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INTRODUCERE 

SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 

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 5 secţii: Secţia I Civilă pentru cauze cu minori 

si de proprietate intelectuala, Secţia Penală si pentru cauze cu minori, Secţia  

Conflicte de muncă şi asigurări sociale, Secţia II Civil si pentru litigii cu 

profesionisti  şi Secţia Contencios administrativ şi fiscal.  

Tribunalului Dolj are în circumscripţia sa administrativ – jurisdicţională  5 

judecătorii, si anume: Judecătoria Craiova, Judecătoria Filiaşi, Judecătoria Băileşti, 

Judecătoria Segarcea şi Judecătoria Calafat. 
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Schema de personal a Tribunalului Dolj a cuprins, la 01.01.2014, un număr de 206 persoane reprezentând:  

Instanta Judecator 
Asisten

t 
judiciar 

Consilier 
probatiune

Personal auxiliar de specialitate 
Functio

nar 
public 

Perso
nal 

contra
ctual 

Total 
gener

al 
Grefieri 

Speci
alist 
IT 

Grefier 
arhivar 

Agent 
procedu

ral 
Aprod Sofer 

Total 
pers. 

auxiliar 
Tribunalul Dolj 72 15 14 78 6 2 2 3 4 95 9 1 206 

La data de 01.01.2015 schema de personal a cuprins  un număr de 195 persoane reprezentând: 

Instanta Judecator 
Asistent 
judiciar 

Personal auxiliar de specialitate 
Functionar 

public 
Personal 

contractual
Total 

general Grefier
i 

Speci
alist 
IT 

Grefier 
arhivar 

Agent 
procedu

ral 

Apro
d 

Sofer
Total 
pers. 

auxiliar 
Tribunalul Dolj 72 15 80 6 3 2 3 4 98 9 1 195 

Schema de personal a Tribunalului Dolj si a instantelor arondate la 01.01.2014:  

Instanta Judecator 
Asistent 
judiciar 

Consilier 
probatiun

e 

Personal auxiliar de specialitate 
Functio

nar 
public 

Perso
nal 

contra
ctual 

Total 
gener

al 
Grefieri 

Speci
alist 
IT 

Grefier 
arhivar 

Agent 
procedu

ral 
Aprod Sofer 

Total 
pers. 

auxiliar 
Tribunalul Dolj 72 15 14 78 6 2 2 3 4 95 9 1 206 
Judecatoria 
Craiova 54     73 2 7 3 5 1 91   1 146 
Judectoria 
Bailesti 7     10   2 1 2   15   0 22 
Judecatoria 
Calafat 5     11   2 1 1   15   2 22 
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Judecatoria 
Filiasi 3     8   2 1 1   12   1 16 
Judecatoria 
Segarcea 4     10   1   1   12   0 16 
TOTAL 
TRIBUNAL 145 15 14 190 8 16 8 13 5 240 9 5 428 

Schema de personal a Tribunalului Dolj si a instantelor arondate la 01.01.2015: 

Instanta 

Personal auxiliar de specialitate 
Functi
onar 

public 

Persona
l 

contract
ual 

Total 
general Judecator 

Asisten
t 

judiciar 

Grefier
i 

Specialist 
IT 

Grefier 
arhivar 

Agent 
procedural 

Apro
d 

Sofer

Total 
pers. 

auxilia
r 

Tribunalul Dolj 72 15 80 6 3 2 3 4 98 9 1 195 
Judecatoria 
Craiova 55   77 2 9 3 5 1 97   1 153 
Judectoria 
Bailesti 7   11   2 1 2   16   0 23 
Judecatoria 
Calafat 6   11   2 1 1   15   2 23 
Judecatoria 
Filiasi 3   8   2 1 1   12   1 16 
Judecatoria 
Segarcea 4   10   1   1   12   0 16 
TOTAL 
TRIBUNAL 147 15 197 8 19 8 13 5 250 9 5 426 
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Activitatea Tribunalului Dolj s-a desfăşurat, la inceputul anului 2014, în 

imobilul situat în strada Brestei, nr. 12. 

Imobilul în care îşi desfăşura activitatea Tribunalul Dolj era 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 puteau fi 

implementate în mod corect la nivelul tribunalului in actualul sediu, impunandu-se cu 

necesitate schimbarea acestuia. 

Ca urmare a acestei reale nevoi, la inceputul anului 2014 s-au finalizat 

demersurile necesare inceperii construirii unui nou sediu, la data de 12.05.2014 

dandu-se ordinul de incepere de lucrari pentru noua constructie. 

Pe parcursul anului 2014, ca urmare a edificarii unui nou sediu, s-a decis 

relocarea activitatilor judiciare aferente a patru sectii – sectiile cu specific civil - intr-

un sediu temporar, situat in Craiova, Str Brestei nr. 129, jud Dolj, precum si relocarea 

partiala a arhivei de conservare a instantei intr-un spatiu dat in folosinta gratuita de 

catre Universitatea din Craiova. 

La acest moment, s-a edificat subsolul si parterul noii cladiri, graficul de 

executie al lucrarilor indicand ca data de dare in folosinta a acesteia data de 

18.12.2015. 

Pe parcursul anului 2014, corpul de judecători ai Tribunalului Dolj şi-a 

desfăşurat activitatea în 8 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. 
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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 2014. 

 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.   
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CAPITOLUL I. STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014 

I.1. Activitatea instanţei 

1.1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete 

specializate/materii. 

Pe rolul Tribunalului Dolj, în anul 2014, au fost înregistrate un număr de 

38.751 dosare incluzând şi dosarele de insolvenţă. 

 Situaţia statistică se prezintă astfel: 

Stoc la 

01.01.2014 

Înregistrate 

în 2014 

Total rol 

2014 

Soluţionate 

2014 

Stoc la 

01.01.2015 

9877 23790 33667 24397 9270 

 Comparativ cu anul precedent, numărul de dosare înregistrate pe rolul 

Tribunalului Dolj, în anul 2014, este în scădere. 

2012 2013 2014 

42.041 dosare 38.751 dosare 33667 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. Ca urmare a 

incetarii starii de discriminare, numarul cauzelor avand ca obiect restituire taxa de 

emisii poluante sau inmatriculare fara taxa a scazut. 

 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. 
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 Trebuie mentionat că o importantă parte a activitătii instantei nu este 

evidentiată statistic, si anume dosarele asociate din toate materiile. 

         În materia falimentului, s-au inregistrat pe parcursul anului 2014 un numar de 

434 dosare asociate. 

In materie penala, insa, desi la acest moment nu este permisa evidentierea 

statistica a cauzelor, s-au inregistrat un numar de 749 dosare avand ca obiect masuri 

preventive sau de alta natura. 

Structura cauzelor, în raport de stadiul procesual, este urmatoarea:  

Anul Cauze directe înregistrate 

2011 76,05% 

2012 73,00% 

2013 77,44% 

2014 66,95 % 

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 

2011 4,07% 

2012 0,83% 

2013 3,62% 

2014 13,73% 

 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, acte normative care consfintesc rolul tribunalului ca instanta 

de fond si care au înlăturat calea de atac a recursului în majoritatea litigiilor si au 

restrictionat sever posibilitatea juridica de a dispune casarea cu trimitere intr-un 
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dosar. In prezent continua reducerea drastica a dosarelor de recurs coroborata cu o 

crestere semnificativa a  numarului dosarelor de solutionat în apel si în fond. 

 De asemenea, prin intrarea in vigoare a noilor coduri in materie penala se 

consfinteste rolul tribunalului ca instanta de fond, solutionarea caii de atac a apelului 

ramanad preponderent in competenta  curtii de apel.  

Anul Cauze înregistrate în recurs 

2011 19,88% 

2012 26,29% 

2013 18,94% 

2014 11,68% 

  Evoluţia stocului de dosare în perioada 2007 – 2014 

 

 La finalul anului 2014, stocul dosarelor aflate pe rolul Tribunalului Dolj a fost 

de 9270 dosare. 

 Cresterea stocului de dosare in acest an a avut drept cauza principala relocarea 

activitatii de judecata a celor patru sectii ale instantei, relocare care a presupus 
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refacerea procedurilor de citare in toate dosarele aflate pe rolul acestor sectii, cu 

consecinta pierderii unor termene de judecata. 

 De asemenea, ca urmare a reorganizarii arhivei, in perioada vacantei 

judecatoresti nu s-au primit dosare in calea de atac de la instantele arondate, acest 

aspect avand drept consecinta inaintarea in calea de atac in cursul lunii septembrie a 

unui numar de cca 2000 de dosare, cauze in care a trebuit efectuata procedura 

prealabila, fiind dificil de solutionat pana la sfarsitul anului. 

 In acest sens, trebuie mentionat ca din dosarele nou intrate in cursul anului 

2014 un numar de 434 nu au putut primi prim termen pana la data de 31.12.2014, 

stocul real fiind, astfel, dupa scaderea acestor cauze, de 8836 dosare. 

 Volumul de activitate pe secţii:  

Secţia Stoc la 

01.01.2014 

Înregistrate 

în 2014 

Total 

rol 

2014 

Soluţionate Stoc la 

01.01.2015 

I Civilă 1678 3946 5624 3811 1813 

II Civilă 555 1428 1983 1185 798 

Penală  395 4640 5035 4314 721 

Contencios 

administrativ 

şi fiscal 

2630 4426 7056 5311 1745 

Conflicte de 

muncă şi 

asigurări 

sociale 

3347 7975 11322 7703 3619 

Insolvenţă 1272 1375 2647 2073 574 

TOTAL 9877 23790 33667 24397 9270 
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 Evoluţia volumului de activitate pe secţii în 2014, comparativ cu 2013: 

Secţia Volumul de activitate Evoluţia 
2013 2014 Plus Minus 

I Civilă 4226 5624 1398  
Penală 3049 5035 1986  
II Civilă 2716 1980  736 
Contencios administrativ şi fiscal 13061 7056  6005 
Conflicte de muncă şi asigurări sociale 11154 11322 168  
Minori şi familie 1737 -   
Falimente 2808 2647  161 
TOTAL 38751 33667 3552 6902 
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 Volumul de activitate pe secţii/materii: 

Secţia Stoc 

la 

01.01

.2014 

Intrate 

în 

2014 

Total 

rol 

2014 

Soluţionat

e 

2014 

Suspenda

te 

2014 

Stoc 

la 

01.0

1.20

15 

Materia 

I Civil  fond 229 820 1049 888 32 161 

apel 426 2049 2475 1406 112 1069

recurs 1023 1077 2100 1517 202 583 

Total I civil 1678 3946 5624 3811 346 1813

Penal fond  239 2509 2748 2402  346 

apel 34 139 173 171  2 

recurs 122 66 188 167  21 

Total penal 395 4640 5035 4314  721 

*II Civil fond 156 521 677 453 65 224 

apel 37 535 572 190 28 382 

recurs 359 372 731 544 54 187 

Total II civil 552 1428 1980 1187 147 793 

Contencio

s adm. 

fond 2317 2925 5242 4091 144 1151

apel 145 1257 1402 852 - 550 

recurs 168 244 412 368 2 44 

Total contencios 2630 4426 7056 5311 146 1745

Conflicte 

muncă 

fond 3347 7975 11322 7703 498 3619

Total conflicte 

muncă 

3347 7975 11322 7703 498 3619

Minori şi 

familie 

c. fond 95      

c. apel 82      

c. 13      
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recurs 

p. fond 52      

p. apel 0      

p. 

recurs 

18      

Total minori 

familie 

209      

Falimente 910      

TOTAL SECŢII 9877 23790 33667 24397 1162 9270

 

Conform indicatorilor statistici, în anul 2014 s-a înregistrat o scădere a 

dosarelor aflate pe rolul Secţiilor II Civil si Contencios administrativ şi fiscal, în timp 

ce la celelalte sectii se constată o tendinţă de crestere a numărului de dosare. 

Cu toate acestea, volumul de activitate al Sectiilor de de litigii de munca si 

asigurari sociale si respectiv de contencios administrativ si fiscal ramane cel mai 

ridicat din instanta. 

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

Secţia Faza de 

judecată 

Nr. dosare Evoluţia 

2013 2014 Plus Minus 

I civilă 

fond 370 1049 679  

apel 772 2475 1703  

recurs 3084 2100  984 

penală 

fond 1753 2748 995  

apel 8 173 165  

recurs 1288 188  1100 

contestatii 0 1926 1926  

II civilă 

fond 1592 677  915 

apel 73 572 499  

recurs 1051 731  320 
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contencios 

administrativ 

 

fond 11414 5242  6172 

apel 206 1402 1196  

recurs 1441 412  1029 

conflicte de 

muncă 

fond 11154 11322 168  

minori şi 

familie 

civil – fond 661    

civil – apel 343    

civil - recurs 147    

penal – fond 256    

penal – apel 2    

penal - recurs 328    

 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. 

 

Secția I Civila: 

În anul 2014, pe rolul Secţiei I Civil au fost înregistrate un număr total de 3946 

de dosare nou intrate ( 820 de dosare directe, 1079 dosare în recurs şi 2047 dosare în 

apel), la acestea adăugându-se stocul la data de 01.01.2014 de 1678 dosare, astfel 

încât s-a înregistrat pe rolul secţiei un număr total de 5624 dosare. 

 Din dosarele nou intrate in cursul anului 204 un numar de 84 nu au putut 

primi prim termen pana la data de 31.12.2014, stocul real fiind, astfel, dupa scaderea 

acestor cauze, de 1729 dosare. 
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Secția II Civila: 

In plus fata de dosarele de mai sus s-au inregistrat un numar de 434 dosare 

asociate in materia falimentului. 

 Din dosarele nou intrate in cursul anului 204 un numar de 42 nu au putut primi 

prim termen pana la data de 31.12.2014, stocul real fiind, astfel, dupa scaderea 

acestor cauze, de 751 dosare. 

Sectia Penala: 

Prezentarea generală a Secţiei penale şi pentru cauze cu minori nu poate fi 

concepută fără a evidenţia activitatea desfăşurată, prin prisma calităţii şi volumului acesteia, 

fiind important de remarcat şi trendul crescător sau descrescător în ceea de priveşte 

volumul, în condiţiile în care previziunea este una din funcţiile esenţiale ale 

managementului. 

În cadrul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori au fost înregistrate în cursul 

anului 2014 un număr de 5389 de dosare, în creştere cu 2556 dosare faţă de anul 2013.  

Trebuie avut în vedere faptul că din stocul de 721 dosare aflate  pe rolul secţiei 

la sfârşitul anului 2014 un număr de 214 dosare au fost înregistrate după data de 

01.12.2014 şi au primit  prim termen de judecată în luna ianuarie 2015, ceea ce 

conduce la concluzia că stocul real al dosarelor nesoluţionate în anul 2014 este de 507.   

In plus fata de aceste dosare s-au inregistrat un numar de 749 dosare asociate 

avand ca obiect masuri preventive sau de alta natura. 

Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

În anul 2014, pe rolul Secţiei contencios administrativ şi fiscal au fost 

înregistrate un număr total de 4.426 de dosare nou intrate ( 2.925 de dosare directe, 

244 de dosare în recurs şi 1.257 de dosare în apel), având un stoc la data de 
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01.01.2014 de 2.630 de dosare, astfel încât s-a înregistrat pe rolul instanţei un număr 

total de 7.056 de dosare. 

Din dosarele nou intrate in cursul anului 204 un numar de 76 nu au putut 

primi prim termen pana la data de 31.12.2014, stocul real fiind, astfel, dupa scaderea 

acestor cauze, de 2554 dosare 

Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale: 

In anul 2014, pe rolul Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale  au fost 

înregistrate un număr total de 7975 de dosare nou intrate, în creştere cu 1144 de 

dosare faţă de anul trecut când s-au înregistrat 6831 dosare nou intrate. 

La acestea s-a adăugat stocul de existent la începutul anului 2014 de 3347 de 

dosare, astfel încât au existat pe rolul secţiei un număr total de 11322 dosare, din care 

10548 litigii de muncă şi 773 asigurări sociale. 

Din acestea au fost soluţionate un număr de 7703 şi a rămas un stoc de 3619 

dosare, din care 498 dosare suspendate, stoc care de asemenea este mai mare decât 

anul trecut. 

Din dosarele nou intrate in cursul anului 204 un numar de 8 nu au putut primi 

prim termen pana la data de 31.12.2014, stocul real fiind, astfel, dupa scaderea 

acestor cauze, de 3611 dosare. 

  Motivul principal al creşterii stocului l-a constituit  faptul că Secţia Conflicte 

de Muncă şi Asigurări Sociale judecă doar în primă instanţă, toate cauzele înregistrate 

urmând procedura de regularizare care îngreunează munca personalului secţiei şi 

întârziere soluţionarea cauzelor, fiind ţinuţi de respectarea termenelor procedurale. În 

plus înainte de vacanţa de judecătorească din vara  anului 2014 activitatea secţiei s-a 

mutat provizoriu într-un sediu nou, cu dificultăţi specifice de mutare a dosarelor, a 

primirii şi expedierii corespondenţei, a acţiunilor, ceea ce a impus adoptarea hotărârii 

la nivelul Colegiului de conducere de a nu se efectua acte de procedură specifice 
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etapei regularizării în intervalul 01.07.2014 – 31.08.2014, măsură care a dus într-o 

anumită proporţie la întârzierea soluţionării,  creşterea stocului şi scăderea 

operativităţii.  

I.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 

33667 72 627 

  

 

Total rol dosare Nr. judecători 

ocupate efectiv 

Încărcătura 

33667 69 654 

 

 
La stabilirea încărcăturii de dosare pe judecător au fost avute în vedere numărul 

de judecători din schema în anul 2014.  

Insa, având în vedere că pe parcursul anului 2014, 5 judecători s-au aflat în 

concediu pentru creşterea şi îngrijirea copilului (Tărus Alina Manuela, Marinescu 
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Alina Mihaela, Patru Alina, Caimac Adriana, Cristina Colceag), un post a fost vacant 

incepand cu luna aprilie 2014, 4 colegi s-au transfarat sau au promovat, 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 2014 au 

functionat efectiv in medie 69 de judecatori in cadrul Tribunalului Dolj. 

 

 Încărcătura pe judecător la nivelul secţiilor. 

 

Secţia Nr. dosare pe rol 

în 2014 

Nr. judecători Încărcătura 

I Civilă 5624 19 647 

Penală 5035 12 465 

II Civilă 1983 10 667 

Contencios 

administrativ şi 

fiscal 

7056 14 663 

Conflicte de 

muncă şi asigurări 

sociale 

11322 14 809 
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Sectia I Civila: 

 

Nr. 

crt. 

Judecator Dosare 

finalizate 

Dosare la 

care a 

participat 

1.  Marinescu Simona Lucia 460 645 

2.  Nedelcu Manuela 392 498 

3.  Cojocaru Bichea Camelia 597 699 

4.  Georcotină Marioara 422 550 

5.  Negoiţă Mirela Elena 492 688 

6.  Stancu Daniel Fănel 477 593 

7.  Otovescu Daniel 486 661 

8.  Grigoraşcu Daniela 541 749 

9.  Şapcă Ionela Gabriela 457 617 

10.  Popa Viorica 410 586 

11.  Filimon Gabriela Catrinel 477 646 

12.  Zglimbea Ramona Liana 498 655 

13.  Alexandru Liliana 455 539 

14.  Dijmărescu Ion Cosmin 243 328 

15.  Colţan Loredana Cristiana 484 636 
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16.  Marinescu Alina Mariana 568 705 

17.  Pătru Alina 275 350 

18.  Florescu Violeta 287 414 

19.  Bărbulescu Adi 37 180 

20.  Tiţoiu Andreea 19 150 

21.  Barbu Luminiţa Larisa 370 479 

22.  Hartmann Maria Roxana 426 593 

Notă:  - jud. Roxana Hartmann a funcţionat în cadrul secţiei până la data de 

01.09.2014 

          - jud. Alina Pătru s-a aflat în concediu medical începând cu data de 01.09.2014  

 - jud. Barbu Luminiţa Larisa a funcţionat în cadrul secţiei până la data de 

30.10.2014 

 -jud. Florescu Violeta a funcţionat în cadrul Tribunalului Dolj din data de 

01.04.2014 

 -jud. Bărbulescu Adi a funcţionat în cadrul secţiei începând cu data de 

01.11.2014 

 - jud. Tiţoiu Andreea a funcţionat în cadrul secţiei începând cu data de 

15.11.2014. 
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Sectia II Civila:   

Secţia Nr. dosare pe rol 

în 2014 

Nr. judecători Încărcătura 

A II A CIVILĂ 1980 10 198 

A II A CIVILĂ 

Pr.insolvenţei 

2647 10 265 

 

SECTIA A II A 

CIVILĂ 

Nume şi prenume 

judecător 

Nr. dosare 

  

Nr.dosare 

la care a 

participat 

Soluţionate 

 Hartmann Tiberiu 357 248 

Mischianu Alina 345 266 

Anghelina Paula 348 298 

Dragomir Liliana 411 303 

Vasile Valentina 423 279 

Osiceanu Ionica 415 319 

Rotaru Carmen 56 46 

 Colceag C ristina 108 52 

 Dinculescu Raluca 342 257 

 Marusciac Lelia 360 259 

 Tăruş Alina 243 145 

Secţia Nume şi prenume 

judecător 

Numar dosare 

Nr.dosare 

la care a 

participat

Soluţionate 
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A II A 

CIVILĂ-

Pr.iunsolvenţei 

Hartmann Tiberiu 281 183 

Mischianu Alina 315 228 

Anghelina Paula 354 236 

Dragomir Liliana 346 225 

Vasile Valentina 349 203 

Osiceanu Ionica 302 213 

Rotaru Carmen 214 161 

 Colceag C ristina 160 38 

 Dinculescu Raluca 287 190 

 Marusciac Lelia 303 235 

 Tăruş Alina 238 161 

Sectia Penala: 

Încărcătura pe judecător 

Nr.crt. Nume şi prenume 

cător 

Nr. dosare 

soluţionate 

Nr. dosare 

stoc + 

repartizate 

1.  Ghervase Denis 

Gabriela 

321 394 

2. Udrea Laura Luminiţa  115 180 

3. Alexandroiu Gabriela 187 302 

4. Nicola Maria 330 409 

5. Stănilă Dan Verginica 297 374 

6. Tiugan Veronica 371 434 

7. Croitoriu Cătălina 

Genua 

328 424 

8. Florea Elvis 379 414 
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9. Macamete Elena 

Camelia 

409 472 

10. Ciontu Gabriela 402 508 

11. Tudor Olteanu 

Cristiana 

314 405 

12. Ileana Niţă Vali 

Ştefania 

293 355 

13. Meleacă Mirtha Elena 158 181 

14. Cojocaru Bichea 

Camelia 

258 279 

15. Marinescu Alina 

Mariana 

236 266 

16. Vlad Marinela 110 135 

17. Georcotină Marioara 153 191 

18. Dijmărescu Ion Cosmin 72 82 

19. Grecu Dorin Lucian 55 72 

20. Florescu Violeta 36 37 

21. Ghiţă Adina Elvira 27 27 

Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

Nr. 

crt. 

Judecator Dosare 

finalizate 

Dosare la 

care a 

participat 

1.  Scumpieriu Alina 

Mariana 

635 682 

2.  Vasilescu Aurelia 

Gabriela 

597 659 

3.  Stoiculescu Natalia 362 446 
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4.  Iliescu Carmen Elena 537 567 

5.  Ghiţă Adina Elvira 201 209 

6.  Grecescu Cristian Marius 689 723 

7.  Sandu Ecaterina 624 708 

8.  Rotaru Carmen 24 46 

9.  Ivănuş Monica Daniela 568 631 

10.  Marinescu Alina Mihaela 220 283 

11.  Vârtopeanu Mariana 

Cristina 

497 599 

12.  Petcu Gabriela 619 689 

13.  Scurtu Jana 671 687 

14.  Grecu Dorin Lucian 211 330 

15.  Oprea Marin 449 571 

Notă:  -  în anul 2014 media judecătorilor pe secţie a fost 14 : 

            - jud. Grecu Dorin a funcţionat în cadrul secţiei începând cu 01.03.2014; 

            - jud. Iliescu Carmen Elena - începând cu 15.10.2014 transferată la Tribunalul 

Bucureşti;   

 - jud. Marinescu Alina Mihaela a fost in concediu de maternitate in perioada 

martie –septembrie 2014 

            - jud. Rotaru Carmen  a funcţionat în cadrul secţiei începând cu 01.11.2014. 
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Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale: 

            În ce priveşte încărcătura de dosare pe judecător la Secţia Conflicte de Muncă 

şi Asigurării Sociale s-a constat o creştere faţă de anul 2013,  media fiind de 600 de 

dosare .  

Nr. Judecător                          Dosare 

finalizate 

Dosare la 

care a 

participat 

1 Caimac Maria Adriana 25 30 

2 Preoteasa Carmen 632 749 

3 Simion Gabriela 605 678 

4 Vărzaru Eugenia                     626 715 

5 Dinu Claudia                           628 668 

6 Nicu Mircea                            607 806 

7 Spiridon Doina                       550 598 

8 Comănescu Cristina                564 580 

9 Gavrilă Mariana                      479 494 

10 Uncheaşu Cecilia                    575 659 

11 Gaşpar Rodica Steluţa            568 651 

12 Firu Marga                              527 575 

13 Vişan Ilie Silviu                      344 473 

14    Ilie Melania                          559 667 

15 Hartmann  Maria 

Roxana              

426 593 

16 Vald Marinela                         511 599 

Notă: - în anul 2014  media judecătorilor pe secţie a fost de 14, spre sfârşitul 

anului  la secţie funcţionând cu 15 judecători, cu următoarele menţiuni: 
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Judecător Caimac Maria Adriana a intrat în concediu medical şi apoi în  

concediu de maternitate începând cu luna februarie 2014 până în octombrie 2014 

Judecător Vlad Marinela a funcţionat în cadrul secţiei, începând cu 14.04.2014 

mai întâi delegată şi apoi definitiv. 

Judecător Ilie Silviu Vişan începând cu 01.07.2014 a promovat la Curtea de 

Apel Oradea; 

Judecător Roxana Maria Hartamnn a funcţionat în cadrul secţiei începând cu 

01.10.2014. 

I.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 2014 indicele de operativitate la nivelul tribunalului a fost de 75,06%  

înregistrându-se o scadere comparativ cu anul 2013 când s-a înregistrat o 

operativitate de 81,72%.  

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 % 

2013 

Operativitate % 

2014 

I Civilă  82,26 72,21 

Penală 92,13 85,68 
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II Civilă 82,75 64,54 

Contencios adm. şi fiscal 86,96 76,86 

Conflicte de muncă 79,25 71,17 

Minori şi familie 86,88 - 

TOTAL 81,72 75,06 

Comparativ cu anul precedent, nivelul operativităţii a scazut, la toate sectiile, . 

  

Operativitatea pe secţii şi faze de judecată: 

Materia Operativitatea % 

 

I civil 

fond  87,32 

apel  59,50 

recurs 79,93 

 

penal 

fond 87,41 

apel 98,84 

recurs 88,83 

contestatii 81,72 

 

II civil 

fond 73,57 

apel 34,93 

recurs 80,12 

falimente 79,06 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Total

Penal

Contencios adm. si fiscal

75,06

72,21

85,68

64,54

76,86

71,17

Operativitate %



32 

 

contencios 

adm. şi fiscal 

fond 80,25 

apel 89,76 

recurs 60,77 

conflicte 

muncă 

fond 71,17 

Sectia I Civila: 

- Operativitatea pe secţie  

 - materia civil - 80% 

 - materia minori şi familie -79% 

 - Operativitate pe judecător 

Nr. crt. Judecator Operativitate 

judecător 

1. Marinescu Simona Lucia 71% 

2. Nedelcu Manuela 79% 

3. Cojocaru Bichea Camelia 85% 

4. Georcotină Marioara 77% 

5. Negoiţă Mirela Elena 72% 

6. Stancu Daniel Fănel 80% 

7. Otovescu Daniel 74% 

8. Grigoraşcu Daniela 72% 

9. Şapcă Ionela Gabriela 74% 

10. Popa Viorica 70% 

11. Filimon Gabriela Catrinel 74% 

12. Zglimbea Ramona Liana 76% 

13. Alexandru Liliana 84% 

14. Dijmărescu Ion Cosmin 74% 
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15. Colţan Loredana Cristiana 76% 

16. Marinescu Alina Mariana 81% 

17. Pătru Alina 79% 

18. Florescu Violeta 69% 

19. Bărbulescu Adi 21% 

20. Tiţoiu Andreea 13% 

21. Hartmann Maria Roxana 72% 

22 Barbu Luminiţa Larisa 77% 

Sectia II Civila: 

Secţia Operativitatea % 

A II  A CIVILĂ 77%% 

- Operativitate pe judecator 

Secţia Nume şi prenume 

judecător 

Operativitate 

A II A CIVILĂ 

-litigii cu 

profesionisti 

Hartmann Tiberiu 69% 

Mischianu Alina 77% 

Anghelina Paula 75% 

Dragomir Liliana 74% 

Vasile Valentina 66% 

Osiceanu Ionica 77% 

Rotaru Carmen 82% 

 Colceag C ristina 48% 

 Dinculescu Raluca 75% 

 Marusciac Lelia 72% 

 Tăruş Alina 60% 
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 Operativitate pe judecător.  

Secţia Nume şi prenume 

judecător 

Operativitate 

A II A 

CIVILĂ-

Pr.iunsolven

ţei 

Hartmann Tiberiu 65% 

Mischianu Alina 72% 

Anghelina Paula 67% 

Dragomir Liliana 65% 

Vasile Valentina 58% 

Osiceanu Ionica 71% 

Rotaru Carmen 75% 

 Colceag C ristina 24% 

 Dinculescu Raluca 66% 

 Marusciac Lelia 78% 

 Tăruş Alina 68% 

 În sistemul ECRIS apar pe rol mai puţine dosare(cu obiect procedura 

insolvenţei) ca în realitate întrucât în momentul soluţionării cererii de deschidere a 

procedurii se alege la documente de soluţionare, 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 

pronunta mai multe sentinţe sau încheieri finale de dezinvestire pentru deschidere 

procedură, trecere la faliment, etc. Se mai pronunta 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).  
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Sectia Penala: 

 Soluţionarea fiecărui dosar într-un termen adecvat, reprezintă un obiectiv al 

fiecărei secţii, dar nu un scop în sine, având în vedere că, scopul primordial rămâne 

supremaţia legii. Reforma judiciară  este doar mijlocul prin care trebuie promovată 

supremaţia legii, iar aceasta există când: 

 - fiecare persoană din societate este egală în faţa legii; 

 - demnitatea umană a fiecărui individ este recunoscută şi protejată de lege; 

 - justiţia este accesibilă tuturor. 

 Aprecierea caracterului adecvat al duratei procedurii se face în funcţie de 

circumstanţele concrete ale cauzei şi se apreciază după mai multe criterii, cum ar fi: 

complexitatea cauzei; comportamentul părţilor; comportamentul autorităţilor precum 

şi importanţa, pentru părţi, a obiectului procesului. 

Datele statistice relevă faptul că în cadrul Secţiei penale şi pentru cauze cu 

minori operativitatea la sfârşitul anului 2014 a fost în scădere ca urmare a creşterii 

numărului de dosare nou intrate faţă de anul 2013 – aşa cum am precizat mai sus – 

dosarele noi înregistrate au crescut cu 2556 cauze faţă de anul 2013, în timp ce 

numărul cauzelor soluţionate din cele nou intrate a fost cu un număr de 2254 cauze 

mai mare faţă de anul 2013 la care se adaugă şi cele soluţionate din stocul anterior. 

Indicele general de operativitate al secţiei în anul 2014 a fost de 87,53% faţă de 

92,13%  în anul 2013 şi reprezintă un barometru al modului cum a funcţionat secţia, 

precum şi reflectarea răspunderii şi pasiunii dovedite de judecători şi grefieri în 

desfăşurarea actului de justiţie, volumul de activitate implicând eforturi deosebite. 

Operativitatea pe secţie 

Anul Operativitatea % 

2013 92,13% 

2014 87,53% 
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Operativitatea pe judecător 

Nr.crt. Nume şi prenume 

judecător 

Operativitate

% 

1.  Ghervase Denis 

Gabriela 

81,47 

2. Udrea Laura Luminiţa  63,88 

3. Alexandroiu Gabriela 61,92 

4. Nicola Maria 80,68 

5. Stănilă Dan Verginica 79,41 

6. Tiugan Veronica 85,48 

7. Croitoriu Cătălina 

Genua 

77,35 

8. Florea Elvis 91,54 

9. Macamete Elena 

Camelia 

86,65 

10. Ciontu Gabriela 79,13 

11. Tudor Olteanu 

Cristiana 

77,53 

12. Ileana Niţă Vali 

Ştefania 

82,53 

13. Meleacă Mirtha Elena 87,29 

14. Cojocaru Bichea 

Camelia 

92,47 

15. Marinescu Alina 

Mariana 

88,72 

16. Vlad Marinela 81,48 

17. Georcotină Marioara 80,10 

18. Dijmărescu Ion Cosmin 87,80 
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19. Grecu Dorin Lucian 76,38 

20. Florescu Violeta 97,29 

21. Ghiţă Adina Elvira 100 

Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

- Operativitatea pe secţie 71,89% 

            - Operativitate pe judecător : 

Nr. crt.                Judecator Operativitate 

complet 

1.  Scumpieriu Alina 

Mariana 

93% 

2.  Vasilescu Aurelia 

Gabriela 

91% 

3.  Stoiculescu Natalia 81% 

4.  Iliescu Carmen Elena 95% 

5.  Ghiţă Adina Elvira 96% 

6.  Grecescu Cristian 

Marius 

95% 

7.  Sandu Ecaterina 88% 

8.  Rotaru Carmen 52% 

9.  Ivănuş Monica Daniela 90% 

10.  Marinescu Alina 

Mihaela 

78% 

11.  Vârtopeanu Mariana 83% 
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Cristina 

12.  Petcu Gabriela 90% 

13.  Scurtu Jana 98% 

14.  Grecu Dorin Lucian 64% 

15.  Oprea Marin 79% 

                  Trebuie relevat faptul că, pentru anul 2014, Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal a înregistrat, la nivelul instanţei, un procent de operativitate de 

76,89 % (prin luarea în considerare şi a dosarelor aflate în stoc la data de 

01.01.2014), situându-se pe a doua poziţie în cadrul instanţei (după Secţia penală), 

ceea ce  semnifică o operativitate foarte bună, având în vedere volumul mare de 

muncă al secţiei şi complexitatea cauzelor specifice materiei contenciosului 

administrativ şi fiscal. 

Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale: 

Operativitatea pe secţie a fost de 71,17%, iar pe judecător a fost după cum 

urmează: 

Nr. Judecător    Procent 

operativitate 

1  Caimac Maria Adriana                83% 

2   Preoteasa Carmen                        84% 

3   Simion Gabriela                           89% 

4 Vărzaru Eugenia                           88% 

5 Dinu Claudia                                 94% 

6 Nicu Mircea                                  75% 

7 Spiridon Doina                              92% 

8 Comănescu Cristina                       97% 
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9 Gavrilă Mariana                             97% 

10 Uncheaşu Cecilia                        87% 

11 Gaşpar Rodica Steluţa                87% 

12 Firu Marga                                   92% 

13 Vişan Ilie Silviu                            73% 

14 Ilie Melania                                  84% 

15 Hartmann  Maria Roxana              72% 

16 Vald Marinela                                85% 

Operativitatea pe secţie a fost influenţată de creşterea numărului de dosare nou 

intrate şi de faptul că mutarea activităţii într-un sediu nou provizoriu a întrerupt 

pentru o perioadă de 2 luni efectuarea procedurii de regularizare, ceea ce a întârziat 

acordarea primului termen de judecată şi judecarea cauzelor. 

I.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 2014, în schema de personal a Tribunalului Dolj figurau 72 

de posturi de judecător, din care un post era cu titlu temporar. Pe parcursul anului  s-a 

reusit definitivarea in schema instantei a acestui post de judecator. 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: 

- 5 judecători s-au aflau în concediu de maternitate sau pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului de până la 2 ani (Tărus Alina Manuela, Patru Alina, 

Cristina Colceag, Adriana Caimac, Alina Marinescu); 
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- 1 post a fost vacant incepand cu luna aprilie 2014 

Pe parcursul anului 2014, urmare a transferului si respectiv promovării 

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 transferul si respectiv promovarea domnilor judecători Mirtha 

Meleaca, Luminita Barbu, Visan Silviu, Carmen Iliescu, câteva luni activitatea 

secţiilor Penal, Contencios administrativ şi fiscal, Conflicte de muncă şi asigurări 

sociale, I Civil si pentru cauze cu minori s-a desfăşurat cu dificultate deoarece, pe 

lângă completele de judecată ale judecătorilor care au plecat din instanta, 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  Adi Barbulescu, Andreea Titoiu, Violeta Florescu, un 

post ramanand vacant. 

Trebuie mentionat ca,  pentru a reduce impactul fluctuatiilor de personal  in 

cadrul instantei noastre am beneficiat de sprijinul Curtii de Apel Craiova care a 

dispus delegarea la instanta a doua colege,  si anume doamna judecator Mari Vlad si 

doamna judecator Violeta Florescu, delegari finalizate ulterior prin transfer ca urmare 

a punerii in executare a unei hotarari pronuntate in acest sens de ICCJ si respectiv ca 

urmare a adoptarii unei hotarari de transfer de Sectia de judecatori din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii . 

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. 
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In acest sens, la inceputul anului 2014 s-a decis, la propunerea Colegiului de 

conducere al instantei desfiintarea Sectiei de minori si familie si redistribuirea 

dosarelor, a magistratilor din sectie si a personalului auxiliar. 

Pentru a se putea desfasura in mod echilibrat activitatea Sectiei Penale, un 

numar de 3 judecatori care au fost repartizati in cadrul Sectiei I Civil au functionat si 

in Sectia Penala, in complete care solutionau exclusiv contestatii, in perioada aprilie – 

iulie 2014. 

 

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

Secţia Număr judecători 

schemă 

Număr judecători 

efectivi 

I Civilă 20 19 

Penală 13 12 

II Civilă 10 10 

Contencios administrativ şi 

fiscal 

14 14 

Conflicte de muncă şi 

asigurări sociale 

15 14 

TOTAL 72 69 
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În cursul anului 2014 au survenit mai multe modificari de componenta in 

cadrul sectiilor, in functie atat de volumul de activitate al fiecarei sectii, cat si de  

modificarile survenite in activitatea instantei, toate acestea fiind evidentiate pe 

portalul instantei in conformitate cu prevederile HCSM 387/2005. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, in cursul anului 2014 s-a realizat 

majorarea schemei de personal auxiliar cu 2 posturi de grefier si un post de grefier 

arhivar. 

Din pacate, insa, schema personalului auxiliar nu este suficienta la acest 

moment, instanta beneficiind de doar 3 grefieri arhivari, 0 grefieri registratori si fiind 

necesar, pentru o activitate normala la compartimentele de arhiva si registratura 

repartizarea unui numar de 12 grefieri de sedinta. Ca urmare a acestui fapt, nu se 

poate asigura raportul de 1 judecator /1 grefier de sedinta, activitatea grefierilor de 

sedinta fiind in continuare supraaglomerata, deşi 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 
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15.02.2013 a intrat în vigoare Noul Cod de procedură civilă, iar incepand cu data de 

01.02.2014 au intrat in vigoare noile coduri penale, toate aceste modificari legislative 

multiplicand  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. 

Din punct de vedere al personalului auxiliar, situaţia posturilor se prezenta 

astfel la 01.01.2014: 

Personal auxiliar de specialitate 

Grefieri 
Specialist 

IT 

Grefier 

arhivar

Agent 

procedural
Aprod Sofer 

Total 

pers. 

auxiliar 

78 6 2 2 3 4 95 

si astfel la 01.01.2015 

Personal auxiliar de specialitate 

Grefieri 

Specialist 

IT 

Grefier 

arhivar 

Agent 

procedural Aprod Sofer 

Total 

pers. 

auxiliar 

80 6 3 2 3 4 98 

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 si care au functionat in instanta pe parcursul anului 2014, doar 57 au 
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participat 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 2014 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 2014, a unor grefieri de la Judecătoriile Calafat 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 2014, 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. 
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Motivarea personalului auxiliar din fiecare compartiment, prin aprecierea 

muncii fiecăruia, a reprezentat o altă coordonată a managementului tuturor 

persoanelor cu funcţii de conducere. 

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.  

Sectia I Civila: 

La nivelul Secţiei I Civil, cu cauze cu minori şi familie şi de proprietate 

intelectuală, funcţionează un număr de 19 judecători care constituie 18 completuri de 

fonduri, 11 completuri de apel şi 4 completuri de recursuri, precum şi un număr total 

de 14 grefieri din care 11 grefieri de şedinţă doi grefieri cu atribuţii de tehnoredactare 

şi grefierul şef.  

În cursul anului 2014 a fost modificată semnificativ componenţa Secţiei I Civil. 

Astfel, prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 10/20.03.2014 a fost 

înaintată la CSM propunerea de desfiinţare a Secţiei de minori şi Familie. 

Prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 13/11.04.2014 au fost repartizate 

Secţiei I Civil 4 posturi, iar ulterior, prin Hotărârea aceluiaşi organ colegial 

14/14.04.2014 au fost înfiinţate la nivelul secţiei 3 completuri de cauze directe şi 2 

completuri de apel, toate cauzele de natură civilă preluate de la Secţia de Minori şi 

Familie repartizându-se ciclic între completurile specializate astfel create. 

Managementul procesului de integrare a noilor colegi s-a realizat cu conlucrarea 

colectivului secţiei, rezultatul fiind cel scontat, respectiv acomodarea noilor veniţi în 

colectiv şi îmbunătăţirea  comunicării între membrii secţiei. 
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S-a reuşit, astfel, crearea unui mediu de lucru propice pentru desfăşurarea 

activităţilor şi pentru înţelegerea şi acceptarea schimbărilor de către personalul 

secţiei.  

Pe parcursul anului 2014, a existat o fluctuaţie însemnată a judecătorilor 

desemnaţi a funcţiona în cadrul Secţiei I Civil fapt care a determinat un impact 

negativ asupra stabilităţii  compunerii completelor de judecată şi echipelor de lucru 

constituite la nivelul acestora. 

Astfel, au funcţionat în cadrul secţiei doamna jud. Roxana Hartmann până la 

data de 01.09.2014, doamna jud. Barbu Luminiţa Larisa până la data de 30.10.2014, 

iar doamna jud. Alina Pătru s-a aflat în concediu medical începând cu data de 

01.09.2014  

 Doamna jud. Florescu Violeta a funcţionat în cadrul Tribunalului Dolj 

începând cu data de 01.04.2014, iar doamnele jud. Bărbulescu Adi  şi Tiţoiu Andreea 

au funcţionat în cadrul secţiei începând cu data de 01.11.2014, respectiv 15.11.2014 

Absenţa a doi membrii ai secţiei o perioadă de aproximativ două luni a 

determinat creşterea încărcăturii celor prezenţi, necesitând un efort suplimentar şi 

susţinut din partea acestora pentru a asigura funcţionarea eficienţă a secţiei. 

De altfel, eficientizarea activităţii secţiei a reclamat desfiinţarea unui complet 

de recurs la data de 15.12.2014 şi înfiinţarea unui nou complet de apel specializat în 

judecarea cauzelor civile. S-a apreciat că această măsură este oportună în contextul 

creşterii numărului de dosare cu stadiu procesual apel şi reducerii numărului de 

dosare cu stadiu procesual recurs. 

Personalul auxiliar alocat secţiei este insuficient, fiecare dintre grefierii de 

şedinţă intrând în constituirea mai multor completuri.  

Activitatea de pregătire a dosarelor noi pentru judecata în apel şi recurs, ca 

urmare a intrării în vigoare a legii 2/2013, se realizează de către instanţa de control 
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judiciar, fapt ce a dublat practic volumul de activitate al grefierilor de şedinţă al căror 

număr era oricum insuficient.  Acest fapt poate avea un impact negativ asupra 

calităţii lucrărilor efectuate şi posibilităţii respectării termenelor de întocmire a 

lucrărilor. 

În acest context se impune cu necesitate suplimentarea numărului de grefieri, în 

luna noiembrie obţinându-se doar delegarea unui grefier de la Judecătoria Calafat . 

Suplimentarea personalului se impune şi în cadrul compartimentului arhivă (ce 

funcţionează în prezent cu 2 grefieri arhivari) pentru a înlătura orice fel de deficienţe 

în ceea ce priveşte circuitul dosarelor în instanţă. 

Sectia II Civila: 

 În cursul anului 2014 au avut loc unele modificări privind componenţa Secţiei 

a II a Civilă în sensul că de la data de 01.04.2014, doamna judecător Alina Tăruş a 

fost delegată la această secţie de la Secţia I Civil în locul doamnei judecător Cristina 

Colceag(aflată în concediu pentru îngrijirea copilului). 

 În luna octombrie 2014, doamna judecător Carmen Rotaru a fost transferată la 

Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, iar în locul acesteia a fost definitivată 

doamna judecător Alina Tăruş. 

 Cu privire la personalul auxiliar de specialitate - în luna februarie 2014 s-a 

pensionat doamna grefier Fleancu Alexandrina în locul acesteia fiind transferat 

domnul grefier Ancuţa Cătălin de la Secţia I Civil. În luna iunie 2014 s-a pensionat 

doamna grefier Marin Tanţa în locul acesteia, definitivându-se, doamna grefier Goşea 

Gabriela. 

 Începând cu 15.10.2014, doamna grefier Panait Cristina a fost repartizată pe 

perioadă determinată în cadrul Secţiei II Civil. 
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 Până la data de 30.06.2014, o 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 a creeat nemulţumiri în rândul justiţiabililor şi avocaţilor. 

Sectia Penala: 

La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, funcţionează un număr de 

12 judecători care constituie 12 complete de fond, 3 complete de apel şi 3 complete 

de recursuri/contestaţii, precum şi un număr total de 13 grefieri din care 9 grefieri de 

şedinţă, 3 grefieri în cadrul biroului executări penale şi grefierul şef secţie. 

În cursul anului 2014 au avut loc unele modificări privind componenţa Secţiei 

Penale şi pentru cauze cu minori, în sensul că prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii a fost desfiinţată Secţia de Minori şi Familie din cadrul Tribunalului 

Dolj, iar cauzele aflate pe rol şi cele înregistrate ulterior în materie penala au revenit 

Secţiei penale, dar fără a fi transferat vreun judecător sau grefier din cei care îşi 

desfăşurau activitatea în cadrul secţiei desfiinţate. 

Mai mult, începând cu data de 01.04.2014 doamna judecător Meleacă Mirtha a 

fost transferată la Curtea de Apel Craiova şi în locul acesteia, a fost transferata 

doamna judecător Vali Ştefania Ileana – Niţă. 

 Cu privire la personalul auxiliar de specialitate - în luna aprilie 2014 a fost 

numită la secţie doamna grefier Carmen Angela Ghiţă – absolvent al SNG în locul 

doamnei grefier Raluca Tunsoiu care a fost transferată la Secţia I Civilă, din data de 

21 iulie 2014 a fost transferată la biroul executări penale doamna grefier Alina Iova 

în locul doamnei grefier Bîrsoghe Margareta transferată la Sectia I civilă şi a doamnei 

grefier Cornelia Sfîrlează detaşată la Curtea de Apel Craiova, iar din data de 

15.10.2014 a fost transferat domnul grefier Fabien Bordea şi temporar la serviciul 
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arhivă pe probleme de registratură sectie penală şi pentru cauze cu minori doamna 

Althahbi Teodora 

Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

În cursul anului 2014 au survenit unele modificări privind componenţa Secţiei 

de contencios administrativ şi fiscal, pe parcursul anului fiind repartizaţi la secţie 

domnii judecători Oprea Marin, Dorin Grecu şi Carmen Rotaru, în condiţiile în care 

doamna judecător Alina Marinescu s-a aflat în concediu de maternitate în perioada 

martie – septembrie, iar doamna judecător Carmen Iliescu a obţinut transferul la 

Tribunalul Bucureşti începând cu data de 15.10.2014. 

Măsurile de suplimentare a numărului judecătorilor din cadrul Secţiei de 

contencios administrativ şi fiscal au fost justificate de complexitatea crescută a 

cauzelor aflate pe rolul acestei secţii şi pentru realizarea unui management eficient al 

resurselor umane prin echilibrarea volumului de activitate între secţiile instanţei, 

avându-se în vedere volumul de activitate al fiecărei secţii, natura cauzelor şi 

specificul fiecărei secţii, precum şi dinamica cazuisticii Secţiei contencios 

administrativ şi fiscal în condiţiile politicilor fiscale şi de salarizare unitară a 

funcţionarilor publici, promovate de Executiv şi Legislativ în contextul economic 

delicat traversat. 

Aşadar, multitudinea modificărilor legislative survenite imprimă un grad sporit 

de dificultate cazuisticii specifice Secţiei contencios administrativ. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, pe parcursul anului 2014 

compartimentul grefă a funcţionat cu un număr de 12 grefieri, încercându-se 

acordarea de sprijin în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, însă se apreciază că 

numărul acestora nu corespunde volumului ridicat de activităţi pe care aceştia le 

desfăşoară, aceasta cu atât mai mult cu cât numeroasele modificări ale 

Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti au multiplicat excesiv 

complexitatea operaţiunilor şi responsabilităţile personalului auxiliar. 
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Insuficienţa personalului auxiliar se reclamă şi în cadrul compartimentului 

arhivă (ce funcţionează în prezent cu 2 grefieri), volumul mare de activitate 

determinând şi unele deficienţe în ceea ce priveşte circuitul dosarelor în instanţă, ceea 

ce afectează actul de justiţie. 

Totodată, la jumătatea anului 2014 a avut loc mutarea sediului unor secţiilor 

civile din cadrul Tribunalului Dolj (între care şi Secţia contencios administrativ şi 

fiscal) la sediul provizoriu din str. Brestei nr. 129, Craiova, ceea ce a determinat şi o 

serie de dificultăţi în ceea ce priveşte circuitul dosarelor în instanţă, cauzate de 

mutarea arhivei la sediul provizoriu şi depozitarea dosarelor în diferite spaţii şi la 

adese diferite. 

Unele probleme s-au ivit şi ca urmare a scindării arhivei Secţiei CAF de arhiva 

Secţiei a II-a Civilă, survenită cu ocazia mutării la sediul provizoriu din str. Brestei 

nr. 129, înregistrându-se unele erori de separare a dosarelor aparţinând celor două 

secţii, în condiţiile în care la vechiul sediu din str. Brestei nr. 12 aceste secţii aveau 

arhivă comună, dat fiind că până în 2006 fuseseră reunite într-o sigură secţie. 

Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale: 

In cursul anului 2014 în cadrul secţiei au funcţionat în medie 14 judecători, iar 

spre sfârşitul anului 15 judecători,  având loc mai multe schimbării în sensul că în 

februarie 2014 judecător Caimac Maria Adriana a intrat în concediu medical şi apoi 

în  concediu de maternitate, revenind în activitate în octombrie 2014,  judecător Vlad 

Marinela a funcţionat în cadrul secţiei, începând cu 14.04.2014 mai întâi delegată şi 

apoi definitiv,  judecător Ilie Silviu Vişan   a promovat la Curtea de Apel Oradea   

începând cu 01.07.2014, iar judecător Roxana Maria Hartamnn a fost transferată  în 

cadrul secţiei începând cu 01.10.2014. 

De asemenea în cadrul secţiei au funcţionat 15 asistenţi judiciari, precum şi 14 

grefieri din care 2 lucrează în arhivă, un aprod, doar 12 fiind grefieri de şedinţă. 

Dintre  aceştia una dintre doamnele grefier, respectiv Stoican Lucia s-a aflat o parte 
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din an în concediu de maternitate, doamna grefier Devesel Mădălina este încadrată pe 

durată determinată, este la început de activitate, în formare,  una dintre doamnele 

grefier doamna Jieanu Mariana desfăşoară activitate de dactilograf, activitate 

necesară în continuare, iar doamna grefier Belu Simona a funcţionat în cadrul secţiei 

din aprilie 2014. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, deşi a fost suplimentat numărul acestuia 

pe parcursul anului 2014 se apreciază că numărul tot nu corespunde volumului ridicat 

de activităţi pe care le desfăşoară grefierii, complexităţii activităţii sporită prin 

introducerea prin noul cod de procedură civilă a procedurii regularizării (care 

presupune numeroase comunicări făcute părţilor, urmărirea împlinirii  termenelor 

pentru fiecare act de procedură, în fiecare dosar) şi prin modificarea regulamentului  

de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti (scanarea rezoluţiilor adăugată din 

anul 2014).   

Insuficienta personalului auxiliar îngreunează mult şi activitatea din  cadrul 

compartimentului arhivă ce funcţionează în prezent cu 2 grefieri arhivari, volumul 

mare de activitate determinând şi unele deficienţe în ceea ce priveşte circuitul 

dosarelor în instanţă, ceea ce afectează actul de justiţie. 

I.1.5. Probleme de management ale instanţei 

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 
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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.   

 Principalele probleme cu care ne-am confruntat pe parcursul anului 2014 au 

fost urmatoarele: 

I. 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. 

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 2014, 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. 

 Cresterea stocului de dosare in acest an a avut drept cauza principala relocarea 

activitatii de judecata a celor patru sectii ale instantei, relocare care a presupus 
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refacerea procedurilor de citare in toate dosarele aflate pe rolul acestor sectii, cu 

consecinta pirderii unor termene de judecata. 

 De asemenea, ca urmare a reorganizarii arhivei, in perioada vacantei 

judecatoresti nu s-au primit dosare in calea de atac de la instantele arondate, acest 

aspect avand drept consecinta inaintarea in calea de atac in cursul lunii septembrie a 

unui numar de cca 2000 de dosare, cauze in care a trebuit efectuata procedura 

prealabila, fiind dificil de solutionat pana la sfarsitul anului. 

Factorii suplimentari 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; 
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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;  

d) crearea de informaticienii instantei de rapoarte care sa permita o permanenta 

monitorizare a duratei datei recomandate si a duratei primului termen de judecata, 

precum si a modalitatii in care se realizeaya lucrarile in procedura prealabila de catre 

grefierii de sedintaş 

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; 
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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. 

  II.. O prima si stringenta problema in anul 2014 a constituit-o intrarea in 

vigoare a noilor coduri de drept material si procesual penal. Fata de acest eveniment, 

a fost necesar a se organiza activitatea de instanta intr-o modalitate care sa 

corespunda noilor instituitii astfel create. Pentru a face fata valului de contestatii 

promovate in materie penala pentru invocarea legii penale mai favorabile s-au creat 

cu titlu temporar, in perioada mai iulie 2014, trei complete pentru a solutiona cauze 

cu acest obiect, complete care au functionat cu judecatori din cadrul Sectiei I Civil. 

 III. 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 
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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.  

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. 

IV.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. 

V. Procesul de comunicare la nivelul Tribunalului Dolj a fost dificil pe 

parcursul anului 2014, mediul organizational confruntandu-se, ca urmare a acestui 

fapt, cu situatii de criza in plan intern, cu conflicte interpersonale, cu deficit de 

motivare.  Astfel, Tribunalul Dolj, ca instanta intermediara, este o instanta care se 

confrunta cu o cronica fluctuatie de personal, in principal de judecatori. De asemenea, 
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este prima instanta la care functioneaza complete colegiale. Acest lucru a dat nastere 

nu de putine ori la conflicte interpersonale, 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.  

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 
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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 recomandabil a se lua in calcul opiniile personalului 

instantei asupra performantei instantei, asupra punctelor slabe si propunerilor de 

imbunatatire, 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 realizeaza in mod periodic 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, 

fiind un important ajutor in vederea imbunatatirii situatiei existente. 

 Pentru conducerea instantei, este necesara a se continua 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 
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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. 

 VI. O provocare importanta a anului 2014 a fost aceea de a gestiona 

infrastructura instantei si a instantelor arondate, aceasta urmand, insa, a fi tratata in 

sectiunea urmatoare. 

Sectia I Civila: 

În cursul lunii iunie 2014 a avut loc însă mutarea sediului Secţiei I Civil la 

sediul provizoriu din str. Brestei nr. 129, Craiova, ceea ce a determinat reorganizarea 

activităţii secţiei în sensul reducerii numărului şedinţelor de judecată ce se desfăşoară 

în prezent în singura sală alocată spre folosinţă exclusivă.  

Numărul mare de cauze înregistrate pe rolul fiecărui complet de judecată a 

determinat întârzieri ale şedinţelor de judecată programate în timpul II, iar 

dimensiunile reduse ale acestei săli de judecată, în raport de necesităţile impuse de 

buna desfăşurare a activităţii judiciare, au generat o altă serie inconveniente, 

justiţiabilii fiind nevoiţi să mai aştepte pe hol strigarea cauzelor la care participă. 

Aceste situaţii au determinat reorganizarea orarului completurilor de judecată. 

Sectia II Civila: 

În anul 2014, la nivelul Secţiei II Civil au existat probleme cu privire la 

managementul resurselor umane-şi aici se impune suplimentarea numărului 

grefierilor arhivari . Numărul insuficient al sălilor de judecată a dus la întârzierea 

începerii şedinţelor fapt ce a nemulţumit de multe ori toţi participanţii la procesul 

civil.  
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La nivelul secţiei , au fost unele discuţii, mai ales după mutarea în sediul situat în str. 

Brestei nr.129 dar cultivarea conceptului de echipă şi de lucru în echipă ar putea duce 

la îmbunătăţirea relaţiilor stabilite între membrii colectivului. 

Sectia Penala: 

La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, funcţionează un număr de 

12 judecători care constituie 12 complete de fond, 3 complete de apel şi 3 complete 

de recursuri/contestaţii, precum şi un număr total de 13 grefieri din care 9 grefieri de 

şedinţă, 3 grefieri în cadrul biroului executări penale şi grefierul şef secţie. 

În cursul anului 2014 au avut loc unele modificări privind componenţa Secţiei 

Penale şi pentru cauze cu minori, în sensul că prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii a fost desfiinţată Secţia de Minori şi Familie din cadrul Tribunalului 

Dolj, iar cauzele aflate pe rol şi cele înregistrate ulterior în materie penala au revenit 

Secţiei penale, dar fără a fi transferat vreun judecător sau grefier din cei care îşi 

desfăşurau activitatea în cadrul secţiei desfiinţate. 

Mai mult, începând cu data de 01.04.2014 doamna judecător Meleacă Mirtha a 

fost transferată la Curtea de Apel Craiova şi în locul acesteia, a fost transferata 

doamna judecător Vali Ştefania Ileana – Niţă. 

 Cu privire la personalul auxiliar de specialitate - în luna aprilie 2014 a fost 

numită la secţie doamna grefier Carmen Angela Ghiţă – absolvent al SNG în locul 

doamnei grefier Raluca Tunsoiu care a fost transferată la Secţia I Civilă, din data de 

21 iulie 2014 a fost transferată la biroul executări penale doamna grefier Alina Iova 

în locul doamnei grefier Bîrsoghe Margareta transferată la Sectia I civilă şi a doamnei 

grefier Cornelia Sfîrlează detaşată la Curtea de Apel Craiova, iar din data de 

15.10.2014 a fost transferat domnul grefier Fabien Bordea şi temporar la serviciul 

arhivă pe probleme de registratură sectie penală şi pentru cauze cu minori doamna 

Althahbi Teodora. 
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Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

La Secţia de contencios administrativ şi fiscal, există unele probleme în ceea ce 

priveşte managementul resurselor umane (cu referire la personalul auxiliar), aşa cum 

s-a arătat supra, impunându-se suplimentarea numărului grefierilor arhivari 

îndeosebi. 

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.  

De la jumătatea anului 2014 a avut loc însă mutarea sediului unor secţii civile 

din cadrul Tribunalului Dolj (între care şi Secţia contencios administrativ şi fiscal) la 

sediul provizoriu din str. Brestei nr. 129, Craiova, ceea ce a permis alocarea unei săli 

spre folosinţă exclusivă Secţiei  CAF, ceea ce a dus la o mai bună organizare a 

succesiunii completurilor de judecată, însă dimensiunile extrem de reduse ale acestei 

săli de judecată au determinat o altă serie de dificultăţi în ceea ce priveşte capacitatea 

sălii, justiţiabilii fiind nevoiţi să mai aştepte pe hol strigarea cauzelor în care sunt 

părţi. 

Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale: 

La Secţia  Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, există unele probleme în 

ceea ce priveşte managementul resurselor umane, cu referire la personalul auxiliar, 

impunându-se suplimentarea numărului grefierilor de şedinţă la cel puţin un grefier 

pentru fiecare judecător şi suplimentarea numărului de grefieri  arhivari. 

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 



62 

 

de judecată, fapt ce creează nemulţumiri în rândul justiţiabililor şi avocaţilor. De 

asemenea faptul că activitatea se desfăşoară într-o singură sală de judecată pentru 15 

judecători, 15 completuri de judecată impune stabilirea şedinţelor de judecată o dată 

la două săptămâni, ceea ce de asemenea duce la întârzieri în judecarea cauzelor. 

I.2 Infrastructura si capacitatea instituțională a instanței 

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 si-a desfăşurat 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 au fosr amenajate 5 săli de judecată şi 16 birouri pentru judecătorii şi 

grefierii celor 5 secţii ale Tribunalului Dolj. 

 Suprafaţa ocupată de aceste birouri era de 459 m.p., iar numărul de personal 

care si-a desfasurat activitatea în acest spaţiu era de 121 de persoane, practic 3,79 

m.p. revenind 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 era sub 1 m.p.. 

 Am evidenţiat toate aceste aspecte special pentru a arăta situaţia deosebit de 

grea în care se desfasura activitatea instanţei. 

 În cea de-a doua clădire a tribunalului, alcătuită din  parter şi etaj, au fost 

amenajate arhivele secţiilor Tribunalului Dolj, birouri pentru studierea dosarelor, o 

sală de şedinţă, registratura, Biroul de expertize, cabinetul medical , camera 

serverelor şi îşi desfasurau activitatea 30 de persoane . 
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 Situaţia era deosebit de gravă în ceea ce priveşte spaţiul destinat arhivelor, 

întrucât într-o suprafaţă de cca 150 m.p. erau 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. 

 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.  

 Starea extrem de precara a sediului instantei a determinat la nivelul 

Ministerului Justitiei urgentarea demersurilor necesare edificarii unui nou sediu. 

In data de 07.05.2014 a avut loc predarea amplasamentului destinat realizarii 

investitiei catre constructor. 

 Edificarea acestui obiectiv a implicat în prealabil demolarea uneia dintre 

construcţiile existente în perimetrul Tribunalului Dolj şi relocarea pe toată durata 

executării obiectivului, atât a personalului şi a bunurilor existente în respectiva 

clădire, cât şi a personalului şi bunurilor aflate în clădirea destinată în prezent 

activităţii arhivei curente a instanţei. 

 În acest sens, demersurile conducerii Tribunalului Dolj s-au orientat spre 

obţinerea de la autorităţile administraţiei locale, cu titlu gratuit a unui spaţiu care să 

permită preluarea şi desfăşurarea unei părţi din activitatea instanţei. 

 Prin adresa nr. 28774/28.03.2014 a Primariei Craiova am fost anuntati ca ni se 

pun la dispozitie cu titlu gratuit, incepand cu data de 15.05.2014,  3 nivele din 
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cladirea situata in Craiova, Str Brestei nr. 97, jud. Dolj, şi anume parterul şi primele 

două etaje, sub condiţia aprobarii acestei masuri de catre Consiliul Local Craiova. 

De asemenea, conducerea Tribunalului Dolj a initiat demersuri in vederea 

identificarii unui spaţiu care să asigure desfăşurarea activităţii arhivei de conservare a 

tribunalului, situaţie rezolvată prin încheierea unui protocol în data de 17 aprilie 2014 

cu Universitatea din Craiova, institutie care a pus la dispoziţia instanţei, cu titlu 

gratuit, un spaţiu corespunzător pentru depozitarea într-o proporţie de 60% a acestui 

tip de arhivă. 

Acest protocol are ca obiect o suprafaţă de 611 mp situată  la parterul Caminului 

nr.11 din Craiova, Str Brestei nr. 146.  

Prin adresele nr. SJANDJ -820 –R /23.04.2014 si nr. SJANDJ -821 –R 

/23.04.2014  eliberate de Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Nationale s-a avizat 

favorabil atat spatiul mentionat, cat si transferarea unor fragmente de arhiva in incinta 

acestuia. 

Ca urmare, incepand cu data de 24.04.2014, s-a inceput procedura de transfer a 

unui fragment al fondului arhivistic al instantei in noul spatiu. 

 La data de 12.05.2014 s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor la investitia 

"Extindere sediu Tribunal Dolj". 

 Investitia, in valoare totala de 54.315 mii RON, potrivit HG 164/2013, din care 

valoarea de executie este de 35.761,376 RON este planificata a se finaliza la data de 

18.12.2015, data incepand cu care va avea loc mobliarea acesteia, dotarea sa cu 

echipamentele necesare unei bune functionari si relocarea personalului instantei. 

 Pana in prezent s-au edificat subsolul si parterul, precum si o parte din etajul I. 

 Noul sediu va avea o suprafata de cca 9000 mp, si se preconizeaza ca va 

asigura urmatoarele facilitati: 
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 Sali de judecata – in urma edificarii noului sediu vom detione si folosi un 

numar total de 10 sali de sedinta, fata de cele 6 existente. Avand in vedere ca in 

prezent exista 2 si 3 timpi de judecata, acest lucru vine in sprijinul 

justitiabililor pentru a ajuta la o mai eficienta realizare a actului de justitie prin 

eliminarea timpilor de asteptare 

 Camere de consiliu:  - in vechiul sediu nu aveam posibilitatea de a amenaja 

nici o camera de consiliu, fiind evidentiate in raportul CSM ca una din 

instantele cu risc de blocare a activitatii pe Noul Cod de procedura civila;  

- in noul sediu vom avea amenajate 8 camere de consiliu pentru a 

putea pune in practica prevederile NCPC in vigoare de la data de 

01.01.2016; 

 Camere de audiere martori sub acoperire: - in prezent nu avem, fiind folosit 

biroul presedintelui de instanta 

- in noul sediu vom avea o camera 

doar cu aceasta destinatie; 

 Camere audiere minori: - in prezent nu avem, folosindu-se birourile 

judecatorilor; 

- in noul sediu vom avea o camera cu aceasta destinatie, care va fi 

dotata, daca se vor asigura fonduri, dupa modelul AUDIS, astfel 

incat sa permita  audierea asistata de psiholog inclusiv a minorilor 

victima a infractiunilor sau abuzurilor, precum si o reala analiza a 

depozitiei; 

 Spatii de arhiva pentru arhiva de conservare (cca 5 km de arhiva) care in 

prezent este pastrata pe fragmente, partial in conditii extrem de improprii in 

subsolul cladirii – monument istoric si parte intr-un spatiu pus la dispozitie cu 

titlu gratuit; in noul sediu sunt prevazuti peste 880 mp pentru acest tip de 

arhiva; 

 Spatiu corect amenajat pentru arhiva curenta, precum si sala de studiu moderna 

pentru public; 

 Spatiu pentru documente cu caracter secret si confidential; 
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 Spatii detinuti care sa respecte standardele europene sub aspectul modalitatii de 

impartire si dotare a acestora; 

 Alte facilitati care in prezent nu exisa in vechiul sediu: 

a. posibilitatea de a asigura fluxurile corecte de instanta : 4 intrari separate 

pe categorii de persoane, sisteme de paza adecvate, sali de sedinta 

moderne si cu intrare distincta pentru judecatori si public; in vechiul 

sediu judecatorii intrau in sala de sedinta printre justitiabili, inclusiv 

judecatorii care solutioneaza cauze penale; 

b. birouri pentru judecatori care sa le asigure posibilitatea de a sta doar cate 

doua sau trei persoane in birou, fata de birourile existente, in care 

functionau intre 6 si 14 judecatori in acelasi birou; 

c. birouri pentru vicepresedinti – in prezent nu exista; 

d. birouri de grefieri care sa asigure posibilitatea de a lucra maxim 4 

persoane in birou, fata de birourile existente in care functioneaza intre 12 

si 24 de oameni in birou; 

e. sala Adunare generala instanta – in prezent are loc in biroul 

Presedintelui 

f. sala sedinte Colegiu conducere – in prezent are loc in biroul 

Presedintelui 

g. sala conferinte si seminarii, dotata cu cabine de traducatori, daca se va 

asigura finantare – in prezent acestea se desfasoara cu ajutorul altor 

institutii care detin astfel de facilitati: Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Drept, Camera Notarilor; 

h. biblioteca – in prezent in biroul Presedintelui 

i. 2 lifturi 

j. sali sedinta sectii pe fiecare nivel pentru sedintele de invatamant 

profesional, studiu profesional – in prezent nu exista; 

k. sistem integrat de climatizare; 

l. mobilier complet nou pentru salile si birourile noului sediu; 
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m. daca se va asigura finantare dotari noi IT – calculatoare, imprimante, 

xeroxuri; 

n. sistem de supraveghere interioara si exterioara; 

o. dotari moderne de PSI – in prezent avem doar extinctoare; 

 De asemenea, speram sa dotam salile de sedinta si camerele de consiliu cu 

afisaj electronic pentru liste de sedinta, astfel incat justitiabilii sa poata 

cunoaste care dosar este in curs de judecata; aceste tipuri de afisaje sunt cu 

deosebire relevante in ce priveste camerele de consiliu care vor trebui sa 

functioneze dupa data de 01.01.2016 . 

Cladirea folosita anterior pentru arhiva este dezafectata si s-a intocmit nota de 

fundamentare de demolare, in vederea realizarii unui spatiu de parcare suprateran, 

mentinerea sa nefiind nici necesara si nici posibila, datorita unui grad mare de uzura 

si dispunerii in teren in mod impropriu raportat la noua constructie. 

În anul 2014 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 la inceputul anului 2013 isi desfasura activitatea un număr de 46 

de persoane.  

Aceasta cladire a fost demolata pentru a se putea realiza investitia mentionata 

anterior. 
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În anul 2014, dotarea cu echipamente IT a instanţelor din raza de activitate a 

Tribunalului Dolj a fost următoarea: 

Nr. 

crt. 

Instanţa Servere Calculatoare

1. Tribunalul 

Dolj 

8 211

2. Judecătoria 

Craiova 

8 154

3. Judecătoria 

Băileşti 

7 34

4. Judecătoria 

Calafat 

7 22

5. Judecătoria 

Filiaşi 

7 23

6. Judecătoria 

Segarcea 

7 21

 Total 44 465

În general echipamentele au funcţionat în parametrii normali, excepţie făcând 

câteva staţii de lucru la care au cedat componente datorită vechimii şi uzurii 

echipamentelor, probleme ce au fost rezolvate cu succes de Biroul IT 

Activitatea biroului IT, pe parcursul anului 2014 a fost următoarea: 

Pe parcursul anului au fost instalate pachete de actualizare ale aplicaţiei 

Ecris, furnizate de Ministerul Justiţiei. Aceste pachete rezolva cea mai mare parte a 

problemelor sesizate în funcţionarea aplicaţiei Ecris.  

La sfârşitul anului 2014 a fost instalată la Tribunalul Dolj şi la toate instanţele 

din raza sa de activitate aplicaţia STATIS dezvoltată şi furnizată de Biroul de 

statistică al Consiliului Superior al Magistraturii. 
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Pe parcursul anului 2014 s-a continuat implementarea proiectului de 

înregistrare a tuturor şedinţelor de judecată, în toate sălile de şedinţe de la toate 

instanţele din raza de activitate a Tribunalului Dolj. 

În cursul desfăşurării acestui proiect s-a suplimentat numărul de servere şi de 

calculatoare la fiecare instanţă astfel: 

- câte 1 server pentru înregistrare/instanţă 

- câte 1 calculator pentru înregistrare pentru fiecare sală de şedinţă 

- câte 1 calculator pentru transcript(redare) pentru fiecare sală de şedinţă 

- UPS-uri, dulapuri de comunicaţii, microfoane, staţii audio, mixere pentru 

fiecare sală de şedinţe 

Biroul IT a reuşit, datorita cooperării strânse între membrii acestuia precum şi 

a mobilizării exemplare, să ducă toate operaţiile la bun sfârşit, fără întârzieri şi avarii, 

şi, mai mult, să ofere sprijin şi altor instanţe pentru buna desfăşurare a activităţii 

acestora. 

Tribunalul Dolj a fost una dintre instanţele pilot care au participat la 

dezvoltarea şi testarea noului ECRIS, prin observaţii şi sugestii adresate 

dezvoltatorilor. Elaborarea acestora s-a făcut de către biroul IT, în urma sesizărilor 

primite de la utilizatorii ECRIS, după ce în prealabil au fost analizate şi sintetizate. 

Biroul IT s-a implicat asiduu în activitatea instanţelor de judecată prin 

realizarea de rapoarte care au ajutat, pe de o parte, la verificarea şi îmbunătăţirea 

modului de lucru cu aplicaţia Ecris, şi pe de altă parte la culegerea datelor statistice, 

necesare diferitelor situaţii referitoare la dosare şi activitatea de judecată, anterior 

implementării modului de statistică.  

Datorită implementării noului sistem ECRIS 4, programele de raportare 

concepute si dezvoltate de Biroul IT au fast adaptate noilor condiţii şi cerinţe, astfel 



70 

 

că în momentul de faţă se poate spune că Biroul IT al Tribunalului Dolj dispune de 

cel mai complet şi complex sistem de raportări bazat pe informaţiile preluate prin 

sistemul ECRIS 4. 

În ceea ce priveşte pagina de intranet a instanţei, au fost publicate pe intranet, 

la solicitarea conducerii următoarele: 

- Ordine de serviciu 

- Hotărâri de colegiu 

- decizii 

- convocatoare 

- Jurisprudenţa (CEDO, Curtea Constituţionala, ICCJ, CEJ) 

- Învăţământ profesional 

- practica neunitara 

- norme PSI 

- modele de procese verbale utile 

- materiale referitoare la seminariile organizate de Tribunalul Dolj 

- şi alte materiale de interes pentru personalul instanţelor 

Biroul IT a continuat să îmbunătăţească aplicaţiile dezvoltate în anii anteriori, 

respectiv: 

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

a echipamentelor IT 
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- aplicaţie de pontaj electronic, implementată la toate instanţele din raza de 

activitate a Tribunalului Dolj 

- aplicaţie de telefoane 

- aplicaţia de registratură folosită pentru evidenţa documentelor 

administrative ale instanţei 

- aplicația de evidență a dosarelor suspendate 

- aplicaţie pentru evidenţa dosarelor mai vechi în sistem, aplicaţie ce culege o 

parte din date din Ecris, ajutând astfel la un mod de lucru cât mai corect în Ecris. 

Această aplicaţie a uşurat mult munca persoanelor desemnate să realizeze situaţiile 

solicitate privitoare la vechimea dosarelor în sistem, mai ales prin faptul că marea 

majoritate a datelor sunt culese din Ecris, iar vechimea este calculată automat dacă se 

completează data înregistrării în sistem a dosarului. 

Prin aplicaţiile dezvoltate de Biroul IT (Rapoarte, Inventar, Carte de 

Telefoane, Pontaj, Dosare Vechi, Registratură, Dosare  suspendate etc.), s-a 

îmbunătăţit considerabil activitatea instanţei, fiind puse la dispoziţia utilizatorilor 

diverse instrumente pentru uşurarea sarcinilor de serviciu şi îmbunătăţirea 

rezultatelor. 

Nu au fost omise nici operaţiile de mentenanţă şi back-up ale aplicaţiilor care 

rulează în cadrul instanţelor, pentru a fi evitate situaţii neplăcute cauzate de pierderea 

accidentală a datelor, respectiv: 

- aplicaţia ECRIS 

- aplicaţiile folosite de Biroul Contabilitate 

- aplicaţiile dezvoltate local (cele enumerate mai sus) 
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Securizarea reţelei interne LAN reprezintă o prioritate pentru Biroul IT, astfel 

că s-au luat masuri suplimentare de siguranţă, care implică: 

- teste interne de siguranţă 

- instalarea, configurarea şi actualizarea software-ului antivirus. 

O mare contribuţie în activitatea Tribunalului Dolj pe anul 2014 a Biroului IT 

a fost operaţia de mutare a unei părţi din activitate instanţei într-un sediu temporar, 

având în vedere faptul că în primăvara anului 2014 s-au început lucrările pentru 

construirea unui nou sediu care să corespundă necesităţilor instanţei. 

Activitatea biroului IT a constat în demontarea reţelei de calculatoare  din 2 

din vechile clădiri ale Tribunalului Dolj şi proiectarea şi executarea unei reţele LAN 

în sediul temporar. Ulterior proiectării şi executării reţelei LAN, Biroul IT a procedat 

la punerea în funcţiune şi configurarea tuturor staţiilor de lucru, a imprimantelor şi a 

multifuncţionalelor la noul sediu. Aceste lucrări au fost efectuate, în cea mai mare 

parte, în perioada vacanţei judecătoreşti, astfel că, începând cu septembrie 2014 

activitatea Tribunalului s-a putut continua în parametrii corespunzători, din punct de 

vedere informatic, la noul sediu. 

Biroul IT, împreună cu firma ce asigură garanţia echipamentelor ce compun 

sistemul de înregistrare a şedinţelor de judecată a procedat la mutarea a 4 din aceste 

sistem de înregistrare în cele 4 săli de şedinţă de şedinţă amenajate la sediul temporar. 

Cu sprijinul Departamentului de Informatică din cadrul Ministerul Justiţiei, 

Biroul IT a procedat la crearea unei legături de comunicaţii între sediul temporar şi 

vechiul sediu al Tribunalului Dolj, având în vedere că serverele aplicaţiilor folosite în 

activitatea curentă a instituţiei au rămas la vechiul sediu, asigurând astfel buna 

funcţionare a instituţiei. Referitor la sistemul de supraveghere al arhivelor, Biroul IT 

a procedat la demontarea camelor de supraveghere din vechile spaţii (desfiinţate) şi 

montarea şi configurarea acestora în noile spaţii destinate arhivei. 
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Pe parcursul anului 2014, Biroul IT a procedat la instalarea unui sistem de 

înregistrare audio folosit la înregistrarea şedinţelor de colegiu. 

Este de subliniat imprejurarea ca echipamentele instantei – calculatoare, 

imprimante, copiatoare – sunt afectate de un grad mare de uzura, necesitand in mod 

constant reparatii. 

Modificarile de prag valoric din legislatia de achizitii publice au permis si la 

nivelul Tribunalului Dolj incheierea de contract de furnizare tonere cu ECOCART, 

firma care asigura nu doar tonerele, ci si echipamentele – imprimante, 

multifunctionale, copiatoare – in care sunt folosite aceste tonere, precum si rapida lor 

inlocuire sau reparare in caz de defectiune. 

Personalul acestei firme a fost extrem de prompt, permitand ca, la nivelul 

instantei si instantelor arondate activitatea sa se desfasoare mult mai fluent si mai 

eficient decat daca ar fi fost necesara folosiorea dotarilor instantei, care si asa sunt 

insuficiente. 

In noul sediu se preconizeaza a se realiza dotarea cu echipamente noi si 

moderne. 

In ce priveste instantele arondate, situatia sediilor acestora este de asemenea 

deosebit de grea. 

Sediul Judecatoriei Filiasi si al Judecatoriei Segarcea au necesitat efectuarea 

de reparatii. De altfel, pentru sediul Judecatoriei Segarcea s-a realizat expertiza 

tehnica de evaluare in vederea efectuarii de reparatii capitale, fara, insa, ca pana in 

prezent sa se poata continua aceasta procedura, din lipsa de fonduri. 

Sediul Judecatoriei Calafat este impropriu desfasurarii activitatii, demersurile 

conducerii acestei instante si ale conducerii Tribunalului Dolj orientandu-se spre 

obtinerea de la autoritatile locale a unui nou sediu, in prezent procedura de inlocuire a 

acelor doua sedii fiind in derulare la nivelul Ministerului Justitiei. 
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In ce priveste Judecatoria Bailesti, aceasta nu beneficia de sediu propriu. Ca 

atare, demersurile conducerii Tribunalului Dolj si ale Curtii de Apel Craiova s-au 

concentrat in vederea obtinerii unui astfel de spatiu, in prezent fiind, de a semenea in 

derulare la nivel de Ministerul Justitiei procedura de dezmembrare a imobilului care 

adaposteste atat Judecatoria Bailesti, cat si Parchetul de pe langa Judecatoria Bailesti, 

in vederea stabilirii spatiului deja ocupa de instanta cu titlu de sediu propriu. 

Judecatoria Craiova, una din cele mai incarcate instante din tara, are, la 

randul sau, o situatie dificila atat in ce priveste spatiul de arhiva, cat si in ce priveste 

spatiu destinat activitatii de instanta efective. 

Avand in vedere numarul mare de personal al acesteia, gradul de aglomerare 

al incaperilor din instanta, numarul mereu crescator de cauze, pentru Judecatoria 

Craiova este necesara efectuarea de demersuri in vederea obtinerii unui nou spatiu. 

Bugetul alocat Tribunalului Dolj în anul 2014 ( la titlul II-bunuri şi servicii a 

reprezentat 95,74% din bugetul anului anterior şi 44,82% din bugetul propus) a fost 

de 69212954 LEI, fiind deschise credite în valoare de 69208257 LEI, având 

următoarea structură: 

Capitol 61.01 

I. 65464126 LEI – cheltuieli de personal; 

II. 1863226 LEI – bunuri şi servicii; 

VI.    12410 LEI – acţiuni de sănătate; 

XII   260000 LEI –cheltuieli de capital- active nefinanciare  

Capitol 54.01 Alte servicii publice generale ( onorarii avocaţi oficiu şi ajutor 

public judiciar) 

II. 1613192 – bunuri şi servicii 
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Execuţia bugetară totală a fost de 99,55% şi pe titluri se prezintă astfel: 

I. Cheltuieli de personal: 

          - Buget propus – fără hot. jud– 54276000 LEI 

 - Buget alocat total – 65464126 LEI 

 - Credite deschise – 65464126 LEI 

 - Plăţi nete de casă – 65161108 LEI 

 - Execuţie bugetară – 99,54 % 

Structura plăţilor nete de casă: 

- Salarii, delegaţii, chirii, contravaloare transport – 52920598 LEI 

- Contribuţii aferente plătite de angajator – 12098140 LEI 

- Medicamente – 142370 LEI 

II. Bunuri şi servicii: 

 - Buget propus – 4.157000 LEI 

 - Buget alocat total – 1863226 LEI 

 - Credite deschise – 1863226 LEI 

 - Plăţi nete de casă – 1856605 LEI 

 - Execuţie bugetară – 99,64 % 

Structura bunurilor şi serviciilor: 

- Bunuri şi servicii – 1514238 LEI 

 -    Reparaţii curente – 22480 LEI  
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Tribunalul Dolj 

 - lucrări reparaţii acoperiş Tribunalul Dolj clădirea principală = 7652 LEI 

- lucrări reparaţii auto = 3117 LEI 

Judecătoria Filiaşi 

- lucrări de reparaţii grup sanitar = 6599 

Judecătoria Segarcea 

- lucrări de reparaţii tavan fals şi arhivă = 5112 

- Bunuri de natura obiectelor de inventar – 25105 LEI reprezentând ştampile, 

telecomandă, sigilii, podium, linoleum, sigle, rafturi, contor trifazic, firme, 

sistem control acces, scaune, săli consiliu şi săli şedinţă, sistem supraveghere 

cu două camere exterioare, aparate telefonice, stingătoare, laptop, fişet 

metalic, autosuflantă, sistem detecţie incendiu pentru arhivă 

- Deplasări – 14409 LEI 

- Pregătire profesională – 500 LEI reprezentând curs funcţionar public 

- Alte cheltuieli – 270342 LEI din care: 

- prime de asigurare non-viaţă – 11150- RCA şi asigurări Casco pentru 

autoturisme  

- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii – 259192 LEI  (traduceri şi expertize 

medico-legale şi vărsăminte pentru persoanele cu handicap)        

VI. Acţiuni de sănătate: 

 - Buget propus – 36000 LEI 

 - Buget alocat total – 12410 LEI 

 - Credite deschise – 12410 LEI 
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 - Plăţi nete de casă – 12410 LEI – control medical periodic 

 - Execuţie bugetară – 100 % 

XII.   Active nefinanciare: 

 - Buget propus – 2535000 LEI 

 - Buget alocat total – 260000 LEI 

 - Credite deschise – 255303 LEI 

 - Plăţi nete de casă – 255302 LEI 

 - Execuţie bugetară – 100 % 

La acest titlu au fost alocate sume astfel: 248000 pentru servicii de proiectare, 

1899 pentru asistenţă tehnică proiectant şi 5403 plată CEZ studiu de soluţii pentru 

nou branşament electric. 

Capitol 54.01 Alte servicii publice generale ( onorarii avocaţi oficiu şi ajutor 

public judiciar) 

 - Buget propus – 1894000 LEI 

 - Buget alocat total – 1613192 LEI 

 - Credite deschise – 1613192 LEI 

 - Plăţi nete de casă – 1613192 LEI 

 - Execuţie bugetară – 100 % 

- Ajutor public judiciar – 1607992 LEI – onorarii avocaţi oficiu şi   ajutor 

public şi 5200 onorarii curatori 
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Structura cheltuielilor privind hârtia, coperţi dosare, materiale pentru copiator, 

contravaloarea utilităţilor, contravaloarea cheltuielilor gospodăreşti se prezintă astfel: 

Natura cheltuiala pe 

2014 

Tribunalul Dolj 

cant 2013 cant 2014 valoare 

ace 45 145 35,96 

agrafe 414 343 110,58 

pix 919 794 98,46 

creion 110 146 12,67 

lipici 74 92 67,31 

tus 32 43 19,73 

caiet student 71 82 223,70 

caiet 48 file 87 133 89,06 

perforator 30 41 380,28 

capsator 79 99 605,21 

capse 869 1020 290,90 

hartie copiator 3395 3830 42.552,83 

hartie scris 22 17 294,91 

coperti dosar 30850 46450 13.823,52 

dosar sina 1837 1245 262,45 

dosar incopciat 390 621 130,91 

biblioraft 31 178 582,70 

hartie ambalaj 470 660 155,50 

plic C4 12540 6670 1.157,91 

plic C5 51650 11230 696,26 

plic C6 6271 13630 507,04 

plic C4 cu fereastra   5950 1.106,70 

plic C5 cu fereastra   94000 7.341,40 

plic burduf 1326 1735 731,48 

sfoara 851 1209 2.647,71 
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cartus Lexmark T 642 135 69 21.390,00 

cartus Lexmark 

multifunctionala   91 42.861,00 

cartus HP pt fax 11   0,00 

cartus Xerox Phaser 10 6 2.826,00 

cartus cop Canon IR 

2270       

cartus copiator Xerox 26     

cart fax Brother 6000 

pag 12     

registre A 3 44 87 1.078,80 

registre A 4 160 271 1.680,20 

registre A 5 17 17 94,86 

Total materiale funct 112778 190904 143.856,02 

maturi 7 22 176,00 

detergent 6 8 40,00 

detartrant 20 16 160,00 

domestos 25 37 407,00 

cif 20 2 24,00 

soluţie gresie faianta 11 6 66,00 

praf curatat 13 16 33,60 

pronto mobila 2 8 136,00 

soluţie geam 3 13 110,50 

biocarpet 0 3 36,00 

praf curatat 0 0 0,00 

solutie parchet   8 152,56 

tub neon  32 51 433,50 

bec E 27 190 88 176,00 

bec E 14 10 16 48,00 
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becuri economice 44 44 792,00 

mouse 29 8 136,00 

tastatura calculator 20 11 242,00 

Total materiale gospod 432 357 3.169,16 

apa,canal     32.684,00 

gunoi     17.941,00 

gaze, en 

termica,motorina     45.450,00 

telefoane     9.975,00 

en electrica     91.510,00 

Total utilitati     197.560,00 

plicuri si recomandate     45.015,00 

TOTAL GENERAL     389.600,18 

 coli/dosar coli/dosar  

nr dosare pe rol      33.667,00 

chelt pe dosar rechizite     4,27 

nr coli h copiator/dosar   56,88 0,11 

cartuse/dosar     0,0049 

chelt poştale pe dosar     1,34 

chelt totala/dosar     11,57 

telefoane / dosar     0,30 

 

Natura cheltuiala 

pe 2014 

Jud Craiova 

cant 

2013 

cant 

2014 valoare 

ace   180 44,64

agrafe 78 266 85,76

pix 10 150 18,60

creion   105 9,11
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lipici 30 107 78,28

tus 2 0 0,00

caiet student 32 25 68,20

caiet 48 file 25 20 13,39

perforator 36 24 222,60

capsator 48 60 366,79

capse 803 875 249,55

hartie copiator 3535 4025 44.719,36

hartie scris     0,00

coperti dosar 56550 76200 22.677,12

dosar sina     0,00

dosar incopciat     0,00

biblioraft 24 47 153,86

hartie ambalaj 250 320 75,39

plic C4 11385 7830 1.359,29

plic C5 65500 10770 667,74

plic C6 17800 16500 613,80

plic C4 cu fereastra   12050 2.241,30

plic C5 cu fereastra   148000 11.558,80

plic burduf 1820 2370 999,19

sfoara 355 638 1.397,22

cartus Lexmark T 

642 126 130 40.300,00

cartus Lexmark 

multifunctionala   54 25.434,00

cartus HP pt fax     0,00

cartus Xerox Phaser   6 2.826,00

cartus cop Canon 

IR 2270     0,00



82 

 

cartus copiator 

Xerox 34   0,00

cart fax Brother 

6000 pag       

registre A 3 47 122 1.512,80

registre A 4 270 277 1.717,40

registre A 5 5 15 83,70

Total materiale 

funct 158765 281166 159.493,90

maturi 6 6 48,00

detergent 10 8 40,00

detartrant 20 3 30,00

domestos 25 9 99,00

cif 19 14 168,00

soluţie gresie 

faianta 17 14 154,00

praf curatat 10 15 31,50

pronto mobila   10 170,00

soluţie geam 16 10 85,00

biocarpet     0,00

praf curatat     0,00

solutie parchet   5 95,35

tub neon    20 170,00

bec E 27 430 265 530,00

bec E 14 130 139 417,00

becuri economice   20 360,00

mouse 30 0 0,00

tastatura calculator 26 0 0,00

Total materiale 739 538 2.397,85
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gospod 

apa,canal     11.438,00

gunoi     15.226,00

gaze, en 

termica,motorina     79.753,00

telefoane     6.175,00

en electrica     92.852,00

Total utilitati     205.444,00

plicuri si 

recomandate     59.692,00

TOTAL 

GENERAL     427.027,75

 coli/dosar coli/dosar  

nr dosare pe rol      64.361,00

chelt pe dosar 

rechizite     2,48

nr coli h 

copiator/dosar   31,27 0,06

cartuse/dosar     0,0030

chelt poştale pe 

dosar     0,93

chelt totala/dosar     6,63

telefoane / dosar     0,10

 

Natura cheltuiala 

pe 2014 

Jud Bailesti 

cant 

2013 

cant 

2014 valoare 

ace 210 115 28,52

agrafe 100 65 20,96
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pix   0 0,00

creion 10 0 0,00

lipici 25 0 0,00

tus     0,00

caiet student 5 15 40,92

caiet 48 file   5 3,35

perforator   0 0,00

capsator 13 0 0,00

capse 95 133 37,93

hartie copiator 525 555 6.166,27

hartie scris     0,00

coperti dosar 7600 6600 1.964,16

dosar sina 140 70 14,76

dosar incopciat   40 8,43

biblioraft 12 3 9,82

hartie ambalaj 541 200 47,12

plic C4 850 1750 303,80

plic C5 12850 4200 260,40

plic C6 2500 4500 167,40

plic C4 cu fereastra   500 93,00

plic C5 cu fereastra   22500 1.757,25

plic burduf 420 590 248,74

sfoara 30 30 65,70

cartus Lexmark T 

642 14 18 5.580,00

cartus Lexmark 

multifunctionala   11 5.181,00

cartus HP pt fax     0,00

cartus Xerox Phaser   1 471,00
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cartus cop Canon 

IR 2270       

cartus copiator 

Xerox 4     

cart fax Brother 

6000 pag       

registre A 3 11 3 37,20

registre A 4 52 27 167,40

registre A 5   0 0,00

Total materiale 

funct 26007 41931 22.675,13

maturi 2 0 0,00

detergent 2 8 40,00

detartrant 12 2 20,00

domestos 18 0 0,00

cif 16 0 0,00

soluţie gresie 

faianta 2 0 0,00

praf curatat 5 5 10,50

pronto mobila     0,00

soluţie geam 2 2 17,00

biocarpet 1 0 0,00

praf curatat     0,00

solutie parchet     0,00

tub neon  10 16 136,00

bec E 27 40 20 40,00

bec E 14   10 30,00

becuri economice   0 0,00

mouse 3 3 51,00
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tastatura calculator 3 0 0,00

Total materiale 

gospod 116 66 344,50

apa,canal     4.992,00

gunoi     792,00

gaze, en 

termica,motorina     16.938,00

telefoane     2.736,00

en electrica     30.783,00

Total utilitati     56.241,00

plicuri si 

recomandate     13.276,00

TOTAL 

GENERAL     92.536,63

 coli/dosar coli/dosar  

nr dosare pe rol      7.318,00

chelt pe dosar 

rechizite     3,10

nr coli h 

copiator/dosar   37,92 0,08

cartuse/dosar     0,0041

chelt poştale pe 

dosar     1,81

chelt totala/dosar     12,65

telefoane / dosar     0,37

 

Natura cheltuiala 

pe 2014 

Jud Calafat 

cant 

2013 

cant 

2014 valoare 
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ace 75 20 4,96

agrafe 60 55 17,73

pix   50 6,20

creion   0 0,00

lipici 0 0 0,00

tus     0,00

caiet student   10 27,28

caiet 48 file   10 6,70

perforator   4 37,10

capsator 0 23 140,60

capse 135 135 38,50

hartie copiator 445 520 5.777,41

hartie scris     0,00

coperti dosar 5300 5300 1.577,28

dosar sina 40 90 18,97

dosar incopciat   50 10,54

biblioraft 5 13 42,56

hartie ambalaj 510 430 101,31

plic C4 300 500 86,80

plic C5 12800 3000 186,00

plic C6 3700 3000 111,60

plic C4 cu fereastra   1500 279,00

plic C5 cu fereastra   27000 2.108,70

plic burduf   85 35,84

sfoara 49 44 96,36

cartus Lexmark T 

642 19 15 4.650,00

cartus Lexmark 

multifunctionala   10 4.710,00
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cartus HP pt fax       

cartus Xerox Phaser   0   

cartus cop Canon 

IR 2270       

cartus copiator 

Xerox 3     

cart fax Brother 

6000 pag       

registre A 3 2 6 74,40

registre A 4 6 24 148,80

registre A 5   5 27,90

Total materiale 

funct 23449 41899 20.322,54

maturi 3 5 40,00

detergent 13 1 5,00

detartrant 7 5 50,00

domestos 13 7 77,00

cif 11 3 36,00

soluţie gresie 

faianta 10 3 33,00

praf curatat 11 11 23,10

pronto mobila     0,00

soluţie geam     0,00

biocarpet     0,00

praf curatat     0,00

solutie parchet     0,00

tub neon    0 0,00

bec E 27 130 80 160,00

bec E 14   20 60,00
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becuri economice   20 360,00

mouse 2 5 85,00

tastatura calculator 2 5 110,00

Total materiale 

gospod 202 165 1.039,10

apa,canal     2.688,00

gunoi     1.481,00

gaze, en 

termica,motorina     41.732,00

telefoane     2.752,00

en electrica     32.601,00

Total utilitati     81.254,00

plicuri si 

recomandate     13.454,00

TOTAL 

GENERAL     116.069,64

 coli/dosar coli/dosar  

nr dosare pe rol      5.399,00

chelt pe dosar 

rechizite     3,76

nr coli h 

copiator/dosar   48,16 0,10

cartuse/dosar     0,0046

chelt poştale pe 

dosar     2,49

chelt totala/dosar     21,50

telefoane / dosar     0,51
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Natura cheltuiala pe 

2014 

Jud Filiasi 

cant 2013 cant 2014 valoare 

ace 110 95 23,56

agrafe 69 50 16,12

pix 85 0 0,00

creion 10 0 0,00

lipici 42 20 14,63

tus     0,00

caiet student 5 5 13,64

caiet 48 file   0 0,00

perforator   0 0,00

capsator   0 0,00

capse 115 40 11,41

hartie copiator 240 245 2.722,05

hartie scris     0,00

coperti dosar 4500 2600 773,76

dosar sina 60 40 8,43

dosar incopciat   0 0,00

biblioraft 0 0 0,00

hartie ambalaj 520 400 94,24

plic C4 1331 1000 173,60

plic C5 4000 0 0,00

plic C6 1600 2000 74,40

plic C4 cu fereastra   1500 279,00

plic C5 cu fereastra   6000 468,60

plic burduf   0 0,00

sfoara 100 80 175,20

cartus Lexmark T 642 15 12 3.720,00

cartus Lexmark   9 4.239,00
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multifunctionala 

cartus HP pt fax       

cartus Xerox Phaser   0   

cartus cop Canon IR 

2270       

cartus copiator Xerox 2     

cart fax Brother 6000 

pag       

registre A 3 3 0 0,00

registre A 4 10 20 124,00

registre A 5 4 4 22,32

Total materiale 

funct 12821 14120 12.953,96

maturi 11 10 80,00

detergent 10 10 50,00

detartrant 2 5 50,00

domestos 7 0 0,00

cif 7 4 48,00

soluţie gresie faianta   0 0,00

praf curatat 4 4 8,40

pronto mobila 1 1 17,00

soluţie geam     0,00

biocarpet     0,00

praf curatat     0,00

solutie parchet     0,00

tub neon  28 0 0,00

bec E 27 80 35 70,00

bec E 14   30 90,00

becuri economice   10 180,00
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mouse   0 0,00

tastatura calculator 4 0 0,00

Total materiale 

gospod 154 109 593,40

apa,canal     3.164,00

gunoi     129,00

gaze, en 

termica,motorina     15.924,00

telefoane     2.717,00

en electrica     16.195,00

Total utilitati     38.129,00

plicuri si 

recomandate     6.036,00

TOTAL GENERAL     57.712,36

 coli/dosar coli/dosar  

nr dosare pe rol      2.324,00

chelt pe dosar 

rechizite     5,57

nr coli h 

copiator/dosar   52,71 0,11

cartuse/dosar     0,0090

chelt poştale pe dosar     2,60

chelt totala/dosar     24,83

telefoane / dosar     1,17
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Natura cheltuiala 

pe 2014 

Jud Segarcea 

cant 2013 cant 2014 valoare 

ace   0 0,00 

agrafe   0 0,00 

pix   0 0,00 

creion   0 0,00 

lipici 10 0 0,00 

tus     0,00 

caiet student   0 0,00 

caiet 48 file   0 0,00 

perforator   0 0,00 

capsator   0 0,00 

capse 35 50 14,26 

hartie copiator 300 350 3.888,64 

hartie scris 2 0 0,00 

coperti dosar 4400 3100 922,56 

dosar sina 70 0 0,00 

dosar incopciat   0 0,00 

biblioraft 2 2 6,55 

hartie ambalaj 150 270 63,61 

plic C4 525 1000 173,60 

plic C5 9400 1500 93,00 

plic C6 1800 0 0,00 

plic C4 cu fereastra   3000 558,00 

plic C5 cu fereastra   18500 1.444,85 

plic burduf 25 0 0,00 

sfoara 40 37 81,03 

cartus Lexmark T 

642 14 13 4.030,00 
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cartus Lexmark 

multifunctionala   11 5.181,00 

cartus HP pt fax     0,00 

cartus Xerox Phaser   0 0,00 

cartus cop Canon 

IR 2270     0,00 

cartus copiator 

Xerox     0,00 

cart fax Brother 

6000 pag     0,00 

registre A 3 3 2 24,80 

registre A 4 32 18 111,60 

registre A 5   2 11,16 

Total materiale 

funct 16808 27855 16.604,66 

maturi     0,00 

detergent   0 0,00 

detartrant   0 0,00 

domestos   0 0,00 

cif   0 0,00 

soluţie gresie 

faianta   0 0,00 

praf curatat     0,00 

pronto mobila     0,00 

soluţie geam     0,00 

biocarpet     0,00 

praf curatat     0,00 

solutie parchet     0,00 

tub neon    30 255,00 
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bec E 27 30 0 0,00 

bec E 14   0 0,00 

becuri economice   0 0,00 

mouse   0 0,00 

tastatura calculator   0 0,00 

Total materiale 

gospod 30 30 255,00 

apa,canal     2.941,00 

gunoi       

gaze, en 

termica,motorina     48.410,00 

telefoane     2.730,00 

en electrica     30.937,00 

Total utilitati     85.018,00 

plicuri si 

recomandate     8.269,00 

TOTAL 

GENERAL     110.146,66 

 coli/dosar coli/dosar  

nr dosare pe rol      3.968,00 

chelt pe dosar 

rechizite     4,18 

nr coli h 

copiator/dosar   44,10 0,09 

cartuse/dosar     0,0060 

chelt poştale pe 

dosar     2,08 

chelt totala/dosar     27,76 

telefoane / dosar     0,69 
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I.3. Calitatea actului de justiție 

I.3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. 

Indicele de desfiinţare 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor: 

 

Secţia 

Nr. hotărâri Indicele de 

atacabilitate Pronunţate Atacate 

I Civilă 3810 296 7,76% 

Penală 5063 846 16,70% 

II Civilă 1187 168 14,15% 

Contencios adm. 

şi fiscal 

 4.749 

 

3.553 

 

74,8 % 

 

Conflicte de 

muncă şi asigurări 

sociale 

7703 2483 32,27% 

Insolvenţă 2073 282 13,60% 

TOTAL 24585 7628 31,02 
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 Comparativ cu anul precedent se constată o crestere a procentului de 

atacabilitate al hotărârilor judecătoreşti, de la 23,16% la 31,02%. 
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Indicele de desfiinţare. 

Secţia Nr. hotărâri  Indice 

desfiinţare 

% 

Indicele 

de 

modificare

Pronunţate Casate Modificate

I Civilă 3810 43 13 1,13 0,34 

Penală 5063 3 93 0,10 3,00 

II Civilă 1187 4 0 0,03 0 

Contencios 

adm. şi 

fiscal 

4.749 128 0 2,70 0 

Conflicte de 

muncă şi 

asigurări 

sociale 

7703 45 193 3,09 2,50 

Insolvenţă 2073 16 0 0,07 0 

TOTAL 24585 251 299 1,02 1,22 



99 

 

 

 

 

Secţii Tribunalul Dolj Indice 

desfiinţare 

2012 

Indicele de 

desfiinţare 

2013 

Indice 

desfiinţare 

2014 

Secţia I civilă 1,00 2,37 1,13 

Secţia penală 0,27 0,56 0,10 

Secţia II civilă 0,02 0 0,07 

Secţia Contencios 

administrativ şi fiscal 

1,46 1,10 2,70 

Secţia litigii de muncă şi 

asigurări sociale 

2,26 1,57 3,09 

Secţia minori şi familie 0,50 0,60  

Insolvenţă   0,07 
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 În privinţa indicelui de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti se constată o 

reducere a acestuia la majoritatea secţiilor instanţei. 

 Singurele sectii la care acest indice a crescut fata de anul trecut, si anume 

Sectiile Litigii de munca si asigurari sociale si Contencios adminisrativ si fiscal, s-au 

confruntat cu o serie de probleme de practica neunitara in dosarele de lot si cu o 

complexitate crescuta a cauzelor. 

 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. 

Sectia I Civila: 

a. Ponderea hotărârilor atacate          

-   hotărâri pronunţate    - 3810 

           -  hotărâri  atacate   - 296   

  -   ponderea hotărârilor atacate  - 7,76 % 

b. Indicele  de   desfiinţare 

                 - hotărâri  pronunţate – 3810 

                 - hotărâri desfiinţate   -   56                

           -  indicele de desfiinţare – 1,46% 

 Notă: 

 1. Hotărâri casate – 43 

 2. Hotărâri modificate – 13 
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Principalele motive de casare/desfiinţare a hotărârilor au fost cele referitoare la: 

lipsa unei argumentaţii corespunzătoare a hotărârilor pronunţate şi neanalizarea 

tuturor motivelor de apel 

Sectia II Civila: 

 

Secţia 

Nr. hotărâri Indicele de 

atacabilitate Pronunţate Atacate 

A II A CIVILĂ 1187 168 14,15% 

 

 

Secţia 

Nr. hotărâri Indicele de 

atacabilitate Pronunţate Atacate 

A II A CIVILĂ-

Pr.insolvenţei 

2073 282 13,60% 

TOTAL GENERAL     3260         450   27,75% 

Indicele de desfiinţare. 

Secţia Nr. hotărâri Indice desfiinţare

% 
Pronunţate Desfiinţate 

A II A CIVILĂ 1187 0 - 

SECŢIA a 

II a Civilă-

Litigii cu 

profesionişti 

Pronunţate Casate Modificate Indice 

desfiinţare 

Indice 

modificare 

 1187 4 0 0,03 - 

Secţia Nr. hotărâri Indice 

desfiinţare% 



102 

 

SECŢIA a 

II a Civilă 

Falimente 

Pronunţate Casate Modificate Indice 

desfiinţare 

Indice 

modificare 

 2073 16  0,07  

TOTAL GENERAL  INDICE DESFIINŢARE SECŢIA A II A CIVILĂ:

 0,05% 

Principalele cauze care au determinat modificarea/casarea sentinţelor 

pronunţate de Secţia a II a Civilă în anul 2014 au fost: 

 - în mod greşit tribunalul a apreciat că nu există identitate între reclamant şi 

titularul dreptului dedus judecăţii, subantreprenorul având o acţiune directă împotriva 

beneficiarului pentru plata contravalorii lucrărilor executate.; 

 - termenul în care trebuia formulată contestaţia a fost calculat greşit. 

 - instanţa nu a analizat în concret aspectele invocate de pârât în cuprinsul 

întâmpinării; nu s-a intrat în cercetarea fondului. 

 - nu a fost calificat corect temeiul de drept. 

 - nu a fost citată pârâta când s-a soluţionat cauza pe fond, hotărârea încălcând 

regulile de procedură a căror nerespectare atrage sancţiunea nulităţii. 

 - a fost soluţionată cauza pe fond deşi una dintre părţi a declarat verbal în 

şedinţa de judecată că formulează cerere de recuzare. 

 - nu a fost calificată corect calea de atac; 

 - instanţa de fond nu a avut în vedere apărările contestatorului referitoare la 

decăderea prevăzută de art.76 alin.1 dib Legea nr.85/2006. 
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Sectia Penala: 

Pentru evaluarea calităţii actului de justiţie, cât de cât ştiinţific ai nevoie de cel 

puţin două criterii, respectiv  unul de ordin cantitativ - ponderea atacabilităţii 

hotărârilor şi altul de ordin calitativ - indicele de casare/menţinere a hotărârilor în 

căile de atac. 

Pregătirea şi perfecţionarea profesională a judecătorilor constituie o condiţie 

necesară pentru asigurarea calităţii actului de justiţie. 

Raportat la numărul de sentinţe pronunţate în anul 2014 în materie penală, 

respectiv 5.063, au fost atacate un număr de 846 de cauze, ceea ce reprezintă 

procentual  o pondere a atacabilităţii hotărârilor de 16,70 %.   

stadiu 

procesual 

hotărâri 

pronunţate 

hotărâri atacate ponderea 

atacabilităţii 

DIRECTE 3054 843 27,60% 

CONTESTAŢII 1707 3 0,17% 

APELURI 154 0 0% 

RECURSURI 148 0 0% 

TOTAL 5063 846 16,70% 

Indice de casare 

Nr. hotărâri Indice 

desfiinţare 

Indice 

modificare 

pronunţate casate modificate   

3054 3 93 0,096% 3,00% 

Din analiza practicii instanţei de control judiciar în materie penală reiese că 

principalele motive de casare/desfiinţare a hotărârilor au fost cele referitoare la: 

 individualizarea judiciară a pedepselor aplicate (fie sub aspectul  
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cuantumului pedepsei aplicate, fie sub aspectul modalităţii de executare a sancţiunii 

penale, fie în ceea ce priveşte aprecierea pericolului social concret al faptelor ). 

 sub aspectul soluţionării laturii civile (fiind majorate sau micşorate  

despăgubirile acordate părţilor civile), 

 necesitatea completării probatoriilor în ceea ce priveşte soluţionarea  

laturii civile a cauzei, 

 aprecierea greşită asupra părţilor ce trebuiau introduse în cauză pentru  

soluţionarea în mod legal a laturii civile sau penale a cauzei,  

 nepronunţarea pe toate infracţiunile deduse judecăţii. 

Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

 Ponderea hotărârilor atacate          

-   hotărâri pronunţate    - 4.749 

                     -  hotărâri  atacate         -  3.553 

                        -   ponderea hotărârilor atacate  - 74,8 %         

Indicele  de   desfiinţare 

                 - hotărâri  pronunţate – 4.749 

                 - hotărâri desfiinţate   -  128               

                 -  indicele de desfiinţare – 2,7% 

Principalele motive de casare/desfiinţare a hotărârilor au fost cele referitoare la: 
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- instanţa de fond nu a manifestat rol activ, fiind necesară punerea în discuţia părţilor 

a cadrului procesual şi introducerea în cauză a emitentului actului sau beneficiarului 

actului administrativ contestat, după caz; 

- instanţa trebuia să aprecieze, în raport de data introducerii acţiunii, asupra refuzului 

pârâtei privind soluţionarea cererii, refuzul nejustificat fiind în măsură să justifice 

incidenţa art. 8 alin. 1 din Legea nr. 554/2004; 

- instanţa de fond a făcut o greşită apreciere a probelor administrate în cauză; 

- instanţa nu a analizat în concret aspectele invocate de pârât în cuprinsul 

întâmpinării; nu s-a intrat în cercetarea fondului, fiind necesară completarea 

probatoriului; 

- o importantă pondere a numărului cauzelor casate cu trimitere spre rejudecare au 

avut şi cauzele având ca obiect despăgubirile pecuniare, întemeiate pe dispoziţiile 

Titlului VII din Legea nr. 247/2005, în contextul apariţiei Legii nr. 165/2013, 

instanţele de fond pronunţând soluţii de admitere a excepţiei prematurităţii, dat fiind 

noile termene reglementate de noul cadru legislativ aplicabil speţelor. Instanţa de 

control a apreciat însă că trebuie cercetat, în raport de probele administrate, dacă în 

cauză este vorba de un dosar aprobat sau nu în sensul legii, prin analiza etapelor 

procesuale parcurse şi a perioadei rezonabile sau nu ce s-a scurs de la înregistrarea 

dosarului. 

Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale: 

Din numărul de 7703 hotărâri pronunţate au fost atacate 2483 hotărâri, rezultând 

un indice de atacabilitate de 32,27%. 

Din totalul hotărârilor atacate, au fost casate un număr de 45 hotărâri şi 193 

modificate, rezultând un indice de casare de 3,09%. 
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Se poate spune că nu au fost foarte multe hotărâri casate şi modificate  raportat 

la numărul hotărârilor atacate şi cu atât mai mult raportat la numărul de hotărâri 

pronunţate. 

Desfiinţările s-au datorat în principal deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

nr.2/2014, date în recurs în interesul legii, care a modificat practica judiciară în ceea 

ce priveşte acordarea dobânzilor legale în cazul sumelor pe care angajatorii, instituţii 

publice, le datorau salariaţilor în baza unor titluri executorii pentru care prin acte 

normative s-a eşalonat plata pe mai mulţi ani. 

De asemenea o mare parte din sentinţe au fost modificate în calea de atac ca 

urmare a aprecierii diferite a probatoriului administrat, cum este cazul dosarelor 

având ca obiect constatarea grupei de muncă în contradictoriu cu foştii angajatori. 

I.3.2. Durata de soluţionare a cauzelor 

Judecarea fiecărei cauze într-un termen rezonabil protejează părţile împotriva 

duratei excesive a procedurilor şi contribuie la asigurarea eficienţei şi credibilităţii 

actului de justiţie. 

Aşadar, este important ca fiecare secţie să analizeze cauzele nejustificate ce ţin 

în mare parte de o administrare defectuoasă a probatoriului care au condus la 

amânarea judecăţii şi implicit la un rulaj mare al dosarelor, precum şi creşterea 

cheltuielilor materiale.   

De asemenea, creşterea numărului de litigii nu poate fi controlat de secţie, 

astfel încât  preşedintele secţiei a asigurat identificarea stocului de dosare şi a luat 

măsurile administrative pentru reducerea volumului de activitate la un nivel 

rezonabil, folosind pârghii cum ar fi :  

 reducerea termenelor de judecată între şedinţe; 

 analiza cauzelor obiective şi subiective care au determinat nejustificat 

amânarea judecării; 
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 monitorizarea situaţiei dosarelor mai vechi de 1 an; 

  monitorizarea şedinţelor de judecată şi planificarea acestora; 

 prevenirea înregistrării unor cereri formulate de justiţiabili care nu 

îndeplineau condiţiile cerute de lege; 

 verificarea activităţii grefierilor de şedinţă; 

 aplicarea normelor de procedură privind sancţionarea faptelor prevăzute de 

lege care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a proceselor şi implicit 

întârzierea nejustificată a soluţionării cauzelor. 

Pentru a stabili durata medie de soluţionare a cauzelor au fost monitorizate: 

 durata de la sesizarea secţiei până la primul termen; 

 durata dintre termenele de judecată; 

 respectarea termenului de redactare a hotărârii; 

 durata pentru transferul dosarului în calea de atac; 

 durata şi modul de comunicare a hotărârilor  

Principiul termenului rezonabil este o componentă esenţială a dreptului la un 

proces echitabil, consacrat de art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului. In acest context trebuie aplicat şi respectat principiul independenţei 

judecătorilor, care, pe de o parte, prohibeşte orice imixtiune administrativă în 

activitatea de judecată, iar, pe de altă parte, impune ca numai în exercitarea 

controlului judiciar să poată fi puse în discuţie aspecte legate de judecată. 

În acest sens, se impune ca fiecare magistrat să cunoască foarte bine dosarele 

ce îi sunt repartizate, să vegheze la respectarea întocmai a normelor de procedură, să 

se preocupe de înlăturarea tuturor deficienţelor constatate în activitatea de judecată şi 

să sprijine legal punerea în executare a titlurilor. 
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Secţia  

Fond mai 

vechi de 1 an 

Apel mai 

vechi de 1 an 

Recurs mai 

vechi de 6 

luni 

Contestatii mai 

vechi de 6 luni 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

I Civilă 23 8 21 20 64 61 0 0 

Penală 6 6 0 0 0 0 16 0 

II Civilă 9 6 0 0 26 19 0 0 

Contencios 

adm. şi fiscal 

28 18 0 0 11 0 0 0 

Conflicte de 

muncă şi 

asigurări 

sociale 

82 33 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 153 71 27 20 117 80 16 0 
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Sectia I Civila: 

Fond 

mai vechi de 1 an 

Apel 

mai vechi de 1 an 

Recurs 

mai vechi de 6 luni 

8 20 61 

 

Sectia II Civila: 

Secţia Stoc la 01.01.2015 

Fond mai vechi 

de 1 an 

Apel mai vechi 

de 1 an 

Recurs mai vechi 

de 6 luni 

A II A CIVILĂ 6 0 19 

 

Sectia Penala: 

Fond 

mai vechi de 1 an 

Apel 

mai vechi de 1 an 

Contestatii 

mai vechi de 6 luni 

6 0 1 

 

Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

Fond 

mai vechi de 1 an 

Apel 

mai vechi de 1 an 

Recurs 

mai vechi de 6 luni 

18 0 0 

 

Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale: 

Fond 

mai vechi de 1 an 

Apel 

mai vechi de 1 an 

Recurs 

mai vechi de 6 luni 

33 0 0 

 

În ce priveşte durata de soluţionare a cauzelor potrivit statisticilor sistemului 

ecris a fost în medie de 189,8 zile în cazul litigiilor de muncă, o durată medie de 

aproximativ 6 luni,  apreciată ca fiind rezonabilă. 
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În cazul dosarelor de asigurări sociale durata medie de soluţionare a fost de 

405,28 zile, mai mare decât în cazul litigiilor de muncă deoarece în toate contestaţiile 

la deciziile de pensie a fost nevoie ca instanţa să solicite Comisiei de Contestaţii 

Pensii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice să se pronunţe aceasta mai întâi 

asupra contestaţiilor formulate de contestatori, conform prevederilor legii 263/2010, 

să comunice hotărârea adoptată şi abia după aceea să se întregească cadrul procesual 

şi să se procedeze la administrarea probelor şi  soluţionarea cauzei. 

În ce priveşte situaţia dosarele mai vechi de1 an, sau mai mult, se poate spune că 

existenţa acestor pe rolul secţiei s-a datorat casărilor cu trimitere spre rejudecare, 

uneori şi de două  sau chiar trei ori ( pe vechea procedură) pentru lămurirea 

diferitelor aspecte privind starea de fapt sau de drept. 

I.3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare 

Unificarea practicii judiciare a reprezentat, şi în anul 2014, 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. 
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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). 
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 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.  

Sectia I Civila: 

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. 

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 
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fost discutate şi noile reglementări legale apărute şi modalitatea de interpretare a 

acestora.  

La unificarea practicii secţiei au contribuit şi discuţiile informale purtate între 

judecătorii secţiei, ce au vizat, de asemenea, şi actele normative nou apărute precum 

şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cea a curţilor de apel, studii şi 

articole de maxim interes din revistele de specialitate. 

Sectia II Civila: 

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 2014, 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 litigii cu profesionişti şi procedura insolvenţei.  

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 
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interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, CEDO şi CJCE şi publicate în 

Monitorul Oficial , pe măsura apariţiei lor.  

Pe parcursul anului 2014, judecătorii din cadrul Secţiei a II a Civilă  au 

manifestat un interes deosebit în pregătirea lor profesională, participând la diferite 

forme de perfecţionare profesională. 

Sectia Penala: 

Dreptul la un proces echitabil înseamnă şi dreptul la un tratament judiciar 

unitar. Interpretarea şi aplicarea neunitară a aceleiaşi dispoziţii legale de către diferite 

complete de judecată, prin soluţii contradictorii poate pune sub semnul întrebării 

chiar fundamentul de echitate al actului justiţiei şi afectează încrederea în instanţele 

judecătoreşti. 

Pentru remedierea acestei situaţii şi asigurarea securităţii raporturilor juridice 

în conformitate cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi Curţii de 

Justiţie a Comunităţilor Europene, se impun în continuare următoarele măsuri: 

 îmbunătăţirea accesului judecătorilor la jurisprudenţă şi la Monitorul  

Oficial; 

 asigurarea unei practici judiciare unitare la nivelul secţiei; 

 identificarea problemelor de drept care determină practică judiciară  

neunitară şi discutarea acestora în cadrul întâlnirilor profesionale lunare organizate la 

nivelul fiecărei secţii; 

 participarea la întâlnirile trimestriale organizate la Curtea de Apel  Craiova, 

pentru dezbaterea problemelor practicii neunitare. 
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Sectia Contencios Administrativ si 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 2014, 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 (în ţară şi în străinătate) 

şi împărtăşite apoi colectivului secţiei în vederea diseminării acestor informaţii. 

Sectia de conflicte de munca si asigurari 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, 
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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 au fost prezentată de către judecătorul desemnat 

practica instanţei de casare, în baza referatului întocmit de către acesta, după cum au 

fost discutate şi noile reglementări legale apărute şi modul de interpretare a acestora. 

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 2014, 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. 

Şedinţele de practica neunitară au avut loc în acelaşi timp cu şedinţele de 

învăţământ profesional, în cadrul lor dezbătându-se şi referatul judecătorului delegat 

cu întocmirea temei conform planificării aprobate la începutul anului, dar şi referatul 

judecătorului delegat cu studiul profesional cuprinzând 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).  

Trebuie menţionat, de asemenea, că judecătorii secţiei desemnaţi conform 

ordinului de seviciu anual  au participat la şedinţele trimestriale de unificare a 

practicii judiciare ce au avut loc în cadrul Curţii de Apel Craiova, supunând atenţiei 
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colegilor din raza curţii de apel şi problemele de practică neunitară cu care s-a 

confruntat fiecare secţie în activitatea de judecată. 

La unificarea practicii secţiei au contribuit şi discuţiile informale purtate între 

judecătorii secţiei, ori de câte ori a apărut o nouă problemă de drept, 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 seminalii organizate (în ţară şi în străinătate) şi împărtăşite apoi colectivului 

secţiei în ideea diseminării acestor informaţii. 

A existat şi o împrejurare în care a fost sesizat Colegiul de Conducere pentru 

formularea unui punct de vedere unitar cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 96 

indice 2 din ROI, obţinându-se un astfel de punct de vedere. 

 I.3.4. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi a personalului 

auxiliar 

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 2014 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. 
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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 2 seminarii pe parcursul anului 

2014. 

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 2014, colegii care au activat în cadrul secţiilor s-au preocupat 

în mod real de adoptarea unor rezolvări de drept unitare cu privire la spetele deduse 

judecăţii. 
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 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 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. 
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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 2014 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: 
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 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 
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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 in care acestia functionau. 

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. 
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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. 

Sectia I Civila: 

Pe parcursul anului 2014, judecătorii şi grefierii din cadrul Secţie I Civil au 

manifestat un interes crescut în pregătirea lor profesională, participând la diferite 

forme de perfecţionare profesională, alături de studiul individual, astfel: 

a. Formare profesională judecători   

Seminarii:  

Judecător Alexandru Liliana 

1. CEDO- Aspecte civile, 08-09 septembrie 2014, Timişoara 

2. Drept civil. Drept procesual civil, 23.10.2014, Craiova  

3. Dezvoltarea abilităţilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin 

crearea unei punţi de comunicare eficiente între magistraţi şi societate, 10-11 

noiembrie 2014, Craiova 

4. Drept procesual civil. Căi de Atac. Asigurarea unei practici judiciare unitare, 

17-18 noiembrie 2014, Bucureşti  
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Judecător Viorica Popa 

1. Drept civil. Noul cod civil, 20-21 martie 2014, Craiova 

Judecător Daniela Grigoraşcu 

1. Regulation EU no.1215/2012 au"Brussels I-recast", 10-11.07.2014, 

Barcelona 

2. Rolul instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii 

Europene, 16-17 octombrie 2014, Bucureşti 

Judecător Alina Pătru 

1. Comunicare cu elemente şi tehnici de programare neuro-lingvistică(NLP), 

12.05.2014, Giroc 

Judecător Gabriela Filimon 

1. Îmbunătăţirea cooperării dintre judecători şi notarii publici în materii civile 

cu caracter transfrontalier, 17-19.03.2014, Cluj-Napoca 

2. Noul cod de procedură civilă, 17-18.11.2014, Craiova 

3. Medierea pentru judecători şi procurori, 13-14.11.2014, Bucureşti 

4. Soluţionarea cauzelor civile cu elemente de extraneitate, 24.11.2014, 

Craiova,  

5. Conferinţa Justiţia şi Presa în UE, 08-10.12.2014, Paris 

Judecător Gabriela Şapcă 

1. Noul cod de procedură civilă, 17-18.11.2014, Craiova 
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Judecător Mirela Elena Negoiţă 

1. Noul Cod civil. Aspecte de dreptul familiei, 22-23 septembrie 2014, Craiova 

2. Noul cod de procedură civilă, 17-18.11.2014, Craiova 

Judecător Violeta Florescu 

1. Noul Cod civil, 20-21.03.2014, Craiova 

2. Noul cod de procedură civilă, 17-18.11.2014, Craiova 

Judecător Alina Marinescu 

1. Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală, 3-4 martie 2014, Craiova 

Judecător Cosmin Dijmărescu 

1.-Noul Cod penal, 3-4 martie 2014 Craiova 

2.-Noul Cod civil, 20-21 martie 2014 Craiova 

3.-Aspecte teoretice şi practice privind judecata în primă instanţă şi în căile de 

atac conform Noului cod de procedură penală; 25 martie 2014 Craiova 

4.-Audis:pentru o mai bună audiere a minorilor; 16-18 iunie 2014 Buşteni 

5.-Prevention,Identification,Protection. 23-24 iunie 2014 Craiova 

6.-Justiţie şi Criminalitate Informatică. 25-27.06.2014, Tg.Jiu 

7.-Audis:pentru o mai bună audiere a minorilor; 17 iulie 2014 Craiova 

8.-Independenţa, eficienţa şi responsabilitatea judecătorilor români în spaţiul 

judiciar european. Rolul Consultativ al Judecătorilor Europeni în asigurarea întăririi 

puterii judiciare într-o societate democratică. 11-13 septembrie 2014 Bucureşti 
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9.-Probleme actuale în managementul tribunalelor. 02-03 octombrie 2014 

Bucureşti. 

10.-Dezvoltarea abilităţilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin 

crearea unei punţi de comunicare eficiente între magistraţi şi societate. 10-11 

noiembrie 2014 Craiova  

11.-Întâlnirea conducerilor administrative ale judecătoriilor situate în munic 

ipiile reşedinţă de judeţ şi în Capitală. 13-14 noiembrie 2014 Băile Govora. 

 12.-Noul Cod de procedură civilă. 17-18 noiembrie 2014 Craiova. 

13.-Audis:pentru o mai bună audiere a minorilor; 08-09 decembrie 2014 

Bucureşti. 

14.-Managementul schimbării. - 12 decembrie 2014 Craiova 

 Judecător Marioara Georcotină 

 1.-Noul Cod penal. 3-4 martie 2014 Craiova. 

2.-Noul Cod de procedură civilă. 17-18 noiembrie 2014 Craiova 

Judecător Camelia Cojocaru Bichea 

 1.-Noul Cod penal. 3-4 martie 2014 Craiova.  

 Judecător Daniel Otovescu 

 1.- Noul Cod civil. 20-21 martie 2014 Craiova 

Judecător Daniel Fănel Stancu 

 1.- Noul Cod civil. 20-21 martie 2014 Craiova 
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 2. An introduction in the common law and the English legal system., 08-09 

septembrie 2014,  Bucureşti. 

 3. Noul Cod de procedură civilă. 17-18 noiembrie 2014 Craiova 

 4. Drept civil. Drept procesual civil, 23.10.2014, Craiova                                                     

Judecător Loredana Colţan 

1. Practici şi proceduri de sancţionare a consumatorilor de droguri, 23-25 

aprilie 2014, Sinaia 

2. Drept civil. Drept procesual civil, 23.10.2014, Craiova 

Judecător Luminiţa Larisa Barbu 

 1. European family law. 2-3 iunie 2014 Omsenie-Trancin Region Slovacia; 

2. Proiect CiLaw-Cooperare judiciară în materie civilă. 02-03 octombrie 2014 

Lisabona-Portugalia 

3. Etică şi deontologie profesională. 03-04 noiembrie 2014 Bucureşti  

Judecător Simona Marinescu 

 1 An introduction in the common law and the English legal system., 08-09 

septembrie 2014,  Bucureşti. 

2. Drept civil. Drept procesual civil, 23.10.2014, Craiova 

3. Cooperare judiciară internaţională, 22,23.05.2014, Orşova 

 Judecător Andreea Tiţoiu 

 1 Dreptul muncii, 15.09.2014, Bucureşti 
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 Formare continuă la nivel descentralizat 

Luna Tema Judecătorul 

desemnat pentru 

întocmirea lucrării 

Ianuarie Recursul în lumina Noului Cod de 

procedură civilă 

Ionela Gabriela 

Popescu 

Februarie Dispoziţii procedurale privind 

asigurarea unei practici judiciare 

unitare-recursul în interesul legii 

şi sesizarea ÎCCJ în vederea 

pronunţării unei hotărâri pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept 

Roxana Hartmann 

Martie Abuzul de drept. Simona Marinescu 

Aprilie Prescripţia extinctivă în lumina 

Noului Cod civl 

Liliana Alexandru 

Mai Procedura ordonanţei de plată. 

 

Luminiţa Larisa 

Barbu 

Iunie Măsuri asigurătorii şi provizorii în 

Noul Cod de procedură civilă 

Daniela Grigoraşcu 

 

Iulie Procedura ofertei de plată şi 

consemnaţiunii 

Gabriela Filimon 

Septembrie Contractul de împrumut în lumina 

Noului Cod Civil  

Daniel Stancu 

Octombrie  Reglementarea evacuării din 

imobilele folosite sau ocupate fără 

drept 

Loredana Colţan 

Noiembrie Procedura partajului judiciar.  Viorica Popa 

Decembrie Contestaţia privind tergiversarea 

procesului 

Mirela Elena 

Negoiţă 
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   b. Formare profesională grefieri  

Învăţământ profesional. 

Trimestrul I - Participanţii la procesul civil. Competenţa  instanţelor 

judecătoreşti. Actele de procedură şi termenele procedurale. Amenzi judiciare şi 

despăgubiri.  Grefieri:  Costela  Săvulescu, Florineta  Mitu,Sandica Vărzaru 

Trimestrul II - Procedura contencioasă  - Procedura în faţa primei instanţe şi 

căile de atac. Executarea silită –Dispoziţii generale. Proceduri speciale. Procesul civil 

internaţional. Grefieri: Ligia Ciobanu, Elena Bulacu, Marinela Cruceru 

 Trimestrul III - Procesul de comunicare. Reguli ale comunicării eficiente. 

Abordarea  situaţiilor conflictuale în relaţiile cu publicul. Interpretarea şi aplicarea 

normelor prevăzute de Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate. 

Obligaţia de confidenţialitate  a grefierului. Activitatea grefierului şi imaginea 

justiţiei.   Grefieri: Daniel Rujan, Adrian Barbu, Denisa Cismaru  

Trimestrul IV - Cooperarea judiciară în materie civilă. Manualul grefierului. 

Comunicarea actelor judiciare între statele membre ale UE.  Cooperarea între 

instanţele statelor membru ale UE în domeniul obţinerii de probe. Relaţia dintre 

instanţele europene –Curtea Europeană de Justiţie (CJDE) şi Curtea Europeană a 

drepturilor Omului ( CEDO) şi instanţele naţionale.  Grefieri: Georgeta Drăguşin, 

Florentina Cotulbea 

 Seminarii grefieri 

 Adrian Barbu- Drept procesual civil-"Participanţii la procesul civil. Părţile în 

procesul civil. Actele de procedură ale părţilor. Actele procesuale şi actele 

procedurale ale grefierului în etapa cercetării procesului civil. Încheierea de şedinţă în 

procesul civil", 01-02 aprilie 2014, Curtea de Apel Craiova 
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 Marinela Cruceru- Drept procesual civil-"Participanţii la procesul civil. 

Părţile în procesul civil. Actele de procedură ale părţilor. Actele procesuale şi actele 

procedurale ale grefierului în etapa cercetării procesului civil. Încheierea de şedinţă în 

procesul civil", 01-02 aprilie 2014, Curtea de Apel Craiova 

 Alexandra Dumitru- Drept procesual civil-"Participanţii la procesul civil. 

Părţile în procesul civil. Actele de procedură ale părţilor. Actele procesuale şi actele 

procedurale ale grefierului în etapa cercetării procesului civil. Încheierea de şedinţă în 

procesul civil", 01-02 aprilie 2014, Curtea de Apel Craiova 

Cristina Szilagyi- Drept procesual civil-"Participanţii la procesul civil. Părţile 

în procesul civil. Actele de procedură ale părţilor. Actele procesuale şi actele 

procedurale ale grefierului în etapa cercetării procesului civil. Încheierea de şedinţă în 

procesul civil", 01-02 aprilie 2014, Curtea de Apel Craiova. 

Sectia II Civila: 

Pe parcursul anului 2014, judecătorii din cadrul Secţiei a II a Civilă  au 

manifestat un interes deosebit în pregătirea lor profesională, participând la diferite 

forme de perfecţionare profesională. 

Nr.crt. Secţia a II a 

Civilă 

Nume şi prenume 

judecător 

Tema Perioada şi 

locul de 

desfăşurare 

1  Raluca Dinculescu 1. Program de 

schimb între 

autorităţile 

judiciare 

 

2. Medierea 

pt.judecători şi 

procurori 

22.06.-

05.07.2014 

Portugalia 

 

 

13-14.11.2014

Bucureşti 
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3.Procedura civilă 

 

4..Noul cod al 

insolvenţei 

 

 

 

17-18.11.2014

Craiova 

 

19 noiembrie 

2014 

Craiova 

     

2  Valentina Vasile 1. 

Conferinţa"Dreptul 

afacerilor 2014". 

Impactul noilor 

coduri asupra 

dreptului afacerilor 

 

2. Societăţi 

comerciale 

 

 

3. Teme de drept 

civil 

 

 

 

 

 

 

9-10 mai 2014 

Bucureşti 

 

 

29-30 

septembrie 

2014 

Bucureşti 

 

23 octombrie 

2014 Craiova 

 

 

3  Ionica Osiceanu 1. Piaţa de capital 

 

2. Noul cod al 

insolvenţei 

14-15 aprilie 

2014 

Bucureşti 

 

19 noiembrie 

2014 Craiova 
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4  Liliana Dragomir 1. Noul cod al 

insolvenţei 

19 noiembrie 

2014 Craiova 

 

5  Carmen Rotaru 1.Civil şi 

procedură civilă 

 

 

1.Noul cod al  

insolvenţei 

 

2.Procedura 

insolvenţei 

 

3.Proceduri 

comerciale 

 

4. Teme de drept 

civil 

 

5. Dezvoltarea 

abilităţilor non 

juridice specifice 

profesiei de 

magistrat prin 

crearea unei punţi 

de comunicare 

eficientă între 

magistraţi şi 

societate 

 

Bucureşti, 20-

21.03.2014 

 

 

Bucureşti-mai 

2014 

 

Moeciu 25 -

27.09.2014 

 

Bucureşti 29.-

30.09.2014 

 

23 octombrie 

2014 Craiova 

 

10-11 

noiembrie 

2014  Craiova 
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6. Drept procesual 

civil 

 

 

 

17-18 

noiembrie 

2014 Craiova 

6  Tiberiu Hartmann 1. Societăţi 

comerciale 

 

2. Noul cod al 

insolvenţei 

29-30 

septembrie 

2014 

Bucureşti 

19 noiembrie 

2014 Craiova 

7  Alina Mischianu 1. Noul cod al 

insolvenţei 

19 noiembrie 

2014 Craiova 

8  Paula Anghelina 1. Noul cod al 

insolvenţei 

19 noiembrie 

2014 Craiova 

9  Lelia Marusciac 1.Procedura civilă 

 

2..Noul cod al 

insolvenţei 

 

 

17-18.11.2014

Craiova 

 

19 noiembrie 

2014 

Craiova 

 

10  Alina Tăruş 1. Teme de drept 

civil 

23 octombrie 

2014 Craiova 

   

Participări grefieri seminarii 

  01.04. 2014      Craiova Drept procesual civil- Goiceanu Lidia 

  26.05.2014-25.06.2014 "eLearning- English for Legal Purposes – Goiceanu 

Lidia  29-31.10.2014 Giroc  Elemente de tehnoredactare     - Enculescu Gabriela  şi           

Goiceanu Lidia  
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Formare continuă la nivel descentralizat 

*Luna Tema Judecătorul 
desemnat pentru 

întocmirea lucrării 
Ianuarie Legea aplicabilă obligaţiilor 

contractuale 

Raluca Dinculescu 

Februarie Procedura ordonanţei 

preşedinţiale 

Cristina Colceag 

Martie Opoziţia Carmen Rotaru 

Aprilie Desemnarea şi stabilirea 

onorariului practicienilor în 

insolvenţă conf.Legii nr.85/2006 

Alina Mischianu 

Mai Fapte de natură să atragă 

răspunderea pentru suportarea 

pasivului debitorului 

Tiberiu Hartmann 

Iunie Garanţiile autonome potrivit 

dispoziţiilor Noului cod civil 

Valentina Vasile 

Iulie Termenele procedurale în lumina 

dispoziţiilor Noului cod de 

procedură civilă 

Ionica Osiceanu 

Septembrie Competenţa instanţeşor 

judecătoreşti condorm 

dispoziţiilor Noului cod de 

procedură civilă 

Liliana Dragomir 

Octombrie  Contractul de locaţiune potrivit 

dispopziţiilor Noului cod civil 

Lelia Marusciac 

Noiembrie Recursul în lumina dispoziţiilor 

Noului cod de procedură civilă 

Paula Anghelina 

Decembrie Apelul în lumina dispoziţiilor 

Noului cod de procedură civilă 

Tiberiu Hartmann 
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         b. Formare profesională grefieri  

Învăţământ profesional. 

 Trimestrul I  Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii- Grefier 

Rodica Dobre 

 Trimestrul II Cererea de chemare în judecată – Grefier Angela Urziceanu 

 Trimestrul III  Înregfistrarea şedinţei de judecată şi notele grefierului în NCPC – 

Grefier Gabriela Enculescu 

Trimestrul IV  Reorganizarea judiciară – Grefier Marcela Drăguşin 

    Temele au fost stabilite pe materii şi specializări în baza consultării magistraţilor 

precum şi a grefierilor, care au fost responsabilizaţi. 

Un rol important în pregătirea profesională l-a avut Institutul Naţional al 

Magistraturii şi Curtea de Apel Craiova prin organizarea de seminarii şi simpozioane 

la care au participat toţi judecătorii 

Sectia Penala: 

 Formarea profesională a judecătorilor s-a desfăşurat cu respectarea 

următoarelor principii :  

 cunoaşterea regulilor dreptului comunitar prevăzute în actele normative  

comunitare, completate cu jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, în mod special în 

materia procedurii preliminare; 

 abordarea în cadrul şedinţelor de perfecţionare la nivelul secţiei penale şi  

pentru cauze cu minori a problemelor de drept de actualitate, apărute datorită 

modificărilor legislative succesive generate de implementarea aquis-ului comunitar; 
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 responsabilitatea judecătorilor şi a personalului auxiliar în ceea ce priveşte  

studiul individual, care este de fapt forma de bază a pregătirii şi perfecţionării 

profesionale; 

 asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii. 

În afara participării la cursurile de pregătire centralizată, la nivelul secţiei, 

activitatea de perfecţionare profesională a  judecătorilor s-a desfăşurat  potrivit 

programelor anuale aprobate de Curtea de Apel Craiova. 

Temele au fost stabilite pe materii şi specializări în baza consultării 

judecătorilor, care au fost responsabilizaţi asupra faptului că în acest domeniu 

neştiinţa este asimilată în marea majoritate a cazurilor cu încălcarea legii.  

Formarea unei identităţi profesionale, pe temeiul însuşirii cunoştinţelor 

teoretice de specialitate este în esenţă şi în mod firesc un demers individual, dar 

depinde de fiecare judecător în parte, de formarea acestuia, de existenţa obişnuinţei 

de a studia, de atracţia faţă de profesie, de colectivul în care lucrează, modul şi ritmul 

de realizare a acestei forme de pregătire profesională. 

Un rol important în pregătirea profesională l-a avut Institutul Naţional al 

Magistraturii şi Curtea de Apel Craiova prin organizarea centralizată a unui număr de 

15 cursuri, seminarii şi simpozioane la care au participat toţi judecătorii secţiei.  

De asemenea, tot un rol important în pregătirea profesională a magistraţilor l-a 

avut Institutul Naţional de Magistratură împreună cu EJTN prin organizarea 

centralizată a unor seminarii şi simpozioane în ţările Uniunii Europene la care au 

participat 2 judecători din cadrul secţiei penale şi pentru cauze cu minori.  
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Nr.  

crt. 

Nume/Prenume 
Participant 

Tematica Seminarului 
Locul de 

desfăşurare 
Perioada 

1. Gabriela Ciontu 

Aplicarea legii penale 
mai favorabile 

Craiova 
03 – 04 martie 

2014 
Elemente de noutate în 
Noul Cod de Procedură 
Penală 

Craiova 
12 – 13 mai 

2014 

Justiţie şi Criminalitate 
Informatică 

Tg. Jiu 
25 – 27 iunie 

2015 

2. 
Vali – Ştefania 
Ileana - Niţă 

Aplicarea legii penale 
mai favorabile 

Craiova 
03 – 04 martie 

2014 
Elemente de noutate în 
Noul Cod de Procedură 
Penală 

Craiova 
12 – 13 mai 

2014 

Justiţie şi Criminalitate 
Informatică 

Tg. Jiu 
25 – 27 iunie 

2015 

3. 
Verginica Stănilă - 

Dan 

Noul Cod Penal Craiova 
03 – 04 martie 

2014 
Noul Cod de Procedură 
Penală 

Craiova 
25 martie 

2014 
Elemente de noutate în 
Noul Cod de Procedură 
Penală 

Craiova 
12 – 13 mai 

2014 

Justiţie şi Criminalitate 
Informatică 

Tg. Jiu 
25 – 27 iunie 

2015 

4. Elvis Florea 

Noul Cod Penal Craiova 
03 – 04 martie 

2014 
Noul Cod de Procedură 
Penală 

Craiova 
25 martie 

2014 
Practici şi proceduri de 
sancţionare a 
consumatorilor de 
droguri  

Sinaia 
25 – 28 aprilie 

2014 

Elemente de noutate în 
Noul Cod de Procedură 
Penală 

Craiova 
12 – 13 mai 

2014 
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Nr. 

crt. 

Nume/Prenume 

Participant 

Tematica Seminarului Locul de 

desfăşurare 

Perioada Observaţii 

5. Veronica Tiugan 

Noul Cod Penal şi Noul 

Cod de Procedură Penală 
Bucureşti 24 – 26 februarie 2014  

Noul Cod Penal Craiova 03 – 04 martie 2014  

Noul Cod de Procedură 

Penală 
Craiova 25 martie 2014  

Elemente de noutate în 

Noul Cod de Procedură 

Penală 

Craiova 12 – 13 mai 2014  

6. 
Cătălina Genua 

Croitoriu 

Noul Cod Penal Craiova 03 – 04 martie 2014  

Noul Cod de Procedură 

Penală 
Craiova 25 martie 2014  

Elemente de noutate în 

Noul Cod de Procedură 

Penală 

Craiova 12 – 13 mai 2014  

Aspecte practice legate de 

aplicarea Codului de 

Procedură Penală în 

Slatina 03 decembrie 2014  
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materia măsurilor 

preventive 

7. 
Gabriela 

Alexandroiu 

Conferinţa Naţională în 

domeniul noului Cod de 

procedură penală 

Bucureşti 18 – 19 februarie 2014  

Noul Cod Penal Craiova 03 – 04 martie 2014  

Noul Cod de Procedură 

Penală 
Craiova 25 martie 2014  

Elemente de noutate în 

Noul Cod de Procedură 

Penală 

Craiova 12 – 13 mai 2014  

Aspecte teoretice şi 

practice legate de aplicarea 

noilor coduri 

Dobeta Tr. 

Sevein 
10 octombrie 2014  

Aspecte practice legate de 

aplicarea Codului de 

Procedură Penală în 

materia măsurilor 

preventive 

Slatina 03 decembrie 2014  
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Nr. 

crt. 

Nume/Prenume 

Participant 

Tematica Seminarului Locul de 

desfăşurare 

Perioada Observaţii 

8. 
Cristiana Tudor - 

Olteanu 

Noul Cod Penal Craiova 03 – 04 martie 2014  

Noul Cod Penal Bucureşti 06 – 07 martie 2014  

CEDO – Aspecte penale Bucureşti 25 – 27 martie 2014  

Elemente de noutate în 

Noul Cod de Procedură 

Penală 

Craiova 14 – 15 mai 2014  

Aspecte teoretice şi 

practice legate de aplicarea 

noilor coduri 

Dobeta Tr. 

Sevein 
11 octombrie 2014  

Percheziţia informatică Timişoara 03 – 05 noiembrie 2014  

9. 
Denis Gabriela 

Ghervase 

Noul Cod Penal Craiova 03 – 04 martie 2014  

Noul Cod de Procedură 

Penală 
Craiova 25 martie 2014  

Sistemul de Informaţii 

Schengen 
Ploieşti 23 – 24 iunie 2014  

Justiţie şi Criminalitate 

Informatică 
Tg. Jiu 25 – 27 iunie 2015  
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Dezvoltarea abilităţilor non 

– juridice specifice 

profesiei de magistraţi pin 

crearea unei punţi de 

comunicare eficiente între 

magistraţi şi societate 

Craiova 10 – 11 noiembrie 2014  

10. Maria Niola 

Noul Cod Penal Craiova 03 – 04 martie 2014  

Noul Cod de Procedură 

Penală 
Craiova 25 martie 2014  

11. 
Camelia Elena 

Macamete 

Conferinţa Naţională în 

domeniul Noului Cod de 

Procedură Penală 

Bucureşti 14 – 15 ianuarie 2014  

Noul Cod Penal Craiova 03 – 04 martie 2014  

Noul Cod de Procedură 

Penală 
Craiova 25 martie 2014  

Elemente de noutate în 

Noul Cod de Procedură 

Penală 

Craiova 12 – 13 mai 2014  
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Nr. 

crt. 

Nume/Prenume 

Participant 

Tematica Seminarului Locul de 

desfăşurare 

Perioada Observaţii 

12. 
Laura Luminiţa 

Udrea 

Noul Cod de Procedură 

Penală 
Craiova 25 martie 2014  

Particularităţi ale 

managementului în instanţe 
Craiova 12 – 13 iunie 2014  

Sistemul de Informaţii 

Schengen 
Ploieşti 23 – 24 iunie 2014  

Infracţiuni contra înfăptuirii 

justiţiei, fraude comise prin 

sisteme informatice şi 

mijloace de plată electronice 

contra siguranţei şi 

integrităţii sistemelor şi 

datelor informatice. Aspecte 

teoretice şi practice ale 

judecătorului de drepturi şi 

libertăţi. Drepturi şi obligaţii 

deontologice ale 

Râmnicu 

Vâlcea 
03 octombrie 2014  
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judecătorilor şi avocaţilor 

Noul Cod penal. Noul Cod 

de procedură penală 

Drobeta Tr. 

Severin 
10 octombrie 2014  

Combaterea criminalităţii în 

domeniul achiziţiilor publice 
Pitaru 15 – 17 octombrie 2014  

Dezvoltarea abilităţilor non 

– juridice specifice profesiei 

de magistraţi pin crearea 

unei punţi de comunicare 

eficiente între magistraţi şi 

societate 

Craiova 10 – 11 noiembrie 2014  

Nr. 

crt. 

Nume/Prenume 

Participant 

Tematica  Locul de 

desfăşurare 

Perioada Observaţii 

1. Denis Gabriela 

Ghervase 

Vizită de studiu la CJUE  Luxembug 12 – 13 mai 2014  

Program de schimb 

magistraţi din statele UE 

Milano - Italia 17 – 28 noiembrie 2014  

2.  Camelia Elena 

Macamete 

Mutual recognition in 

sanction 

Bucureşti 10 – 12 decembrie 2014  

 

  



146 

 

TABEL PARTICIPARE MAGISTRAŢII SECŢIEI PENALE ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI 

 LA SEMINARII; VIZITE DE STUDIU SAU PROGRAME ORGANIZATE DE INSTITUTUL NAŢIONAL DE 

MAGISTRATURĂ ÎN COLABORARE CU EJTN sau ERA  PE ANUL 2014 

Nr. 

crt.

Nume/Prenume 

Participant 
Tematica  

Locul de 

desfăşurare 
Perioada 

1. 
Denis Gabriela 

Ghervase 

Vizită de studiu la 

CJUE  
Luxembug 12 – 13 mai 2014 

Program de schimb 

magistraţi din statele 

UE 

Milano - Italia 17 – 28 noiembrie 2014 

2.  
Camelia Elena 

Macamete 

Mutual recognition in 

sanction 
Bucureşti 10 – 12 decembrie 2014

În ceea ce priveşte formarea profesională a personalului auxiliar, se poate preciza că în anul 2014 au participat la 

seminarii de pregătire profesională organizate de Şcoala Naţională de Grefieri la nivel centralizat un număr de 3 grefieri . 

Paralel cu participarea la cursurile de pregătire centralizată, la nivelul secţiei penale şi pentru cauze cu minori, activitatea 

de perfecţionare profesională a  personalului auxiliar s-a desfăşurat  potrivit programelor anuale aprobate şi sub îndrumarea unui 

judecător delegat prin Ordin de serviciu. 
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Nr.  

crt. 
Nume/Prenume Participant Tematica Seminarului 

Centrul de  

Pregătire 
Perioada Observaţii 

1. Alina Mihaela Duţă 
Cooperare judiciară în 

materie penală 
Sovata 

07 – 09 aprilie 

2014 
 

2. Alina Iova 
Comunicare şi 

deontologie 
Orşova 28 – 30 mai 2014  

3. Diana Tutunaru 
Drept penal şi procesual 

penal 
Sovata 

05 – 07 

noiembrie 2014 
 

Formare continuă la nivel descentralizat 

  Formarea profesionala a judecatorilor 

Nr. Crt. Luna 
Nume și prenume 

Judecător 
TEMA 

1. IANUARIE ELENA CAMELIA 

MACAMETE 

APRECIERI GENERALE PRIVIND MĂSURA 

PREVENTIVĂ A ARESTULUI LA DOMICILIU 

PREVĂZUTĂ ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ 

2. FEBRUARIE GABRIELA CIONTU INSTITUȚII NOI IN NOUL COD PENAL ȘI DE 

PROCEDURĂ PENALĂ 

3. MARTIE MARIA NICOLA INFRACȚIUNEA IN NOUL COD PENAL 

4. APRILIE MIRTHA MELEACĂ CONFISCAREA EXTINSA 
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5. MAI DENIS GABRIELA 

GHERVASE 

RECIDIVA ȘI PEDEAPSA APLICABILĂ ÎN NOUL COD 

PENAL 

6. IUNIE VERONICA TIUGAN CONSTRÂNGEREA FIZICA ȘI CONSTRÂNGEREA 

MORALĂ- CAUZE DE NEIMPUTABILITATE ÎN NOUL 

COD PENAL 

7. IULIE GABRIELA 

ALEXANDROIU 

AMÂNAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI 

8 AUGUST CRISTIANA TUDOR 

OLTEANU 

TRAFICUL DE PERSOANE IN VECHIUL ȘI NOUL COD 

PENAL 

9. SEPTEMBRIE ELVIS FLOREA PROBELE IN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ 

10. OCTOMBRIE CATALINA CROITORIU METODE SPECIALE DE SUPRAVEGHERE SAU 

CERCETARE ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ PENALĂ 

11. NOIEMBRIE VERGINICA STĂNILĂ 

DAN 

CAMERA PRELIMINAR A 

12. DECEMBRIE LAURA UDREA PRINCIPIUL OPORTUNITĂȚII 
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Formare profesională grefieri  

TRIMESTRUL TEMA Grefierul desemnat  

pentru întocmirea 

lucrării 

Termen Judecătorul care 

coordoneaza pregătirea 

profesională 

TRIMESTRUL I 

 

Competenţa organelor 

judiciare 

 

Reguli generale în materia 

audierii persoanelor conform 

dispoziţiilor Noului Cod de 

procedură penală 

Ţibuleac Ecaterina 

 

Raluca Ioana Tunsoiu 

28.03.2014 Denis Gabriela Ghervase 

Elvis Florea 

TRIMESTRUL II Arestul la domiciliu – 

măsură preventivă 

reglementată de Noul Cod 

de procedură penală 

 

Percheziţia şi ridicarea de 

obiecte şi înscrisuri 

Claudia Elena Vasile 

 

 

 

Maria Isabela Lăcătuşiu 

27.06.2014 Denis Gabriela Ghervase 

Elvis Florea 

TRIMESTRUL III Procedura în caz de Cristiana Jura 26.09.2014 Denis Gabriela Ghervase 
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dispariţie a dosarelor 

judiciare şi a înscrisurilor 

judiciare 

 

Actele procesuale şi 

procedurale specifice 

activităţii grefierului de 

şedinţă în materie penală în 

conformitate cu dispoziţiile 

Noului Cod de procedură 

penală 

 

 

 

Minae Dana  

Elvis Florea 

TRIMESTRUL IV Recunoaşterea unor acte 

judiciare străine 

 

Punerea în executare a 

măsurilor de siguranţă 

Bicuţ Mihaela  

 

Aurelia Fuiorea 

12.12.2014 Denis Gabriela Ghervase 

Elvis Florea 
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Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

Pe parcursul anului 2014, judecătorii şi grefierii din cadrul Secţie contencios 

administrativ şi fiscal au manifestat un interes deosebit în pregătirea lor profesională, 

participând la diferite forme de perfecţionare profesională, alături de studiul 

individual, astfel: 

                  JUDECĂTORI: 

1.    Carmen Iliescu - ,,,Fiscalitate. Implementarea directivei TVA. Noutăţi 

legislative şi soluţii jurisprudenţiale", 25.09.2014, Craiova     

2.  Alina Scumpieriu - ,,Practica instanţelor naţionale în materie de 

contencios administrativ şi fiscal în litigiile în care este incident dreptul UE , 8 

– 9 decembrie 2014, Bucureşti; 

- ,,Exchange Program EJTN", Germania, 22.09 – 02.10.2014;  

3.    Gabriela Vasilescu - ,,Fiscalitate. Implementarea directivei TVA. Noutăţi 

legislative şi soluţii jurisprudenţiale", 25.09.2014, Craiova 

4.     Jana Scurtu – ,,Noul Cod civil", 20 – 21 martie 2014, Craiova; 

- ,,Fiscalitate. Implementarea directivei TVA. Noutăţi legislative şi  soluţii 

jurisprudenţiale", 25.09.2014, Craiova;             

5.    Natalia Stoiculescu - Fraudarea fondurilor naţionale şi europene: o 

abordare penală   şi administrativă", 02 – 04 aprilie 2014, Timişoara; 

- ,,Particularităţi ale managementului în instanţă", 12 -13.06.3014,  Craiova; 

-,,Fiscalitate. Implementarea directivei TVA. Noutăţi legislative şi  soluţii 

jurisprudenţiale",25.09.2014,Craiova;                                                                   

- ,,Managementul schimbării", 12 decembrie 2014, Craiova      
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          6.    Cristina Vârtopeanu -  ,,Fiscalitate. Implementarea directivei TVA. 

Noutăţi legislative  şi soluţii jurisprudenţiale", 25.09.2014, Craiova 

    7.     Cristian Grecescu  - ,,Fiscalitate. Implementarea directivei TVA. Noutăţi 

legislative şi  soluţii jurisprudenţiale", 25.09.2014, Craiova 

8.  Ecaterina Sandu - ,,Combaterea criminalităţii în domeniul achiziţiilor 

publice”,   15 – 17 octombrie 2014, Pitoru - Dâmoviţa;  

9.     Monica Ivănuş    - ,,Expertiza fiscală judiciară ca mijloc de 

probă”,  11.04.2014, Bucureşti; 

 10.  Gabriela Petcu -  ,,Fiscalitate. Implementarea directivei TVA. Noutăţi 

legislative şi soluţii jurisprudenţiale", 25.09.2014, Craiova;                             

11     Dorin Grecu - ,,Fiscalitate. Implementarea directivei TVA. Noutăţi 

legislative şi soluţii jurisprudenţiale", 25.09.2014, Craiova; 

            12    Adina Ghiţă – ,,Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din 

România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale", 8-9 septembrie 

2014 Timişoara; 

- ,,Îmbunătăţirea accesului la justiţie.O abordare integrată cu accent pe 

populaţie de etnie rromă şi alte categorii vulnerabile/Improving access to justice for 

Roma and other vulnerable groups.An integrated approach" 06 iunie 2014 Bucureşti; 

- ,,Particularităţi ale managementului în instanţe"; 12-13 iunie, Craiova; 

- ,,Justiţie şi Criminalitate Informatică",  25 - 27.05.2014,  Tg.Jiu; 

- ,,An introduction in the common law and the English legal system", 

septembrie, 2014, Bucureşti;  

- ,,Probleme actuale în managementul tribunalelor", 02-03 octombrie 

2014,  Bucureşti; 
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- ,,Conferinţa Naţională a Mediatorilor",07 noiembrie 2014 Timişoara; 

- ,,Dezvoltarea abilităţilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin 

crearea unei punţi de comunicare eficiente între magistraţi şi societate", 10-11 

noiembrie 2014, Craiova 

- ,,Exerciţii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare 

judiciară în materie civilă şi comercială", 03-05 decembrie 2014 Bucureşti.  

Totodată, în cadrul şedinţelor lunare de învăţământ profesional au 

întocmit referate, după cum urmează:             

Ianuarie 

 

Contractul de achiziţie publică Carmen Iliescu  

Februarie Contractul de gestiune 

 

Cristian Grecescu

Martie Consideraţii privind excepţia de nelegalitate 

în lumina Noului Cod de procedură civilă şi a 

Legii de punere în aplicare a acestuia   

 

Marin Oprea 

Aprilie TVA. Principiul neutralităţii fiscale 

 

Cristina 

Vârtopeanu 

Mai Răspunderea juridică a funcţionarului public Gabriela Petcu  

Iunie Sarcina probei în procesul civil 

 

Natalia 

Stoiculescu 

Iulie Aplicarea în statele membre UE a 

prevederilor Directivei 2010/24 privind 

asistenţa reciprocă în materie de recuperare a 

creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi 

alte măsuri 

Monica Ivănuş 
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            GREFIERI: 

            Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

- Învăţământ profesional : 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele  

Funcţia Tema Data 

susţinerii lucrării 

1 

 

 

 Firescu Ana 

 

grefier 

Necompetenţa şi 

conflicte de competenţă

 

07.03.2014 

2 

 

 

 Boboc 

Loredana 

 

grefier 

 

Litispendenţa şi 

conexitatea 

 

27.06.2014 

3 

 

 

 Popa Camelia 

 

grefier 

 

Apelul şi recursul 

 

26.09.2014 

 

4 

 

Negru Cristina 

 

 

grefier 

Procedura de 

soluţionare a cererilor 

în contenciosul 

administrativ 

 

05.12.2014 

        

Septembrie Soluţionarea de către organul fiscal a 

contestaţiilor formulate împotriva actelor 

administrative fiscale 

 

Ecaterina Sandu 

Octombrie Condiţii de admisibilitate ale acţiunii în 

contencios administrativ 

 

Alina Scumpieriu 

Noiembrie Domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ-teritoriale 

 

Gabriela 

Vasilescu 

Decembrie Legalitatea şi oportunitatea actului 

administrativ 

Jana Scurtu 
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  -  Formare profesională grefieri  

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele  

 

Funcţia 

Data 

la care are 

loc forma 

de pregătire

 

Localitatea 

 

Tema 

 

1. 

 

 

Chelu Ana 

 

 

grefier 

 

- iunie 2014

 

 

- On line – 

Platforma 

ELearning 

 

- Craiova 

 

- " English For Legal 

Purposes" 

 

-  Informaţii 

Clasificate  

 

2. 

 

 

Firescu 

Ana  

 

 

grefier 

 

- iunie 2014

 

 

- On line – 

Platforma 

ELearning 

 

- " English For Legal 

Purposes" 

 

 

3. 

 

Cristina 

Negru 

 

grefier 

 

- iunie 2014

 

 

- On line – 

Platforma 

ELearning 

- " English For Legal 

Purposes" 

 

 

4. 

 

Nuţă 

Laura 

 

grefier 

 

- iunie 2014

 

 

- On line – 

Platforma 

ELearning 

 

- " English For Legal 

Purposes" 

 

 

5. 

 

Buză 

Alexandru 

 

grefier 

 

- 27-28 

noiembrie 

2014 

 

Timişoara 

 

 

 

- Managementul 

timpului şi al 

cauzelor. 
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Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale: 

Pe parcursul anului 2014, judecătorii şi grefierii din cadrul Secţie conflicte de 

muncă şi asigurări sociale  au manifestat un interes deosebit în pregătirea lor 

profesională, participând la diferite seminarii de perfecţionare profesională, alături de 

studiul individual şi de participarea la învăţământul profesional lunar. 

Formarea profesională în anul 2014 s-a desfăşurat atât la nivel centralizat, prin 

participarea judecătorilor la seminariile organizate de către Institutul Naţional al 

Magistraturii, cât şi descentralizat prin  participarea judecătorilor la seminarile 

organizate de către Curtea de Apel Craiova şi Tribunalul Dolj. 

J U D E C Ă T O R I 

Nr. 

crt. 

Nume 

judecător 

Tema 

seminar 

Loc de 

desfăşurare 

Perioada 

1 Nicu 

Mircea 

- Limba franceză  

  

Buzău 

  

26 mai 2014 

 

2 Simion 

Gabriela 

 

 

 

- Discriminare 

- Dreptul muncii  

- Practica instanţelor 

naţionale în materia litigiilor 

de muncă si asigurări 

sociale în litigii în care este 

incident dreptul UE 

Craiova 

Craiova 

Bucureşti  

 

iunie 2014 

15 septembrie 

2014 

16 octombrie  

2014 

 

3 Spiridon 

Doina 

- Comunicare cu elemente şi 

tehnici de programare 

neurolingvistică 

Giroc   12 iunie  2014 

4 Dinu 

Claudia 

 

 

- Noul Cod Civil  

- Particularităţii ale 

managementului în instanţe  

- Noul Cod Civil  

- Dreptul Muncii 

- Dezvoltarea abilităţilor 

Craiova   

Craiova   

 

Craiova 

Craiova 

Craiova 

20 martie  

2014 

12 iunie 2014 

 

septembrie  

2014 
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nonjuridice specifice 

profesiei de magistrat prin 

crearea unei punţi de 

comunicare eficiente intre 

magistraţi şi societate 

- Managementul schimbării 

 

 

 

Craiova 

15 septembrie 

2014 

10 noiembrie 

2014 

 

12 decembrie 

2014  

5 Firu 

Marga 

- Dreptul muncii  

- Dreptul muncii  

 

Bucureşti 

 Craiova  

15 septembrie 

2014 

 

6 Uuncheaş

u Cecilia 

- Contractele colective de 

muncă  

- Noul cod de procedură 

civilă  

Craiova   

Craiova    

27 iunie 2014 

17 noiembrie  

2014 

7 Gavrilă 

Mariana 

 

 

 

 - Introducere în Common 

Law şi în sistemul de drept 

englez  

- Dezvoltarea abilităţilor 

nonjuridice specifice 

profesiei de magistrat prin 

crearea unei punţi de 

comunicare eficiente intre 

magistraţi şi societate 

Bucureşti  

 

Craiova  

08 septembrie 

2014 

 

11 noiembrie 

2014 

8 Preoteasa 

Carmen 

- Comunicare cu elemente şi 

tehnici de programare 

neurolingvistică 

Giroc   12 iunie  2014 
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9 Roxana 

Hartmann 

 

 

 

- Îmbunătăţirea cooperării 

dintre judecători şi notarii 

publici în materie civilă cu 

caracter transfrontalier   

-  Medierea pentru 

judecători şi procurori . 

 - Seminar de formare în 

domeniul NCPC 

Timişoarea  

 

 

Bucureşti 

 

Craiova  

 

17 septembrie  

2014 

 

 

13 noiembrie 

2014 

 

17 noiembrie  

2014 

10 Gaşpar 

Rodica 

 

- Discriminare 

- Noul Cod Civil. Aspecte 

de dreptul familiei 

Craiova   

Craiova 

 

iunie   2014 

22 septembrie 

2014 

 

11 Ilie 

Melania 

 

 

- Dreptul muncii 

 

Bucureşti  

  

15 septembrie 

2014 

 

12 Vărzaru 

Eugenia  

 

- Noul cod civil 

  

Craiova   

  

20 martie  

2014 

 

Formarea profesională a grefierilor s-a desfăşurat în baza programelor anuale 

întocmite la nivelul fiecărei secţii, a programelor Şcolii Naţionale de Grefieri şi 

conform programului Curţii de Apel Craiova.  

        Astfel în cadrul secţiei s-au desfăşurat trimestrial şedinţe de învăţământ 

profesional pentru instruire personalului auxiliar de specialitate, pe diferite teme, sub 

coordonarea judecătorului delegat. 

         În plus doamnele grefier Popa Silvia, Stoican Lucia,  Chilivercu Elena, Jieanu 

Mariana au participat la seminarul de Drept procesual civil organizat de Cutea de 

Apel Craiova.  
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Formare continuă la nivel descentralizat 

Formare continuă la nivel descentralizat s-a concretizat printre altele şi în 

susţinerea referatelor lunare întocmite de judecătorii delegaţi, cu temele propuse 

pentru învăţământ profesional, teme dezbătute cu toţi judecătorii secţiei. 

LUNA TEMA Judecătorul şi 

asistenţii judiciari 

desemnaţi pentru 

întocmirea lucrării 

IANUARIE Rolul instanţei în procedura privind încadrarea în condiţii 

speciale, condiţii deosebite de muncă raportat la dispoziţiile 

legale  

Cecilia Uncgheaşu 

Crisitan Onete  
Camelia Otovescu  

  

FEBRUARIE Aplicabilitatea dispoziţiilor mai favorabile din contractul 

colectiv de muncă la nivel de ramură şi contractul colectiv de 

muncă la nivel de grup de unităţi în raport de dispoziţiile din 

contractul colectiv de muncă la nivel de unitate 

Doina Spiridon

Gabriela Mărculescu 
Cătălin Stoiculescu  

 

MARTIE Cumulul pensiei pentru limită de vârstă cu veniturile obţinute 

din muncă 
Mirecea Nicu 

ioana Găină  
Augusta Dragomirescu

APRILIE Reglementări specifice privind calculul pensiei pentru 

persoanele care au contribuit în sisteme diferite de asigurări 

sociale  

Gabriela Simion 

Corina Dur 
Adriana Velican 

MAI  Munca prin agent de muncă temporară Preoteasa Carmen 

Corina Dur 
Adriana Velican 

IUNIE Clauza de neconcurenţă Mariana Gavrilă  

Mihaela Smarandache 

Mihaela Condurat  

IULIE Răspunderea disciplinară

 

 

Rodica Gaşpar 

Mădălina Maroga 
 Antoaneta Popa 

SEPTEMBRI

E 
Pensia de invaliditate Cristina Comănescu

Gabriela  Mărculescu 
Ştefana Iriza 

OCTOMBRIE Pensia anticipată. Pensia anticipată parţială. Eugenia Vărzaru
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Cristian Onete 

Camelia Otovescu  

NOIEMBRIE Participanţii la procesul civil- Părţile şi alte persoane care pot lua 

parte la  judecată 
Claudia Dinu 

Clauida Ignat 
Marinela Didu  

DECEMBRIE Combaterea discriminării în raporturile de muncă din 

perspectiva dreptului comunitar  
Silviu Vişan 

Mihaela Smarandache 

Mihaela Condurat 

    

      b. Formarea profesională a grefierilor s-a concretizat de asemenea, printre 

altele şi în susţinerea referatelor trimestriale,  întocmite de grefierii desemnaţi în acest 

sens, cu temele propuse pentru învăţământ profesional, teme dezbătute cu toţi 

grefierii secţiei sub îndrumarea judecătorului delegat. 

 

Ziua Tema Grefierul desemnat 

pentru întocmirea 

lucrării 

29.03.2104 Cooperarea judiciară în materie civilă. 

Manualul grefierului. Comunicarea actelor 

judiciare între statele membre ale UE.  

Cooperarea între instanţele statelor 

membru ale UE în domeniul obţinerii de 

probe. Relaţia dintre instanţele europene –

Curtea Europeană de Justiţie ( CJDE) şi 

Curtea Europeană a drepturilor Omului ( 

CEDO) şi instanţele naţionale.   

CAMELIA 

POPESCU   

28.06.2104 Noul cod de procedură civilă. Participanţii 

la procesul civil. Competenţa  instanţelor 

judecătoreşti. Actele de procedură şi 

termenele procedurale. Amenzi judiciare şi 

despăgubiri.    

ONCICĂ CLAUDIA 



161 

 

27.09.2104 Noul cod de procedură civilă. Procedura 

contencioasă  - Procedura în faţa primei 

instanţe şi căile de atac. Executarea silită –

Dispoziţii generale. Proceduri speciale. 

Procesul civil internaţional. 

MIŞCODAN 

ROXANA 

15.12.2104 Procesul de comunicare. Reguli ale 

comunicării eficiente. Abordarea  

situaţiilor conflictuale în relaţiile cu 

publicul. Interpretarea şi aplicarea 

normelor prevăzute de Codul deontologic 

al personalului auxiliar de specialitate. 

Obligaţia de confidenţialitate  a 

grefierului. Activitatea grefierului şi 

imaginea justiţiei.   

STOICAN LUCIA 
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CAPITOLUL II. PRINCIPALELE MODIFICĂRI 

LEGISLATIVE, CU  IMPACT ASUPRA SISTEMULUI 

JUDICIAR ÎN ANUL 2014 

Sectia I Civila: 

Principalul act normativ cu impact deosebit asupra volumului de activitate al 

secţiei îl reprezintă Noul Cod de procedură civilă  care a intrat în vigoare la data de 

15.02.2013, precum şi modificarea acestuia survenită prin Legea nr. 138 din 15 

octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 

de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

conexe (în vigoare de la data de 19.10.2014) 

Astfel, amânarea intrării în vigoare a dispoziţiilor privitoare la pregătirea 

dosarului de apel sau, după caz, de recurs de către instanţa a cărei hotărâre se atacă 

până la data de 01.01.2016, a un impact negativ în ceea ce priveşte volumul de muncă 

depus  atât de către judecători, cât şi de către personalul auxiliar. Acest fapt poate 

avea un impact negativ asupra calităţii lucrărilor efectuate şi posibilităţii respectării 

termenelor de întocmire a lucrărilor. 

Sectia II Civila: 

Principala modificare legislativă care a avut impact asupra activităţii Secţiei a 

II a Civilă a reprezentat-o intrarea în vigoare  a Noului Cod de Procedură Civilă la 15 

februarie 2013 care 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. . 

Un efect pozitiv al procedurii regularizării este reducerea numărului de cauze 

ajunse pe rolul instanţelor de control judiciar. 
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Faptul că pragul valoric pentru cauzele date în competenţa Tribunalului a 

scăzut de la 500.000 la 200.000 ar fi trebuit să  ducă 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   se observă o scădere a numărului de dosare ce se mai judecă pe 

vechiul cod, crescând numărul celor cărora li se aplică dispoziţiile Noului Cod de 

Procedură Civilă. 

La data de 30 iunie 2014 a intrat în vigoare şi Noul Cod al Insolvenţei, fapt ce a 

dus la o scădere a numărului de dosare înregistrate în materia procedurii insolvenţei , 

una dintre cauze fiind aceea a creşterii valorii prag a creanţei, pentru a putea fi 

introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă, valoarea prag fiind de 

40.000 lei atât pentru creditori precum şi pentru debitor, inclusiv pentru cererile 

formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prev. de Legea 

nr.31/1990(art.5 .72 din Legea insolvenţei). 

O altă cauză a scăderii numărului de dosare fiind sancţiunea prev. de art. 67 

alin.2 din Legea insolvenţei, respectiv respingerea cererii de deschidere ca urmare a 

nedepunerii de către societăţile debitoare a documentelor prevăzute la art.67 alin.1. 

lit.a-g, k , l şi m. 

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 

nivelul Secţiei a II a Civilă, dar  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.   
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Sectia Penala: 

În anul 2014 au intervenit modificări legislative cu implicaţii directe asupra 

dreptului penal sau a dreptului procesual penal, care s-au făcut simţite pe tot 

parcursul anului. 

Astfel, ca urmare a modificărilor aduse Codului de procedură penală prin legea 

nr. 255/2013, în ceea ce priveşte pe de o parte schimbarea competenţa materială a 

tribunalului, raportat la faptul că, în  urma acestor modificări, tribunalul nu a mai 

judecat ca şi instanţă de apel, ci doar ca instanţă de fond şi instanţă de contestaţii ( în 

anumite cazuri limitativ prevăzute de lege), iar pe de altă parte, prin aceeaşi lege a 

fost modificată competenţa materială a tribunalului şi în ceea ce priveşte judecarea 

cauzelor în fond şi cameră preliminară, acesta devenind competent să judece şi 

infracţiunile de spălare a banilor şi infracţiunile de evaziune fiscală prevăzută de 

legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale cu modificările 

ulterioare 

 Mai mult, desfiinţarea Secţiei de minori şi familiei la data de 15 aprilie 2014 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii a condus la creşterea numărului 

de cauze în cadrul Secţiei penale, deşi numărul judecătorilor a scăzut cu unul.  

Sectia Contencios Administrativ si fiscal: 

Potrivit indicatorilor statistici, comparativ cu anul 2013, în anul 2014 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. 

Noul Cod de procedură civilă, care a intrat în vigoare la data de 15.02.2013, 

precum şi modificarea acestuia survenită prin Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 
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civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe (în 

vigoare de la data de 19.10.2014), 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, ceea ce a acutizat şi 

problematica spaţiului de depozitare a dosarelor. 

Totodată, instituirea unor noi reglementări prin Codul de procedură civilă a 

determinat apariţia în practică a unor noi situaţii ce reclamau o abordare diferită decât 

vechea practică şi a avut un impact negativ în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată 

atât de către judecători, cât şi de către personalul auxiliar. 

 Astfel, dat fiind că şedinţele de judecată se înregistrează, prin art. 231 Cod 

procedură civilă (în forma în care se afla la data intrării în vigoare a Codului de 

procedură civilă la 15.02.2013) s-a reglementat şi posibilitatea părţilor de a obţine 

transcrierea înregistrărilor din şedinţele de judecată. 

Această prevedere a generat o serie de dificultăţi privind punerea în practică a 

acestei dispoziţii legale, presupunând un volum enorm de muncă din partea 

personalului auxiliar care trebuia să procedeze la transcrierea înregistrărilor din 

şedinţele de judecată.  

Prin Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
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completarea unor acte normative conexe (în vigoare de la data de 19.10.2014), au fost 

aduse modificări şi completări şi articolului de lege menţionat supra, astfel încât prin 

alin. 5 al articolului 231 Cod procedură civilă s-a reglementat posibilitatea părţilor de 

a obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce priveşte 

cauza lor, la cererea şi pe cheltuiala acestora, ceea ce a diminuat volumul de muncă 

depus de personalul auxiliar, însă a ridicat noi probleme în ceea ce priveşte 

posibilităţile tehnice de comunicare, suportul electronic, modalitatea de procurare a 

acestuia şi securizare, etc.  

Totodată, un impact negativ în ceea ce priveşte repartizarea aleatorie a cauzelor 

şi reglementarea procedurii de soluţionare a incidentelor procedurale au avut şi 

numeroasele modificări ale Regulamentului de organizare a instanţelor judecătoreşti 

(cu desele schimbări ale regulilor), aşa cum acestea au fost interpretate prin hotărârile 

pronunţate de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce a dus la o 

excesivă reglementare, dăunătoare bunei desfăşurări a activităţii de repartizare a 

cauzelor (în încercarea de menajare a susceptibilităţilor justiţiabililor). 

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 

2013, în anul 2014 a scăzut numărul dosarelor înregistrate pe rolul Secţiei contencios 

administrativ şi fiscal, această scădere a numărului dosarelor nu a semnificat o 

degrevare a activităţii desfăşurate de către judecătorii şi personalul auxiliar, în 

contextul diversificării cazuisticii specifice secţiei, cu un mai mare grad de 

complexitate. 

Pentru anul 2015 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, precum şi a cauzelor care au ca obiect anularea 

actelor administrativ-fiscale. 
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În ceea ce priveşte căile de atac se constată o scădere semnificativă a dosarelor 

de recurs (de la 1.249 în 2013 la 244 de cauze în 2014), urmare  firească  a 

modificărilor 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, potrivit cărora, 

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. 

Corelativ, a crescut numărul dosarelor de apel (de la 206 în 2013 la 1.257 de 

cauze în 2014), aceste noi reglementări făcând 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. 

Va spori însă  numărul de dosare ce se vor înregistra în apel, pentru anul 2015 

estimându-se o creştere a numărului de dosare înregistrate în apel.  

Sectia de conflicte de munca si asigurari sociale: 

În anul 2014 au avut loc modificări legislative în materia conflictelor de muncă 

şi asigurărilor sociale, însă acestea nu au influenţat semnificativ activitatea secţiei. 

Exemplu legea 53/2014 care a generat contestaţii împotriva deciziilor 

angajatorilor de încetare de drept a contractelor individuale de muncă pentru 

asistentele medicale care îndeplineau condiţiile de pensionare prevăzute de legea 

pensiilor. 
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Influenţe mai mari a avut recursul în interesul legii pronunţat de ICCJ prin 

decizia nr 2/2014 referitoare dobânda cuvenită pentru  executarea eşalonată a 

titlurilor executorii referitoare la plata unor sume de bani către salariaţii bugetari. 

În schimb modificările legislative din anii anteriori au continuat să genereze o 

multitudine de litigii:- legea 330/2009 şi legea 284/2011,  au stat la baza acţiunilor 

formulate de personalul nedidactic din învăţământ şi personalul din spitale privind 

modul de stabilire, de calcul a sporului de vechime,  

- legile anuale de adoptare a bugetului de stat din 2010 – 2014 au stat la baza 

litigiilor promovate de personalul Direcţiei Generale de asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului şi din unele unităţi medicale privind plata orelor efectuate în zilele de 

sâmbătă şi duminică sau în alte zile de sărbătoare legală  

- legea învăţământului nr. 63/2011 a stat la baza acţiunilor formulate de 

personalul din învăţământ privind stabilirea salariilor după data de 13.05.2011, data 

intrării în vigoare a acestei legi 

- legea 263/2010  legea pensiilor, prin care se acordă o majorare a punctajului 

mediu anual pentru activitatea în grupele superioare de muncă, ceea ce a generat 

litigii pentru constatarea desfăşurării  activităţii în grupele I sau  II promovate de 

salariaţii SC Electroputere SA SC Avioane SA, Uzina Mecanică Filiaşi, TMC TMD 

Filiaşi. 

Pentru anul 2015 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 ICCJ date în recurs în interesul 

legii şi deciziile Curţii Constituţionale, care influenţează numărul dosarelor nou 

intrate 
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CAPITOLUL III. RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR ŞI 

PERSONALULUI AUXILIAR 

În anul 2014 activitatea judecătorilor 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 2014 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 2014 a avut loc evaluarea activităţii majoritatii magistratilor instantei, 

evaluare care a fost 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: 
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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. 
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De asemenea, au fost evaluati membrii personalului auxiliar si conex, cu o 

singura exceptie si acestia primind calificativul foarte bine. 

In planul raspunderii disciplinare, in cursul anului 2014 s-a inregistrat o  

singura sanctionare a unui membru al personalului auxiliar, care a primit sanctiunea 

avertisment pentru absente nemotivate la locul de munca. 

Nu au existat situaţii în care să fie sancţionaţi penal judecătorii şi personalul 

auxiliar al instantei. 
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CAPITOLUL IV. ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA 

SPAŢIULUI EUROPEAN ŞI  COOPERAREA 

INTERNAŢIONALĂ 

Judecătorii au manifestat interes pentru cunoaşterea dreptului comunitar, având 

obligaţia aplicării directe şi cu prioritate a normelor comunitare, astfel, pentru  

cunoaşterea legislaţiei europene au fost consultate site-urile şi portalurile instituţiilor 

europene de genul EUR-LEX (portalul legislaţiei Uniunii Europene) CURIA ( site-ul 

Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene), site-ul Oficiului TAIEX cuprinzând acte 

comunitare şi jurisprudenţă, baza de date a Institutului European Român, baza de date 

N-LEX cuprinzând legislaţia statelor membre. 

Curtea de Justiţie de la Luxemburg a calificat dreptul comunitar ca fiind 

primordial în raport cu sistemele naţionale, aplicându-se cu precădere şi înlăturând 

reglementarea naţională ori de câte ori Comunităţile au intervenit prin norme juridice 

în reglementarea raporturilor sociale. Pe de altă parte, norma de drept comunitar fiind  

în acelaşi timp şi o normă de drept intern a statelor membre, dreptul comunitar este 

integrat în sistemele naţionale juridice.  

Jurisprudenţa Curţii Europene a consacrat un alt principiu, cel al supremaţiei 

dreptului comunitar asupra dreptului intern al statelor membre, ceea ce conferă 

judecătorul naţional posibilitatea să pronunţe inopozabilitatea regulilor naţionale 

contrare dreptului comunitar şi să aplice norma comunitară în locul normei naţionale 

contrare (efectul de substituire). 

Art. 234 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană reglementează 

„procedura preliminară”, constând în adresarea de către instanţele naţionale a unor 

întrebări preliminare organelor jurisdicţionale comunitare (Curtea de Justiţie a 

Comunităţilor Europene (CJCE) şi Tribunalul de Primă Instanţă (T.P.I.)), în vederea 

interpretării prevederilor tratatelor şi normelor derivând din acestea. 
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Iniţiativa promovării unei acţiuni în pronunţarea unei hotărâri preliminare (o 

procedură necontencioasă, de colaborare judiciară, independentă de orice iniţiativă a 

părţilor) aparţine instanţei naţionale şi aşa cum  judecătorul naţional poate invoca din 

oficiu o regulă de ordine publică în dreptul intern, tot aşa el are competenţa pentru a 

ridica din oficiu şi o problemă de interpretare sau de examinare de validitate a unei 

norme comunitare, chiar dacă aceasta nu a fost formulată în prealabil de către părţi. 

Procedura trimiterii întrebării prejudiciare este angajată din iniţiativa exclusivă 

a judecătorului naţional, părţile litigante în litigiul dedus instanţei naţionale neputând 

supune direct şi autonom asemenea chestiuni prejudiciare în faţa Curţii şi nici 

contesta sau modifica acele chestiuni formulate de judecătorul naţional. 

Hotărârea dată de Curte în materia acţiunii în interpretare are autoritate relativă 

de lucru  judecat (care priveşte numai părţile interesate). 

Hotărârea prejudiciară leagă judecătorul de trimitere care trebuie fie să aplice 

norma comunitară în cadrul litigiului intern, ţinând cont de interpretarea care i-a fost 

dată de către Curte, fie, după caz, să îndepărteze aplicarea acestei norme, deoarece 

judecătorul comunitar s-a pronunţat asupra temeiurilor de drept sau pentru că 

respectiva normă nu a fost aplicabilă cauzei respective. Refuzul judecătorului de 

trimitere  de a ţine seama de hotărârea prejudiciară constituie o neîndeplinire  în 

sensul art. 226 a Tratatului Comunităţii Europene şi poate deci să dea loc unei alte 

acţiuni. În plus, acest refuz poate fi sancţionat şi prin recursuri interne. 

Obligaţia oricărei instanţe aflate în situaţia de a aplica norma interpretată de a 

nu se îndepărta de la soluţia adoptată de Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene, 

nu o privează însă de dreptul de a sesiza Curtea cu o nouă întrebare preliminară, dacă 

apreciază că alte aspecte ale normei au rămas neclarificate sau dacă este de părere că 

circumstanţele cauzei aflate pe rolul său sunt diferite de cele care au determinat 

soluţia adoptată de Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene. 
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b) Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei Europene pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, astfel cum sunt interpretate 

în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului , în activitatea secţiei 

penale şi pentru cauze cu minori   

 Aplicarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului  în hotărârile 

Judecătoriei a privit următoarele probleme de drept: dreptul de acces la justiţie 

(„dreptul la instanţă”); prezumţia de nevinovăţie; îngrădirea dreptului la 

corespondenţă; dreptul la respectarea vieţii de familie; dreptul la libertatea de 

exprimare; dreptul la un proces echitabil; neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti; 

aplicare de rele tratamente persoanelor aflate în arest preventiv sau în executarea unei 

pedepse privative de libertate. 

Câteva probleme de drept interpretate în jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului - Cunoaşterea Jurisprudenţei  Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, constituie o condiţie a aplicării ei corecte, având în vedere prevederile 

Constituţiei potrivit cărora tratatele ratificate fac parte din dreptul intern (art. 11), iar 

drepturile şi libertăţile fundamentale înscrise vor fi interpretate în concordanţă cu 

dispoziţiile în materie pe care le conţin. Mai mult, în caz de neconcordanţă cu 

legislaţia internă, acestea au întâietate, cu excepţia cazului în care Constituţia sau 

legile interne conţin dispoziţii mai favorabile (art. 20). 

În activitatea judecătorilor secţiei penale şi pentru cauze cu minori au fost 

aplicate dispoziţiile Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale, astfel cum sunt interpretate în Jurisprudenţa CEDO. 

Cauza Pantea împotriva României. 

Curtea reaminteşte că, pentru a include în sfera  de aplicare a art. 3 relele  

tratamente trebuie să atingă un minimum de gravitate, minimum ce este relativ, 

depinzând de ansamblul circumstanţelor cauzei, precum şi durata tratamentului şi 

efectele psihice sau psihologice asupra victimei şi în anumite cazuri, sexul, vârsta, 
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starea de sănătate a acesteia. Atunci când o persoană este privată de libertate, 

folosirea împotriva sa a forţei fizice, dacă aceasta nu este determinată de însuşi 

comportamentul victimei, aduce atingere demnităţii umane  şi constituie, în principiu, 

o încălcare a dreptului garantat de art. 3 ( Takin contra Turciei; Labita contra Italiei). 

Susţinerile având ca obiect supunerea la rele tratamente trebuie dovedite în faţa 

Curţii cu mijloace de probă adecvate ( a se vedea Hotărârea Klaus contra Germaniei). 

În aprecierea faptelor pretinse Curtea foloseşte criteriul probei apte să elimine „orice 

îndoială rezonabilă”; o astfel de probă poate rezulta dintr-un ansamblu de indicii dau 

de prezumţii, suficient de grave, precise şi concordante (Aydin contra Turciei; 

Selmoini contra Franţei). 

Cauza Bulfinski contra Romaniei 

În care s-a reţinut încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie care consacra dreptul la 

un proces echitabil, reţinându-se ca în condamnarea reclamantului şi a coinculpaţilor 

săi, instanţele s-au bazat exclusiv pe probele obţinute în cadrul urmăririi penale, şi 

anume pe rapoartele scrise ale agenţilor sub acoperire şi pe declaraţiile suspecţilor, 

precum şi pe mărturiile inculpaţilor în faţa primei instanţe. 

  Prin respectiva hotărâre s-a apreciat că instanţele nu au răspuns cererilor 

apărării de a se administra probe, în special cu privire la implicarea şi rolul 

colaboratorului Politiei, ca  nu au fost audiaţi  agenţii sub acoperire şi că s-a dat 

valoare probanta declaraţiilor obţinute de anchetatori cele date în faţa instanţei de 

fond fiind înlăturate fără o motivare temeinica. 

 Faţă de aceste aspecte s-a considerat ca procedura reclamantului a fost lipsită 

de caracterul echitabil cerut de art. 6 din Convenţie întrucât nu s-au cercetat suficient 

susţinerile inculpatului referitoare la o înscenare din partea poliţiei.  
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 Cauza Jiga contra României  

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a apreciat ca durata arestării 

preventive  a inculpatului ( respectiv de 11 luni si 24 de zile) a fost excesivă. In acest 

context, Curtea a amintit că, deşi anumite infracţiuni prezintă un pericol special 

pentru ordinea sociala, acesta scade odată cu trecerea timpului, fapt care impune 

autorităţilor obligaţia de a oferi o motivare concretă si extrem de detaliată cu privire 

la persistenţa motivelor care justifică privarea de libertate preventivă a unei persoane. 

In speţa de fata, Curtea a constatat ca instanţele au evitat sa dea orice explicaţie din 

care să rezulte de ce aceasta scurgere a timpului nu a redus pericolul pentru societate 

care sa rezulte din punerea reclamantului în libertate sau pericolele pentru bunul mers 

al justiţiei, mai ales după momentul audierii martorilor. Curtea europeană a socotit ca 

aceasta omisiune de motivare nu poate fi combătută prin trimiterile pe care instanţele 

de judecata le-au făcut la gravitatea faptei, la pedeapsa pe care legea o impune pentru 

aceasta sau la valoarea prejudiciului. In plus s-a reţinut faptul ca  instanţele au omis 

sa motiveze de ce alte masuri preventive, precum obligaţia de a nu părăsi ţara, nu 

putea atinge scopul preventiv al măsurii.  

Cauza Scundeanu împotriva României 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a sancţionat instanţele române pentru 

utilizarea excesivă a noţiunii de pericol pentru ordinea publică în situaţii abstracte. In 

speţa reclamantul a fost arestat timp de un an şi 2 luni fiind acuzat că a comis o serie 

de infracţiuni, în principal fiind vorba despre înşelăciune prin emiterea de cecuri fără 

acoperire, prejudicind mai multe societăţi comerciale cu peste 40 000 euro. 

Menţinerea sa în stare de arest s-a făcut ţinând cont de faptul că reclamantul era 

recidivist, iar instanţele au apreciat că lăsarea acestuia în libertate prezintă pericol 

pentru ordinea publică. Curtea a constatat că, în speţă, existau suficiente motive 

pentru a considera că reclamantul a comis o infracţiune, însă acest fapt nu este 

suficient pentru a permite arestarea sa. Curtea a amintit că referirea la pericolul 

pentru ordinea publică nu poate fi invocată de o manieră abstractă de către autorităţi, 
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acestea trebuind să se bazeze pe probe, nu pe prezumţii şi presupuneri. Curtea a 

amintit şi faptul că luarea în considerare a pericolului pentru ordinea publică se poate 

face doar în circumstanţe excepţionale, în care există probe care să indice 

magnitudinea pericolului real pentru ordinea publică pe care l-ar prezenta lăsarea 

unui acuzat în libertate. Curtea a mai constatat că instanţele nu au explicat niciodată 

de ce luarea unei alte măsuri preventive nu ar fi fost suficientă, iar simplul fapt că 

reclamantul era recidivist nu putea să justifice menţinerea sa în stare de arest. 

Secţia penala şi pentru cauze cu minori a Tribunalului Dolj a avut în vedere 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, inclusiv cauzele menţionate mai 

sus, cu prilejul soluţionării propunerilor de arestare preventiva , a cererilor de 

prelungire a măsurii arestării preventive, precum si cu prilejul analizării ulterioare a 

necesităţii menţinerii măsurilor preventive dispuse anterior. S-a urmărit ca durata 

măsurilor preventive dispuse sa nu depăşească un termen rezonabil . Constant a fost 

analizată posibilitatea luării altor masuri preventive mai puţin restrictive in funcţie de 

fiecare caz în parte.  

Cauza Tiron împotriva României 

Curtea Europeana a  expus patru motive fundamentale acceptabile pentru 

arestarea preventivă a unui acuzat suspectat că a comis o infracţiune:  

 - pericolul ca inculpatul să fugă (Stögmuller împotriva Austriei, hotărârea din 

10 noiembrie 1969); 

 -  riscul ca inculpatul, odată pus în libertate, să împiedice administrarea justiţiei 

(Wemhoff împotriva Germaniei, hotărârea din 27 iunie 1968), 

  - să comită noi infracţiuni (Matzenetter împotriva Austriei, hotărârea din 10 

noiembrie 1969)  

  - să tulbure ordinea publică (Letellier împotriva Franţei, hotărârea din 26 iunie 

1991 şi Hendriks împotriva Ţărilor de Jos 20070. 
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  Curtea reaminteşte că nu se poate face o evaluare abstractă a caracterului 

rezonabil al duratei unei detenţii (Patsouria împotriva Georgiei, 2007) şi că acesta 

trebuie examinat în fiecare caz, ţinând seama de condiţiile concrete. Astfel, 

continuarea detenţiei nu se justifică într-o anumită speţă decât dacă indicii concrete 

demonstrează o cerinţă veritabilă de interes public care prevalează, în ciuda 

prezumţiei de nevinovăţie, asupra regulii respectării libertăţii individuale (Smirnova 

împotriva Rusiei) 

  Curtea recunoaşte că, prin gravitatea lor deosebită şi prin reacţia publicului la 

săvârşirea lor, anumite infracţiuni pot genera tulburări sociale care să justifice 

arestarea preventivă, cel puţin o anumită perioadă de timp.   

Cauza VARGA  împotriva ROMÂNIEI 

  Curtea a hotărât că a existat o încălcare a articolului 5 § 1 din Convenţie:  

Reclamanţii se plâng că dispunerea arestării lor preventive la 19 decembrie 2000 

s-a făcut fără a exista motive plauzibile de a se bănui comiterea unei infracţiuni,  

dată fiind percheziţia ilegală efectuată de autorităţi, sau a se crede în necesitatea de a 

îi împiedica să comită o infracţiune sau de a fugi. Pe de altă parte, ei susţin că între 

18 ianuarie 2001, adică data expirării ordonanţei din 19 decembrie 2000, şi 

1 februarie 2001, arestarea lor preventivă a fost lipsită de temei legal.  

Faţă de ansamblul arestării lor provizorii, reclamanţii invocă articolul 5 § 1 din 

Convenţie, care sună astfel în partea sa pertinentă: « 1.  Orice persoană are dreptul la 

libertate şi siguranţă. Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa, cu excepţia 

următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale : c) dacă a fost arestat sau reţinut în 

vederea aducerii sale în faţa autorităţii judiciare competente, atunci când există 

motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracţiune sau când există motive 

temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau 

să fugă după săvârşirea acesteia  
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Fiind vorba de motive pe care s-a întemeiat punerea în stare de arest preventiv, 

Curtea reaminteşte că pentru ca o arestare bazată pe bănuieli plauzibile să fie 

justificată din punctul de vedre al articolului 5 § 1 c), nu se impune ca poliţia să fi 

adunat probe suficiente pentru a aduce acuzaţii, fie în momentul arestării, fie în 

timpul reţinerii provizorii (Brogan şi alţii împotriva Marii Britanii, hotărârea din 29 

noiembrie 1988, seria A nr. 145-B, pag. 29-30, Cerinţa conform căreia bănuielile 

trebuie să se bazeze pe motive plauzibile constituie un element esenţial al protecţiei 

oferite contra privărilor arbitrare de libertate. Termenii « motive plauzibile de 

bănuială» presupun existenţa unor fapte sau informaţii apte de a convinge un 

observator obiectiv că individul în cauză poate să fi comis infracţiunea (Fox, 

Campbell şi Hartley împotriva Marii Britanii, hotărârea din 30 august 1990, seria A 

nr. 182, pag. 16-17,) Văzând constatarea delictului flagrant, precum şi faptele şi 

dreptul intern pertinent, Curtea consideră că existau în speţă motive plauzibile de a 

bănui, în sensul articolului 5 § 1 din Convenţie, că reclamanţii comiseseră o 

infracţiune de ultraj. Pe de altă parte, Curtea observă că la epoca faptelor, conform 

articolului 148 din CPP, procurorul era competent să dispună arestarea preventivă a 

unui învinuit (vezi, mutatis mutandis, Ilie împotriva României (dec.), nr. 9369/02, 30 

martie 2006). 

Cauza FILIP împotriva ROMÂNIEI 

  Curtea aminteşte că, articolul 3 al Convenţiei consacră una din valorile 

fundamentale ale societăţilor democratice. Chiar şi în împrejurările cele mai dificile, 

cum ar fi combaterea terorismului şi crimei organizate, Convenţia interzice în termeni 

absoluţi tortura şi pedepsele sau tratamentele inumane sau degradante. Articolul 3 nu 

prevede restricţii, în care contrastează cu majoritatea clauzelor normative ale 

Convenţiei şi Protocoalelor nr. 1 şi 4 şi conform articolului 15 § 2 nu suferă nici-o 

derogare, chiar şi în caz de pericol public care ameninţă viaţa naţiunii (Labita contra 

Italiei [GC], nr. 26772/95, § 119, CEDO 2000-IV, Selmouni contra Franţei [GC], nr. 

25803/94, § 95, CEDO 1999-V, şi Assenov şi alţii contra Bulgariei, hotărârea din 28 

octombrie 1998, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-VIII, pag. 328, § 93). Interdicţia 
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torturii sau a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante este absolută, 

indiferent care ar fi acţiunile victimei (Chahal contra Regatului Unit al Marii 

Britanii, hotărârea din 15 noiembrie 1996, Culegere 1996-V, pag. 1855, § 79). Natura 

infracţiunii care era atribuită reclamantului este aşadar lipsită de pertinenţă pentru 

examinare din punctul de vedere al articolului 3. 

 Un rău tratament trebuie să atingă un minim de gravitate pentru a intra sub 

incidenţa articolului 3. Aprecierea acestui minim este relativă prin esenţă; ea depinde 

de ansamblul de date ale cauzei, şi în special de durata tratamentului, a efectelor sale 

fizice şi mintale precum şi, uneori, de sex, de vârsta şi de starea de sănătate a 

victimei. Atunci când un individ este privat de libertate, folosirea în privinţa sa a 

forţei fizice în condiţiile în care nu era strict necesară datorită comportamentului său 

aduce atingere demnităţii umane şi constituie, în principiu, o încălcare a dreptului 

garantat de articolul 3 (Labita citat anterior, § 120, Assenov şi alţii citat anterior, pag. 

3288, § 94, şi Tekin contra Turciei din 9 iunie 1998, Culegerea 1998-IV, pag. 1517-

1518, §§ 52 şi 53). 

Curtea a considerat un anumit tratament în acelaşi timp “inuman”, în special 

pentru că a fost aplicat cu premeditare timp de ore întregi şi a cauzat dacă nu 

veritabile leziuni atunci cel puţin suferinţe fizice şi morale evidente şi “degradant” 

deoarece este de natură să provoace victimelor sale sentimente de teamă, de nelinişte 

şi de inferioritate tocmai ca să le umilească şi să le înjosească. Pentru ca o pedeapsă 

sau tratamentul de care este însoţit să fie “inumane” sau “degradante”, suferinţa sau 

umilinţa trebuie în orice caz să meargă dincolo de cele pe care le comportă inevitabil 

o anumită formă de tratament sau de pedeapsă legitimă. Problema de a şti dacă 

tratamentul avea drept scop să umilească sau să înjosească victima este un alt element 

de luat în calcul (a se vedea, de exemplu, hotărârile V. contra Regatului Unit al Marii 

Britanii [GC], nr. 24888/94, § 71, CEDO 1999-IX, şi Raninen contra Finlandei din 

16 decembrie 1997, Culegere 1997-VIII, pag. 2821-2822, § 55). Lipsa unui asemenea 

scop nu ar putea totuşi exclude în mod definitiv o constatare de încălcare a articolului 

3. 
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Afirmaţiile de tratamente rele trebuie să fie susţinute în faţa Curţii prin 

mijloace de probă adecvate (a se vedea, mutatis mutandis, Klaas contra Germaniei, 

hotărârea din 22 septembrie 1993, seria A nr. 269, pag. 17, § 30). Pentru stabilirea 

faptelor invocate Curtea se foloseşte de criteriul probei “dincolo de orice îndoială 

rezonabilă”; o asemenea dovadă poate totuşi rezulta dintr-o serie de indicii sau de 

prezumpţii nerespinse, suficient de grave, precise şi potrivite (Irlanda contra 

Regatului Unit al Marii Britanii, hotărârea din 18 ianuarie 1978, seria A nr. 25, pag. 

65, § 161 in fine). 

Curtea aminteşte obiectul şi mărimea obligaţiilor de natură procedurală pe care 

articolul 3, luat separat sau combinat cu articolul 13 al Convenţiei (pentru discuţia 

asupra acestei chestiuni, a se vedea Ilhan, citat anterior, §§ 91-93), le impune 

autorităţilor naţionale în privinţa stabilirii faptelor şi răspunderilor din cauza actelor şi 

omisiunilor atribuibile agenţilor de stat (a se vedea, de exemplu, Assenov şi alţii citat 

anterior, § 102, şi Z. şi alţii contra Regatului Unit al Marii Britanii [GC], nr. 

29392/95, § 109, CEDO 2001-V). Ori, aşa cum a indicat deja în hotărârea sa M.C. 

contra Bulgariei, o asemenea obligaţie nu ar putea în principiu să fie limitată numai 

la cazurile de rele tratamente aplicate atunci când statul ştie (nr. 39272/98, §§ 151 şi 

153, CEDO 2003-XII). 

Curtea reafirmă deci că interdicţia absolută înscrisă în articolul 3 al Convenţiei, 

ca cea care decurge din articolul 2 (Menson contra Regatului Unit al Marii Britanii 

(decizie), nr. 47916/99, CEDO 2003-V), implică pentru autorităţi obligaţia de a 

efectua o anchetă oficială efectivă, atunci când o persoană afirmă, în mod “susţinut” 

că a fost victima acţiunilor contrare articolului 3 şi comise în circumstanţe suspecte, 

indiferent care ar fi calitatea persoanelor în discuţie. Plângerea legată de existenţa 

tratamentului interzis trebuie să fie “susţinută”, nu neapărat aprecierea făcută, pe 

nedrept sau pe bună dreptate, de victimă în privinţa identităţii “responsabililor 

presupuşi”: odată sesizate corespunzător conform căilor legale existente, instanţelor 

naţionale le revine sarcina de a supune faptele aduse în atenţia lor la examenul cel 
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mai scrupulos pe care îl cere articolul 3, pentru ca faptele să fie elucidate şi 

“adevăraţii” responsabili identificaţi. 

În aceste condiţii, având în vedere lipsa unei anchete aprofundate şi efective 

asupra afirmaţiei susţinute a reclamantului de rele tratamente în spitalul psihiatric 

Prof. Al. Obregia, Curtea consideră că s-a încălcat articolul 3 al Convenţiei. 

Mai mult, Curtea aminteşte că articolul 5 § 1 al Convenţiei face trimitere în 

principal la legislaţia naţională şi consacră obligaţia de a-i respecta normele de fond 

ca şi de procedură, ci cere, în plus, ca privarea de libertate intervenită să nu fie 

contrară scopului acestui articol, care este de a proteja individul împotriva arbitrarului 

(Winterwerp contra Olandei, hotărârea din 24 octombrie 1979, seria A nr. 33, pag. 

17, § 39, şi Hutchison Reid contra Regatului Unit al Marii Britanii, nr. 50272/99, 20 

februarie 2003, § 46). Le revine în primul rând autorităţilor naţionale, şi în special 

tribunalelor, sarcina să interpreteze şi să aplice dreptul intern. Totuşi, din moment ce 

în privinţa articolului 5 § 1 nerespectarea dreptului intern implică încălcarea 

Convenţiei, Curtea poate şi trebuie să exercite un anumit control pentru a descoperi 

dacă dreptul intern chiar a fost respectat (Douiyeb contra Olandei [GC], nr. 

31464/96, § 45, 4 august 1999, şi Pantea contra României, nr. 33343/96, § 220, 

CEDO 2003-VI). 

Tot Curtea aminteşte jurisprudenţa sa constantă conform căreia un individ nu 

poate fi considerat “alienat” şi nu poate suferi o privare de libertate decât dacă cel 

puţin următoarele trei condiţii sunt îndeplinite: în primul rând, alienarea sa trebuie să 

fi fost stabilită în mod edificator; în al doilea rând, tulburarea trebuie să aibă un 

caracter sau o amploare care să justifice internarea; în al treilea rând internarea nu se 

poate prelungi valabil fără persistenţa acestei tulburări (Winterwerp citat anterior, § 

39, şi Johnson contra Regatului Unit al Marii Britanii, hotărârea din 24 octombrie 

1997, Culegerea 1997-VII, pag. 2409, § 60). 

  Curtea consideră că nici o privare de libertate a unei persoane considerată 

drept alienată nu poate fi considerată conformă articolului 5 § 1 e) dacă a fost 
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hotărâtă fără să se fi cerut avizul unui medic expert. Orice altă abordare merge 

dincolo de protecţia cerută împotriva arbitrarului, legată de articolul 5 al Convenţiei. 

Ea aminteşte de asemenea deplina libertate de care statele contractante dispun 

într-un asemenea caz în materie de internare cu titlul de urgenţă (X. contra Regatului 

Unit al Marii Britanii, hotărârea din 5 noiembrie 1981, seria A nr. 46, pag. 18, § 41, 

şi Varbanov contra Bulgariei, nr. 31365/96, 5 octombrie 2000, CEDO 2000-X, § 47). 

În această privinţă, forma şi procedura reţinute pot depinde de circumstanţe. Este 

acceptabil, în cazuri urgente sau atunci când o persoană este arestată din cauza 

comportamentului său violent, ca un asemenea aviz să fie obţinut imediat după 

arestare. În toate celelalte cazuri este indispensabilă o consultare prealabilă. În lipsa 

altor posibilităţi, de exemplu din cauza refuzului interesatului de a se prezenta la un 

examen, trebuie cel puţin să se ceară evaluarea unui medic expert pe baza dosarului, 

altminteri nu se poate susţine că alienarea interesatului a fost stabilită în mod 

edificator (X. contra Regatului Unit al Marii Britanii citat anterior, şi Varbanov citat 

anterior, § 47). 

În fine, Curtea reiterează că unul din elementele necesare “legalităţii” detenţiei 

în sensul articolului 5 § 1 este lipsa arbitrarului. Privarea de libertate este o măsură 

atât de gravă încât nu se justifică decât atunci când măsurile, mai puţin severe, au fost 

analizate şi considerate insuficiente pentru a proteja interesul personal sau public care 

impune detenţia. Trebuie stabilit că privarea de libertate a interesatului era 

indispensabilă pe baza circumstanţelor (Litwa contra Poloniei, nr. 26629/95, § 78, 

CEDO 2000-III). 

  Curtea aminteşte jurisprudenţa sa constantă conform căreia oricine este privat 

de libertate are dreptul la un control al legalităţii detenţiei sale din partea unui 

tribunal. Cerinţa Convenţiei conform căreia o acţiune de privare de libertate trebuie 

să fie susceptibilă de un control jurisdicţional independent capătă o importanţă 

fundamentală, având în vedere obiectivul care stă la baza articolului 5 al Convenţiei, 

adică protecţia împotriva arbitrarului. Sunt în joc aici protecţia libertăţii fizice a 
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indivizilor, precum şi siguranţa persoanei (Kurt contra Turciei, hotărârea din 25 mai 

1998, Culegere 1998-III, pag. 1185, § 123). 

În unele cazuri controlul jurisdicţional poate fi inclus în decizia de internare 

dacă aceasta este luată de un organ care constituie un “tribunal” în sensul articolului 5 

§ 4 al Convenţiei. Prin “tribunal” această dispoziţie nu înţelege în mod obligatoriu o 

instanţă de tip clasic, integrată în structurile judiciare ordinare ale ţării. Acest termen 

ajută la desemnarea “organelor care prezintă nu numai trăsături fundamentale 

comune, pe primul loc al cărora se situează independenţa faţă de executiv şi părţi (...) 

ci şi garanţiile”, “adaptate la privarea de libertate despre care este vorba”, “adaptate la 

privarea de libertate în discuţie”, “de o procedură judiciară” ale cărei modalităţi pot 

varia de la un domeniu la altul dar care trebuie să includă competenţa de a “decide” 

asupra “legalităţii” detenţiei şi de a ordona eliberarea în caz de detenţie ilegală 

(Weeks contra Regatului Unit al Marii Britanii, hotărârea din 2 martie 1987, seria A 

nr. 114, pag. 30, § 61). 

Dacă procedura urmată de organul competent care ordonă internarea nu oferă 

aceste garanţii, statul trebuie să permită o recurgere efectivă la o a doua autoritate 

prezentând toate garanţiile unei proceduri judiciare. Interesatul trebuie să aibă acces 

la un tribunal şi să aibă prilejul de a fi audiat personal sau prin intermediul unei 

anumite forme de reprezentare (De Wilde, Ooms şi Versyp contra Belgiei, hotărârea 

din 18 iunie 1971, seria A nr. 12, pag. 39-41, §§ 73-76, şi Winterwerp citat anterior, 

pag. 24-25, §§ 60-61). 

Persoanele arestate sau deţinute au dreptul la o examinare din partea unui 

asemenea tribunal a “legalităţii” privării lor de libertate nu numai din punctul de 

vedere al dreptului intern ci şi al textului Convenţiei, principiilor generale pe care le 

consacră şi scopului restricţiilor pe care le autorizează articolul 5 § 1 (a se vedea, în 

special, Brogan şi alţii contra Regatului Unit al Marii Britanii, hotărârea din 29 

noiembrie 1988, seria A nr. 145-B, pag. 34-35, § 65). Aceasta nu garantează dreptul 

la un examen judiciar de o asemenea însemnătate încât ar autoriza tribunalul să 
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înlocuiască, asupra ansamblului aspectelor cauzei, inclusiv consideraţiile de 

oportunitate, aprecierea autorităţii din care reiese decizia cu propria sa apreciere. Ar 

trebui un control destul de amplu pentru a se extinde la fiecare din condiţiile 

indispensabile, în privinţa Convenţiei, la legalitatea internării unui individ supus la 

genul deosebit de privare de libertate aplicat reclamantului (Hutchison Reid citat 

anterior, § 65). 

Curtea estimează de asemenea că simplul fapt că o măsură de internare 

provizorie a încetat nu ar putea priva interesatul de dreptul de a pune să se controleze 

legalitatea acestei măsuri chiar şi după încetarea sa, în special pe baza gravităţii pe 

care o constituie o internare într-un spital psihiatric, chiar şi provizoriu. Garanţiile pe 

care le oferă articolul 5 § 4 şi care se aplică în mod egal la instanţe de recurs diferite 

ar fi într-adevăr lipsite de sens dacă controlul judiciar al unei internări provizorii, care 

prin natura sa este limitată în timp, nu ar fi posibil câtă vreme efectele măsurii 

privative continuă (a se vedea, mutatis mutandis, Herz contra Germaniei, nr. 

44672/98, 12 iunie 2003, § 68). 

c) Aspecte privind cooperarea judiciară internaţională - Cooperarea 

judiciară vizează realizarea unei acţiuni comune în materia prevenirii şi a luptei 

împotriva criminalităţii (în special terorismul, tratamentul fiinţei umane, traficul 

ilegal de droguri şi arme, corupţia şi frauda) şi oferă tuturor cetăţenilor un spaţiu de 

libertate, securitate şi justiţie. 

Cooperarea în domeniul judiciar are ca scop facilitarea şi accelerarea în materia 

procedurii judiciare şi a executării deciziilor, simplificând procedura extrădării între 

statele membre, punând în aplicare reguli minime cu privire la elementele 

constitutive ale infracţiunilor şi la sancţiunile aplicabile, criminalităţii organizate, 

terorismului şi traficului de droguri.  

Referitor la cererile de asistenţă judiciară  internaţională menţionăm că s-au 

respectat următoarele reguli: 
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1. Pentru destinatarii domiciliaţi în SUA cererile de asistenţă judiciară au fost 

formulate în temeiul Tratatului între România şi SUA privind asistenţa judiciară în 

materie penală semnat la Washington  la 26 mai 1999  (cererile şi documentele 

anexate au fost însoţite de traduceri autorizate în limba engleză fiind transmise 

destinatarilor prin intermediul Ministerului Justiţiei). 

2. Pentru destinatarul cu domiciliul în Mexic cererile de asistenţă judiciară au 

fost formulate în temeiul reciprocităţii şi curtoaziei internaţionale prin intermediul 

Ministerului Justiţiei. 

3. comunicarea actelor judiciare s-a făcut direct destinatarilor cu domiciliul în 

statele membre ale Uniunii Europene prin poştă autorităţilor judiciare competente din 

cadrul statelor membre, care sunt parte la Convenţia din 29 mai 2000 privind 

asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii 

Europene exceptând state ca: Italia,Grecia, Irlanda, Malta şi Marele Ducat de 

Luxembourg. 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori din cadrul Tribunalului Dolj a 

soluţionat în total 89 de cauze din care un număr de 50 mandate europene de arestare, 

un număr de 39 mandate de urmărire internaţională şi un număr de 28 cereri de 

asistenţă judiciară. 

          A fost soluţionat un singur dosar având ca obiect cerere de comisie rogatorie 

formulată de o autoritate europeană – respectiv  Tribunale Ordinario di Cosenza, 

Italia -, în care s-a constatat îndeplinită comisia rogatorie privind audierea unui 

cetăţean român în calitate de martor. 

       În cadrul Secţiei I Civilă s-a înregistrat în anul 2014 o singură cerere de 

exequatur în materie civilă, ce nu a fost încă soluţionată, iar pe completele 

specializate în materia minori şi familie, s-au înregistrat 17 astfel de cereri, ce priveau 

în marea lor majoritate hotărâri judecătoreşti în cauze având ca obiect divorţul, 

stabilire paternitate, raspundere părintească, pronunţate de instanţe din statele 
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membre ale Uniunii Europene. De asemenea, în cauzele având ca obiect divorţ, 

încredinţare minori aflate pe rolul completelor specializate de minori şi familie au 

fost obţinute probe în baza Regulamentului 1206/2001. 

                La nivelul Secţiei Conflicte de Muncă şi Asigurării Sociale si al Sectiei 

Contencios adminstrativ si fiscal nu au existat situaţii în care să fie incidente 

dispoziţiile legale ce reglementează cooperarea judiciara internationala. De 

asemenea, nici la Secţia II Civil nu au existat situaţii care ar fi atras aplicarea 

dispoziţiilor legale privind cooperarea judiciara internationala. 
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CAPITOLUL V. RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI 

CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI 

CU SOCIETATEA CIVILĂ 

Activitatea Biroului de Informare şi Relaţii Publice pe anul 2014 

 Pe parcursul anului 2014 s-a modificat structura Biroului de informare si relatii 

publice, in sensul ca, prin Ordinul de serviciu nr.6 /18.02.2014 doamna Denis 

Ghervase a fost numita loctiitor al purtatorului de cuvant. S-au respectat, astfel, 

recomandarile din Ghidul privind activitatea purtatorului de cuvant in sensul ca, la 

nivelul fiecarei instante este de preferat ca in cadrul BIRP sa functioneze judecatori 

de specializari diferite, civila si penala. 

 Ca urmare a intrarii in vigoare a noilor coduri penale, de drept material si de 

procedura, a fost necesara realizarea unor activitati de popularizare catre justitiabili a 

prevederilor acestora, activitati care au fost coordonate de doamna judecator 

Ghervase. 

 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 conjucturală. 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 2014, la nivelul Tribunalului Dolj  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. 



189 

 

 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 cum este organizat tribunalul; 

 - Numele şi prenumele persoanelor din conducerea tribunalului şi al 

purtătorului de cuvânt şi locţiitorului acestuia; 

 - Coordonatele prin care poate fi contactat tribunalul –sediu, număr de telefon, 

fax adrese 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; 

 - 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 62 de solicitări de informaţii, răspunsul fiind transmis în termenul prevăzut de 

lege. 
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 În anul 2014 au fost acordate un număr de 3 interviuri la posturi de televiziune 

de către  purtătorul de cuvânt al instanţei şi locţiitorul acestuia: 

 - un interviu acordat postului  Tele U Craiova de către domnul judecător Daniel 

Stancu; 

 - un interviu acordat  acordat  postului  TVR Craiova de către doamna 

judecător Denis Gabriela Ghervase; 

 - un interviu acordat postului TVR 1 de către doamna judecător Denis Gabriela 

Ghervase. 

 Totodată, au fost organizate un număr de 3 conferinţe de presă cu jurnaliştii din 

presa locală de către purtătorul de cuvânt al instanţei şi locţiitorul acestuia. 

 În cursul anului 2014 s-au transmis, de asemenea un număr de 21 de 

comunicate de presă, din oficiu  sau la solicitarea jurnaliştilor. 

 În data de 10 aprilie 2014, a fost organizată o vizită a unei grupe de elevi ai 

clasei a IX-a din cadrul Colegiului Naţional Carol I Craiova, eveniment ce a făcut 

parte din seria activităţilor extracurriculare desfăşurate în cadrul "Săptămânii altfel". 

În data 18 iulie 2014 a fost organizat  evenimentul care a marchat demararea 

lucrărilor de execuţie la Tribunalul Dolj, în cadrul Proiectului Reforma Sistemului 

Judiciar finanţat de Banca Mondială, eveniment la care au participat: dl. Robert 

Marius Cazanciuc – Ministrul Justiţiei, dl. Sectretar General Adjunct Ion Claudiu 

teodorescu, d-na Simona Maya Teodoroiu – Secretar de Stat şi Coordonatorul 

Proiectului Reforma Sistemului Judiciar, dl. Adrian Bordea – Preşedintele Consiliului 

Superior al Magistraturii, dl. Norel Popescu – membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, dl. Valeriu Ştefan Zgonea –Preşedintele Camerei Deputaţilor, d-na 

Primar a Mun Craiova – Lia Olguta Vasilescu, dl.Comisar şef penitenciare Cătălin 

Claudiu Bejan- dicretor general ANP, d-na Mihaela Elisabeta Cotora – Preşedintele 
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Curţii de Apel Craiova, d-na Adina Elvira Ghiţă – Preşedintele Tribunalului Dolj, 

reprezentanţi ai instanţelor arondate Curţii de Apel Craiova şi ai autorităţilor locale. 

În data de 24 octombrie 2014, cu ocazia "Zilei Europene a Justiţiei Civile", s-a 

asigurat informarea justiţiabililor cu privire la importanţa acesteia, punându-le în 

acest sens la dispoziţie broşurile transmise de către Consiliul Superior al 

Magistraturii. 

În Registrul cu înregistrări din ziarele locale au fost înregistrate 154  poziţii 

reprezentând articole cu privire la activitatea Tribunalului în anul 2014. 

 Statistic, activitatea desfasurata de catre membrii BIRP se prezinta 

astfel 

 1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: - 62 

 2. Numărul total de solicitări structurate după obiect:  

  - informaţii referitoare la dosare: - 32 

  - informaţii referitoare la magistraţi şi la alte categorii de 

    personal:- 1 

  - date statistice: - 10 

  - alte informaţii: - 19 

 3. Numărul de solicitări rezolvate: 

  - favorabil : - 51 

  - negativ:     - 0 

 4. Numărul de solicitări respinse: 
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  - redirecţionate: -  2 

  - exceptate de la acces: - 9 

 5. Numărul de solicitări adresate în scris: 

      din care:  - pe suport de hârtie : - 29 

    - pe suport electronic: - 20 

 6. Numărul de solicitări adresate verbal:  - 13 

 7. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: - 26 

 8. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice:- 26 

 9. Numărul de reclamaţii administrative: 

  - rezolvate favorabil: - 0 

  - respinse: - 0 

  - în curs de soluţionare: - 0 

10. Costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice:-  0 

11. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 

public solicitate : -  0 

12. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare: - 

300. 

 Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii: 

Raporturile Tribunalului cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au desfăşurat 

în cursul anului 2014 în coordonatele stabilite de Legea nr. 317/2004, Legea nr. 
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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 fiecare sectie de judecatori, 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.  

 In anul 2014 s-a desfasurat adunarea generala pentru alegerea unui membru 

CSM - reprezentant al tribunalelor. 

 Este de mentionat ca in luna octombrie 2014 a avut loc o intalnire a 

colectivului de judecatori al Tribunalului Dolj cu 3 membri CSM, si anume Domnul 

Presedinte al CSM, domnul judecator Adrian Bordea si domnii judecatori Monalisa 

Neagoe si Norel Popoescu -  reprezentanti in cadrul CSM din partea tribunalelor. 

 Raporturile cu Ministerul Justiţiei: 

 Raporturile cu Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti au privit calitatea 

de ordonator terţiar de credite a instantei. 

 Pe parcursul anului 2014, acestea au fost extrem de fructuoase, Ministerul 

Justitiei dovedind receptivitate si preocupare pentru rezolvarea problemelor reale cu 

care se confrunta instanta noastra.  
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Starea extrem de precara a sediului instantei a determinat la nivelul 

Ministerului Justitiei urgentarea demersurilor necesare edificarii unui nou sediu. 

Ministerul Justitiei a sprijinit in mod permanent eforturile de asigurare a unui 

spatiu cu titlu de sediu temporar pentru instanta, aducand un aport real in planul 

interactiunii  cu autoritatile administrative. 

In data de 07.05.2014 a avut loc predarea amplasamentului destinat realizarii 

investitiei catre constructor. 

 Edificarea acestui obiectiv a implicat în prealabil demolarea uneia dintre 

construcţiile existente în perimetrul Tribunalului Dolj şi relocarea pe toată durata 

executării obiectivului, atât a personalului şi a bunurilor existente în respectiva 

clădire, cât şi a personalului şi bunurilor aflate în clădirea destinată în prezent 

activităţii arhivei curente a instanţei. 

 În acest sens, demersurile conducerii Tribunalului Dolj s-au orientat spre 

obţinerea de la autorităţile administraţiei locale, cu titlu gratuit a unui spaţiu care să 

permită preluarea şi desfăşurarea unei părţi din activitatea instanţei. 

 Prin adresa nr. 28774/28.03.2014 a Primariei Craiova am fost anuntati ca ni se 

pun la dispozitie cu titlu gratuit, incepand cu data de 15.05.2014,  3 nivele din 

cladirea situata in Craiova, Str Brestei nr. 97, jud. Dolj, şi anume parterul şi primele 

două etaje, sub condiţia aprobarii acestei masuri de catre Consiliul Local Craiova. 

 La data de 12.05.2014 s-a dat ordinul de incepere a lucrarilor la investitia 

"Extindere sediu Tribunal Dolj". 

 Investitia, care va avea o suprafata de cca 9000 mp,  este planificata a se 

finaliza la data de 18.12.2015, data incepand cu care va avea loc mobliarea acesteia, 

dotarea sa cu echipamentele necesare unei bune functionari si relocarea personalului 

instantei. 
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 Pana in prezent s-au edificat subsolul si parterul, precum si o parte din etajul I. 

  

 O alta problemă a cărei rezolvare depinde de Ministerul Justiţiei o reprezintă 

alocarea unor sume suficiente pentru efectuarea reparaţiilor capitale atat la cladirea 

monument istoric, cat si la instanţele arondate, precum şi pentru achiziţionarea 

mijloacelor materiale şi a obiectelor de inventar necesare bunei funcţionări a 

instanţei.  

Astfel, in ce priveste instantele arondate, situatia sediilor acestora este de 

asemenea deosebit de grea. 

Sediul Judecatoriei Filiasi si al Judecatoriei Segarcea a necesitat efectuarea 

de reparatii. 

Sediul Judecatoriei Calafat este impropriu desfasurarii activitatii, demersurile 

conducerii acestei instante si ale conducerii Tribunalului Dolj orientandu-se spre 

obtinerea de la autoritatile locale a unui nou sediu, in prezent procedura de inlocuire a 

acelor doua sedii fiind in derulare la nivelul Ministerului Justitiei. 

In ce priveste Judecatoria Bailesti, aceasta nu beneficia de sediu propriu. Ca 

atare, demersurile conducerii Tribunalului Dolj si ale Curtii de Apel Craiova s-au 

concentrat in vederea obtinerii unui astfel de spatiu, in prezent fiind, de a semenea in 

derulare la nivel de Ministerul Justitiei procedura de dezmembrare a imobilului care 

adaposteste atat Judecatoria Bailesti, cat si Parchetul de pe langa Judecatoria Bailesti, 

in vederea stabilirii spatiului deja ocupa de instanta cu titlu de sediu propriu. 

Judecatoria Craiova, una din cele mai incarcate instante din tara, are, la 

randul sau, o situatie dificila atat in ce priveste spatiul de arhiva, cat si in ce priveste 

spatiu destinat activitatii de instanta efective. 
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Avand in vedere numarul de personal al acesteia, gradul de aglomerare al 

incaperilor din instanta, numarul mereu crescator de cauze, pentru Judecatoria 

Craiova este necesara efectuarea de demersuri in vederea obtinerii unui nou spatiu. 

 Tribunalul Dolj a avut raporturi de colaborare institutionala foarte bune si cu 

Consiliul Local Craiova, Primaria Craiova, Inspectoratul de Jandarmi al Jud Dolj, 

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Jud Dolj, DGASPC Dolj si Prefectura 

Dolj. 

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 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 
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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. 

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.  
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CAPITOLUL VI. CONCLUZII 

 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. 

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. 

La nivelul intregii instantei trebuie cultivate conceptele de echipa si de lucru in 

echipa, colectivul instantei 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. 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. 

 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 
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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 
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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.  

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. 

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, 

Consiliului Superior al Magistraturii si Ministerului Justitiei. 

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. 

 

 

 


