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CAPITOLUL I.  STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015 

 

I.1 –  Activitatea instanţei în anul 2015 

 

 

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

 

La nivelul instanţei 

Volumul total de activitate la nivelul Tribunalului Vâlcea, pentru anul 2015, comparativ 

cu anul 2014, este reprezentat de informaţiile din tabelul de mai jos: 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 
TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

                2015 

15913 6762 9151 10826 5997 88,70% 4829 52,80% 5087 

                2014 

20307 9505 10802 13545 8123 85,50% 5422 50,20% 6762 

 

Instanţa a înregistrat o scădere la 72,23% a stocului de dosare faţă de stocul anului 

2014. Astfel, dacă la data de 31.12.2014 erau 6762 dosare pe stoc, la data de 31.12.2015 

numărul dosarelor pe stoc a scazut, ajungând la 5087 dosare. 

Numai aparent această scădere a stocului este urmarea modului de calcul nou. Așa 

cum se va arăta mai jos, a fost redus în mod efectiv stocul de dosare din anul trecut. 

Se constată, însă, și o scădere a volumului de activitate, cu circa 4000 dosare, față 

de anul trecut, explicabilă atât prin scăderea numărului de dosare nou intrate, cât și prin 

faptul că la sfârșitul anului 2014, a fost raportat către 2015 un stoc de dosare cu circa 3000 

mai mic decât cel raportat din 2013 în 2014. 

Practic, aceste statistici arată faptul că eficiența a crescut în mod continuu la nivelul 

Tribunalului Vâlcea, stocurile finale fiind în continuă scădere. 

 

La nivelul secţiilor 

 Din punct de vedere al volumului de activitate, pentru fiecare dintre secţiile 

Tribunalului Vâlcea, situaţia se prezintă aşa cum reiese din tabelul următor: 
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DENUMIRE 
SECTIE 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 
TOTAL 

DIN CARE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

TOTAL 15913 6762 9151 10826 5997 88,70% 4829 52,80% 5087 

A II A CIVILĂ 8120 4324 3796 5863 4007 92,70% 1856 48,90% 2257 

I CIVILĂ 6758 2270 4488 4063 1832 80,70% 2231 49,70% 2695 

PENALĂ 1035 168 867 900 158 94,00% 742 85,60% 135 

 

Secţia Penală  

Comparativ cu anul 2014, când pe rolul secției au fost 809 dosare nou intrate, tendinţa 

este de ușoară creştere a numărului dosarelor înregistrate, însă în aceasta apreciere trebuie 

sa se ţină seama de impactul reglementărilor noilor coduri în materie penală.  

Mai mult, în toți anii precedenți, nu a fost reflectată în statistici activitatea din faza 

de cameră preliminară și de judecată, în materie de măsuri preventive, măsuri asiguratorii, 

etc. 

Potrivit noului Regulament, în aceste materii se creează, începând cu anul 2016, 

dosare asociate care se calculează în statistici, astfel că, pe viitor, vom avea o reflectare 

corectă a activității acestei secții. 

 

Secţia I Civilă  

Comparativ cu anul 2014, când pe rol au fost 3748 dosare nou intrate, s-a înregistrat 

în anul 2015 un număr de 4488 cauze noi, deci, o creștere semnificativă. 

 

Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  

Comparativ cu anul anterior, când pe rolul acestei secţii s-au înregistrat 6249 cauze 

noi, numărul dosarelor nou intrate în anul 2015 a scăzut la 3796. 
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Volumul de activitate, pe stadii procesuale, s-a prezentat astfel: 

 

 

 

Structura volumului de activitate pe materii se prezintă după cum urmează: 

   

STADIU 
PROCESUAL 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 
TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

2015 
Fond 8577 3732 4845 5725 3117 83,52% 2608 53,83% 2852 

Apel 4974 1597 3377 3109 1516 94,93% 1580 46,79% 1833 

Recurs 2061 1384 677 1732 1315 95,01% 369 54,51% 299 

Contestaţie NCPP 296 48 248 255 48 100,00% 207 83,80% 41 

Sesizare prealabilă 5 1 4 5 1 100,00% 4 100,00% 0 

2014 
Fond 11477 6296 5181 7745 5160 81,96% 2585 49,89% 3732 

Apel 5305 2388 2917 3961 2216 92,80% 1732 59,38% 1330 

Recurs 3352 821 2531 1715 747 90,99% 905 35,76% 1581 

Contestaţie NCPP 172 0 172 124 0 0,00% 124 72,50% 48 

Sesizare prealabilă 1 0 1 0 0 0,00% 0 0,00% 1 

SECTIE 
MATERIE JURIDICA 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 

TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

                2015 

Non-Penal 14877 6593 8284 9925 5838 88,50% 4087 49,30% 4952 

  

Contencios 
administrativ şi fiscal 

6215 3179 3036 4438 3020 95,00% 1418 46,70% 1777 

Litigii de muncă 2663 920 1743 1389 671 72,90% 718 41,20% 1274 
Civil 2642 896 1746 1672 768 85,70% 904 51,80% 970 
Faliment 1442 896 546 1080 785 87,60% 295 54,00% 362 
Litigii cu profesioniştii 838 391 447 584 319 81,60% 265 59,30% 254 
Minori şi familie 697 151 546 568 143 94,70% 425 77,80% 129 
Asigurări sociale 372 155 217 190 129 83,20% 61 28,10% 182 
Proprietate Intelectuală 8 5 3 4 3 60,00% 1 33,30% 4 

Penal 1036 169 867 901 159 94,10% 742 85,60% 135 
2014 

Non-Penal 19362 9369 9993 12769 8001 85,40% 4768 47,70% 6593 

  

Contencios 
administrativ şi fiscal 11120 6054 5066 7941 5560 91,80% 2381 47,00% 3179 

Civil 2355 871 1484 1459 716 82,20% 743 50,10% 896 
Litigii de muncă 2162 896 1266 1242 727 81,10% 515 40,70% 920 
Faliment 1821 959 862 925 571 59,50% 354 41,10% 896 
Litigii cu profesioniştii 879 268 611 488 163 60,80% 325 53,20% 391 
Minori şi familie 657 151 506 506 133 88,10% 373 73,70% 151 
Asigurări sociale 359 165 194 204 129 78,20% 75 38,70% 155 
Proprietate Intelectuală 9 5 4 4 2 40,00% 2 50,00% 5 

Penal 945 136 809 776 122 89,70% 654 80,80% 169 
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1.2. Încărcătura pe judecător 

 

 

DENUMIRE 
SECȚIE 

VOLUM MARE ACTIVITATE 

NR. 
JUDECĂTORI 

ÎNCĂRCĂTURA / 
JUDECĂTOR 

TOTAL 

DIN CARE 

VOLUM INTRATE STOC 
INIȚIAL 

INTRATE 

TOTAL 15913 6762 9151 33 482 277 

A II A 
CIVILĂ 

8120 4324 3796 12 677 316 

I CIVILĂ 6758 2270 4488 15 451 299 

PENALĂ 1035 168 867 6 173 145 

 

 În anul 2015, la Tribunalul Vâlcea, s-a înregistrat un volum de 482 cauze pe 

judecător, din care 277 a fost numărul mediu de cauze nou intrate, în scădere față de anul 

anterior, când s-a înregistrat un volum de 565 cauze/ judecător. 

 

La nivelul secţiilor, situația se prezintă astfel: 

Pentru Secția I Civilă 

Nr. 

Crt. 
Judecător 

Stoc la 

31.12.2014 

Intrate 

2015 

Volum 

pe 

judecator 

Pondere 

din vol. 

total 

1. Verdeş Eugenia Carmen  50 237 287 4,46% 

2. Nicolăescu Mirela 139 320 459 7,13% 

3. Dinescu Petre  129 125 254 3,95% 

4. Ştefănescu Nicolae Lucian  148 576 724 11,25% 

5. Dina Gelu 240 556 796 12,36% 

6. Antonie Margareta  227 556 783 12,16% 

7. Mihăescu-Ceauşescu  Liliana  53 342 395 6,14% 

8. Cernea Mirela  127 437 564 8,76% 

9. Lungu Cristina Elena  139 570 709 11,01% 

10. Mateescu Carmen Adeluţa 237 557 794 12,33% 

11. Deaconescu Betina 238 514 752 11,68% 

12. Bonciu Gheorghe 69 431 500 7,77% 

13. Mărăscu Dorina  158 380 538 8,36% 

14. Stoinea Vasilică 191 357 548 8,51% 

15. Uce Laura Nicoleta ** 260 435 695 10,80% 

16. Rusu Monica * - 230 230 3,57% 

17. Popescu Adela * - 269 269 4,18% 
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Pentru Secția a II-a Civilă 

Nr. 

crt. 
JUDECĂTOR 

Stoc la 

31.12. 

2014 

Intrate 

2015 

Volum 

pe 

judecator 

Pondere 

din vol. 

total 

1. Petria Sorinel 352 373 725 10,30% 

2. Bonciu Viorica 369 597 966 13,73% 

3. Cazangiu Mihaela 440 623 1063 15,10% 

4. Marina Andra 323 577 900 12,79% 

5. Floroiu Elena Cristina 348 629 977 13,88% 

6. Dicu Simona Elena 192 612 804 11,42% 

7. Hodorogea Adela 291 609 900 12,79% 

8. Briceag Pericle 276 572 848 12,05% 

9. Lacusteanu Gherghina 182 583 765 10,87% 

10. Blejan Alexandru (cu 01.06.2015) 86 293 379 5,39% 

11. Donţete Daniel (cu 15.07.2015) 106 266 372 5,29% 

12. Vâlvoi Denisa (până la 01.06.2015) 253 348 601 8,54% 

13. Marina Emil (ian.+ feb.2015) 178 - 178 2,53% 

14. Vasilescu Maria (ianuarie 2015) 139 - 139 1,97% 

  

Pentru Secţia Penală 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Stoc 

la 

31.12.

2015 

Intrate 

2015 

Volum 

pe 

judecator 

Pondere 

din vol 

total 

1 Mitră  Dănuţ 11 135 146 15,55% 

2 Constantinescu Bogdan 15 214 229 24,39% 

3 Gheorghiţă Adrian  Mugurel 5 115 120 12,78% 

4 Ştefan  Silvia 13 140 153 16,29% 

5 Andrei  Ion 14 159 173 18,42% 

6 Predescu  Valerian 14 104 118 12,57% 

7 Donţete Daniel 0 1 1 0,11% 

 

 

1.3. Managementul resurselor umane 

 

În statul de funcţii pe anul 2015 pentru Tribunalul Vâlcea au fost aprobate 112 

posturi, din care: 34 posturi judecători, ocupate fiind 33; 4 posturi asistenţi judiciari – 

ocupate; 56 posturi personal auxiliar de specialitate, din care 42 grefieri (1 vacant), 6 
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specialiști IT și 8 grefieri-arhivari; 4 posturi de personal conex (2 șoferi și 2 aprozi) – 

ocupate; 9 posturi funcţionari publici - 8 ocupate, 1  vacant; 5 posturi personal contractual 

- ocupate. În cursul anului 2015 a fost suplimentată schema cu 2 posuri de grefier, unul cu 

studii superioare, unul cu studii medii, care au fost ocupate, cu precizarea că, la acest 

moment, cel de grefier cu studii medii se află în procedura de transformare în post de grefier 

cu studii superioare, în urma promovării examenului de către grefierul care îl ocupă. 

La 31 decembrie 2015, din totalul de 112 posturi, erau neocupate 3 posturi: 1 

post de judecător, titularul său fiind detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii; 1 post 

vacant de grefier; 1 post vacant de funcționar public. 

De asemenea, unul dintre judecători s-a aflat în concediu de maternitate, pentru 

o perioadă de 126 zile. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, în anul 2015 a existat o fluctuaţie a 

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

grefier arhivar Vîlcoci Ariana, de la data de 12.05.2014, doamna grefier Georgeta 

Sanfrancisco a fost eliberată din funcţie prin pensionare, iar doamnei grefier Elena Voicu 

i-a încetat perioada de delagare de la Judecătoria Drăgăşani. 

La 1 ianuarie 2015, toate cele 4 posturi de asistenţi judiciari erau ocupate. 

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 aceştia având fixate prin ordin de serviciu şi atribuţii 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 2015 s-au avut în vedere pe 

lângă atribuţiile specifice postului, repartizarea echilibrată a sarcinilor suplimentare, aşa 

cum acestea au fost propuse de preşedinţii de secţii şi responsabilizarea personalului. Prin 

ordinul de serviciu pentru anul 2015 şi prin decizii au fost transferate de la o persoană la 

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

unele atribuţii în sarcina aceloraşi persoane care au demonstrat că performează. 
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În continuare, instanța s-a confruntat cu numărul insuficient al personalului 

auxiliar de specialitate, atât grefieri, cât și grefieri-arhivari, astfel că mărirea schemei de 

personal sub acest aspect va constitui o prioritate a conducerii instanței și în perioada 

următoare. 

Cu sprijinul președinților de secții și al grefierilor-șefi, s-a reușit în principiu o 

repartizare echitabilă a atribuțiilor și a încărcăturii între grefierii de ședință. 

Un dezechilibru cu privire la repartizarea volumului de activitate între judecători 

s-a constatat la nivelul Secției I Civile, unde au existat diferențe de 200 sau chiar 300 de 

dosare nou intrate, în plus, pentru judecătorii care au soluționat cauze în apel, recurs și 

litigii de muncă, față de alți judecători ai aceleiași secții. 

Începând cu luna februarie a anului 2016, s-au luat măsuri pentru înlăturarea 

acestui dezechilibru, prin reconfigurarea completelor secției. 

 

 

 

1.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă 
 

E01: Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

DENUMIRE 
TRIBUNAL 

NUMAR DOSARE VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE INTRATE F E S I 

Tribunalul 
VALCEA 

10899 9166 118,91% 
  

    
  

 

Valoarea indicatorului „E01 – Rata de soluţionare a dosarelor” este asimilată 

operativităţii instanţei şi se calculează ca raport dintre numărul de dosare soluţionate şi 

numărul de dosare nou intrate, în aceeaşi perioadă. Pentru anul 2015, valoarea acestui 

indicator de eficienţă este de 119%. 

De asemenea, operativitatea calculată nominal, pentru fiecare judecător, şi pentru 

fiecare secţie în parte are următoarele valori: 
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Secţia I Civilă: 
 

Nr. 

Crt. 
Judecător Intrate 2015 

Dosare 

soluţionate 

2015 

%Op 

1. Verdeş Eugenia Carmen 237 171 72,15% 

2. Nicolăescu Mirela 320 311 97,19% 

3. Dinescu Petre 125 112 89,60% 

4. Ştefănescu Nicolae Lucian 576 458 79,51% 

5. Dina Gelu 556 456 82,01% 

6. Antonie Margareta 556 421 78,00% 

7. Mihăescu-Ceauşescu  Liliana 342 215 62,87% 

8. Cernea Mirela 437 288 65,90% 

9. Lungu Cristina Elena 570 360 63,16% 

10. Mateescu Carmen Adeluţa 557 419 75,22% 

11. Deaconescu Betina 514 501 97,47% 

12. Bonciu Gheorghe 431 337 78,19% 

13. Mărăscu Dorina 380 282 74,21% 

14. Stoinea Vasilică 357 356 99,72% 

15. Uce Laura Nicoleta ** 435 203 46,67% 

16. Rusu Monica * 230 184 80,00% 

17. Popescu Adela * 269 300 111,52% 

 

Secţia a II-a Civilă: 
 

Nr. 

crt. 
Judecător Intrate 2015 

Dosare 

soluţionate 

2015 

%Op. 

1. Petria Sorinel 373 583 156,30% 

2. Bonciu Viorica 597 842 141,04% 

3. Cazangiu Mihaela 623 864 138,68% 

4. Marina Andra 577 784 135,88% 

5. Floroiu Elena Cristina 629 858 136,41% 

6. Dicu Simona Elena 612 680 111,11% 

7. Hodorogea Adela 609 770 126,44% 

8. Briceag Pericle 572 758 132,52% 

9. Lacusteanu Gherghina 583 664 113,89% 

10. Blejan Alexandru (cu 01.06.2015) 293 287 97,95% 

11. Donţete Daniel (cu 15.07.2015) 266 306 115,04% 

12. Vâlvoi Denisa (până la 01.06.2015) 348 539 154,89% 

13. Marina Emil (ian şi febr 2015) - 236 - 

14. Vasilescu Maria (ianuarie 2015) - 71 - 

 

  



9 

 

Secţia Penală: 
 

Nr. 

crt. 
Judecător Intrate 2015 

Solutionate 

2015 
  %Op 

1 Mitră  Dănuţ 135 133 98,52% 

2 Constantinescu Bogdan 214 178 83,18% 

3 Gheorghiţă Adrian  Mugurel 115 93 80,87% 

4 Ştefan  Silvia 140 145 103,57% 

5 Andrei  Ion 159 153 96,23% 

6 Predescu  Valerian 104 106 101,92% 

7 Donţete Daniel 1 0 - 

 

 

E02: Vechimea dosarelor în stoc 
 

INSTANTA 

NUMAR DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

IN STOC 
DIN CARE 

MAI VECHI 
DE 1,5 ANI 

F E S I 

Tribunalul 
VALCEA 

          31.12.2015 
4992 143 2,86%         

          31.12.2014 
6727  433 6,44%         

 

 

 

E03: Ponderea dosarelor închise într-un an 
 

INSTANTA 

NUMAR DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

SOLUTIONATE 

DIN 
CARE 

INTR-UN 
AN 

F E S I 

Tribunalul 
VALCEA 

            2015 

10899  9029 82,84%         

            2014 

13570  10302 75,92%         
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E04: Durata medie de soluţionare 

 

INSTANȚA 
DOSARE 

SOLUȚIONATE 

DURATA MEDIE 
SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENTA 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

Tribunalul 
VALCEA 

            2015 

5732 2,33 10,69 
  

      
P        C 

            2014 

7719 2,87 10,6 
  

      
P        C 

 

 Acest parametru, privind durata medie de soluționare, are în vedere doar dosarele 

aflate în stadiul procesual Fond. 
 

 

E05: Hotărâri redactate peste termenul legal 
 

DENUMIRE 
TRIBUNAL 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

MEDIE 
DEPASIRE 

IN ZILE 

GRAD DE EFICIENTA 

PRIN 
HOTARARE 

DIN CARE 
NEREDACTATE 

IN TERMEN 
F E S I 

Tribunalul 
VALCEA 

              2015 

9246 2762 29,87% 21,59         

              2014 

12165 4244 34,89% 35,72         
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E06: Analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă 

În privinţa acestui indicator, Tribunalul Vâlcea s-a clasat pe locul 5 in clasamentul 

naţional al eficienţei instanţelor, primind calificativul „Foarte eficient”. Prezentăm, mai 

jos, primele zece instanţe din acest clasament: 

Nr. 

crt 

DENUMIRE 

TRIBUNAL 

GRAD DE EFICIENTA 

FOARTE EFICIENT EFICIENT SATISF. INEF. 

1 
Tribunalul 
MEHEDINTI 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

2 
Tribunalul 
CALARASI 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

3 
Tribunalul 
GORJ 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

4 
Tribunalul 
SUCEAVA 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

5 
Tribunalul 
VALCEA 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

6 
Tribunalul 
DOLJ 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

7 
Tribunalul 
BUZAU 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

8 
Tribunalul 
IALOMITA 

  
      

E01 E02 E03 E04 E05 

9 

Tribunalul 
pentru 
minori si 
familie 
BRASOV 

  

      
E01 E02 E03 E04 E05 

10 
Tribunalul 
DAMBOVITA 

  
    

 
  

E01 E02 E03 E04 E05 

 

Analiza acestor indicatori confirmă tendința continuă de creștere a eficienței 

activității Tribunalului Vâlcea în ultimii ani, meritul revenind colectivului de judecători și 

personalului auxiliar, și, într-o anumită măsură, și managementului instanței. 

 

Notă:  

*pentru secţia CIVIL I doamnele judecător Popescu Adela şi Rusu Monica activează la Secţia I 

Civilă de la 1 iunie 2015 şi respectiv 15 iunie 2015, iar la calculul operativităţii nu a fost avut în vedere 

stocul de dosare existent la completele în care sunt titulari, de la această dată 

**doamna judecător Uce Laura Nicoleta s-a aflat în concediu maternitate în perioada 01.08.2015 

-31.12.2015, iar la calculul operativităţii a fost avute în vedere datele culese în perioada în care a 

funcţionat 
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1.5. Probleme generale de management al instanţei 

 

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 ale Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/22.09.2005 a plenului C.S.M. (în 

vigoare până la data de 31 decembrie 2015, când a intrat în vigoare noul Regulament de 

ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17 decembrie 

2015 a C.S.M.). În structura actuală de organizare, Tribunalul Vâlcea 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 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 2015 a fost stabilită prin hotărârile 

Colegiului de conducere. În perioada de referinţă au intervenit modificări în ceea ce 

priveşte compunerea completelor, urmare a faptului că în anul 2015, în urma examenelor 

de promovare, au venit noi judecători.   

La fiecare secţie a Tribunalului Vâlcea funcţionează complete specializate în diferite 

materii: la Secţia Penală, complete specializate în judecarea cauzelor cu minori, cauzelor 

privind traficul de fiinţe umane, infracţiunilor privitoare la dreptul de proprietate, 

infracţiunilor privitoare la drepturile de proprietate intelectuală, a cauzelor penale privind 
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fapte de corupţie; la Secţia I Civilă, complete specializate în judecarea cauzelor pentru 

minori şi de familie, a cauzelor privind dreptul muncii şi asigurările sociale, a cauzelor de 

fond funciar; la Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, complete 

specializate în judecarea cauzelor privind organizarea, funcţionarea şi dizolvarea 

societăților comerciale, a cauzelor de insolvență și a celor contencios administrativ şi fiscal. 

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, un 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 a exercitat 

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, Mitră Dănuţ, 

Nicolăescu Mirela şi Petria Sorinel, care au organizat activitatea administrativ - judiciară a 

secţiilor, în temeiul atribuţiilor prevăzute de art. 26 din Regulamentul de ordine interioară a 

instanţelor judecătoreşti.  

În anul 2015, în exercitarea atribuţiilor, Colegiul de conducere, a adoptat un număr 

de 27 de hotărâri. 

În perioada de referinţă, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Tribunalului 

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

dezbaterea raportului de activitate pe anul 2014, respectiv dezbaterea unei probleme de 

drept, la sesizarea doamnelor judecător Cristina Lungu și Carmen Adeluța Mateescu şi 

alegerea unui membru în Colegiul de conducere.   
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I.2. Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 

 

Tribunalul Vâlcea îşi desfăşoară activitatea într-un imobil construit în ultimii 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 economico-financiar, biroul pentru expertize judiciare şi biroul consilierilor 

de probaţiune să-şi desfăşoare activitatea în clădirea Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. 

Clădirea tribunalului necesită reparaţii capitale şi consolidare. În prezent, este în 

curs de avizare un proiect de consolidare, reparaţii şi extindere, derulat prin Compania 

Naţională de Investiţii. 

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

aceeași zi, și a fost drastic redusă posibilitatea judecătorilor de a fixa termene de judecată 

între termenele stabilite potrivit planificării, neexistând fizic nici posibilitatea de a se 

soluționa 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 trierea dosarelor din arhiva veche, potrivit nomenclatorului Ministerului Justiției, a 

continuat şi în acest an. 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. 
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În general, însă, starea de fapt nu s-a modificat în bine substanţial, astfel că, direct 

ori indirect, această situaţie și-a pus amprenta asupra rezultatelor instanței în anul 2015 şi 

în final asupra calităţii actului de justiţie. 

Între urgenţele nerezolvate în anul 2015 reţinem: demararea lucrărilor de construcţie 

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

situaţia spaţiului neadecvat în care funcţionează Tribunalul Vâlcea. În ceea e priveşte 

localul pentru Judecătoria Drăgăşani, autorităţile locale au pus la dispoziţie clădirea în care 

a funcţionat maternitatea din localitate, însă Ministreul Justiţiei nu a asigurat finanţarea 

necesară pentru amenajarea acestei clădiri. 

Din punct de vedere logistic, pe parcursul anului 2015 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 apărea 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.  

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: lipsa 

switch-urilor, lipsa hard disk-urilor pentru înlocuirea celor defecte ale serverelor, lipsa 

aparatelor de  aer condiţionat funcţionale pentru asigurarea unor condiţii optime de 

funcţionare a serverelor, lipsa surselor pentru înlocuirea celor defecte ale calculatoarelor, 

precum și a altor echipamente. 

În anul 2015, au persistat aceleaşi probleme legate de sistemele de înregistrare cu 

care au fost dotate instanţele. 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 
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fost instruiți grefierii de ședință, specialiştii IT, care au verificat modul de funcţionare a 

echipamentelor în fiecare zi în toate cele trei săli de şedinţă. 

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

amplasate într-o singură încăpere, 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; în 

anul 2015, eforturile pentru a menține în funcțiune cele trei infokiosk-uri au fost fără 

succes, din lipsa fondurilor. 

În continuare, s-au semnalat probleme în relaţia cu experţii tehnici judiciari, în 

special cei cu specializarea topometrie, întârzierea efectuării lucrărilor ori efectuarea 

necorespunzătoare fiind o importantă cauză de întârziere în soluţionarea cauzelor civile. 

Nu au fost achiziţionate în anul 2015 lucrări doctrinare şi nu s-au făcut abonamente 

la reviste de specialitate, din lipsă de fonduri, deşi era absolut necesar, în contextul intrării 

în vigoare în anul 2014 a Noului Cod de procedură penală şi a Noului Cod penal.   

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 noilor coduri. 

  În anul 2015, din nou nu au fost asigurate fonduri suficiente pentru achiziţionarea 

produselor de curăţenie şi întreţinere a instanţei. 

Permanentele constrângeri bugetare au dus la situaţia în care, cu excepția 

Judecătoriei 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 2015, cheltuielile totale au fost de 38.958.488 lei., în scădere față 

de anii anteriori. 

Bugetul astfel aprobat a fost alocat cheltuielilor specifice funcționării instanței, după 

cum urmează: 

Cheltuieli de personal – 34.485.675 lei, din care : 

- Cheltuieli cu salariile –33.661.714 lei, din care  22.801.819 lei salarii lunare și 

10.859.895 lei sume aferente hotărârilor judecătorești; 
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- Indemnizații de delegare – 22.105 lei; 

- Cheltuieli cu transportul la și de la locul de muncă – 175.425 lei; 

- Cheltuieli cu chiriile – 415.109 lei; 

- Medicamente – 101.179 lei. 

 

Cheltuieli materiale și servicii – 1.566.490 lei, din care: 

- Furnituri de birou – caiete, agrafe, plicuri – 15.000 lei; 

- Materiale pentru curățenie – 2.000 lei; 

- Încălzit, iluminat – 527.100 lei, din care 309.966 lei iluminat și 217.134 lei 

încălzit; 

- Apă, canal – 54.600 lei; 

- Carburanți – benzină, motorină pentru autoturismele instanței – 40.000 lei; 

- Piese de schimb – piese pentru calculatoare și autoturisme – 3.000 lei; 

- Transport – transportul la Curtea de Apel Pitești la învățământ profesional și 

transportul motorinei pentru încălzit la Judecătoria Brezoi – 3.500 lei; 

- Poștă, telecomunicații - costul abonamentelor la telefonie – 10.000 lei; 

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 431.090 lei, din care: hârtie 

pentru imprimante și  plicuri cu fereastră – 114.908 lei , cartușe imprimante – 

101.226 lei, corespondența plic -146.382, coperte dosar și registre – 68.574 lei; 

- Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – reparații auto, materiale 

de întreținere - 97.800; 

- Reparații curente – zugrăveli, tencuieli, vopsitorii – 193.250 lei; 

- Uniforme și echipament-robe – 2800 lei; 

- Obiecte de inventar – rafturi, televizoare, scaune, birouri - 57.000 lei; 

- Deplasări – transport cursuri – 11.000 lei; 

- Prime de asigurare – asigurări RCA – 4.200 lei; 

- Chirie – chirie spațiu Judecătoria Drăgășani – 44.800 lei; 

- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – traduceri, expertize IML, abonament LEX – 

67.400 lei; 

- Despăgubiri civile – sume pentru dobânzi – 2.350.123 lei; 

- Construcții – 17.000 lei, din care 4000 lei-2 buc uși antifoc și 13.000 lei proiect 

demolare; 
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- Mașini, echipamente și mijloace de transport – PC-uri – 13 buc- 41.600 lei; 

- Alte active fixe – Licențe MS Office - 13 buc - 19.500 lei. 

 

Alte servicii publice generale – 478.100 lei, din care: 

- 43.220 – onorarii curatori; 

- 434.880 lei – onorarii avocați – 396.812 lei și cval expertizelor pentru care s-a 

acordat ajutor public judiciar – 38.068 lei. 

 

 

I.3.  Calitatea actului de justiţie 

 

3.1 Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate.  

 Indicele de desfiinţare 

 

SECŢIA 

HOTĂRÂRI 

PRONUNŢATE 

ÎN 2015  

TOTAL HOT. 

PRONUNŢATE 

 

HOTĂRÂRI  

ATACATE ÎN 2015 

 
 

TOTAL HOT. 

ATACATE 

 

P
O

N
D

E
R

E
A

 

A
T

A
C

A
B

IL
IT

Ă
Ţ

I

I 

 

F
O

N
D

 

A
P

E
L

 

F
O

N
D

 

A
P

E
L

 

R
E

C
U

R
S

 

PENAL 392  392 195   195 
49,74 

% 

CIVIL I 1992 1109 3101  785 176 961 32 % 

CIVIL II 2687 2093 4780  416 658 1074 22 % 

GENERAL 

TRIBUNAL 

5071 

 

3202 

 

7881 

 

195 

 

1201 

 

834 

 

2230 

 
28 % 

SECŢIA 

HOTĂRÂRI  

PRONUNŢA-

TE ÎN 2015 
TOTAL HOT. 

PRONUNŢATE 

 

TOTAL 

HOT. 

ATACATE 

TOTAL HOT. 

CASATE/ 

MODIFICATE 

 

INDICELE DE 

CASARE/ 
MODIFICARE 

 
(IN FUNCŢIE DE 

TOTALUL 

HOTĂRÂRILOR 

PRONUNŢATE) 

F
O

N
D

 

A
P

E
L

 

PENAL 392  392 195 30 7,65 % 

CIVIL I 1992 1109 3101 961 166 0,5 % 

CIVIL II 2687 2093 4780 1074 142 2,9 % 

GENERAL 

TRIBUNAL 

5071 

 

3202 

 

7881 

 

2230 

 

338 

 
4,28 % 
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La nivelul secţiilor 

 

Secţia Penală  

- 392 hotărâri pronunţate (în fond) 

- 195 hotărâri atacate 

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunțate este de 49,74%  

Indicele de desfiinţare a hotărârilor în căile de atac în perioada de referinţă, a fost 

de 7,65 %, la un număr de 392 hotărâri atacabile, 195 hotărâri atacate și 30 hotărâri 

desființate. 

 

 Secţia I Civilă 

- 3101 hotărâri pronunțate susceptibile a fi atacate, din care: 1992 în fond și 1 109 

în apel  

- 961 hotărâri atacate, din care: 785 atacate cu apel și 176 atacate cu recurs  

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate este de 32%.  

Indicele de desfiinţare a hotărârilor în căile de atac a fost de 0,5%, corespunzător 

unui număr de 166 hotărâri reformate ( 25 casate şi 141 modificate). 

 

Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

- 4870 hotărâri pronunţate susceptibile a fi atacate, din care: 2687 în fond și 2093 în 

apel  

- 1074  hotărâri atacate din care: 416 cu apel și 658 cu recurs  

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunțate este de 22 %. 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor în căile de atac a fost de 4,7 %, corespunzător 

unui număr de  142 hotărâri desființate, 128 modificate  şi 14 casate. 

Se poate afirma că la Tribunalul Vâlcea activitatea de justiție nu este numai una 

eficienta, ci este și de calitate, indicele de casare/modificare/desființare fiind unul redus. 
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3.2 Durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii) 

 

Situaţia pentru întreaga instanţă: 
 

DURATA SOLUTIONARE 
NUMAR DOSARE  

(cu durata de solutionare analizata) 

SOLUTIONATE PONDERE DIN TOTAL SOLUTIONATE 
2015 

0-6 luni 4836 44,7% 

6-12 luni 4140 38,2% 

1-1,5 ani 801 7,4% 

1,5-2 ani 1151 10,6% 

 

Situaţia pentru întreaga instanţă, defalcată pe materii juridice: 

 

PERIOADA 
MATERIE 
JURIDICA 

NUMAR DOSARE (cu durata de solutionare analizata) 

SOLUŢIONATE PONDERE (din general) 

2015 

0-6 luni 4836 44,7% 

 Contencios administrativ şi fiscal 3097 22,8% 

 

 

Civil 2522 18,6% 

 

 

Penal 3332 24,5% 

 

 

Litigii de muncă 1296 9,5% 

 

 
Faliment 768 5,7% 

 

 

Asigurări sociale 916 6,7% 

 

 

Litigii cu profesioniştii 863 6,4% 

 Minori şi familie 793 5,8% 

 Proprietate Intelectuală 2 0,0% 

6-12 luni 4140 38,2% 

 Contencios administrativ şi fiscal 3773 48,1% 

 

 

Civil 1211 15,5% 

 

 

Penal 168 2,1% 

 

 

Litigii de muncă 1149 14,7% 

 

 

Faliment 604 7,7% 

 

 

Asigurări sociale 413 5,3% 

 

 
Litigii cu profesioniştii 356 4,5% 

 Minori şi familie 163 2,1% 

 Proprietate Intelectuală 1 0,0% 

1-1,5 ani 801 7,4% 

 Contencios administrativ şi fiscal 557 34,9% 

 

 

Civil 208 13,0% 

 

 

Penal 79 5,0% 
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Litigii de muncă 269 16,9% 

 

 

Faliment 301 18,9% 

 

 

Asigurări sociale 88 5,5% 

 

 

Litigii cu profesioniştii 59 3,7% 

 Minori şi familie 32 2,0% 

 Proprietate Intelectuală 2 0,1% 

1,5-2 ani 1151 10,6% 

 Contencios administrativ şi fiscal 840 32,3% 

 

 

Civil 362 13,9% 

 

 

Penal 174 6,7% 

 

 

Litigii de muncă 413 15,9% 

 

 
Faliment 513 19,7% 

 

 

Asigurări sociale 146 5,6% 

 

 

Litigii cu profesioniştii 95 3,6% 

 

 
Minori şi familie 58 2,2% 

 Proprietate Intelectuală 2 0,1% 

 

În aceeași tendință, de  creștere a operativității și a eficienței instanței, se constată 

că aproape jumătate din cauze au fost soluționate în intervalul 0-6 luni,  iar peste 80% din 

cauze au fost soluționate în termen mai mic de un an, lucru deloc neglijabil. 

Nu s-au înregistrat cauze cu durata de soluționare de 5 ani. 

 

 

3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare 

 

 În cursul anului 2015, noile coduri în materie penală, împreună cu numeroasele 

decizii de neconstituţionalitate,  au generat o profundă schimbare a sistemului juridic, 

activitatea profesională a Secţiei Penale fiind marcată de necesitatea conturării conţinutului 

concret al noilor norme juridice în vederea corectei aplicări a 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 noile cerințe ale aplicaţiei informatice Ecris.  

 Cum noile coduri au ridicat în permanenţă probleme noi, urmare a reglementării 

imprecise, ori, şi mai grav, după declararea ca neconstituţionale a unor norme, legiuitorul 

nu a intervenit cu reglementări, judecătorii Secţiei penale au discutat practic în permanenţă, 

în cadrul unor întâlniri informale, modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor privind 

noile instituţii, în vederea creării unei practici unitare cel puţin la nivelul instanţei. 



22 

 

 La nivelul Secţiei Penale, în cursul anului 2015 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. 

 Aşa cum s-a constatat şi anul trecut, odată cu suprimarea din competenţa 

tribunalelor a apelului şi a recursurilor, tribunalele şi-au pierdut în mare măsură rolul de 

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

neunitară de la nivelul judecătoriilor, acest rol revenind curţii de apel. 

În activitatea celorlalte două secţii s-a manifestat o preocupare constantă şi în anul 

2015 pentru unificarea practicii, în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional fiind 

discutate probleme de drept susceptibile de a genera interpretări diferite. La şedinţele 

Secţiei I Civile a participat şi preşedintele Secţiei Civile a Curţii de Apel Piteşti, aspect ce 

a facilitat şi cunoaşterea opiniilor instanţei de control judiciar asupra problemelor 

dezbătute. 

Tot în vederea unificării practicii, judecătorii Tribunalului Vâlcea şi ai judecătoriilor 

din raza acestuia au participat la întâlnirile trimestriale organizate la nivelul Curţii de Apel 

Pitești, desfășurate fie prin deplasarea la sediul instanței organizatoare, fie prin 

videoconferință, urmate de diseminarea informațiilor către cei care nu au putut să participe. 

Este de subliniat faptul că judecătorii Tribunalului Vâlcea, dincolo de orgoliile 

profesionale, au înțeles importanța unificării practicii, raliindu-se la punctele de vedere 

majoritare conturate cu ocazia acestor întâlniri. 

 

 

3.4 Situatia pregatirii profesionale a  judecătorilor şi personalului auxiliar 

 

 

Cum creşterea calităţii actului de justiţie depinde în mare măsură de nivelul pregătirii 

tuturor celor implicaţi în înfăptuirea sa, în cursul anului 2015 au fost organizate şedinţe de 

învăţământ profesional în cadrul cărora au fost abordate teme pentru unificarea practicii, 

date fiind şi modificările legislative. Totodată, au fost puse în discuţie teme privind noţiuni 

de drept comunitar, rolul judecătorului în aplicarea dreptului comunitar, principiile 

dreptului comunitar, noţiuni privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi, 
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bineînţeles, noţiuni privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. De 

asemenea, magistraţii secţiei au participat la seminarii organizate de INM, precum şi la 

şedinţe de învăţământ organizate la nivelul Curţii de Apel Piteşti. 

 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 2015, 20 de judecători şi 4 grefieri au participat la seminarii şi 

cursuri de pregătire centralizate, şi un număr mult mai mare de grefieri a participat la 

cursuri organizate descentralizat, la nivelul Curţii de Apel Piteşti. 

 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 accesul la justiţie al copiilor cu 

dizabilităţi instituţionalizaţi, drept bancar, mediere, criminalitate informatică, comunicare, 

cooperare internaţională, Codul fiscal, etc. 

 

 

 
  



24 

 

CAPITOLUL II. PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU 

IMPACT ASUPRA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2015 

 

 

 Fără îndoială, şi în acest an, un impact deosebit asupra activităţii instanţei a avut 

Noul Cod de procedură penală, care a aglomerat activitatea secţiei penale cu dosare având 

ca obiect acte de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, iar în urma declarării ca 

neconstituţionale a unor norme sau chiar instituţii, fără ca legiuitorul să intervină prin 

reglementări noi, a revenit judecătorilor sarcina de a stabili modul în care se aplică normele 

generale unor instituţii speciale. 

 Noile cerinţe ale fazei de cameră preliminară, care, în urma deciziei instanţei 

constituţionale, reclamă citarea părţilor, asigurarea dreptului la apărare şi dezbaterea 

publică, a avut ca urmare o creştere a duratei de soluţionare a cauzelor. 

 În materiile civilă, contencios administrativ şi societăţi, nu au existat astfel de 

modificări în anul 2015. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III. INDEPENDENŢA ŞI RĂSPUNDEREA 

JUDECĂTORILOR ŞI PERSONALULUI AUXILIAR 

 

III.1. Independența judecătorilor 

 

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 nicio ingerinţă din partea vreunui 

organ de stat sau din partea vreunei persoane. 

În articolul 1 din Carta Universală a Judecătorului se statuează că în cadrul activităţii 

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

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

timp  rezonabilă, în faţa  unei instanţe independente şi imparţiale, constituită conform legii, 
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în vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor civile ale acesteia sau în 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 şi 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 

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. În 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. Independența justiţiei presupune ca, atât justiţia ca instituţie, ca sistem, cât şi 

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 2015, 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 
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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 2015 fondurile necesare funcţionării instanţelor 

judecătoreşti, în speţă, bugetul justiţiei, nu a fost transferat, fie la Înalta Curte de Casaţie și 

Justiţie, fie la Consiliul Superior al Magistraturii, rămânând în continuare la Ministerul 

Justiţiei, deşi, încă din anul 2008, judecătorii şi-au exprimat opinia ca acesta să fie 

transferat. 

Bugetul pentru anul 2015 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. 

 

 

 

III.2. Răspunderea penală și disciplinară a personalului instanței 

       

      

În anul 2015, 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 15 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 
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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 2015, 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. 

Evaluarea a fost efectuată de vicepreşedintele instanţei, la începutul anului, pentru 

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

general anual „foarte bine". 

 

 

CAPITOLUL IV. ROLUL INSTANȚEI ÎN DEZVOLTAREA SPAȚIULUI 

EUROPEAN ŞI COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ 

 

 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. 

 Interesul pentru cooperarea europeană şi internaţională s-a tradus şi în participarea 

judecătorilor la seminarii sau conferinţe cu teme precum „Cooperare internaţională”, 

„Rolul instanţei naţionale în interpretarea şi apălicarea dreptului UE”, etc. 

 Secţia Penală a emis în anul 2015  un număr de 8 mandate europene de arestare, 

transmise prin Interpol, dintre care un număr de 4 au fost executate până în prezent. 
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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. 

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. 

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 
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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. 

În cursul lunii iulie, în cadrul programului ”Cunoaște-ți orașul”, organizat de 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vâlcea, un grup de elevi din licee a vizitat 

Tribunalul, întălnindu-se cu vicepreședintele instanței, care le-a prezentat aspecte privind 

activitatea instituției și informații privind profesiile ce reclamă pregătire juridică. 

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 sistemului judiciar. 

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

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

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

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

Infokiok-urile 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 de domnul judecător Vasilică Stoinea şi, în cadrul acestuia, şi-a desfăşurat 

activitatea doamna expert Loredana Bularga. 

După intrarea doamnei expert în concediu pentru creşterea copilului, această 

activitate a fost exercitată de doamna grefier Cristiana Marinescu. 

În anul 2015, la BIRP au fost înregistrate un număr de 60 solicitări de informaţii de 

interes public, din care: 
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- 13 solicitări de informaţii privind stadiul procesual al anumitor cauze în care 

solicitantul a fost parte 

- 29 solicitări privind situaţia şi stadiul unor cauze, din partea mass-media 

- 10 solicitări privind situaţia şi stadiul unor cauze, din partea altor persoane juridice 

- 2 solicitări eliberare copii xerox 

- 1 solicitare de transmitere practică judiciară relevantă 

- 2 alte solicitări de informaţii 

Dintre acestea, 3 au fost clasate şi 57 au fost rezolvate favorabil, niciuna nefiind 

respinsă. 

Au existat şi 3 reclamaţii administrative, toate rezolvate favorabil. 

Pentru punctul de informare-documentare, s-a înregistrat un număr de 89 vizitatori. 

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

Vâlcea. 

 

 

 

CAPITOLUL VI. CONCLUZII 

 

Așa cum reiese și din analiza datelor statistice prezentate mai sus, activitatea depusă 

de personalul instanței în anul 2015 s-a concretizat într-un act de justiție eficient, cu 

asigurarea cerințelor de celeritate, dar și de calitate, cu operativitate ridicată, durată redusă 

de soluționare a cauzelor, procent mic de desființare a hotărârilor. 

Având în vedere că activitatea instanței s-a desfășurat în condiții departe de a fi 

optime, dimpotrivă, improprii sub multe aspecte: sediu, finanțare, personal auxiliar, 

legislație, etc., faptul că instanța are calificativul de ”Foarte Eficient” și se află pe locul 5 

pe țară este demn de a fi considerat o realizare deosebită a întregii echipe. 

Sigur, nu poate fi trecut cu vederea faptul că la indicatorul ”Hotărîri redactate peste 

termen” instanţa a primit calificativul de ”Ineficient”. 

În parte, acesta este urmarea unei atitudini de refuz de a conștientiza importanța 

închiderii documentelor de tip final de îndată după semnarea de către membrii completului 

de judecată, atitudine întâlnită în primele luni ale anului la o parte din grefierii de ședință, 

și a insuficientului control din partea grefierilor-șefi de secție, dar și din partea 

judecătorilor, în special la nivelul uneia din secțiile instanței. 
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De asemenea, insuficienta verificare a condus la situații în care documentul a fost 

închis, dar, din eroare de operare sau de sistem, în continuare aplicația informatică îl 

considera neînchis. 

Cu toate acestea, o mare parte din hotărâri au fost într-adevăr redactate peste 

termenul legal. 

Ca urmare a controlului permanent efectuat de conducerea instanței și a discuțiilor 

purtate repetat cu personalul, în al doilea semestru situația s-a îmbunătățit considerabil, 

calificativul fiind de ”satisfăcător” pentru semestrul II. 

În prezent, specialiștii IT ai instanței au dezvoltat și implementat aplicația ”Zilnic 

Statistică” ce permite urmărirea zinică a documentelor finale neînchise în termenul legal 

de redactare, astfel că, sub acest aspect, controlul se efectuaeză permanent. 

Așa cum s-a precizat mai sus, poate cea mai importantă deficiență o constituie 

numărul insuficient de grefieri de ședință. Deși în anul 2015, cu sprijinul conducerii Curții 

de Apel Pitești, cu care avem o colaborare excelentă, a fost mărită schema, în continuare 

numărul de grefieri este mult sub necesitățile instanței, astfel că o preocupare de prioritate 

înaltă a managementului instanței o va constitui modificarea schemei de personal în acest 

sens, prin preluarea posturilor ce se vor vacanta la judecătoriile care au excedent de 

personal auxiliar. 

Considerăm că numai o permanentă comunicare, dincolo de orgolii profesionale și 

umane, va crea un grup cu o înaltă coeziune și cu norme de standard înalt, care să asigure 

o permanentă creștere a performanței. 

O bună comunicare și colaborare între conducere, judecători și grefieri, verificare și 

îndrumare permanentă, transparența actului managerial, adoptarea colectivă a deciziilor, 

implicarea întregului personal în activitățile instanței sunt condiții sine qua non ale păstrării 

motivației personalului, cu consecința pozitivă a menținerii și chiar creșterii preformanțelor 

Tribunalului Vâlcea.  


