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INTRODUCERE 

 

SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN 

ANUL 2013 

 

 

 

 

Tribunalul Vâlcea, instanţă cu personalitate juridică, este organizat şi funcţionează, ca 

şi celelalte instanţe judecătoreşti din România, în temeiul  dispoziţiilor Legii nr. 304/2004 

privind organizarea judiciară şi Regulamentului de Ordine Interioară al Instanţelor 

Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/22.09.2005 a plenului C.S.M. În structura 

actuală de organizare, face parte, alături de Tribunalul Argeş, din circumscripţia teritorială a 

Curţii de Apel Piteşti. 

Această instanţă îşi desfăşoară activitatea din luna noiembrie 2000 în fostul Palat de 

Justiţie, construit în perioada 1889-1900, clădire monument, reprezentativă pentru municipiul 

Râmnicu Vâlcea, dar care nu poate corespunde actualelor nevoi de funcţionare, date fiind 

volumul de activitate şi schema de personal a instanţei. 

Activitatea Tribunalului Vâlcea este structurată pe 3 secţii: Secţia I Civilă, Secţia a II-

a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Secţia Penală. 

Din structura instanţei fac parte şi compartimentele auxiliare: departamentul 

economico-financiar şi administrativ, grefa, registratura, arhivele celor trei secţii, biroul de 

informare şi relaţii publice, compartimentul executări penale, compartimentul de informatică 

juridică şi compartimentul de aplicare a apostilei. 

În circumscripţia teritorială a Tribunalului Vâlcea sunt cuprinse 5 judecătorii: 

Judecătoria Râmnicu Vâlcea, cu 17 localităţi arondate; Judecătoria Drăgăşani, cu 18 localităţi 

arondate; Judecătoria Horezu, cu 22 localităţi arondate; Judecătoria Brezoi, cu 12 localităţi 

arondate; Judecătoria Bălceşti, cu 15 localităţi arondate. 

Structura completelor de judecată pentru anul 2013 a fost stabilită prin Hotărârile 

Colegiului de conducere nr. 22 şi 24 din 13 decembrie m2012 şi respectiv 28 decembrie 

2012, iar prin Hotărârea nr. 11 din 27.05.2012 au fost aprobate completele, materiile în care 

judecă şi termenele de judecată pentru perioada vacanţei judecătoreşti. 
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La fiecare secţie a Tribunalului Vâlcea funcţionează complete specializate în diferite 

materii: la secţia penală, cauze cu minori;  cauzelor privind traficul de fiinţe umane; 

infracţiuni privitoare la dreptul de proprietate; infracţiuni privitoare la drepturile de 

proprietate intelectuală; cauze penale privind fapte de corupţie; la Secţia I civilă, cauze pentru 

minori şi de familie;  cauze privind dreptul muncii şi asigurări sociale; cauze de fond funciar; 

la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, cauze privind organizarea, 

funcţionarea şi dizolvarea societăților comerciale; insolvență, contencios administrativ şi 

fiscal. 

 

 

Conducerea. Scurtă prezentare a organelor de conducere 

 

Potrivit dispoziţiilor cuprinse în Titlul II, Capitolul 2, Secţiunea a 2-a  din Legea nr. 

304 din 28 iunie 2004  privind organizarea judiciară, conducerea instanţei se realizează prin: 

preşedinte, vicepreşedinte, preşedinţi secţie, colegiul de conducere  şi adunarea generală a 

judecătorilor. În acelaşi timp la nivelul instanţei practicându-se un management participativ 

este esenţială participarea la actul de conducere a prim-grefierului instanţei şi a  grefierilor-

şefi de secţii.  

 

Tribunalul Vâlcea este condus de un preşedinte care, în temeiul art. 43 din Legea nr. 

304/2004 şi art. 12 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor exercită atribuţiile 

manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii aceste instanţe. Preşedintele 

tribunalului exercită, de asemenea, atribuţii de coordonare şi control ale administrării acestei 

instanţe, precum şi ale celor 5 judecătorii din circumscripţia sa. 

Preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, care, la rândul său, are atribuţii 

manageriale.  

Conducerea secţiilor instanţei a fost asigurată de preşedinţii de secţii care au organizat 

activitatea administrativ - judiciară a secţiilor, în temeiul atribuţiilor prevăzute de art. 26 din 

Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. Pe parcursul anului 2013 domnul 

judecător Gheorghiţă Mugurel Adrian, președintele secției penale până la 15.07.2013 și 

vicepreședinte tribunal cu această dată a exercitat  toate atribuţiile preşedintelui instanţei.  
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În anul 2013 din componența Colegiului de conducere au făcut parte: Verdeș Eugenia-

Carmen, Bonciu Gheorghe, Gheorghiţă Mugurel Adrian,  Nicolăescu Mirela, Marina Andra și 

Dina Gelu. 

Pe parcursul anului 2013 Colegiul de conducere, care hotărăşte cu privire la 

problemele generale ale instanţei s-a întrunit de 23 de ori.  

În cursul anului 2013, adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului 

Vâlcea a fost convocată de trei ori de preşedintele instanţei, pe ordinea de zi figurând: 

dezbaterea raportului de activitate pe anul 2013, alegerea unui membru al Colegiului de 

conducere și discutarea unor probleme de drept ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod de 

Procedură Civilă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CAPITOLUL I 

 

STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2013 

 

Secţiunea 1 –  Activitatea instanţei 

 

 

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

 

Pe rolul Tribunalului Vâlcea au fost înregistrate în anul 2013 un număr de 23 248 

cauze, din acestea 9 943 cauze reprezintă stocul existent la 01.01.2013 şi 13 305 cauze este 

numărul dosarelor nou intrate în anul 2013. 

În aceste condiții numărul cauzelor pe rol în anul 2013este simțitor mai mare  în 

raport cu anul 2012 când au fost înregistrate un număr de 21 053 de cauze, urmând aceiași 

tendință de creștere din ultimii șase ani. 

Cât privește stocul, acesta s-a redus considerabil, scăzând la 7 841 dosare la sfârșitul 

anului 2013. 

 

 Secţia Penală a înregistrat pe rol în anul 2013 un număr de 730 cauze (543 fond, 187 

recurs)  din care 62 cauze reprezintă stocul la începutul anului şi 668 sunt dosare nou intrate.  

Comparativ cu anul 2012, când pe rolul secției au fost 1 117 dosare, a scăzut numărul 

dosarelor pe rol, însă a rămas constant numărul cauzelor suspendate. 

 

Secţia I Civilă a înregistrat în anul 2013 un număr de 3 699 cauze noi la care se 

adaugă un stoc de 1 773 dosare la începutul anului astfel că, pe rolul acestei secţii s-au aflat pe 

rol 5 472 cauze (3 203 fond, 383 apel, 1 886 recurs). 

Comparativ cu anul 2012, când pe rol au fost 5 468 dosare, numărul cauzelor 

înregistrate la această secţie este aproximativ egal.  

La 31 decembrie 2013 erau 374 de cauze suspendate. 
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Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal a înregistrat  pe rol în 

anul 2013 un număr de 17 846 cauze, din care 8 100 cauze reprezintă stocul la 01.01.2013 şi   

8 938 dosare sunt nou intrate. Structura volumului acestei secţii este repartizat astfel: 1 459 

litigii cu profesionişti, 1 218 falimente, 9 953 contencios administrativ şi fiscal, 669 apeluri şi 

3 747 recursuri. 

Comparativ cu anul anterior, când pe rol s-au aflat 14 467, numărul dosarelor a 

crescut semnificativ. 

La 31 decembrie 2013 erau 305 cauze suspendate. 

 

Evoluția volumului de activitate pe ultimii șase ani, pe tribunal și pe secții este redată 

în graficele de mai jos.  

Constatăm astfel că la nivelul tribunalului tendința este aceea de creștere a numărului 

de dosare, evoluţia pe secţii purtând impactul modificărilor legislative intervenite în perioada 

de referinţă.  
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1.2 Încărcătura pe judecător calculată în raport de numărul de dosare aflate pe rol în 

anul 2013 

 

 În anul 2013la Tribunalul Vâlcea, în condițiile unui volum de 23 248 de cauze și unui 

număr de 33 de judecători (după 1 august 32 și de la 1 decembrie 31de judecători), încărcătura 

pe judecător a fost de 705 cauze.  

Din totalul cauzelor înregistrate  au fost soluţionate 15407 cauze. 

Pe secţii situaţia se prezintă astfel: 

 

La Secţia Penală, la un volum de 730 cauze și un număr de 6 judecători au revenit un 

număr de 122 de cauze pe judecător. 

 

La Secţia I Civilă, cu un volum de 5 472 cauze și un număr de 15 judecători (de la 1 

august 14 și de l decembrie 13) s-au înregistrat un număr de 365 de cauze pe judecător. 

La Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, cu un volum de 17 

846 de dosare și un număr de 12 judecători sau înregistrat 1 420 de cauze pe judecător.  

SECŢIA STADIUL 

CAUZEI 

STOC 

01.01. 

2013 

INTRATE 

2013 

TOTAL 

PE 

ROL 

(1+2-6) 

SOLU

Ţ 

2013 

STOC LA  

31.12.201

3 
DIN CARE: 

SUSP.LA  

31.12.201

3 

 0 1 2 3 4 5 6 

PENALĂ Fond 46 497 543 487 56  

Recurs 16 171 187 178 9  

SECŢIA  PENALĂ 62 668 730 665 65  

CIVILĂ Fond 1236 1967 2967 2243 960 236 

Apel 60 323 358 247 136 25 

Recurs 477 1409 1773 1369 517 113 

SECŢIA  I a CIVILĂ 1773 3699 5098 3859 1613 374 

Litigii cu profesionişti 772 687 1375 1210 249 84 

Falimente 701 517 1211 396 822 7 

Total gen 1473 1204 2586 1606 1071 91 

Cont. ad-tiv şi fiscal 6117 3836 9809 6771 3182 144 

Apel  10 659 663 204 465 6 

Recurs  508 3239 3683 2302 1445 64 

SECŢIA a II-a CIVILĂ 8108 8938 16741 10883 6163 305 

TOTAL GENERAL 

TRIBUNAL 
9943 13305 22569 15407 7841 679 
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De menționat că un număr de 897 de dosare aflate pe rolul acestei secții au fost 

soluționate de judecătorii secției penale având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere 

din data de 28.01.2013.  

 

În cursul anului 2012 încărcătura pe judecător la Tribunalul Vâlcea a fost de 638 de 

cauze, în creştere faţă de 2011 (422 de cauze) şi 2010 (374 de cauze). 

Volumul de activitate astfel cum acesta rezultă din indicatorii statistici, nu reflectă 

însă decât o perspectivă, aceea a numărului de dosare, la nivelul instanței și la nivelul 

secțiilor tribunalului. Volumul de activitate poate fi privit, însă, și din perspectiva 

complexităţii cumulate a dosarelor luate în calculul acestui indicator. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PENAL 160 142 172 174 186 122 

CIVIL I 290 307 327 357 365 365 

CIVIL II 490 577 650 648 1205 1420 

TRIBUNAL 
VALCEA 

313 337 374 422 638 705 
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1.3 Operativitatea pe instanţă, pe secţii/complete specializate, în diferite materii şi pe 

judecător 
 

Din totalul cauzelor pe rol în anul 2013 au fost soluţionate 15 407 cauze, rămânând în 

stoc la sfârşitul anului 7 841 cauze.  

Comparativ cu anul 2012 se observă că a crescut numărul dosarelor soluţionate de la  

11 575 de cauze în 2012 la 15 407 cauze în anul 2013, numărul cauzelor soluţionate depăşind 

numărul dosarelor intrate în 2013 atacându-se astfel stocul preluat la începutul anului 2013, 

fapt ce a determinat ca la 31 decembrie 2013 stocul să se reducă semnificativ (cu 2 102 

dosare). 

În aceste condiții operativitatea la nivelul Tribunalului Vâlcea a fost în anul 2013 de 

68,3%. 

Se constată că operativitatea soluţionării cauzelor este în creștere față de anul  anterior 

când aceasta fost de 66,2% și în scădere faţă de anul 2011, când a fost de 71,9% şi anul 2010 

când a fost de 84,7%. 

Trebuie făcută menţiunea că, în situaţia în care nu se au în vedere cauzele înregistrate 

în 2013 cu prim termen în 2014, operativitatea pe instanţă este de 79,0%. 

Pe secții situația se prezintă astfel: 

 

Secţia Penală. La un număr de 730 de cauze pe rol și un număr de 665 cauze 

soluționate operativitatea a fost de 91,1%. 

 Pe stadii procesuale operativitatea soluționării cauzelor la această secție se prezintă 

astfel: 90% fond, 96% recurs. 

 Operativitatea în cauzele cu minori: 70% în primă instanță și 100% în recurs. 
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În tabelul de mai jos este prezentată operativitatea pe judecător: 

 

Nr. 

Crt 
Nume 

Stoc 

finele 

2012 

Nr. 

dosare 

suspen

date 

Nr. 

dosare 

nou 

intrate 

2013 

Nr. 

dosare 

soluţiona

te 

P
e ro

l 

O
p

era
tivita

te
 

Observaţii 

1 
Gheorghiţă 

Adrian  Mugurel 
17 - 140 139 157 89 

+ 32 Încheieri 

privind măsurile 

preventive în 

cursul judecăţii 

2 
Constantinescu 

Bogdan 
14 - 126 126 140 90 

+ 13 Încheieri 

privind măsurile 

preventive în 

cursul judecăţii 

3 Mitră  Dănuţ 13 - 110 112 123 91 

+ 23 Încheieri 

privind măsurile 

preventive în 

cursul judecăţii 

4 Ştefan  Silvia 11 - 114 114 125 91 

+ 6 Încheieri 

privind măsurile 

preventive în 

cursul judecăţii 

5 Andrei  Ion 13 - 147 145 160 90 

+ 8 Încheieri 

privind măsurile 

preventive în 

cursul judecăţii 

6 
Predescu  

Valerian 
18 - 143 150 161 93 

+ 12 Încheieri 

privind măsurile 

preventive în 

cursul judecăţii 

 

Secţia I Civilă. La un număr de 5 098 cauze pe rol și un număr de 3 859 cauze 

soluționate, operativitatea pe secție pentru anul 2013 este de 76%, în linii mari menținându-

se nivelul de operativitate al ultimilor 2 ani anteriori. 

Pe stadii procesuale operativitatea soluționării cauzelor la secția I civilă: 76% fond, 

69% apel și 78% recurs. 

Pe materii operativitatea se prezintă astfel:  

- litigii privind dreptul familiei și al persoanei: 87% fond, 77% apel și 78% recurs 

- litigii de dreptul muncii și asigurări sociale: 68%fond-la un număr de 2 223 cauze 

pe rol din care au  fost soluționate 1 500 cauze; 
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În tabelul de mai jos este prezentată operativitatea pe judecător: 

 

Nr. 

Crt. 
Nume 

Stoc 

finele 

2012 

Nr. dosare 

suspendate 

Nr. dosare 

nou 

intrate 

2013 

Nr. dosare 

soluţionate 
Conexate 

O
p

era
tivita

te
 

1. Verdeş Carmen  88 14 459 484 - 91% 

2. Dinescu Petre   85 31 394 410 - 91% 

3. Nicolăescu Mirela 97 28 338 391 4 97% 

4. Cernea Mirela  96 42 388 411 2 93% 

5. Dina Gelu  213 49 443 583 - 96% 

6. Mihăescu Liliana  138 39 378 435 7 92% 

7. Găleşanu Dumitru  129 21 443 516  93% 

8. Ştefănescu Lucian  163 36 449 543 3 94% 

9. Mateescu Adeluţa 161 36 462 554 6 95% 

10. Antonie Margareta  75 38 368 377 2 93% 

11. Hodorogea Adela 113 26 395 464 6 96% 

12. Plăcintă Despina* 134 70 479 488 1 90% 

13. Lungu Cristina  152 31 457 546 5 95% 

14. Deaconescu Betina 170 40 547 638 3 94% 

15.  Vârgă Mariana ** 64 10 230    

 

 

 

Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, la un număr de 16 741 

cauze pe rol și un număr de 10 883 dosare soluționate operativitatea a fost de 65%, în 

creștere semnificativă față de anul 2012, la acesta contribuind soluționare unui număr de 897 

dosare înregistrate la această secţie de judecătorii secţiei penale.  

Pe stadii și materii operativitatea soluționării cauzelor la această secție se prezintă 

astfel: 88% litigii cu profesioniști, 33% falimente, 69% contencios administrativ și fiscal, 

31% apel, 63% recurs. 
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În tabelul de mai jos este prezentată operativitatea pe judecător.  

 

Nr. 

Crt. 
Nume 

Stoc 

finele 

2012 

Nr. dosare 

suspendate 

Nr. dosare 

nou 

intrate 

2013 

Nr. dosare 

soluţionate 
Conexate 

O
p

era
tivita

te
 

1. Petria Sorinel 117 41 903 839 33 89 

2. Bonciu Viorica 108 28 902 851 13 88 

3. Cazangiu Mihaela 124 33 910 845 37 88 

4. Marina Andra 109 25 899 828 13 86 

5. Vişoiu Dana 126 29 883 762 12 79 

6. Marina Emil 247 34 1265 1408 4 95 

7. Vasilescu Maria 250 34 1268 1394 1 94 

8. Bonciu Gheorghe 257 35 1276 1453 4 97 

9. Gheorghe Aurelian 286 27 1185 1260 4 88 

10. Dinescu Anamaria 254 42 1184 1220 2 87 

11. Valvoi Denisa 235 26 1158 1227 - 90 

12. Floroiu Elena 

Cristina 
247 35 1161 1235 - 90 

 

 

Evoluția operativității pe instanță și pe secțiile tribunalului în ultimii șase ani este 

ilustrată în grafic. 
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Penal 84,90 84,60 94,60 94,10 94,80 91,10 

Civil I 80,00 77,80 78,10 74,80 73,10 75,70 

Civil II 76,50 67,50 79,20 62,30 48,20 65,00 

Tribunal 79,40 78,70 84,70 71,90 57,00 68,30 
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1.4 Managementul resurselor umane 

 

În statul de funcţii aprobat pe anul 2013 pentru Tribunalul Vâlcea  au fost 

aprobate 113 la Tribunalul Vâlcea din care: 34 posturi judecători-ocupate; 4 posturi asistenți 

judiciari – ocupate; 54 personal auxiliar de specialitate - 53 ocupate și un post de grefier 

arhivar vacant; 9 posturi funcționari publici-8 ocupate unul  vacant și nefinanțat; 7 posturi 

personal probațiune -5 ocupate și 2 libere; 5 posturi personal contractual-ocupate. În cursul 

anului 2013 a fost suplimentată schema cu 3 posturi, din care: 2 posturi de grefier și un post 

consilier probațiune. 

La 31 decembrie 2013, din totalul de 116 posturi, erau vacante 5 posturi 

repartizate astfel: 3 posturi de judecător, din care 2 prin transfer și unul prin pensionare; 2 

posturi consilier probațiune; un post funcționar public. 

În ceea ce privește judecătoriile arondate situația schemelor de personal se 

prezenta astfel la începutul anului 2013:69 de posturi, din care 24 de judecător la Judecătoria 

Rm. Vâlcea; 34 de posturi, din care 11de judecător la Judecătoria Drăgăşani; 27de posturi, 

din care 7 de judecător la Judecătoria Horezu; 19 din car 6 de judecător la Judecătoria 

Brezoi;18 posturi, din care 5 de judecător la Judecătoria Bălceşti. 

De la Tribunalul Vâlcea au plecat prin transfer cu data de 1 august 2013  doamna 

judecător Vârgă Mariana și cu data de 1 decembrie 2013 doamna judecător Plăcintă Despina 

și prin pensionare, începând cu 15 decembrie 2013 domnul judecător Gheorghe Aurelian.  

Un  judecător este suspendat prin Hotărârea secţiei pentru judecători a C.S.M 

nr.182/8.05.2008. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, în anul 2013 a existat o fluctuaţie a 

personalului ca urmare a faptului că s-au aflat în concediu de creştere a copilului: doamna 

grefier Lazăr Iulia, până la data de 02.07.2013, în locul căreia a funcţionat pe perioadă 

determinată doamna Iordache Cici; doamna grefier Presură Raluca care este în concediu 

creştere copil începând cu luna aprilie 2013, nefiind nimeni angajat temporar pe acest 

post;doamna grefier arhivar Rădoi Ionela Carmen care a fost în concediu de creştere a 

copilului din luna aprilie 2013. 

La 1 ianuarie 2013 toate cele 4 posturi de asistenţi judiciari erau ocupate. La 2 

august a expirat mandatul doamnei asistent judiciar Mitră Amalia şi în locul acesteia a fost 

numită doamna Stănculescu Daniela. Prin demisia domnului Turcescu Cristian la data de 

19.08.2013, un post de asistent judiciar a devenit vacant şi acesta a fost ocupat începând cu 



15 

 

data de 12.09.2013 de doamna Păunescu Mirela Carmen. Ceilalţi doi asistenţi judiciari, 

doamna Stănişor Monica şi Domnul Săndulecu Ion au fost numiţi pentru un al doilea mandat 

cu luna iulie 2013. 

Cei opt funcţionari publici, angajaţi ai departamentului economico-financiar şi 

administrativ au drepturile şi obligaţiile prevăzute de Legea nr.188/1999 şi asigură activitatea 

financiară, economică şi administrativă a Tribunalului Vâlcea şi a judecătoriilor arondate. 

Personalul contractual (aprozi, muncitori) este angajat potrivit dispoziţiilor de 

drept comun prevăzute de dreptul muncii şi este subordonat conducerii tribunalului, parte din 

aceștia executând, având fixate prin ordin de serviciu și atribuții de agent procedural, ceea ce 

a determinat reducerea cheltuielilor cu procedurile. 

În general, în raport de dispoziţiile  Regulamentului de ordine interioară, în stabilirea 

atribuţiilor prin ordin de serviciu la nivelul anului 2013 s-au avut în vedere pe lângă 

atribuțiile specifice postului, repartizarea echilibrată a sarcinilor suplimentare, așa cum 

acestea au fost propuse de președinții de secții și responsabilizarea  personalului. Prin ordinul 

de serviciu pentru anul 2013 și prin decizii au fost transferate de la o persoană la alta unele 

atribuții tocmai pentru a răspunde dezideratului fixat, păstrând pe de altă parte unele atribuții 

în sarcina acelorași persoane care au demonstrat că performează. 

 

 

 

Secţiunea a 2-a –  Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 

 

 

Tribunalul Vâlcea îşi desfăşoară activitatea într-un imobil construit în ultimi ani ai 

secolului al XIX-lea, într-una din cele mai frumoase clădiri ale municipiului Râmnicu Vâlcea, 

monument de arhitectură înscris în Lista Monumentelor Istorice din anul 2004, la nr. 259; 

Cod VL-II-m-B-09623, situaţie care, potrivit legii, nu a permis modificări ori extinderi. 

Clădirea a făcut obiectul unor reparaţii capitale după restituirea acesteia de către Ministerul 

Apărării Naţionale în anul 1995, iar prin recompartimentarea făcută cu această ocazie, nu s-

au putut configura decât 3 săli de judecată, insuficiente în situaţia în care, în cadrul fiecărei 

secţii, se desfăşoară zilnic mai multe şedinţe de judecată. În general, toate spaţiile destinate 

funcţiunilor instanţei sunt în prezent inadecvate, fapt ce a determinat ca departamentul 
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economico-financiar, biroul pentru expertize judiciare şi biroul consilierilor de probaţiune să-

şi desfăşoare activitatea în clădirea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. 

Clădire tribunalului necesită  parțiale reparații și igienizări. În anul 2013 cu eforturi 

deosebite și după multe insistențe am primit de la Ministerul Justiției fonduri pentru a repara 

tencuielile și a zugrăvii fațada tribunalului, fondurile permițând doar rezolvarea problemelor 

de la fațada principală. În rest la nivelul acestei instanțe în birouri, s-au executat în regie 

proprie lucrări de reparații, zugrăveli și vopsitorie. 

În aceste condiții au fost stabilite mai multe ședințe de judecată în aceiași sală în 

aceiași zi și a fost drastic redusă posibilitatea judecătorilor de a fixa termene de judecată între 

aceste termenele fixate pentru ședințele lor, neexistând fizic nici posibilitatea de a se lua 

cauzele în birouri având în vedere gradul de aglomerare al acestora și inexistența măcar a 

unei camere de consiliu. 

Pe de altă parte, deși s-a stabilit că este absolută necesară organizarea unei registraturi 

generale la nivelul tribunalului și s-a hotărât în acest sens, practic până la această dată nu s-a 

putut identifica ori delimita un spațiu adecvat acestui serviciu. 

Arhivele instanței, atât cele curente cât și arhivele vechi au devenit neîncăpătoare deși 

la începutul anului 2013 s-a procedat la trierea dosarelor din arhiva veche potrivit 

nomenclatorului Ministerului justiție. Astfel o parte din dosare au fost transmise către 

Arhivele Statului Vâlcea iar o altă parte au fost topite. Această operațiune însă, nu a dus la 

eliberarea spațiilor, motiv pentru care pentru păstrarea dosarelor s-a apelat la soluția 

dulapurilor și fișetelor care au fost amplasate pe holuri și coridoare, afectând practic spațiile 

de trecere, ceea ce a atras sancționarea instituției la ultimul control PSI. 

În cursul anului 2013 conducerea instanței a continuat demersurile pentru rezolvarea 

problemelor de spațiu ale instanței, atât la Ministerul Justiției (venind cu mai multe posibile 

soluții) cât și la autoritățile locale, însă de fiecare dată ne-am lovit de refuzuri  mai mult sau 

mai puțin fundamentate.   

În general, această stare de fapt, direct ori indirect și-a pus amprenta asupra 

rezultatelor instanței în anul 2013 şi în final asupra calităţii actului de justiţie. 

La judecătorii s-au executat pe parcursul anului 2013 lucrări de reparaţii, zugrăveli şi 

vopsitorie parte din ele în regie proprie în limita fondurilor pe care tribunalul le-a avut la 

dispoziţie. 

Între urgenţele nerezolvate în anul 2013 reţinem: demararea lucrărilor de construcţie 

la Judecătoria Horezu; situaţia localului în care funcţionează Judecătoria Drăgăşani; situaţia 

spaţiului neadecvat în care funcţionează Tribunalul Vâlcea.  
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Din punct de vedere logistic, pe parcursul anului 2013 s-a urmărit asigurarea 

funcționării aparaturii existente și reducerea costurilor cu imprimarea în condițiile în care nu 

ne-am bucurat de sprijinul Ministerului Justiției pentru asigurarea service-lui aparaturii din 

dotare. Dată fiind vechimea echipamentelor în ultimii ani au apărut tot mai des probleme în 

funcționarea acestora. Aplicația Ecris modificată la intrarea în vigoare a Codului de 

procedură Civilă nu răspunde întru-totul dispozițiilor acestuia generând probleme de aplicare 

și îngreunând mai ales activitatea grefierilor. Tot aici trebuie amintit și că modulul statistic nu 

este de natură să acopere toate situațiile care pot apare într-o instanță şi se ajunge ca situaţiile 

statistice generate de sistem să reflecte deformat realitatea, astfel încât practic se ratează 

obiectivele pentru care acest modul a fost creat.  

Cu privire la toate probleme depistate serviciul IT și conducerea instanței au adresat 

numeroase solicitări și întrebări departamentului de specialitate din minister însă de cele mai 

multe ori acestea nu au fost soluţionate. 

În ultimul an tot mai des au fost probleme din cauza defectării echipamentelor din 

dotare, echipamente de importanţă maximă pentru funcţionarea sistemelor informatice. 

S-au sesizat în nenumărate rânduri următoarele aspecte care au adus biroul IT aproape 

în imposibilitatea de a asigura continuitatea în activitatea informatică. Enumerăm aici:lipsa 

switch-uri; lipsa hard-uri pentru înlocuirea celor defecte la servere; lipsa aparatelor de  aer 

condiţionat funcţionale pentru asigurarea unor condiţii optime de funcţionare a serverelor; 

lipsa surselor calculator pentru înlocuirea celor defecte. 

Începând cu 1 iulie 2013 s-au dotat instanţele cu sisteme de înregistrare noi. 

Menţionăm că aceste sisteme au pus frecvent probleme, ce ţin de la calitatea slabă a 

înregistrării, până la suportul defectuos pe parte software acordat de firma care a pus aceste 

sisteme la dispoziţie.   Pentru buna desfășurare a acestei activități au fost instruiți grefierii de 

ședință. Din același motiv, al lipsei totale de spații, toate calculatoarele de redare au fost 

amplasate într-o singură încăpere (biblioteca instanței), ceea ce nu reprezintă de fapt o soluție 

optimă ci mai curând una de avarie.   

Dată fiind această situație ne este greu să afirmăm că în ultimul an din această 

perspectivă s-ar fi îmbunătățit activitatea instanței, ci dimpotrivă. 

Informarea justițiabililor s-a desfășurat în aceleași condiții ca în anii anteriori, 

făcându-se eforturi pentru a menține în funcțiune cele trei info-kioșkuri. 

 

Nu s-au achiziționat în anul 2013 lucrări doctrinare și nu s-au făcut abonamente al 

reviste de specialitate, din lisă de fonduri, deși era absolut necesar în contextul intrării în 
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vigoare în anul 2013 a Noului Cod de Procedură Civilă și a Noului Cod Civil în anul 2011. 

Ministerul Justiţiei a distribuit în anul 2013 un număr de 198 de Coduri Procedură Civilă şi 

15 exemplare Cod Civil destinate atât Tribunalului Vâlcea cât şi instanţelor judecătoreşti din 

circumscripţia acestuia.  

În aceste condiţii s-a încercat acoperirea deficitului de informaţie prin diseminarea 

cunoştinţelor dobândite de colegii care au participat la Conferinţele organizate de INM pe 

teme de maxim interes ce ţin de aplicarea Codului Civil şi Codului de Procedură Civilă. 

 În anul 2013 nu au fost asigurate fonduri suficiente pentru achiziționarea produselor de 

curățenie și întreținere a instanței. 

Permanentele constrângeri bugetare au dus la situația în care, cu excepția Judecătorie 

Râmnicu Vâlcea, niciuna din instanțe nu este dotată cu mobilier adecvat. 

Fără îndoială capacitatea instituţională influenţează în mod direct implicarea 

personalului în desfăşurarea activităţii curente şi implicit calitatea actului de justiţie. 

 

În bugetul anului 2013, cheltuielile totale au fost de 30 122 974 mii  lei.  

Din acestea, pentru cheltuielile de personal a fost alocată suma de 128 171 049 mii lei, 

pentru cheltuieli materiale  suma de 1 892 372 mii lei, iar pentru cheltuieli capital suma de 41 

000 mii lei.  

S-a alocat şi primit efectiv: suma de 28 171.019 mii lei pentru cheltuieli de personal; 

suma de 1 892 369 mii lei pentru cheltuieli materiale; suma de 39 070 pentru cheltuieli de 

capital. 

În anul 2013 s-au luat următoarele măsuri de reducere a cheltuielilor: racordarea la 

sistemul local de termoficare a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea; renegocierea contractului de 

furnizare a energiei electrice. 

 În bugetul iniţial al anului 2013 au fost prevăzute fonduri la capitolul investiţii cu 

destinaţia: achiziţionarea centrală termică Horezu şi mobilier instanţe. În bugetul anului 2013 

la capitolul cheltuieli de capital nu au mai fost prinse sumele necesare achiziţionării sediului 

băncii Raiffeisen Drăgăşani pentru sediul judecătoriei Drăgăşani şi pentru plata integrală a 

proiectului la judecătoria Horezu. 

Se constată în continuare o insuficienţă a resurselor materiale şi financiare care s-a 

răsfrânt şi se răsfrânge în continuare asupra calităţii actului de justiţie. 
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Secţiunea a 3-a –  Calitatea actului de justiţie 

 

 

3.1 Accesul la justiţie 

 

În ceea ce priveşte accesul liber la justiţie, a existat o preocupare permanentă şi au fost 

luate măsurile corespunzătoare, atât în planul activităţii judiciare propriu-zise, cât şi în plan 

administrativ. 

În cadrul proceselor aflate pe rolul instanţei, au fost formulate 90 de cereri întemeiate pe 

dispoziţiile  O.U.G.nr.51/2008, referitoare la acordarea ajutorului public judiciar sub toate 

formele prevăzute de acest act normativ. Din acestea 42 de cereri au fost admise în tot, 27 au 

fost admise în parte şi 17 au fost respinse. 

Se constată că în raport cu anul 2012 numărul acestor cereri a crescut la aceasta 

contribuind şi diseminarea către populaţie a dispoziţiilor favorabile conţinute de actul 

normativ. 

Au fost respectate întocmai dispoziţiile Legii nr. 211/2004 privind protecţia victimelor 

infracţiunilor, fiind de menţionat în acest sens că, în toate cazurile prevăzute de lege, s-au adus 

la cunoştinţa acestora drepturile conferite de lege. Au fost înregistrate 2 dosare în care 

victimele infracţiunilor au solicitat acordarea de compensaţii băneşti pentru prejudiciile 

suferite, potrivit prevederilor înscrise în legea sus menţionată. 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a pus la dispoziţia publicului, în vederea facilitării 

accesului la justiţie, fie prin afişarea în locuri vizibile, fie prin distribuire : anunţuri, informaţii 

sau dispoziţii, broşuri, pliante şi ghiduri elaborate de C.S.M. privind activitatea judiciară.  

De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă în dosarele 

în care s-a impus s-a procedat la numirea curatorilor speciali, iar  pe pagina Tribunalului 

Vâlcea au fost postate informaţii, esenţiale pentru justiţiabili, cu privire la cele mai importate 

modificări procedurale aduse de  Noul Cod de Procedură Civilă. 

 În ceea ce priveşte respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001  privind liberul acces la 

informaţiile de interes public şi Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, au fost înregistrate şi rezolvate un număr de 230 cereri  de informaţii 

de interes public, un număr de 199 petiţii şi au fost acordate peste 100 de audienţe. 

 Reprezentanţii Biroului de Informare şi Relaţii Publice în cursul anului 2013, au 

acordat interviuri ori de câte ori au fost solicitaţi, au distribuit către mass-media locală şi 
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centrală comunicate de presă şi au răspuns la solicitările reprezentanţilor mass-media ori de 

câte ori au fost solicitaţi( chiar şi în afara orelor de program). Împotriva răspunsurilor 

comunicate de către Biroul de Informare şi Relaţii Publice nu au fost înregistrate contestaţii.  

 

 

3.2 Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de 

desfiinţare 

 

Secţia penală  

- 1 235 hotărâri pronunţate (în fond), din care 338 în materie penală şi 897 în materie 

contencios administrativ  

- 134 hotărâri atacate 

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunțate este de 10,85%. 

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunțate în materie penală este de 

39,64%. 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor în căile de atac a fost de 3%, la un număr de 1 235 

hotărâri atacabile, 134 hotărâri atacate și 37 hotărâri desființate 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor în căile de atac având în vedere doar hotărârile 

pronunţate în materie penală a fost de 10, 94%. 

 

 Secţia I civilă 

- 1 988  hotărâri pronunţate susceptibile a fi atacate, din care: 1 740 în fond și 248 în 

apel  

- 625 hotărâri atacate din care: 108 apel și 517 recurs  

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunțate este de 31,8%. 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor în căile de atac a fost de 0,99%, la un număr de     

1 988 hotărâri atacabile și un număr de 196 hotărâri desființate.  

 

Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

- 8 122 hotărâri pronunțate susceptibile a fi atacate, din care: 7 915 în fond și 205 în 

apel  

- 1 090 hotărâri atacate, din care: 945 pronunțate în fond și 145 pronunțate în apel  

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate este de 13,5%.  
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Indicele de desfiinţare a hotărârilor în căile de atac a fost de 0,04% la un număr de 

8 122 hotărâri atacabile și un număr de 39 hotărâri desființate. 

Tabelele si graficele de mai jos ilustrează evoluția ponderii hotărârilor atacate precum 

și a celor desfiinţate în perioada ultimilor 6 ani. Comparativ cu anii 2011 şi 2012 la nivelul 

instanţei s-a redus considerabil numarul hotărârilor atacate precum si numărul hotărârilor 

desfiinţate, în conditţile în care în aceeaşi perioadă numărul dosarelor pe rol a crescut. 

 

 

 

 

 

 

  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Penal 260 341 345 265 149 134 
Civil I 574 581 511 852 1005 625 

Civil II 476 652 775 1403 1337 1090 

General 1310 1574 1631 2520 2491 1849 
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In tabelele de mai jos sunt prezentate ponderea atacabiliţăţii precum si indicele de casare: 

 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Penal 71 62 72 49 37 37 
Civil I 27 46 65 283 371 196 

Civil II 26 170 151 226 102 39 

General 124 278 288 558 510 272 
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3.3 Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii) 

 

 Pe total Tribunal Vâlcea din 15 407 dosare soluţionate durata de  soluţionare se 

prezintă astfel:  

- 11 111 cauze soluţionate între 0 – 6 luni 

- 3 299 cauze  soluţionate între 6 -12 luni 

- 997 cauze soluţionate peste 12 luni 

 

Pe secţii, situaţia se prezintă astfel: 

Secţia Penală. În raport cu un total de 665 dosare soluţionate, durata de  soluţionare se 

prezintă astfel:  

- 648 cauze soluţionate între 0 – 6 luni  

- 8 cauze soluţionate între 6 -12 luni  

- 9 cauze soluţionate peste 12 luni  

 

Secţia I Civilă. În raport cu un total de 3 859 dosare soluţionate durata de  soluţionare se 

prezintă astfel:  

- 3 217 cauze soluţionate între 0 – 6 luni  

- 521 cauze soluţionate între 6 -12 luni 

- 114 cauze soluţionate între 6 -12 luni 

Secţia a II-a  Civilă, de contencios administrativ şi fiscal. În raport cu un total de 10 883 

dosare soluţionate durata de  soluţionare se prezintă astfel:  

SECŢIA 

HOTĂRÂRI  

PRONUNŢA-

TE ÎN 2013 
TOTAL HOT. 

PRONUNŢATE 

 

TOTAL 

HOT. 

ATACATE 

TOTAL HOT. 

CASATE/ 

MODIFICATE 

 

INDICELE DE 

CASARE/ 
MODIFICARE 

 
(IN FUNCŢIE DE 

TOTALUL 

HOTĂRÂRILOR 
PRONUNŢATE) 
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PENAL 338 0 338 134 37 10,94% 

CIVIL I 1740 248 1988 625 196 0,99% 

CIVIL II 7917 205 8122 1090 39 0,04% 
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- 7 239 cauze soluţionate între 0 - 6 luni 

- 2 770 cauze soluţionate între 6 - 12 luni 

- 874 cauze soluţionate între 6 - 12 luni 

Graficele de mai jos reprezintă modul in care dosarele soluționate sunt împărțite, din 

punct de vedere al durate de soluționare. 
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De asemenea, am considerat că este util să prezentăm în mod grafic evoluția 

numărului de dosare soluționate în ultimii 6 ani, în funcție de perioada de soluționare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evoluţia graficului, pentru anul 2013, este justificată de durata de solutionare al unor 

cauze aflate pe rolul secţiei Civil II. 
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3.4. Mecanisme de unificare a practicii la nivelul instanţei 

 

 În cursul anului 2013, noile coduri în materie civilă  au generat o profundă schimbare 

a sistemului juridic, activitatea profesională a Secţiei I Civile fiind marcată de necesitatea 

conturării conţinutului concret al noilor norme juridice în vederea corectei aplicări acestora. 

 Ca urmare, s-a procedat la includerea în programul de formare continuă 

descentralizată a unor teme privind instituţii noi, creşterea frecvenţei întâlnirilor, instruirea 

personalului cu privire la noua versiune a aplicaţiei informatice Ecris, delimitarea tipurilor de 

cauze între Secţiile I şi a II-a. 

 Au avut, astfel, loc 15 întâlniri ale judecătorilor secţiei, fiind dezbătute 43 probleme 

de drept, inclusiv cele comunicate de judecătoriile arondate. 

 Un număr de 17 probleme de drept au fost transmise Curţii de Apel Piteşti, în scopul 

dezbaterii cu ocazia întâlnirilor trimestriale. 

 Toate acestea au avut drept scop interpretarea şi aplicarea unitară a noilor dispoziţii, în 

vederea evitării situaţiilor de practică neunitară. 

 La nivelul Secţiei Penale, în cursul anului 2013 nu au fost identificate probleme de 

drept care să genereze practică neunitară între completele instanţei, judecătorii dovedind o 

bună cunoaştere a dispoziţiilor legale, o ridicată capacitate de interpretare a acestora, precum 

şi disponibilitatea pentru cunoaşterea şi aplicarea Deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, ale Curţii Constituţionale şi ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului. 

 Cu ocazia întâlnirilor trimestriale ale judecător de la instanţele din circumscripţia 

Curţii de Apel Piteşti, au fost supuse analizei numeroase probleme de drept,de exemplu: 

obligativitatea instituirii măsurilor asiguratorii în cazurile prevăzute de legi speciale ori de 

Codul Penal în situaţia în care inculpatul ori partea responsabilă civilmente nu au bunuri în 

patrimoniu; executarea pedepselor complementare în situaţia suspendării executării pedepsei 

principale; cazuri de aplicare a principiului non bis in idem; etc.  

 Odată cu suprimarea din competenţa tribunalelor a apelului şi a recursurilor, cu 

excepţiile prevăzute de lege, tribunalele şi-au pierdut în mare măsură rolul de instanţe de 

control judiciar, astfel că a devenit dificilă sesizarea situaţiilor de practică neunutară de la 

nivelul judecătoriilor,acest rol revenind Curţii de Apel. 

În activitatea secţiei a II-a civile şi de contencios administrativ şi fiscal s-au întâlnit , 

în mod sporadic unele aspecte de practică neunitară  în ce priveşte nivelul onorariilor 

practicienilor în insolvenţă,  atunci când acest onorariu se plăteşte din fondul de lichidare, 

problema cheltuielilor de judecată în litigiile privind Legea nr. 9/2012 precum şi calificarea 
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unor clauze din contractele de credit bancar în litigiile izvorâte din aplicarea Legii nr. 

193/2000. 

Pentru înlăturarea aspectelor de practică neunitară au fost organizate şedinţe lunare de 

dezbateri asupra acestor probleme precum şi şedinţe trimestriale organizate împreună cu 

Curtea de Apel Piteşti şi cu judecătoriile arondate. De asemenea a fost evidenţiată practica 

celorlalte instanţe din ţară inclusiv a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Tot în cursul anului 2013, a avut loc şi o Adunare Generală a judecătorilor instanţei, 

în cadrul căreia au fost dezbătute probleme de drept privind abţinerea şi recuzarea în materie 

civilă. 

 

 

3.5. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar 

 

 Fără îndoială, în contextul permanentei modificări a legislaţiei, modificare ce 

conduce, uneori, la exces de reglementare,  asigurarea unui act de justiţie de calitate reclamă 

o permanentă preocupare pentru perfecţionarea pregătirii profesionale. 

 Şi în acest domeniu, întregul personal al Tribunalului Vâlcea a dovedit deschidere, 

manifestând disponibilitatea pentru participarea la cursuri, seminarii şi conferinţe. 

 În cursul anului 2013, la un număr de circa 31 de acţiuni au participat  în jur de 25 de 

judecători şi 15 grefieri din cadrul Tribunalului Vâlcea. 

 Formele de pregătire au fost din cele mai diverse, respectiv, conferinţe (naţionale ori 

internaţionale), seminarii, programe interinstituţionale. 

 În afară de temele ce ţin de implementarea noilor coduri în materie civilă, respectiv, 

penală, tematica acţiunilor a vizat şi domenii precum managementul instanţelor, consolidarea 

capacităţii instituţionale, informaţiile clasificate, dreptul concurenţei, interpretarea şi 

aplicarea dreptului Uniunii Europene, drept bancar, interesul superior al copilului, dreptul 

insolvenţei, dreptul consumatorului, drept administrativ, fraudarea fondurilor în achiziţiile 

publice, criminalitate informatică. 

 



28 

 

CAPITOLUL II  

 

 PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE, CU IMPACT ASUPRA 

ACTIVITĂŢII INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2013 

 

 

 

 În materie civilă, întreaga activitate a Secţiei I a fost marcată de intrarea în vigoare a 

Noilor coduri, ce a atras schimbări de competenţă între Secţia I şi Secţia a II-a în privinţa 

litigiilor cu profesionişti, utilizarea versiunii 4.4 a aplicaţiei informatice ECRIS, precum şi 

stabilirea unor reguli de păstrare şi arhivare a dosarelor înregistrate după data de 15 februarie 

2013 şi un nou sistem de gestionare a circuitului dosarelor în instanţă şi a fluxului 

documentelor. 

 Probleme de ordin administrativ, dar şi procedural, generează şi coexistenţa cauzelor 

soluţionate potrivit vechii proceduri,dar şi Noului Cod, cu incidenţă asupra organizării secţiei 

şi actului de judecată. 

 În materie penală, în continuare se constată scăderea numărului de cauze, efect al 

Legii nr. 202/2010 şi Legii nr. 2/2013, care au suprimat din competenţa tribunalelor apelul 

şi,în bună măsură, şi recursul, însă au lărgit competenţa de judecată în primă instanţă, cu 

consecinţa creşterii gradului de complexitate a cauzelor în materie penală. 

Cu toate acestea, s-a reuşit păstrarea nivelului al ridicat al celerităţii soluţionării 

cauzelor, precum şi al calităţii actului de justiţie. 

 La Secţia a II-a, Civilă şi Contencios administrativ şi fiscal, reglementările anterioare 

privind taxa de poluare, împreună cu refuzul Executivului de rezolva restituirea taxelor pe 

cale administrativă, au generat o creştere spectaculoasă a numărului de cauze, cu consecinţa 

alocării termenului recomandat în anul 2014, fapt ce a scăzut sensibil indicele de 

operativitate, activitatea secţiei fiind la limita blocării funcţionării,pe fondul numărului 

insuficient de complete. 

 Coexistenţa litigiilor supuse dispoziţiilor noii şi vechii proceduri, a condus la 

necesitatea funcţionării în aceleaşi materii atât a completelor de apel,cât şi a celor de recurs,în 

condiţiile unui număr şi aşa insuficient de judecători. 
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CAPITOLUL III 

 

INDEPENDENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE,INTEGRITATE ŞI 

TRANSPARENŢĂ. 

 

Secţiunea 1 –  Independenţa judecătorilor instanţei în anul 2013 

 

 

 

 

Constituţia României, republicată, a consacrat acest principiu în art. 124 alin. (3), 

potrivit căruia judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii, iar Legea nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, în art. 2 alin. (3), prevede că 

judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie imparţiali. Independenţa 

judecătorului implică cerinţa soluţionării litigiilor fără nlcio ingerinţă din partea vreunui 

organ de stat sau din partea vreunei persoane. 

În articolul 1 din Carta Universala a Judecătorului se statuează ca in cadrul activităţii 

lor, judecătorii vor asigura dreptul oricărei persoane la un proces echitabil. Aceştia vor 

promova dreptul oricărei persoane la un proces  echitabil  si  public,  într-o perioada de timp  

rezonabila, in fata  unei instanţe independente si imparţiale, constituita conform legii, in 

vederea stabilirii drepturilor si obligaţiilor civile ale acesteia sau in cazul oricărei acuzaţii 

penale împotriva sa. Independenţa nu poate fi privită ca un privilegiu al judecătorului, ci ca o 

datorie. Gradul de libertate al judecătorului în exercitarea profesiei este ridicat, tocmai pentru 

a se asigura condiţiile unei decizii    de    calitate,    aceasta    fiind forma de respect a 

judecătorului pentru societatea care i-a încredinţat această funcţie publică, reprezentată în 

statul democratic prin absolut fiecare membru al ei si fiecare justiţiabil. 

Judecătorii sunt cei care interpretează legea şi, din acest considerent, ei nu pot face 

obiectul unor acţiuni disciplinare în baza simplei exercitări a funcţiilor judecătoreşti, cu 

excepţia cazului în care comportamentul nedemn ori cu rea-credinţă al judecătorului este 

dovedit. Erorile judiciare necesită a fi rezolvate pe calea apelului, în spiritul respectării 

jurisdicţiei şi a procedurii, interpretând, aplicând legea sau evaluând probele. Atunci când 

judecătorul greşeşte, eroarea sa poate fi remediată prin exercitarea căilor legale de atac la 

instanţele superioare, care, astfel sesizate, vor putea exercita un control cu privire la 

legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate. Celelalte erori judiciare care nu pot fi îndreptate 
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prin acest mod trebuie să conducă, cel mult, la o acţiune a părţii nemulţumite împotriva 

statului. 

Independenţa este necesară pentru a asigura şi imparţialitatea judecătorului faţă de 

părţile din proces. De aceea, atitudinea judecătorului în cadrul procedurii judiciare trebuie să 

fie neutră faţă de poziţia şi interesele părţilor litigante. In conformitate cu acest principiu, 

nimeni nu poate să dea dispoziţii, să facă sugestii sau să impună judecătorului cum să 

soluţioneze un anumit litigiu; atât aprecierea stării de fapt, cât şi opţiunea privind modul de 

aplicare a legii în fiecare caz concret sunt şi trebuie să rămână expresia convingerii intime a 

judecătorului, pe care acesta trebuie să şi-o formeze fără niciun fel de influenţă sau ingerinţă 

exterioară. 

Dar independenţa judecătorului nu poate fi privită individual fără o independenţă a 

justiţiei. Independenta justiţiei presupune ca, atât justiţia ca instituţie, ca sistem, cat si 

judecătorii individuali, trebuie să fie capabili să-şi exercite responsabilităţile profesionale, 

fără a putea fi influenţaţi de celelalte puteri ale statului sau grupuri economice sau de interese. 

În aceste condiţii, se constată că la nivelul anului 2013, în activitatea judecătorilor 

acestei instanţe nu au existat încălcări ale legilor, regulamentelor, codurilor deontologice, 

care să pună sub semnul întrebării profesionalismul lor. De asemenea, judecătorii acestei 

instanţe nu au fost supuşi cercetărilor disciplinare efectuate de inspecţia judiciară din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii, care să vizeze aspecte ce ţin de independenţă lor. 

În legătură cu independenţa justiţiei în raport cu celelalte puteri ale statului, trebuie sa 

se menţioneze că nici în anul 2013 fondurile necesare funcţionării instanţelor judecătoreşti, în 

speţă, bugetul justiţiei, nu a fost transferat, fie la înalta Curte de Casaţie si Justiţie, fie la 

Consiliul Superior al Magistraturii, rămânând in continuare la Ministerul Justiţiei, deşi, încă 

din anul 2008, judecătorii şi-au exprimat opinia ca acesta să fie transferat. 

Bugetul pentru anul 2013 a fost insuficient, spre sfârşitul anului apărând reale 

dificultăţi în achiziţionarea de consumabile, carburant pentru autoturisme ori efectuarea unor 

reparaţii curente. 

Nu au fost identificate situaţii în care să fi fost afectată independenţa magistraţilor 

Tribunalului Vâlcea, ori în care să fi fost exercitate presiuni de orice natură, care să afecteze 

independenţa judecătorilor în ceea ce priveşte adoptarea soluţiilor în cererile cu care au fost 

învestiţi sau în activitatea desfăşurată de aceştia în general. 
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Secţiunea a 2-a –  Aspecte privind răspunderea personalului instanţei (penală, 

disciplinară etc.) 

            

 

 

În anul 2013 nicio persoană din cadrul Tribunalului Vâlcea nu a fost sancţionată 

disciplinar sau cercetată penal pentru vreo infracţiune în legătura cu îndeplinirea atribuţiilor 

de serviciu. 

Au fost efectuate verificări de către Inspecţia judiciară pentru un număr de 30 de 

cauze, privind judecători de la nivelul Tribunalului Vâlcea ori al instanţelor din 

circumscripţie, în urma unor sesizări, în toate cauzele dispunându-se clasarea. 

În scopul îmbunătăţirii performanţelor profesionale ale judecătorilor, a creşterii 

eficienţei activităţii instanţei, dar şi a încrederii publice în sistemul judiciar, comisiei de 

evaluare îi revine responsabilitatea evaluării, la fiecare trei ani, a judecătorilor, privind 

eficienţa, calitatea activităţii, îndeplinirea obligaţiilor de formare profesională continuă şi 

integritatea. În procedura evaluării, comisia de evaluare constituită prin hotărâre a Consiliului 

Superior al Magistraturii, trebuie să dea dovadă de obiectivitate şi transparenţa în analizarea, 

pe de o parte, a activităţii profesionale prin prisma criteriilor de evaluare şi, pe de altă parte a 

profilului magistratului. 

       Procedura de evaluare se derulează într-un cadru propice, fiind interactivă iar acolo 

unde a  fost  cazul judecătorilor li s-au făcut  unele  recomandări în ceea ce priveşte 

îmbunătăţirea unor aspecte  ale activităţii, putându-se afirma, aşadar, că au fost atinse scopul 

şi funcţiile evaluării.  

Nu s-au înregistrat cazuri de abateri care să antreneze răspunderea disciplinară a 

vreunui membru al colectivului Tribunalului Vâlcea. 

În ce priveşte evaluarea personalului auxiliar, în cursul anului 2013, s-a avut în vedere 

Ordinul 3.278/C/01.10.2012 al Ministrului Justiţiei privind procedura de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate precum si ale 

personalului conex din cadrul instanţelor de judecată. 

Ca atare evaluarea s-a făcut de preşedintele instanţei, la începutul anului pentru 

întregul personal auxiliar de specialitate si conex, întreg personalul primind calificativul 

general anual „foarte bine". 
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Secţiunea 3 –  Aspecte privind integritatea personalului şi asigurarea transparenţei la 

nivelul instanţelor 

 

 

Standardele de la Bangalore privind conduita judiciară, au subliniat că integritatea 

judecătorului este esenţială pentru îndeplinirea adecvată a funcţiei judiciare. Judecătorul 

trebuie să se asigure că în ochii unui observator rezonabil, conduita sa este ireproşabilă. 

Atitudinea şi conduita unui judecător trebuie să reafirme încrederea publicului în integritatea 

corpului judiciar. Justiţia nu doar trebuie înfăptuită, trebuie să se şi observe că s-a făcut 

justiţie. 

Consiliul Superior al Magistraturii, în Strategia pentru întărirea integrităţii în sistemul 

judiciar, în perioada 2011-2016, a stabilit un set de reguli care vizează eliminarea corupţiei 

din sistem, respectarea deontologiei si eticii judiciare, eficientizarea justiţiei prin mijloace 

manageriale în scopul creşterii încrederii populaţiei în justiţie. 

Întărirea integrităţii sistemului judiciar presupune îmbunătăţirea accesului 

justiţiabilului la sistemul instanţelor si, de asemenea, creşterea transparenţei acestuia. 

În ceea ce priveşte transparentizarea actului de justiţie, principalele măsuri luate se 

referă la îmbunătăţirea activităţii serviciilor cu publicul (arhiva şi registratura), dar mai ales a 

activităţii Biroului de Informare şi Relaţii Publice din cadrul tribunalului. 

    Problema transparenţei funcţionării sistemului judiciar trebuie privită atât prin 

prisma transparenţei actului managerial (pentru componenţii subsistemului operaţional) cât şi 

prin prisma transparenţei actului de justiţie, în sine. 

   Cât priveşte primul aspect, preocuparea conducerii administrative s-a concretizat în 

efectuarea, în mod real şi în timp util, a feedback-ului, prin postarea pe intranet a tuturor 

hotărârilor colegiului de conducere, prin convocarea adunărilor generale a judecătorilor în 

vederea consultărilor în probleme de interes major şi general, prin aducerea la cunoştinţă 

persoanelor interesate a informaţiilor primite şi a deciziile luate în legătură cu problema în 

discuţie, prin şedinţe de lucru organizate periodic sau ori de câte ori se impune, etc. 

 Tot cu privire la asigurarea transparenţei un rol important a revenit Biroului de 

Informare şi Relaţii Publice,activitatea acestuia concretizându-se în rezultatele prezentate în 

Secţiunea a 3-a a Capitolului I. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni ori la 

condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni administrative ori contravenţionale 

aplicate unor persoane, se efectuează numai de către persoanele desemnate de conducerea 
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instanţei în limitele atribuţiunilor ce le sunt conferite prin lege, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instanţelor şi ordinul de serviciu. 

 În cursul anului 2013, ca ţi în anii anteriori, la nivelul instanţei nu au existat situaţii în 

care persoanele vizate să-şi exercite dreptul de intervenţie asupra datelor şi nici dreptul de 

opoziţie. Nu au fost înregistrate cereri privind persoane care să fii suferit prejudicii în urma 

prelucrării de date cu caracter personal şi nici nu au existat situaţii privind dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale. 

S-a  asigurat informarea persoanelor interesate, care au justificat un interes legitim, 

furnizându-li-se informaţii referitoare la circuitul dosarelor, stadiul procesual, copii xerox de 

pe documentele existente la dosar, pe baza evidenţelor ţinute, respectiv registrele ţinute la 

serviciul arhivă, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al instanţelor. 

Nu s-a impus notificarea autorităţii de supraveghere, nefiind incidente disp.art.22 din 

Legea nr. 677/2001. 

 La nivelul instanţei nu s-au efectuat transferuri de date în străinătate în condiţiile 

art.29 alin.5 din Legea nr. 677/2001, care sunt exceptate de la notificarea prealabilă a 

autorităţii de supraveghere. 

 Faţă de cele arătate, apreciem că în cadrul Tribunalului Vâlcea s-a desfăşurat o 

activitate corespunzătoare în domeniu, în concordanţă cu cerinţele impuse de Legea nr. 

677/2001, fiind luate toate măsurile necesare pentru a se asigura securitatea, 

confidenţialitatea şi legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal. 

    Problema transparenţei funcţionării sistemului judiciar trebuie privită atât prin prisma 

transparenţei actului managerial (pentru componenţii subsistemului operaţional) cât şi prin 

prisma transparenţei actului de justiţie, în sine. 

   În ceea ce priveşte primul aspect, preocuparea conducerii administrative s-a 

concretizat în efectuarea, în mod real şi în timp util, a feedback-ului, prin postarea pe intranet 

a tuturor hotărârilor colegiului de conducere, prin convocarea adunărilor generale a 

judecătorilor în vederea consultărilor în probleme de interes major şi general, prin aducerea la 

cunoştinţă persoanelor interesate a informaţiilor primite şi a deciziile luate în legătură cu 

problema în discuţie, prin şedinţe de lucru organizate periodic sau ori de câte ori se impune, 

etc. 

În ceea ce priveşte transparenţa funcţionării sistemului vis a vis de persoanele 

interesate situate în afara acestuia, s-a urmărit optimizarea activităţii Biroului de informare şi 

relaţii publice şi a compartimentelor care au legătură directă şi permanentă cu publicul 

(arhivă, registratură, birou executări).  
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CAPITOLUL IV  

 

 ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI EUROPEAN ŞI 

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

 

 

 Actul de justiţie înfăptuit de instanţele române nu poate fi privit decât în contextul 

cooperării internaţionale a statelor şi a continuării procesului de integrare a României în 

Uniunea europeană. 

 Sub acest aspect, judecătorii Tribunalului Vâlcea au dovedit în practică o bună 

cunoaştere şi au făcut aplicarea hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului şi ale 

Curţii Europene de Justiţie. 

 Contribuţia la dezvoltarea spaţiului european s-a manifestat şi participarea la acţiuni 

precum Seminarul European pentru Practicienii în Drept – Programul Justiţie Penală, Rolul 

Instanţelor în interpretarea şi Aplicarea Dreptului Uniunii Europene, ori Proiectul Româno – 

Elveţian „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării 

judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor dispoziţii legale”, etc. 

 Sub aspectul cooperării la nivel internaţional, judecători şi grefieri ai instanţei au 

participat la manifestări precum Conferinţa Internaţională pe Tema Managementului Modern 

al Instanţelor, Law and Cyber Crime, conferinţe pe tema Noilor coduri în materie penală 

organizate de Ambasada Statelor Unite ale Americii,etc. 

 Secţia Penală a emis în anul 2013  un număr de 5 mandate europene de arestare, 

transmise prin Interpol şi a soluţionat 2 dosare având ca obiect comisie rogatorie 

internaţională. 
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CAPITOLUL V 

 

RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI 

ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ 

 

 

 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

          Raporturile instanţei cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au desfăşurat în parametri 

normali, neexistând sincope în comunicarea la nivel instituţional. Majoritatea activităţilor 

comune s-au derulat la nivelul direcţiilor şi serviciilor C.S.M. 

 A avut loc şi o întâlnire a judecătorilor instanţei cu unul din membrii C.S.M. care a 

vizitat Tribunalul Vâlcea, precum şi o întâlnire informală a conducerii administrative a 

instanţei cu acelaşi membru. Cu aceste ocazii au fost prezentate principalele probleme cu care 

se confruntă atât judecătorii, cât şi conducerea instanţei. 

  Tribunalul Vâlcea a răspuns întotdeauna cu promptitudine relaţiilor solicitate de 

C.S.M. referitoare la diverse aspecte ce interesează activitatea judiciară şi administrativ-

judiciară şi a manifestat interes în dezbaterea tuturor problemelor cu privire la care a fost 

consultată, în considerarea atât a bunelor relaţii instituţionale existente, cât şi a implicării 

active a instanţei în procesul de reformă a sistemului judiciar român.  

 

 Raporturile dintre instanţă şi  parchetul corespunzător 

Raporturile Tribunalului Vâlcea cu unităţile de parchet sunt guvernate de principiile 

înscrise în Legea nr. 304/2004, republicată, privind organizarea judiciară, materializate în 

limitele şi condiţiile legii, desfăşurându-se, în fapt, în condiţii foarte bune, neînregistrându-se 

dificultăţi în  ceea ce priveşte colaborarea profesională. 

 

  Raporturile cu baroul de avocaţi, colegiile consilierilor juridici, precum şi cu 

experţii judiciari 

Conducerea instanţei a avut o preocupare permanentă pentru a asigura buna 

colaborare, în condiţiile prevăzute de lege, cu asociaţiile profesionale ale avocaţilor, 

consilierilor juridici şi experţilor judiciari, pentru cooptarea acestora în vederea realizării 

dezideratelor cuprinse în strategia de reformă a sistemului judiciar. 
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Toate acestea pot contribui la înlăturarea deficienţelor de comunicare şi de obţinere în 

timp util a documentelor necesare instanţei de judecată. În acest sens, au fost organizate 

periodic întâlniri la vârf, pentru dezbaterea problematicii de interes comun. 

Considerăm că se impune continuarea organizării periodice a întâlnirilor de lucru şi 

consultărilor în vederea stabilirii unor măsuri administrative comune, ţinându-se cont de 

specificul fiecărei profesii, pentru evitarea deficienţelor în ceea ce priveşte conţinutul 

lucrărilor, circuitul acestora, dar şi respectarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de 

judecător. 

 

Raporturile  cu asociaţiile profesionale, societatea  civilă şi instituţiile şi 

organismele internaţionale  

S-a realizat o bună colaborare cu diferite asociaţii profesionale şi cu organismele 

societăţii civile,   comunicându-se, de fiecare dată, în condiţiile legii, relaţiile solicitate. 

Pe parcursul întregii activităţi realizate de instanţă s-au respectat drepturile şi 

libertăţile persoanelor, asigurându-se informarea cetăţenilor cu privire la procedurile judiciară 

şi modul de funcţionare a sistemul judiciar. 

 Amintim, în acest context, iniţiativa de a pune la dispoziţia celor care vizitează 

instanţa noastră a unor pliante cu caracter informativ care au avut ca temă drepturile şi 

obligaţiile circumscrise domeniului juridic pe care le are un justiţiabil. De asemenea, instanţa 

a urmărit informarea cetăţenilor în legătură cu programul de lucru cu publicul. Aceste pliante 

împreună cu ghidurile de orientare pentru justiţiabili şi alte materiale informative au fost 

oferite justiţiabililor şi cu ocazia Zilei uşilor deschise care a avut loc în cursul lunii octombrie 

2013. 

Infochioşcurile instalate în cursul anului 2011 sunt puse la dispoziţia persoanelor 

interesate în locuri accesibile.  

Conducerea instanţei s-a implicat, aşa cum s-a arătat şi anterior, în asigurarea 

condiţiilor necesare în vederea desfăşurării optime a programului de lucru cu publicul, prin 

impunerea respectării orarului stabilit, a afişării în locuri vizibile a unor anunţuri, informaţii 

sau dispoziţii. 

Cu privire la activitatea Biroului de Informare şi Relaţii Publice, acesta a fost 

coordonat în prima parte a anului de doamna judecător Mariana Vârgă, iar în a doua parte de 

doamna judecător Cristina Lungu şi, în cadrul acestuia îşi desfăşoară activitatea doamna 

expert Loredana Bularga. 
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La acest compartiment al instanţei, în cursul anului 2013, au fost formulate un număr 

de 539 solicitări, dintre care: 

- 230 informaţii de interes public; 

- peste 100 de audienţe; 

- 199 de petiţii.  

Cele mai multe răspunsuri au fost înaintate în scris şi doar o mică parte în format 

electronic . 

Nu au existat cazuri de constatare a unor încălcări ale Legii 544/2001 la Tribunalul 

Vâlcea. 
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CAPITOLUL VI 

 

CONCLUZII PRIVIND PROGRESELE ÎNREGISTRATE, 

VULNERABILITĂŢILE IDENTIFICATE ŞI MĂSURILE LUATE SAU 

PROPUSE PENTRU REMEDIEREA ACESTORA 

 

 

 

Pornind de la realităţile  cu care ne-am confruntat, reliefând atât reuşite cât şi 

neajunsuri, activitatea desfăşurată de corpul profesional al instanţei noastre în cursul anului 

2013 s-a dovedit a fi pozitivă, purtând amprenta calităţii, mai ales în condiţiile specifice 

implementării reformei sistemului judiciar. 

Rezultatele superioare înregistrate constituie meritul întregului personal, care, prin 

îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu şi prin crearea şi 

menţinerea unui climat de lucru propice, s-a mobilizat în depăşirea problemelor inerente 

procesului de reformă. 

Pentru îmbunătăţirea indicatorilor de calitate se impune adoptarea unei legislaţii 

moderne, clare şi stabile, mărirea schemelor de personal pentru asigurarea condiţiilor de 

aprofundare a fiecărei cauze şi a aplicării practicii judiciare de la nivelul instanţelor naţionale, 

cât şi al celor comunitare şi pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime. 

 Performanţa nu poate fi obţinută, însă, fără eforturi financiare care trebuie asumate la 

nivel central, alături de reformarea mentalităţilor care stau la baza funcţionării sistemului 

actual, desprinzându-se, cu claritate, necesitatea reiterării ideii creării şi administrării 

bugetului justiţiei de către organisme interne ale acesteia. 

  Reforma justiţiei presupune consolidarea statului de drept şi a supremaţiei legii, 

garantarea unei reale separaţii şi echilibrului puterilor în stat, prin întărirea independenţei 

puterii judecătoreşti, respectarea celor mai bune practici europene legate de funcţionarea 

sistemului judiciar; asigurarea transparenţei actului justiţiei, stabilirea unui dialog armonios 

cu societatea civilă şi implicarea acesteia în procesul de reformă, crearea premiselor 

cooperării judiciare în vederea integrării în procesul de reformă şi asigurării deplinei 

compatibilităţi instituţionale şi legislative cu sistemele judiciare europene.  

Pe parcursul anului 2013 s-au realizat  progrese în ceea ce priveşte operativitatea la 

nivelul instanţei faţă de anul 2012, fără a ajunge la nivelul anilor 2008 – 2010. Cauzele sunt 
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de natură obiectivă, respectiv, numărul exagerat de mare de cauze în materia contenciosului 

administrativ şi fiscal, precum şi suprimarea apelului şi, în mare măsură, a recursului, în 

materie penală. 

Sub aspect calitativ, însă, anul 2013 aduce o creştere faţă de întreaga perioadă 2009 – 

2012, fiind anul cu cel mai mic număr de hotărâri casate. 

Referitor la comunicare, la nivelul Tribunalului Vâlcea acest proces, în general, a 

decurs în mod normal. Au fost şi situaţii tensionate între persoanele angrenate în actul de 

conducere şi o parte a membrilor colectivului, cu un impact negativ în procesul de 

comunicare, deficienţe care au fost însă remediate în timp, graţie nivelului de pregătire, de 

cultură a persoanelor implicate şi a discuţiilor purtate, dincolo de orgoliul personal sau 

profesional. 

Este de apreciat activitatea persoanelor implicate în actul de conducere în domenii 

precum paza contra incendiilor, protecţia muncii, modul de păstrare a dosarelor şi a 

registrelor ş.a. 

Cu toate acestea, pot fi amintite o serie de vulnerabilităţi în ceea ce priveşte activitatea 

instanţei în general pe parcursul anului 2013. 

Astfel, a crescut numărul dosarelor mai vechi de un an şi au fost identificate situaţii în 

care durata procedurilor poate fi apreciată nerezonabilă. Din acest punct de vedere, urmează a 

fi adoptate o serie de măsuri, care să aibă ca efect diminuarea duratei procedurilor:  

- organizarea de întâlniri periodice cu judecătorii care instrumentează dosare 

nesoluţionate într-un termen rezonabil în cadrul cărora vor fi identificate cauzele care au 

condus la trenarea dosarelor şi măsurile ce se impun a fi luate, cu precizarea că discuţiile vor 

fi orientate în aşa fel încât să nu afecteze independenţa judecătorilor; 

- organizarea de întâlniri cu experţii din cadrul Biroului Local de Expertize de pe 

lângă Tribunalul Vâlcea pentru a căuta soluţii de eliminare a amânărilor repetate ale cauzelor 

pentru neefectuarea lucrărilor;  

- utilizarea directă, prin grija unui grefier autorizat în acest sens, a bazelor electronice 

de date deţinute de Direcţia Generală pentru Evidenţa Persoanelor Vâlcea şi Oficiul 

Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi încheierea unor  protocoale de 

colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Serviciul Cazier Judiciar din 

cadrul IPJ Vâlcea, pentru accesul Tribunalului Vâlcea, care este operator de date cu caracter 

personal autorizat, la bazele electronice de date deţinute de aceste instituţii; 

- unificarea practicii administrative, în sensul luării unor măsuri înainte de primul 

termen de judecată, prin rezoluţie, conform art. 114 C.p.c., cu impact pozitiv asupra reducerii 
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duratei procedurilor: la contestaţiile la executare: se va emite adresă de la primirea cererii 

pentru a solicita executorului judecătoresc dosarul de executare; se va stabili cauţiunea în 

cazul în care se solicită suspendarea executării; în cazul litigiilor având ca obiect anularea 

titlului de proprietate, se va emite adresă comisiei locale de fond funciar pentru a depune 

documentaţia ce a stat la baza emiterii titlului etc. 

Un alt domeniu vulnerabil, care impune măsuri de remediere imediate, vizează 

unificarea practicii la nivelul instanţei, studiul profesional al judecătorilor, aprofundarea 

jurisprudenţei şi analiza practicii instanţei de casare. În acest sens, urmează a fi luate 

următoarele măsuri: organizarea lunară a întâlnirilor judecătorilor în vederea discutării 

problemelor de drept care au condus la pronunţarea unor soluţii diferite. ( În cadrul acestor 

întâlniri urmează a fi analizate şi motive relevante de casare, în special acelea care au stat la 

baza casării/modificării unui număr mai mare de hotărâri ale instanţei de fond. De asemenea, 

se vor face demersuri pentru a fi prezent în cadrul acestor întâlniri preşedintele secţiei 

corespunzătoare al instanţei superioare ); încunoştinţarea magistraţilor într-un termen 

rezonabil ( spre exemplu, cu o săptămână înainte sau chiar o planificare pe termen lung, cum 

ar fi: prima vineri din fiecare lună ) cu privire la data întâlnirii de unificare a practicii 

judiciare;  întocmirea unui act scris care să cuprindă opiniile judecătorilor cu privire la 

problemele de drept care au făcut obiectul întâlnirii şi postarea acestora pe intranet ( în 

reţeaua Public server a instanţei ), astfel încât să poată fi consultate şi după o anumită 

perioadă de timp; centralizarea opiniilor referitoare la o problemă de practică neunitară; 

angrenarea tuturor magistraţilor prezenţi la întâlnire în dictarea problemei de drept care a 

generat practica neunitară; motivarea tuturor judecătorilor pentru a participa la întâlnirile de 

unificare a practicii. 

În anul 2013 s-a conturat o vulnerabilitate şi prin scăderea numărului de judecători în 

urma transferului la alte instanţe (doi judecători),pensionării (un judecător) şi promovării la 

instanţe superioare (doi judecători), cu consecinţa dificultăţii constituirii completelor şi 

acoperirii şedinţelor de judecată. Cum, pe termen lung, această vulnerabilitate nu poate fi 

înlăturată decât prin ocuparea posturilor prin transfer ori concursuri de promovare, pe termen 

scurt s-a adoptat soluţia participării judecătorilor Secţiei Penale la judecarea anumitor 

categorii de cauze de contencios administrativ, şi de participarea unui judecător al aceleiaşi 

secţii într-un complet de recurs al Secţiei I civile. 

O importantă vulnerabilitate o constituie lipsa de spaţii la nivelul Tribunalului, făcând 

dificilă realizarea activităţilor de, arhivare electronică şi păstrare a arhivei curente şi vechi, 

respectiv, imposibilă desfăşurarea activităţii de registratură generală. 
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În contextul constrângerilor bugetare, materializate în refuzul categoric al Ministerului 

de Justiţie  de a da curs solicitărilor repetate ale conducerii administrative în sensul alocării 

de fonduri pentru remedierea deficienţelor, conducerea instanţei a identificat spaţii aflate în 

proprietatea autorităţilor locale şi centrale, nefolosite de acestea, fiind în curs de desfăşurare 

demersurile pentru atribuirea de astfel de spaţii în folosinţă gratuită, în condiţiile legii. 

De asemenea, ne propunem să facem demersuri care să aibă ca scop creşterea 

transparenţei actului de conducere, fiind cunoscut faptul că lipsa de transparenţă în actul 

managerial, în general, este des criticată de membrii unui colectiv, fiind de natură să creeze 

suspiciuni cu privire la modul de acţiune al persoanelor angrenate în actul de conducere, să 

nască sentimentul că părerea membrilor colectivului nu prezintă importanţă în ceea ce 

priveşte funcţionarea instituţiei şi, în final, să ducă la deteriorarea relaţiei dintre conducere şi 

colectiv. În acest sens vor fi încurajaţi membrii colectivului să facă propuneri în ceea ce 

priveşte activitatea managerială, se vor face demersuri de consolidare a rolului Adunării 

Generale a judecătorilor şi de implicare activă a colegiului de conducere în atingerea 

obiectivelor instanţei. 

Încheiem cu speranţa că anul 2013 va reprezenta, în viitor, prin implementarea noii 

legislaţii, care se doreşte a fi profund reformatoare, în acord cu imperativele actualităţii,  

piatra de temelie a modernizării sistemului judiciar. 

 

 

Întocmit: 

 

 Preşedinte: Verdeş Eugenia Carmen 

 Vicepreşedinte: Gheorghiţă Mugurel Adrian 
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VOLUM 2011 2012 2013 

Tribunalul Vâlcea 13518 21053 23248 

Judecatoria Rm.Vâlcea 22025 19462 16705 

Judecatoria Dragasani 6969 6500 5649 

Judecatoria Horezu 4122 4029 3889 

Judecatoria Brezoi 8585 12336 10100 

Judecatoria Balcesti 2242 2010 2111 

SOLUTIONATE 2011 2012 2013 

Tribunalul Vâlcea 9013 11575 15407 

Judecatoria Rm.Vâlcea 18550 17273 13918 

Judecatoria Dragasani 5196 5052 4161 

Judecatoria Horezu 3003 2672 2451 

Judecatoria Brezoi 4351 5723 8287 

Judecatoria Balcesti 1781 1520 1561 
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   BILANT 2013                                                   

 

 Tribunalul Vâlcea                                      Anexa nr. 1 

 

           VOLUM  PROPRIU DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI VÂLCEA 

              ŞI OPERATIVITATEA REZOLVĂRII CAUZELOR ÎN 2013 

      

           

SECŢIA STADIUL 

CAUZEI 

STOC 

01.01. 

2013 

INTRATE 

2013 

TOTAL 

PE 

ROL 

(1+2-6) 

SOLUŢ. 

2013 

STOC LA  

31.12.2013 
DIN CARE: 

SUSP.LA  

31.12.2013 

OPERAT. 

(%) 

2013 

(4 : 3) 

OPERAT. 

(%) 

2012 

OPERAT. 

(%) 

2011 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PENALĂ Fond 46 497 543 487 56  90,0 95,3 91,8 

Recurs 16 171 187 178 9  96,0 93,1 97,7 

SECŢIA  PENALĂ 62 668 730 665 65  91,1 94,8 94,1 

CIVILĂ Fond 1236 1967 2967 2243 960 236 76,0 70,8 69,2 

Apel 60 323 358 247 136 25 69,0 77,6 80,0 

Recurs 477 1409 1773 1369 517 113 78,0 76,7 81,4 

SECŢIA  I a CIVILĂ 1773 3699 5098 3859 1613 374 76,0 73,1 74,8 

 Litigii cu profesionişti 772 687 1375 1210 249 84 88,0 74,7 79,1 

Falimente 701 517 1211 396 822 7 33,0 34,0 41,0 

Total gen 1473 1204 2586 1606 1071 91 62,1 54,7 63,9 

Cont. ad-tiv şi fiscal 6117 3836 9809 6771 3182 144 69,1 39,8 45,9 

Apel  10 659 663 204 465 6 31,0 61,2 88,0 

Recurs  508 3239 3683 2302 1445 64 63,0 83,2 82,4 

SECŢIA a II-a CIVILĂ 8108 8938 16741 10883 6163 305 65,0 48,2 62,3 

TOTAL GENERAL 

TRIBUNAL 
9943 13305 22569 15407 7841 679 68,3 57,0 71,9 
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Tribunalul Vâlcea                                     Anexa nr. 1/A 

 

           VOLUM  PROPIU DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI VÂLCEA 

              ŞI OPERATIVITATEA REZOLVĂRII CAUZELOR ÎN 2013 

      

      (FĂRĂ FALIMENTE)      

SECŢIA STADIUL 

CAUZEI 

STOC 

01.01. 

2013 

INTRATE 

2013 

TOTAL 

PE 

ROL 

SOLUŢ. 

2013 

STOC LA  

31.12.2013 
DIN CARE: 

SUSP.LA  

31.12.2013 

OPERAT. 

(%) 

2013 

OPERAT. 

(%) 

2012 

OPERAT. 

(%) 

2011 

PENALĂ Fond 46 497 543 487 56  90,0 95,3 91,8 

Recurs 16 171 187 178 9  96,0 93,1 97,7 

SECŢIA  PENALĂ 62 668 730 665 65  91,1 94,8 94,1 

CIVILĂ Fond 1236 1967 2967 2243 960 236 76,0 70,8 69,2 

Apel 60 323 358 247 136 25 69,0 77,6 80,0 

Recurs 477 1409 1773 1369 517 113 78,0 76,7 81,4 

SECŢIA  I a CIVILĂ 1773 3699 5098 3859 1613 374 76,0 73,1 74,8 

 Litigii cu profesionişti 772 687 1375 1210 249 84 65,0 74,7 79,1 

Cont. ad-tiv şi fiscal 6117 3836 9809 6771 3182 144 57,0 39,8 45,9 

Apel  10 659 663 204 465 6 31,0 61,2 88,0 

Recurs  508 3239 3683 2302 1445 64 63,0 83,2 82,4 

SECŢIA a II-a CIVILĂ 7407 8421 15530 10487 5341 298 67,6 49,1 65,6 

TOTAL GENERAL 

TRIBUNAL 
9242 12788 21358 15011 7019 672 70,3 58,2 71,9 
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Anexa nr.2 

VOLUM   DE ACTIVITATE ŞI  DURATA  SOLUŢIONĂRII 

CAUZELOR  ÎN 2013 LA TRIBUNALULUI  VÂLCEA 

                               

SECŢIA STADIUL 

CAUZEI 

STOC 

01.01. 

2013 

INTRATE 

2013 

VOLUM 

(STOC+ 

INTRATE) 

 

 

TOTAL 

SOLUŢ. 

DIN 

CARE: 

2013 

 

ÎNTRE 

0-6 LUNI 

 

ÎNTRE 

6-12 LUNI 

 

PESTE  

UN AN 

PENALĂ Fond 46 497 543 487 471 7 9 

Recurs 16 171 187 178 177 1  

TOTAL  PENALĂ 62 668 730 665 648 8 9 

SECŢIA 

I CIVILĂ 

Fond 1236 1967 3203 2243 1750 382 104 

Apel 60 323 383 247 212 30 5 

Recurs 477 1409 1886 1369 1255 109 5 

TOTAL  SECŢIA I 

CIVILĂ 

1773 3699 5472 3859 3217 521 114 

Litigii cu profesionişti 772 687 1459 1210 1075 98 37 

Falimente 701 517 1218 396 101 155 140 

Total gen. 1473 1204 2677 1606 1176 253 177 

Cont. ad-tiv şi fiscal 6117 3836 9953 6771 3619 2455 697 

Apel  10 659 669 204 204   

Recurs  508 3239 3747 2302 2240 62  

TOTAL SECŢIA a 

II-a 

CIVILĂ 

8108 8938 17046 10883 7239 2770 874 

TOTAL GENERAL 

TRIBUNAL 

9943 13305 23248 15407 11111 3299 997 
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Tribunalul Vâlcea               Anexa nr. 3 

                              

 

 

          

VOLUM   DE ACTIVITATE ŞI ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR 

                              LA TRIBUNALULUI VÂLCEA ÎN 2013, 2012, 2011 

 

 

SECŢIA 

 

 

STOC 

01.01. 

2013 

 

 

INTRAT

E 

2013 

 

VOLUM 

(STOC+ 

INTRATE) 

(COL.2+3) 

 

 

NUMAR 

JUDECATORI 

 

VOLUM/ 

JUDECATOR 

 

(COL4:5) 

 

TOTAL 

SOLUŢ. 

2013 

 

CAUZE 

SOL./ 

JUDECATOR 

2013 

(COL.7:5) 

 

VOLUM/ 

JUDECĂTOR 

2012 

 

CAUZE 

SOL./ 

JUDECĂTOR 

2012 

 

VOLUM/ 

JUDECATOR 

2011 

 

CAUZE 

SOL./ 

JUDECATOR 

 

2011 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

SECŢIA  

 PENALĂ 

62 668 730 6 122 665 111 186 177 174 163 

SECŢIA I a 

  CIVILĂ 

1773 3699 5472 15 365 3859 258 365 251 357 249 

SECŢIA 

 a II-a CIVILĂ 

8108 8938 17046 12 1420 10883 907 1205 562 648 390 

TOTAL  

GENERAL 

TRIBUNAL 

9943 13305 23248 33 705 15407 467 638 351 422 282 
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Tribunalul Vâlcea              Anexa nr.4 

 

 

VOLUM  PROPRIU DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI VÂLCEA 

ŞI OPERATIVITATEA REZOLVĂRII CAUZELOR PENALE ÎN 2013 

                 

STADIUL 

CAUZEI 

STOC 

01.01.2013 

INTRATE 

2013 

TOTAL 

PE 

ROL 

SOLUŢ. 

2013 

STOC LA 

31.12.2013 

SUSP.LA 

31.12.2013 

OPERAT. 

(%) 

2013 

OPERAT. 

(%) 

2012 

OPERAT. 

(%) 

2011 

Primă instanţă 

din care: 

46 497 543 487 56  90,0 95,3 91,8 

 - cauze cu minori 4 9 13 9 4  70,0 79,0 88,5 

Recurs penal 

din care: 

16 171 187 178 9  96,0 93,1 97,7 

- cauze cu minori  10 10 10 0  100 100 100 

Total gen. 

din care: 

62 668 730 665 65  91,2 94,8 94,1 

- cauze cu minori 4 19 23 19 4  83,0 86,2 94,3 
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Tribunalul Vâlcea                              Anexa nr.5 

      

 

VOLUM  PROPIU DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI VÂLCEA 

ŞI OPERATIVITATEA REZOLVĂRII CAUZELOR SECŢIEI I CIVILE ÎN 2013 

                 

STADIUL 

CAUZEI 

STOC 

01.01.2013 

INTRATE 

 

TOTAL 

PE 

ROL 

NR.CAUZ. 

SOLUŢ. 

STOC LA 

31.12.2013 

DIN CARE: 

SUSP. 

31.12.2013 

OPERAT. 

(%) 

2013 

OPERAT. 

(%) 

2012 

OPERAT. 

(%) 

2011 

Civil fond 

din care: 

1236 1967 2967 2243 960 236 76,0 70.8 69,2 

Litigii privind dreptul 

familiei şi al persoanei 

30 340 364 315 55 6 87,0 91,1 85,0 

Litigii privind dreptul 

muncii 

1000 1438 2223 1500 938 215 68,0 70,0 65,0 

Apel civil 

din care: 
60 323 358 247 136 25 69,0 77,6 80,0 

Litigii privind dreptul  

familiei şi al pers. 

36 96 123 94 38 9 77,0 76,6     77,8 

Recurs civil 

din care 
477 1409 1773 1369 517 113 78,0 76,7 81,4 

Litigii privind dreptul 

fam. şi al pers. 

56 200 238 187 69 18 79,0 85,6 84,0 

TOTAL  CIVILĂ 1773 3699 5098 3859 1613 374 76,0 73,1 74,8 
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                             Anexa nr. 6 

 

VOLUM  PROPRIU DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI VÂLCEA 

ŞI OPERATIVITATEA REZOLVĂRII CAUZELOR SECŢIEI A II-A CIVILĂ ÎN 2013 

                 

STADIUL 

CAUZEI 

STOC 

01.01.2013 

INTRATE 

2013 

TOTAL 

PE 

ROL 

NR.CAUZ. 

SOLUŢ. 

2013 

STOC LA 

31.12.2013 

DIN CARE: 

SUSP. 

31.12.2013 

OPERAT. 

(%) 

2013 

OPERAT. 

(%) 

2012 

OPERAT. 

(%) 

2011 

Litigii cu profesionişti 772 687 1375 1210 249 84 88,0 74,7 79,1 

Falimente 701 517 1211 396 822 7 33,0 34,0 41,0 

TOTAL 1473 1204 2586 1606 1071 91 62,1 54,7 63,9 

Cont.ad-tiv şi fiscal 6117 3836 9809 6771 3182 144 69,1 39,8 45,9 

Apel  10 659 663 204 465 6 31,0 61,2 88,0 

Recurs  508 3239 3683 2302 1445 64 63,0 83,2 82,4 

TOTAL SECŢIA a 

II-a CIVILĂ 

8108 8938 16741 10883 6163 305 65,0 48,2 62,3 
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Tribunalul Vâlcea                                      Anexa nr.  

VOLUM  PROPIU DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI VÂLCEA 

ŞI OPERATIVITATEA REZOLVĂRII CAUZELOR ÎN 2013 

(  Fără dosarele cu prim termen în 2014) 

            

SECŢIA STADIUL 

CAUZEI 

STOC 

01.01. 

2012 

INTRATE 

2013 

TOTAL 

PE 

ROL 

  (COL 4= 

(2+3)-(6+7) 

SOLUŢ

. 

2013 

SUSP.LA  

31.12.2013 

DOSARE 

INTRATE 

ŞI FĂRĂ  

TERMEN 

ÎN 2013 

OPERAT. 

(%) 

2013 

(COL5/ 

COL.4) 

OPERAT. 

(%) 

2012 

OPERAT. 

(%) 

2011 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PENALĂ Fond 46 497 527 487  16 93,0 96,5 93,3 

Recurs 16 171 181 178  6 99,0 95,8 98,7 

SECŢIA  PENALĂ 62 668 708 665  22 94,0 96,4 95,4 

CIVILĂ Fond 1236 1967 2949 2243 236 18 76,1 80,7 79,2 

Apel 60 323 345 247 25 13 72,0 78,9 83,4 

Recurs 477 1409 1677 1369 113 96 82,0 84,3 87,6 

SECŢIA  I a CIVILĂ 1773 3699 4971 3859 374 127 78,0 81,8 82,9 

 Litigii cu profesionişti 772 687 1321 1210 84 54 91,6 79,4 82,0 

Falimente  701 517 1181 396 7 30 34,0 34,3 42,9 

Cont. ad-tiv şi fiscal 6117 3836 8402 6771 144 1407 80,6 72,6 68,8 

Apel  10 659 390 204 6 273 52,3 61,2 91,7 

Recurs  508 3239 4757 2302 64 1074 48,4 89,2 86,8 

SECŢIA a II-a CIVILĂ 8108 8938 13903 10883 305 2838 78,3 72,3 73,5 

TOTAL GENERAL 

TRIBUNAL 
9943 13305 19582 15407 679 2987 79,0 77,0 79,2 
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Tribunalul Vâlcea                          Anexa nr.8 

 

  

MODIFICAREA HOTĂRÂRILOR LA TRIBUNALUL VÂLCEA 

 

 

MODIFICAREA HOTĂRÂRILOR ATACATE CU APEL ÎN ANUL 2013 

RAMURA 

DE DREPT 

CAUZE 

SOLUŢIONATE 

ADMIS 

APELUL 

SCHIMBAT 

HOTĂRÂREA 

TRIMIS SPRE 

REJUDECARE 

INDICELE DE 

SCHIMBARE 

(%) 

Civil  I 2013 247 73 68 5 30,0 

Civil II  2013 204 47 45 2 23,0 

 

 

 

 

MODIFICAREA HOTĂRÂRILOR ATACATE CU RECURS ÎN ANUL 2013 

RAMURA DE 

DREPT 

CAUZE 

SOLUŢIONATE 

RECURSUL 

ADMIS 

TRIMIS SPRE 

REJUDECARE 

REJUDECAT 

DE INS.DE REC 

INDICELE DE 

CASARE ( % ) 

Penal 2013 178 39 11 28 22,0 

Civil I 2013 1369 367 200 167 27,0 

Civil II 2013 2302 345 36 309 15,0 

 

 

 

 


