
 

 

 



 

 

TRIBUNALUL  VÂLCEA 

 

 

RAPORT PRIVIND STAREA JUSTIŢIEI PE ANUL 2016 

Cuprins 

 

 

I. INTRODUCERE………………………………………........................................................1 

II. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI......................................3 

1I.1 Volumul de activitate..............................................................................................3 

I1.2 Încărcătura pe judecător şi pe scheme..................................................................7 

1I.3 Operativitatea soluţionării cauzelor......................................................................9 

I1.4 Indicatori de eficienţă…………………………………………….……...............11 

1I.5 Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti.............................................15 

1I.6 Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti…............................................15 

1I.7 Durata de soluţionare a cauzelor………………..…............................................15 

III.DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE …….….…….….17 

III.1 Situaţia posturilor.................................................................................................17 

III.2 Formarea profesională a personalului……........................................................19 

III.3 Situaţia sancţiunilor profesionale aplicate în cursul anului 2016 ....................20 

 

IV. INFRASTRUCTURA INSTANŢEI..................................................................................21 

 

V.DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ………...……25 

VI. CONCLUZII……………...................................................................................................25 

 



1 

 

I. INTRODUCERE  

 

 

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 instanţăîşidesfăşoară 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 şiSecţia Penală. 

Din structura instanţei fac parte şi compartimentele auxiliare: departamentul 

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

informare şirelaţii 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 2016 a fost stabilită prin hotărârile 

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

priveşte compunerea completelor, în urma admiterii cererilor de transfer ori eliberărilor din 

funcţie prin pensionarea a nu mai puţin de 5 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 drepturile de 

proprietate intelectuală, a cauzelor penale privind fapte de corupţie; la Secţia I Civilă, 
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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. 9 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 (până la 19 februarie), respectiv, Mateescu Carmen Adeluţa, începând 

cu această dată, şi Petria Sorinel, până în luna iulie, respectiv, Marina Andra Rodica, care 

au organizat activitatea administrativ - judiciară a secţiilor, în temeiul atribuţiilor 

prevăzute de art. 24 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.  

În anul 2016, în exercitarea atribuţiilor, Colegiul de conducere, a adoptat un număr 

de 17 de hotărâri. 

În perioada de referinţă, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul 

Tribunalului Vâlcea a fost convocată de 6 ori, pe ordinea de zi figurând dezbaterea 

raportului de activitate pe anul 2015, alegerea membrilor Comisiei pentru acordarea de 

compensaţii financiare, alegerea unor membri în Colegiul de conducere, adoptarea unei 

forme de protest, respectiv, încetarea acesteia, alegerea membrilor Consiliului Superior al 

Magistraturii.   

  



3 

 

CAPITOLUL II 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI 

 

 

II.1 Volumul de activitate  

 
La nivelul instanţei 

La nivelul Tribunalului Vâlcea, pentru anul 2016, comparativ cu anul 2015, 

volumul de activitate 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 

2016 

14022 5429 8593 8858 4458 82,10% 4400 51,20% 5164 

2015 

16051 6898 9153 10622 5906 85,60% 4716 51,50% 5429 

 

Instanţa a înregistrat o scădere la 95,11% a stocului de dosare faţă de stocul de la 

finalul anului 2015. Astfel, dacă la data de 31.12.2015 erau 5429 dosare pe stoc, la data de 

31.12.2016 numărul dosarelor pe stoc a scazut, ajungând la 5164 dosare. 

Se constată, însă, și o scădere a volumului de activitate, cu circa 2000 dosare, față 

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

faptul că la sfârșitul anului 2015, a fost raportat către 2016 un stoc de dosare mai mic 

decât cel raportat din 2014 în 2015. 

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

nivelul Tribunalului Vâlcea, stocurile finale fiind în continuă scădere. 
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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: 

DENUMIRE 
SECTIE 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 
TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

A II A 
CIVILA 

6566 2535 4031 4051 2247 88,60% 1804 44,80% 
2515 

I CIVILA 6241 2758 3483 3762 2087 75,70% 1675 48,10% 2479 

PENALA 1215 136 1079 1045 124 91,20% 921 85,40% 170 

 

 

 

Secţia Penală 

Comparativ cu anul 2015, când pe rolul secției au fost 867 dosare nou intrate, anul 

acesta au fost inregistrate 1079 dosare noi, reprezentând o creştere de 24,45%. Anul 2016 

este primul în care statisticile reflecta 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 pentru acest an avem o reflectare 

corectă a activității acestei secții. 

 Menţionăm că, în perioada 01.07.2016 - 31.12.2016, completele Ap7 şi Ap8 ale 

Secţiei a II a civilă au avut componenţa formată din judecători ai Secţiei penale. Astfel, 
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aceste complete au primit, cumulat, un numar de 208 dosare nou intrate şi au soluţionat un 

număr de 61 de dosare. Rapoartele nominale privind volumul de activitate, precum şi 

operativitatea, reflectă corect această situaţie. 

 

Secţia I Civilă 

Comparativ cu anul 2015, când pe rol au fost 4488 dosare nou intrate, s-a 

înregistrat în anul 2016 un număr de 3483 cauze noi, deci, o scădere semnificativă de 

circa 1000 dosare. 

 

Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

Comparativ cu anul anterior, când pe rolul acestei secţii s-au înregistrat 3796 cauze 

noi, numărul dosarelor nou intrate în anul 2016 a crescut uşor, la 4031. 

 

Volumul de activitate, pe stadii procesuale, s-a prezentat astfel: 

 

 

 

 

  

STOC 

INITIAL
INTRATE

Fond 7630 3154 4476 4815 2389 75,75% 2426 54,20% 2815

Apel 5428 1888 3540 3333 1743 92,32% 1590 44,92% 2095

Recurs 676 345 331 462 284 82,32% 178 53,78% 214

Contestatie NCPP 283 42 241 244 42 100,00% 202 83,82% 39

Sesizare prealabila 5 0 5 4 0 0,00% 4 80,00% 1

Fond 8707 3861 4846 5553 3039 78,71% 2514 51,88% 3154

Apel 4976 1597 3379 3088 1510 94,55% 1578 46,70% 1888

Recurs 2067 1391 676 1722 1308 94,03% 414 61,24% 345

Contestatie NCPP 296 48 248 254 48 100,00% 206 83,06% 42

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

2016

2015

STADIU 

PROCESUAL

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE

STOC 

FINALTOTAL

DIN CARE

TOTAL

DIN CARE DIN

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

 

MATERIE 
JURIDICA 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 

TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

2016 

Non-Penal 12807 5293 7514 7813 4334 81,90% 3479 46,30% 4994 

  

Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

5164 1809 3355 2993 1614 89,20% 1379 41,10% 
2171 

  Civil 2536 1007 1529 1510 815 80,90% 695 45,50% 1026 

  Litigii de muncă 2264 1287 977 1306 881 68,50% 425 43,50% 958 

  Faliment 1042 602 440 829 544 90,40% 285 64,80% 213 

  
Litigii cu 
profesioniştii 676 263 413 416 197 74,90% 219 53,00% 260 

  
Minori şi 
familie 672 134 538 517 126 94,00% 391 72,70% 155 

  
Asigurări 
sociale 447 187 260 240 156 83,40% 84 32,30% 207 

  
Proprietate 
Intelectuală 6 4 2 2 1 25,00% 1 50,00% 4 

Penal 1215 136 1079 1045 124 91,20% 921 85,40% 170 

2015 

Non-Penal 15015 6729 8286 9722 5747 85,40% 3975 48,00% 5293 

  

Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

6225 3188 3037 4416 3013 94,50% 1403 46,20% 
1809 

  Litigii de muncă 2670 927 1743 1383 668 72,10% 715 41,00% 1287 

  Civil 2654 907 1747 1647 762 84,00% 885 50,70% 1007 

  Faliment 1543 996 547 941 717 72,00% 224 41,00% 602 

  Penal 1036 169 867 900 159 94,10% 741 85,50% 136 

  
Litigii cu 
profesioniştii 842 395 447 579 315 79,70% 264 59,10% 263 

  
Minori şi 
familie 698 153 545 564 141 92,20% 423 77,60% 134 

  
Asigurări 
sociale 375 158 217 188 128 81,00% 60 27,60% 187 

  
Proprietate 
Intelectuală 8 5 3 4 3 60,00% 1 33,30% 4 

Penal 1036 169 867 900 159 94,10% 741 85,50% 136 
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II.2 Încărcătura pe judecător şi pe scheme: 

Încărcătura dosare pe judecător, pentru întreaga instanţă 

 
 

Pentru anul 2016 încărcătura de dosare este de 686,4 dosare pe judecător, raportată 

la volumul de activitate şi de 283,4 dosare pe judecător din punct de vedere al dosarelor 

nou intrate.  

Coloana „Prezenţă”, reprezentând numărul de judecători se calculează astfel: suma 

numărul de judecători care au participat la cel puţin o şedinţă, pentru fiecare lună a anului, 

împărţită la 12. 

Trebuie menţionat că, urmare a fluctuaţiei de personal, s-a procedat la desfiinţarea 

ori reconfigurarea unor complete de judecată, la secţiile I şi a II-a. 

 

La nivelul secţiilor, situațiaîncărcăturii se prezintă astfel: 

 
 

Secţia Penală 

NR. 
CRT. 

PERSOANA 
STOC 

INITIAL 
INTRATE VOLUM 

1 ANDREI Ion 9 189 198 

2 CONSTANTINESCU Bogdan 15 297 312 

3 GHEORGHIŢĂ Adrian Mugurel 11 125 136 

4 MITRĂ Dănuţ 4 184 188 

5 PREDESCU Valerian 7 175 182 

6 ŞTEFAN Silvia 2 147 149 
 

Volumul de activitate din tabelul de mai sus, a fost adiţionat cu dosarele Secţiei a 

II-a Civilă, aferente judecătorilor Andrei Ionuţ, Predescu Valerian, Mitră Dănuţ şi 

Constantinescu Bogdan. 

EFECTIV ADITIONAT

TRIBUNALUL 

VÂLCEA
5429 8588 14017 20797 30,3 283,4 462,6 686,4

VOLUM ACTIVITATE
INSTANŢA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENŢĂ

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT INTRATE

EFECTIV ADITIONAT

A II A CIVILA 2535 4031 6566 10016 11,2 359,9 586,3 894,3
I CIVILA 2758 3483 6241 9571 14,3 243,6 436,4 669,3
PENALA 136 1074 1210 1210 6,8 157,9 177,9 177,9

VOLUM ACTIVITATE

DENUMIRE 

SECTIE

COMPONENTA: NUMAR DOSARE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENŢĂ

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT INTRATE
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Secţia I Civilă 

NR. 
CRT. 

PERSOANA 
STOC 

INITIAL 
INTRATE VOLUM 

1 ANTONIE Margareta 159 523 682 

2 BAJMATĂRĂ Claudia Leontina 0 215 215 

3 BONCIU Gheorghe 127 335 462 

4 CERNEA Mirela 143 582 725 

5 DEACONESCU Betina Camelia 179 459 638 

6 DINA Gelu 164 509 673 

7 LUNGU Elena Cristina 197 490 687 

8 MATEESCU Carmen Adeluţa 252 428 680 

9 MĂRĂSCU Dorina 101 384 485 

10 MIHĂESCU CEAUŞESCU Liliana 114 490 604 

11 NICOLĂESCU Mirela 121 442 563 

12 POPESCU Adela 191 574 765 

13 RUSU Monica 120 423 543 

14 STOINEA Vasilică 126 421 547 

15 ŞTEFĂNESCU Nicolae Lucian 166 356 522 

16 UCE Nicoleta Laura 25 540 565 

17 VERDEŞ Eugenia Carmen 38 311 349 

 

Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

NR. 
CRT. 

PERSOANA 
STOC 

INITIAL 
INTRATE VOLUM 

1 BLEJAN Alexandru 102 618 720 

2 BRICEAG Pericle 91 529 620 

3 BONCIU Viorica 209 498 707 

4 CAZANGIU Mihaela 239 559 798 

5 DICU Simona Elena 84 429 513 

6 DONTETE Daniel 54 705 759 

7 FLOROIU Elena Cristina 138 498 636 

8 HODOROGEA Adela Ramona 162 598 760 

9 LACUSTEANU Gherghina 109 604 713 

10 MARINA Andra 132 546 678 

11 PETRIA Sorinel 95 379 474 

12 ŞENDRESCU Dănuţ 0 76 76 
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Încărcătura pe judecător, pe materii : 

 

 

 

II.3 Operativitatea soluţionării cauzelor 

Operativitatea la nivelul instanţei: 

 

Operativitate instanţei este dată de primul parametru de eficienţă, respectiv „E01 - 

Rata de soluţionare”, conform Hot. CSM nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru Judecători, 

fiind calculat ca raportul dintre dosarele finalizate (închise) şi dosarele intrate.  

Potrivit intervalelor de eficienţă, operativitatea instanţei este „Eficient”, deşi are 

valoarea de 103,10%.  Pentru a fi „Foarte eficientă”, operativitatea unei instanţe trebuie să 

depăşească 105%. 

EFECTIV ADITIONAT

Contencios administrativ 

şi fiscal
1809 3355 5164 8596 10,6 316,5 487,2 810,9

Penal 136 1074 1210 1210 6,8 157,9 177,9 177,9
Litigii de muncă 1287 977 2264 2264 9,6 101,8 235,8 235,8
Civil 1007 1529 2536 5282 15,3 99,9 165,8 345,2
Faliment 602 440 1042 1042 5,5 80 189,5 189,5
Minori şi familie 134 538 672 999 13,5 39,9 49,8 74
Asigurări sociale 187 260 447 447 9,2 28,3 48,6 48,6
Litigii cu profesioniştii 263 413 676 951 19,3 21,4 35 49,3
Proprietate Intelectuală 4 2 6 6 1,6 1,3 3,8 3,8

INTRATE
VOLUM ACTIVITATE

MATERIE 

JURIDICA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENTA

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT

TOTAL
RAPORTAT 

LA INTRATE
TOTAL

DIN CARE 

DIN 

INTRATE

F E S I

5429 63,20% 8593 8858 51,20% 103,10%

TRIBUNALUL 

VALCEA

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE 

EFICIENTA
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Operativitatea pe sectii 

Secţia Penală 

NR. 
CRT. 

PERSOANA INTRATE PRONUNTATE 
RATA DE 

SOLUTIONARE 
(OPERATIVITATEA) 

1 ANDREI Ion 189 182 96,30% 

2 CONSTANTINESCU Bogdan 297 281 94,61% 

3 GHEORGHIŢĂ Adrian Mugurel 125 120 96,00% 

4 MITRĂ Dănuţ 184 172 93,48% 

5 PREDESCU Valerian 175 169 96,57% 

6 ŞTEFAN Silvia 147 136 92,52% 

 

Operativitatea a fost calculată ţinând cont de dosarele Secţiei a II-a Civilă  

soluţionate de către judecătorii Andrei Ionuţ, Predescu Valerian, Mitră Dănuţ şi 

Constantinescu Bogdan. 

 

Secţia I Civilă 

NR. 
CRT. 

PERSOANA INTRATE PRONUNTATE 
RATA DE 

SOLUTIONARE 
(OPERATIVITATEA) 

1 ANTONIE Margareta 523 418 79,92% 

2 BAJMATĂRĂ Claudia Leontina 215 90 41,86% 

3 BONCIU Gheorghe 335 342 102,09% 

4 CERNEA Mirela 582 501 86,08% 

5 DEACONESCU Betina Camelia 459 362 78,87% 

6 DINA Gelu 509 399 78,39% 

7 LUNGU Elena Cristina 490 431 87,96% 

8 MATEESCU Carmen Adeluţa 428 411 96,03% 

9 MĂRĂSCU Dorina 384 283 73,70% 

10 MIHĂESCU CEAUŞESCU Liliana 490 383 78,16% 

11 NICOLĂESCU Mirela 442 325 73,53% 

12 POPESCU Adela 574 500 87,11% 

13 RUSU Monica 423 338 79,91% 

14 STOINEA Vasilică 421 378 89,79% 

15 ŞTEFĂNESCU Nicolae Lucian 356 359 100,84% 

16 UCE Nicoleta Laura 540 254 47,04% 

17 VERDEŞ Eugenia Carmen 311 228 73,31% 
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Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal 

NR. 
CRT. 

PERSOANA INTRATE PRONUNTATE 
RATA DE 

SOLUTIONARE 
(OPERATIVITATEA) 

1 BLEJAN Alexandru 618 523 84,63% 

2 BRICEAG Pericle 529 463 87,52% 

3 BONCIU Viorica 498 574 115,26% 

4 CAZANGIU Mihaela 559 563 100,72% 

5 DICU Simona Elena 429 424 98,83% 

6 DONTETE Daniel 705 636 90,21% 

7 FLOROIU Elena Cristina 498 533 107,03% 

8 HODOROGEA Adela Ramona 598 589 98,49% 

9 LACUSTEANU Gherghina 604 548 90,73% 

10 MARINA Andra 546 540 98,90% 

11 PETRIA Sorinel 379 364 96,04% 

12 ŞENDRESCU Dănuţ 76 33 43,42% 

 

Operativitatea pe materii juridice: 
 

 

  

 

II.4 Indicatorii de eficienţă 

 
E01: Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

La nivelul intregii instanţe: 

 

TOTAL

RAPORTAT 

LA 

INTRATE

TOTAL

DIN CARE 

DIN 

INTRATE

F E S I

Faliment 602 136,80% 440 829 64,80% 188,40%

Litigii de muncă 1287 131,70% 977 1306 43,50% 133,70%

Litigii cu profesioniştii 263 63,70% 413 416 53,00% 100,70%

Proprietate Intelectuală 4 200,00% 2 2 50,00% 100,00%

Civil 1007 65,90% 1529 1510 45,50% 98,80%

Penal 136 12,60% 1079 1045 85,40% 96,80%

Minori şi familie 134 24,90% 538 517 72,70% 96,10%

Asigurări sociale 187 71,90% 260 240 32,30% 92,30%
Contencios administrativ 

şi fiscal
1809 53,90% 3355 2993 41,10% 89,20%

Materia juridică

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE 

TOTAL
RAPORTAT 

LA INTRATE
TOTAL

DIN CARE 

DIN INTRATE
F E S I

5429 63,20% 8593 8858 51,20% 103,10%

6898 75,40% 9153 10622 51,50% 116,00%

TRIBUNALUL 

VALCEA

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE
VALOARE 

INDICATOR

EFICIENŢA

2016

2015
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Pe materii juridice: 

 

 

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%. 

Trebuie subliniat că trecerea de la calificativul foarte eficient în anul 2015, la 

calificativul eficient în 2016 nu are drept cauză un regres al activităţii judecătorilor. 

O primă cauză a constituit-o faptul că  anul 2016 a început cu un stoc de dosare 

mult diminuat faţă de stocurile din anii anteriori, astfel că  a crescut ponderea, în volumul 

de activitate, a dosarelor nou intrate. În anul 2015, scăderea stocului a fost una efectivă, 

urmare a numărului mare de cauze soluţionate, în special de secţia a II- a, şi nu una 

scriptică, prin închiderea unor dosare soluţionate în anii anteriori, dar neoperate în 

aplicaţia informatică. 

În aceste condiţii, începând anul cu un stoc redus, a scăzut rata de soluţionare, 

întrucât, în cazul dosarelor nou intrate, procedura regularizării cererii, respectiv, a 

camerei preliminare, conduc la creşterea termenului de soluţionare a dosarelor nou 

intrate. 

O altă cauză, pe care judecătorii tribunalului Vâlcea şi-o asumă, a constituit-o 

protestul din lunile septembrie-octombrie, interval în care nu au fost soluţionate decât 

cauze cu caracter urgent. 

TOTAL

RAPORTAT 

LA 

INTRATE

TOTAL

DIN 

CARE 

DIN 

INTRATE

F E S I

Faliment 602 136,80% 440 829 64,80% 188,40%
Litigii de muncă 1287 131,70% 977 1306 43,50% 133,70%
Litigii cu profesioniştii 263 63,70% 413 416 53,00% 100,70%
Proprietate Intelectuală 4 200,00% 2 2 50,00% 100,00%
Civil 1007 65,90% 1529 1510 45,50% 98,80%
Penal 136 12,60% 1079 1045 85,40% 96,80%
Minori şi familie 134 24,90% 538 517 72,70% 96,10%
Asigurări sociale 187 71,90% 260 240 32,30% 92,30%
Contencios 

administrativ şi fiscal
1809 53,90% 3355 2993 41,10% 89,20%

TRIBUNALUL 

VÂLCEA

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

EFICIENŢĂ
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Şi fluctuaţiile de personal, în ce priveşte judecătorii instanţei, cu consecinţa 

desfiinţării ori reconfigurării de complete, respectiv, de întregire a unor complete cu 

judecătorul de pe lista de permanenţă a condus la scăderea ratei de soluţionare. 

În fine, cauza principala o constituie modul de calcul, respectiv, raportarea 

exclusiv la numărul de cauze în care hotărârea a fost redactată şi închisă, fără a 

contabiliza cauzele în care a fost pronunţată o hotărâre, dar nu a fost redcatată şi operată 

ca închisă în aplicaţia informatică. 

În aceste condiţii, rata de soluţionare a fost de 103,10 %, corespunzător 

calificativului eficient, cu numai 1,9 % sub valoarea de 105 %, care atrăgea calificativul 

de foarte eficient. 

Având în vedere că la data de 31 decembrie 2016 erau 444 de dosare soluţionate, 

dar neredactate, pentru care nu expirase termenul legal de redactare, şi 257 dosare 

neredactate, pentru care termenul legal expirase, practic, aplicaţia statistică  nu a 

contabilizat un număr de 701 cauze soluţionate.  

Evident, prin adiţionarea acestora, valoarea de 105 % ar fi cu mult depăşită, astfel 

că, în realitate, instanţa s-ar fi încadrat în calificativul foarte eficient. 

 
E02: Vechimea dosarelor în stoc 
 

STOC DOSARE 

VALOARE INDICATOR 

EFICIENŢA 

TOTAL 
DIN CARE MAI 

VECHI DE 1,5 ANI 
F E S I 

31.12.2016 

5164  273 5,30%         

31.12.2015 

5429  427 7,90%         

 

 Şi la acest indicator s-a înregistrat calificativul eficient, dar se observă un progres 

faţă de anul 2015, procent de 2,60. 

 De altfel, instanţa s-a situat la numai 0,30 % de valoarea de foarte eficient, astfel 

că apreciem că nu sunt necesare explicaţii. 
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E03: Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE INTR-UN 

AN 
F E S I 

2016 

8858  7771 87,70%         

2015 

10622  9226 86,90%         

 

E04: Durata medie de soluţionare  

 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

2016 

8858 1045 7813 1,6 7,9 
  

      
P C 

2015 

10622 900 9722 2,4 8,1 
  

      
P C 

 

E05: Hotărâri redactate peste termenul legal  

 

 
 

Parametrul privind hotărârile redactate peste termenul legal se calculează ca fiind 

media a doi subparametrii: 

M - media zilelor de redactare (comparat cu termenul mediu legal de redactare) 

P – ponderea documentelor redactate peste termenul legal, din totalul de 

documente redactate 

 

 

 

 

NUMAR 

DOSARE
PONDERE

MEDIE ZILE 

DEPASIRE

P M

P M

2015

9225 2782 30,20% 22,5 29,8 26,8

2016

7877 2859 36,30% 34,6 29,6 32,9

DOSARE SOLUTIONATE

TERMEN MEDIU 

REDACTARE

MEDIE ZILE 

REDACTARE

EFICIENTA

TOTAL

DIN CARE REDACTATE PESTE 

F E S I
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E06: Analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă 

Eficienţa generală a Tribunalul Vâlcea, calculată ca media celor cinci subindicatori 

de eficienţă, a depăşit pragul „Eficient”, fiind de 103,5%% 

 

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. 

 

      II.5 Indicii de atacabilitate 

 

 
 

    II.6 Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 

 

II.7 Durata de soluţionare a cauzelor 

Durata de soluţionare a cauzelor este exprimata in zile 

NUMAR 
DOSARE 

DURATA SOLUTIONARE: MEDII IN ZILE 
NUMAR SEDINTE SOLUTIONARE 

INTR-O 
SEDINTA 

IN MAI MULTE SEDINTE 

TOTALA PRONUNTARE REDACTARE 
NUMAR 
DOSARE 

MEDIE 
ZILE 

SEDINTE 

MEDIE 
NUMAR 

SEDINTE 

2016 

8858  234,7 201,3 33,4 3585 5273 185,4 4,8 

2015 

10622 264,8 217,3 47,6 4928 5694 202,8 4,5 

E01 E02 E03 E04 E05

Tribunalul 

VALCEA

DENUMIRE 

INSTANŢĂ

GRAD DE EFICIENTA

F E S I

Secţia
Nr. dosare 

soluţionate

Nr dosare 

atacate

Indicele de 

atacabilitate

A II A CIVILĂ 4051 673 16,61%

I CIVILĂ 3762 741 19,70%

PENALĂ 1045 143 13,68%

TOTAL 8858 1557 17,58%

Secţia
Nr dosare 

soluţionate

Nr 

dosare 

casate

Indicele de 

casare

A II A CIVILĂ 4051 149 3,68%

I CIVILĂ 3762 178 4,73%

PENALĂ 1045 16 1,53%

TOTAL 8858 343 3,87%
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CONCLUZII REFERITOARE LA INDICATORII STATISTICI: 

 

Analizând datele relevante obţinute, raportat la anul precedent, se constată 

următoarele: 

 Operativitatea generală a scăzut de la 116,0%  în anul 2015 la 103,10% în 

anul 2016; 

 Stocul de dosare a scăzut sensibil, cu 4,9%, de la 5429 (la începutul anului 

2016) la 5164 de dosare (la începutul anului 2017). 

 Numărul dosarelor soluţionate în  mai puţin de un an a crescut, de la 

86,90% la 87,70%. 

 Numărul hotărârilor casate/desfiinţate a scăzut semnificativ, cu 30%, de la 

2230 în anul 2015 la 1557 în anul 2016; 

 Numărul dosarelor nou intrate a scăzut, de la 9153 la 8593 de dosare. 

Este de menţionat că o comparaţie statistică între anii 2015 şi 2016 – în special în 

privinţa altor indicatori decât cei de mai sus - are totuşi un grad redus de relevanţă, în 

condiţiile în care datele menţionate în prezentul raport de bilanţ sunt cele oferite de 

aplicaţia STATIS, situaţie diferită faţă de anii precedenţi, aplicaţie care se bazează pe alte 

formule de calcul şi alte criterii, explicate la analiza indicatorilor de la capitolul al II-lea. 
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CAPITOLUL III 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA 

NIVELUL INSTANŢEI 

 

III. 1 Situaţia posturilor 

 

În statul de funcţii,la 1 ianuarie 2016, pentru Tribunalul Vâlcea figurau 112 

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

ocupate; 60 posturi personal auxiliar de specialitate, din care 42 grefieri,ocupate, 6 

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.  

La 31 decembrie 2016, schema a fost mărita la 117 posturi, din care, 38 de 

judecători, doar 31 fiind ocupate; 43 posturi de grefier, ocupate fiind 41, de asemenea, s-a 

mai vacantat un post de funcţionar public. 

În tot anul, a existat fluctuaţie de personal, atât la nivel de judecători, cât şi de 

grefier, urmare a eliberărilor din funcţie prin pensionare ori transferului la alte instanţe, 

respectiv, transfer de la alte instanţe. 

Astfel, au fost eliberaţi din funcţie prin pensionare doi judecători, doi au fost 

transferaţi la alte instanţeşi un judecător a fost numit în funcţie de conducere la o altă 

instanţă. 

La Tribunalul Vâlcea, au venit prin transfer doi judecători. 

De asemenea, trei dintre grefieri au intrat în concediu de maternitate, posturile 

acestora fiind ocupate pe durată determinată. 

La 1 ianuarie 2016, toate cele 4 posturi de asistenţi judiciari erau ocupate. 

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

administrativ au drepturile şiobligaţiile 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 
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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 2016 s-au avut în vedere pe 

lângă atribuţiile specifice postului, repartizarea echilibrată a sarcinilor suplimentare, 

astfel cum au fost propuse de preşedinţii de secţii, precum şi responsabilizarea 

personalului. Prin ordinul de serviciu pentru anul 2016 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. 

Urmare a excelentei colaborări cu conducerea Curţii de Apel Piteşti, pe 

parcursul anului 2016 a crescut numărul de grefieri, şi s-a asigurat ocuparea în cel mai 

scurt timp a posturilor vacante sau temporar vacante, pentru asigurarea unei repartizări 

echitabile a sarcinilor . 

De asemenea, postul de funcţionar public vacantat prin pensionarea 

statisticianului se află în procedura de transformare în post de grefier cu studii superioare. 

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. 

Dacă în anul 2015 s-a constatat un dezechilibru cu privire la repartizarea 

volumului de activitate între judecători 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. 

Pentru echilibrarea volumului de activitate la nivelul Secţiei a II-a, au fost 

constituite două complete de apel, din componenţa cărora fac parte judecători ai Secţiei 

Penale. 

Rămâne o prioritate suplimentarea schemei de personal în special cu privire la 

numărul de grefieri de şedinţă, problemă care, cu sprijinul conducerii Curţii de apel, în 

timp, se va ameliora. 
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III. 2 Formarea profesională a personalului. 

 

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

pregătirii tuturor celor implicaţi în înfăptuirea sa, în cursul anului 2016 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, bineînţeles, noţiuni privind cooperarea judiciară internaţională în materie 

penală. De asemenea, magistraţii instanţei au participat la seminarii organizate de INM, 

precum şi 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 2016, 20 de judecători şi 10 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 expertiza judiciară 

contabilă, dreptul societăţilor comerciale, combaterea discriminării, insolvenţă, codul 

fiscal, etică şi deontologie profesională, tehnici de redactare a hotărârilor judecătoreşti, 

pentru judecători, respectiv, drept procesual penal, ECRIS, drept procesual civil, 

STATIS, managementul timpului, pentru grefieri. 
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III.3 Situaţia sancţiunilor profesionale aplicate în cursul anului 2016 
 

În anul 2016, 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 14 de 

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

circumscripţie, în urma unor sesizări, în toate cauzele dispunându-se clasarea, şi au fost 

emise 56 rezoluţii de clasare. 

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

vreunui membru al colectivului Tribunalului Vâlcea. 

 
 

  



21 

 

CAPITOLUL IV 

INFRASTRUCTURA 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. La momentul 

întocmirii prezentului raport, proiectul de consolidare, modernizare şi extindere a clădirii 

a fost avizat, urmând a fi aprobat în şedinţă de Guvern. 

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 
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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 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 2016şi 

în final asupra calităţii actului de justiţie. 

Între urgenţele nerezolvate în anul 2016 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, la acest moment efectuându-se 

expertiza în vederea finanţării lucrărilor de amenajare. 

Din punct de vedere logistic, pe parcursul anului 2016 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 2016, au persistat problemele 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 
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firma care a pus aceste sisteme la dispoziţie. Pentru buna desfășurare a acestei activități 

au 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. 

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 2016, 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 2016 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. 

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 2016, cheltuielile totale au fost de 45.153.805 lei. 

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

urmează: 

Cheltuieli de personal – 37.680.994 lei, din care : 

- Cheltuieli cu salariile –37.025.676 lei, din care  25.411.726 lei salarii lunare și 

11.613.950 lei sume aferente hotărârile judecătorești; 

- Indemnizații de delegare – 23.335 lei; 

- Cheltuieli cu transportul la și de la locul de muncă – 129.143 lei; 

- Cheltuieli cu chiriile – 411.022 lei; 

- Medicamente – 91.808 lei. 

 

Cheltuieli materiale și servicii – 1.375.150 lei, din care: 

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

- Materiale pentru curățenie – 4.000 lei; 
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- Încălzit, iluminat – 488.000 lei, din care 248.241 lei iluminat și 239.759 lei încălzit; 

- Apă, canal – 60.000 lei; 

- Carburanți – benzină, motorină pentru autoturismele instanței – 50.000 lei; 

- Piese de schimb – piese pentru calculatoare și autoturisme – 10.000 lei; 

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

motorinei pentru încălzit la Judecătoria Brezoi – 5.000 lei; 

- Poștă, telecomunicații - costul abonamentelor la telefonie – 16.000 lei; 

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 369.000 lei, din care: hârtie pentru 

imprimante și  plicuri cu fereastră – 94.577 lei , cartușe imprimante – 74.928 lei, 

corespondența plic -135.185, coperte dosar și registre – 68.310 lei; 

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

întreținere - 163.000; 

- Reparații curente – zugrăveli, tencuieli, vopsitorii – 98.000 lei; 

- Obiecte de inventar – rafturi, televizoare, scaune, birouri - 18.000 lei; 

- Deplasări – transport cursuri – 9.000 lei; 

- Prime de asigurare – asigurări RCA – 4.400 lei; 

- Chirie – chirie spațiu Judecătoria Drăgășani – 44.000 lei; 

- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – traduceri, expertize IML, abonament LEX – 18.500 

lei; 

- Despăgubiri civile – sume pentru dobânzi – 5.214.561 lei; 

- Construcții – 40.000 lei, sumă folosită pentru  demolare; 

- Mașini, echipamente și mijloace de transport –  120.100 lei, din care: 21 buc PC – 58.500 

lei, 4 buc aparat climatizare – 21.600 lei, 1 buc centrală termică pentru Judecătoria 

Bălcești – 40.000 lei; 

- Alte active fixe – Licențe -30.000 lei, din care : MSOffice - 21 buc - 28.000 lei și Abby 

Fine Reader – 6 buc – 2.000 lei. 

 

Alte servicii publice generale – 693.000 lei, din care: 

 

- 68.216 – onorarii curatori; 

- 604.784 lei – ajutor public judiciar, din care:plăți onorarii avocați – 528.461 lei și cval 

expertizelor pentru care s-a acordat ajutor public judiciar – 20.457 lei. 

- Traduceri – 20.000 lei 
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CAPITOLUL V 

 

DATE STATISTICE PRIVIND 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. 

 Secţia Penală a emis în anul 2016  un număr de 4 mandate europene de arestare, 

transmise prin Interpol, iar un număr de 2 au fost executate. 

 Au fost emise şi 4 cereri de dare în urmărire internaţională. 

 

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 ”Eficient” este demn de a fi 

considerat o realizare deosebită a întregii echipe. 

Cauzele ce au condus la atingerea calificativului de „eficient” la indicatorii 

operativitate şi vechimea dosarelor în stoc au fost analizate mai sus. 

Nu poate fi trecut cu vederea faptul că la indicatorul ”Hotărîri redactate peste 

termen” instanţa a primit calificativul de „satisfăcător”. 

Dacă la „media de zile depăşire” calificativul este „eficient”, la „pondere”, s-a 

înregistrat calificativul „ineficient”, practic, 36,3 % din hotărâri fiind redactate peste 

termenul legal. 

Fără îndoială, fluctuaţiile de personal, în ce priveşte în special numărul de 

judecători, au avut impact şi cu privire la acest indicator. 
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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 2016, 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.  


