie avute in 
vedere activităţile fundamentale care, în succesiunea logică, reprezintă procesul 
de management şi anume: stabilirea obiectivelor, elaborarea planului de acţiune 
pe compartimente şi domenii, organizarea resurselor umane, coordonarea în 
timp a diferitelor activităţi, antrenarea întregului personal implicarea lui în 
realizarea deciziilor luate, controlul activităţilor desfăşurate în raport de sarcinile 



stabilite, stabilirea si corectarea abaterilor prin măsuri operative. Pentru 
obtinerea unui progres clar in exercitarea atributiilor de management, este 
nevoie de o reala comunicare si conlucrare atat cu colegii cat si cu intreg 
personalul instantei, si un stil de conducere majoritar participativ.   

Procesul de comunicare la nivelul Tribunalului Dolj este in ultima 
perioada de timp deficitar, mediul organizational confruntandu-se, ca urmare a 
acestui fapt, cu situatii de criza in plan intern, cu conflicte interpersonale care 
tind sa se cronicizeze, cu deficit de motivare si o cultura organizationala nu prea 
dezvoltata.  Astfel, Tribunalul Dolj, ca instanta intermediara, este o instanta care 
se confrunta cu o cronica fluctuatie de personal, in principal de judecatori. De 
asemenea, este prima instanta la care functioneaza complete colegiale. Acest 
lucru a dat nastere nu de putine ori la conflicte interpersonale intense, fiind 
dificila permanenta acomodare cu noi veniti din partea personalului vechi, si 
fiind complicata acomodarea noilor veniti la modul de lucru colegial, cand nu 
mai au controlul exclusiv asupra propriei activitati. Ca atare, este necesara 
cultivarea intensa a unei comunicari deschise si ingrijite, pregatirea colectivului 
cu privire la normalitatea aparitiei situatiilor de conflict, la faptul ca acesta este o 
etapa inerenta procesului de formare a unei echipe –completul de judecata fiind 
o echipa -, ca situatiile de conflict nu trebuie lasate sa escaladeze de la conflict 
de idei la conflict intre persoane, si ca este necesara multa toleranta reciproca, 
neexistand oameni in totalitate rai sau buni. Este de asemenea important de a se 
evita polarizarea conflictelor si aparitia comportamentului ostil de grup, cheia in 
asemenea situatii fiind o atitudine deschisa fata de comunicarea cu cei implicati, 
dar si ferma fata de necesitatea pastrarii unui comportament civilizat. 
Managerizarea procesului de integrare a noilor colegi trebuie sa se faca cu 
conlucrarea colectivului caruia acestia le sunt repartizati si sub atenta 
coordonare a presedintelui de sectie, dupa un model care sa nu permita 
destabilizarea completelor de judecata sau construirea unor complete exclusiv 
din nou veniti. In aceasta modalitate, se pot efectua primii pasi pentru ca fiecare 
complet de judecata sa atinga un etalon de maxim profesionalism in modul de 
conducere al sedintei de judecata, si pentru a se atinge un standard de 
performanta unitar in cadrul instantei. De asemenea, trebuie urmarita pastrarea 
continuitatii completelor de judecata sub aspectul componentei, schimbarea 
membrilor acestora urmand a se efectua doar in conditii de absoluta necesitate. 
Acest lucru implica, insa, ca formarea completelor sa fie realizata cu atentie, in 
functie de gradul de compatibilitate al membrilor acestora, presedintele de sectie 
trebuind sa isi indeplineasca aceasta atributie prin valorificarea cunostiintelor 
sale privind personalitatea colegilor sai. De asemenea, presedintii de sectie vor fi 
numiti dintre colegii cei mai echilibrati, buni profesionisti, cu un temperament 
deschis si onest si buni comunicatori. In prima luna de mandat trebuie numiti doi 
presedinti de sectie, fiind deja trei persoane pe aceste functii "cu delegare".  
Daca desfiintarea Sectiei de minori si familie se va aproba de catre CSM, pe 
aceasta sectie nu va mai fi numit presedinte titular. 



La nivelul intregii instantei trebuie cultivate conceptele de echipa si de 
lucru in echipa, colectivul instanteii fiind organizat pe echipe mai mici –
completele – sau mai mari – sectiile, departamentele -, si constituind, in intregul 
sau, o echipa. Un mod de gandire care pune accentul pe echipa si nu pe 
singularizare are multiple beneficii atat in planul realizarii eficiente a sarcinilor 
de serviciu, cat si, mai ales, in planul motivarii persoanelor si antrenarii acestora 
la gasirea de metode de imbunatatire a activitatii. In acest sens este 
recomandabila conceperea unor chestionare si efectuarea unui sondaj in randul 
personalului privind opiniile acestora asupra performantei instantei, asupra 
punctelor slabe si propunerilor de imbunatatire, urmand ca rezultatele acestui 
sondaj sa fie discutat cu acestia, in vederea identificarii celor mai fezabile 
metode de abordare ale celor mai stringente deficiente. Atat pentru remedierea 
deficientelor, cat si pentru imbunatatirea activitatii este preferabil a se folosi 
proceduri operationale simple, unice, fluxuri simple si coerente, astfel incat sa se 
asigure sarcini stabile, claritate si coerenta in desfasurarea activitatii de fiecare 
persoana. 

In vederea asigurarii unui climat optim in cadrul instantei trebuie folosite 
toate instrumentele pe care managerul de instanta le are la dispozitie. Astfel, la 
nivelul Curtii de Apel Craiova functioneaza un psiholog cu competente in 
psihologie organizationala. Acesta poate realiza atat la nivelul Tribunalului Dolj, 
cat si la instantele din raza sa de competenta evaluari anuale ale mediului 
organizational in vederea semnalarii atat a deficientelor, cat si a solutiilor 
posibile. 
 Pentru conducerea instantei, este necesara atat participarea la forme de 
pregatire privind imbunatatirea modului de comunicare atat pe orizontala, cat si 
pe verticala, cat si practicarea unor demersuri constiente de imbunatatire a 
tehnicilor de comunicare, cu atat mai mult cat un stil participativ de 
management presupune o buna comunicare interpersonala. O comunicare 
corecta, onesta, orientata bilateral, si din care sa nu lipseasca umanitatea si, de 
ce nu, umorul, este un instrument esential in formarea unei culturi 
organizationale, in instaurarea unui climat de siguranta si confort, cu consecinte 
importante in planul coeziunii membrilor organizatiei judiciare din care facem 
parte si al implicarii lor in activitatile comune. Acest tip de comunicare trebuie 
sustinut de un comportament deschis, un mod de tratament echilibrat si egal fata 
de toti colegii si personalul instantei, cu descurajarea practicilor agresive, 
nedeonotologice, de presiune individuala sau de grup. Mesajul care trebuie 
implementat cu fermitate va fi acela ca pentru toti exista aceleasi repere de 
evaluare si de comportament, ca fiecare poate fi auzit fara ca, pentru asta, sa 
trebuiasca sa adopte tehnici limita de comportament, iar atitudinile neechilibrate 
nu dau nastere la o pozitie privilegiata in cadrul instantei ci doar evidentiaza o 
carenta in comportamentul celui ce le adopta. 
 In context social, interfata ce asigura legatura intre instante si societate 
este Biroul informare si relatii publice. Multiplele evenimente de presa din 



domeniul nostru au evidentiat necesitatea intocmirii de catre expertul in 
comunicare ce functioneaza in cadrul instantei a unui plan de criza in 4 pasi care 
sa permita gestionarea altor evenimente de acest fel in mod eficient si cu 
consecinte minime de imagine fata de instanta si cei implicati, precum si sa 
asigure intr-un mod cat mai eficient protejarea vietii personale si a familiei 
persoanelor implicate. Cele 4 trepte ale planului de criza sunt urmatoarele: 
comunicarea in interior in vederea obtinerii de informatii privind modul de 
creare a situatiei de criza, comunicarea cu publicul vizand explicarea situatiei, 
comunicarea cu actorii crizei vizand modul de producere al acesteia si 
prezentarea atitudinii responsabile a acestora, comunicarea cu presa vizand atat 
situatia de criza, contextul in care aceasta a aparut,  atitudinea de 
responsabilitate profesionala a actorilor crizei de acceptare a consecintelor 
activitatii lor si masurile de remediere a situatiei de criza adoptate. Instrumentele 
de comunicare folosite vor fi discutate atat cu expertul in comunicare cat si cu 
judecatorul responsabil de coordonarea activitatii acestui birou, a carui pregatire 
specializata trebuie intensificata prin intermediul participarii de cursuri 
organizate la nivel central.   

Pentru imbunatatirea integrarii in plan social a instantei este necesara 
mentinerea colaborarii instituite in ultimii 2 ani si jumatate cu unitatile de 
invatamant, precum si mentinerea unei colaborari fructuoase cu alte institutii 
(politie,  parchete, penitenciare, Facultatea de Drept Nicolae Titulescu, 
Facultatea de Drept Spiru Haret, Universitatea din Craiova, ISU, Camera 
Notarilor Publici, Baroul Dolj, OCPI, ANRMAP, LML, Directia Protectia 
Copilului, Arhivele Nationale ) cu care instantele, in activitatea lor, intra in 
contact.  
 O astfel de colaborare permite evaluarea organizationala a instantei si din 
perspectiva participantilor la actul de justitie, putand fi intocmite chestionare de 
feed – back care pot aduce informatii privind modul de percepere a activitatii 
instantei si privind identificarea masurilor de corectie a perceptiilor negative de 
adoptat. 

In plan motivational, a revenit si revine conducerii instantei sarcina de a-
si folosi toate abilitatile in scopul creearii unui mediu de lucru placut si 
stimulativ pentru membrii instantei. Acest lucru se poate face atat in grup, cat si 
diferentiat, conform cu nevoile de motivare individuale. Cu privire la motivarea 
de grup, obiectivul este cultivarea unei atmosfere de toleranta si intelegere la 
nivelul instantei, cu descurajarea practicii „criticii pe la colturi”, a manifestarii 
exacerbate a orgoliilor si a comportamentelor rigide sau discriminatorii. In grup, 
este de urmarit coeziunea colectivului instantei, evidentierea aspectele placute 
ale lucrului impreuna si apartenentei la o organizatie sociala. In acest sens se 
inscriu festivitatile socio – profesionale traditionale, participarea la seminarii de 
formare profesionala descentralizata in locatii placute care sa asigure 
posibilitatea petrecerii unui timp efectiv impreuna, intr-ajutorarea reciproca in 
cazul intervenirii unor evenimente grave sau nefericite in viata personala. In 



plus, managementul participativ, corectitudinea comportamentului cu colegii si 
personalul instantei, evaluarea corecta, transparenta in activitate, sunt tot atatea 
instrumente care, in afara de rolul lor strict operational pot asigura o motivare 
corecta si reala.  

CONSIDERATII FINALE  
Înfăptuirea justiţiei este o operă complexă, rezultat al muncii de 

specialitate desfăşurate de judecători, personalul auxiliar de specialitate şi de 
personalul de conducere organizat pe scara ierarhică. 

La nivelul fiecărei instanţe nimeni nu poate realiza nimic fără contribuţia 
celorlalţi şi de aceea scopul final nu poate fi atins decât prin eforturile susţinute 
ale colectivului privit în integralitatea sa, pentru că performanţele oricărei 
organizaţii depind într-o mare măsură de randamentele individuale ale 
membrilor săi. 

Managementul unei instante este, ca si managementul oricarei alte 
organizatii, o arta bazata pe cunoasterea instrumentelor acestuia si aplicarea lor 
in acord cu talentul si intuitia managerului, astfel, incat sa determine un mod de 
viata cat mai eficient si confortabil in cadrul institutiei pe care o conduce. 

 Masurile necesare unei activitati eficiente si unui mediu armonios de 
lucru nu pot fi adoptate insa doar prin vointa singulara a presedintelui de 
instanta, ci prin eforturile combinate ale tuturor persoanelor implicate in 
activitatea de conducere, si printr-o colaborare permanenta si lucrativa cu 
conducerea Curtii de Apel Craiova. 

In aceasta situatie, managerul de instanta trebuie sa dea dovada de 
perseverenta, flexibilitate si echilibru in efortul sau de a aduce o schimbare 
pozitiva in modul de functionare a instantei, fara insa, a pierde in nici un 
moment din vedere ca munca lui se realizeaza prin oameni si pentru oameni, si 
ca nici o schimbare nu poate fi benefica daca este realizata in mod brutal sau 
fortat. 
 

 


