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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. 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, Biroul IT 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 2018 a fost stabilită prin hotărârile 

Colegiului de conducere, în perioada de referinţă intervenind modificări în ceea ce 

priveşte compunerea completelor, atunci când astfel de măsuri au devenit necesare 

pentru asigurarea unei repartizări echitabile a volumului de activitate.  

La Tribunalul Vâlcea funcţionează complete specializate în diferite materii: 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 
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comerciale, a cauzelor de insolvență și a celor contencios administrativ şi fiscal. 

Completele din cadrul Secției Penale judecă dosare având cauze de toate tipurile 

materiei penale. 

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 exercită atribuţiile 

manageriale în scopul organizării eficiente a activităţii aceste instanţe. Preşedintele 

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

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

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

manageriale.  

Conducerea secţiilor instanţei a fost asigurată de preşedinţii de secţii, Mitră 

Dănuţ, Mateescu Carmen Adeluţa şi 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 2018, în exercitarea atribuţiilor, Colegiul de conducere, a adoptat un 

număr de 12 de hotărâri. 

În perioada de referinţă, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul 

Tribunalului Vâlcea a fost convocată de 2 ori, pe ordinea de zi figurând dezbaterea 

raportului de activitate pe anul 2017, respectiv, alegerea a 2 membri în Colegiul de 

conducere. 
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I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI 

 

I.1 Volumul de activitate  

 
La nivelul instanţei 

La nivelul Tribunalului Vâlcea, pentru anul 2018, comparativ cu anul 2017, 

volumul de activitate este reprezentat de informaţiile din tabelul de mai jos, din punct de 

vedere al numărului de dosare:  
 

 
Instanţa a înregistrat o scădere la 82,37% a stocului de dosare faţă de stocul de 

la finalul anului 2017. Astfel, dacă la data de 31.12.2017 erau 5059 dosare pe stoc, la data 

de 31.12.2018, numărul dosarelor pe stoc a scăzut, ajungând la 4167 dosare. Este de 

reținut că la nivelul anului 2017, stocul final reprezenta 89,63% din stocul inițial al 

aceluiași an. 

Practic, aceste date statistice statistice arată faptul că eficiența a crescut în mod 

continuu la nivelul Tribunalului Vâlcea, stocurile finale fiind în continuă scădere. 

 

La nivelul secţiilor 

 Situaţia volumului de activitate, din punct de vedere al numărului de dosare, pentru 

fiecare dintre secțiile Tribunalului Vâlcea, reiese din tabelul următor: 

 

STOC 

INITIAL
INTRATE

12336 5059 7277 8169 3738 73,9% 4431 60,9% 4167

15772 5644 10128 10713 4481 79,4% 6232 61,5% 5059

2018

2017

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE

STOC 

FINALTOTAL

DIN CARE

TOTAL

DIN CARE DIN

STOC INITIAL INTRATE

STOC 

INITIAL
INTRATE

I CIVILA 5859 2652 3207 3312 1644 62,0% 1668 52,0% 2547

A II A CIVILA 5053 2227 2826 3569 1941 87,2% 1628 57,6% 1484

PENALA 1424 180 1244 1288 153 85,0% 1135 91,2% 136

DENUMIRE 

SECTIE

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE

STOC 

FINALTOTAL

DIN CARE

TOTAL

DIN CARE DIN

STOC 

INITIAL
INTRATE
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Secția Penală  

Comparativ cu anul 2017, când pe rolul secției au fost 1118 dosare nou intrate, 

anul trecut au fost înregistrate 1244 dosare noi, reprezentând o creștere de 11,3%.  

 

Secția I Civilă  

Comparativ cu anul 2017, când pe rol au fost 3432 dosare nou intrate, s-au 

înregistrat în anul 2018 un număr de 3207 cauze noi, deci, o scădere nesemnificativă, de 

aproximativ 7%. 
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Secția a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  

Comparativ cu anul anterior, când pe rolul acestei secții s-au înregistrat 5578 cauze 

noi, numărul dosarelor nou intrate în anul 2018 a scăzut la 2826, aproape înjumătățindu-

se. 

Scăderea a avut drept cauză faptul că în anul 2017 au fost înregistrate un număr 

mare de cauze privind restituirea timbrului de mediu, în prima parte a anului, dar și un 

număr însemnat de dosare în materia achizițiilor publice, ori drepturi salariale ale 

funcționarilor publici. 

 

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

 
  

 Diferenţele faţă de anul anterior reflectă tendinţa firească de evoluţie, respectiv, 

menţinerea numărului cauzelor în apel, cale de atac ordinară în materie civilă, şi recurs. 

 Scăderea semnificativă a cauzelor în fond este şi urmarea numărului mare de 

cauze având ca obiect restituirea timbrului de mediu/taxei de poluare, intrate în anul 

2017, care nu se mai regăsesc şi în 2018. 

 

  

STOC 

INITIAL
INTRATE

Fond 7393 3443 3950 4731 2318 67.33% 2413 61.09% 2666

Apel 4341 1444 2897 2972 1278 88.50% 1694 58.47% 1369

Recurs 344 148 196 223 118 79.73% 105 53.57% 117

Contestatie NCPP 256 24 232 241 24 100.00% 217 93.53% 15

Sesizare prealabila 2 0 2 2 0 0.00% 2 100.00% 0

Fond 10023 3231 6792 6578 2295 71.03% 4283 63.06% 3169

Apel 5011 2133 2878 3567 1965 92.12% 1602 55.66% 1414

Recurs 433 240 193 287 181 75.42% 106 54.92% 146

Contestatie NCPP 301 39 262 277 39 100.00% 238 90.84% 24

Sesizare prealabila 4 1 3 4 1 100.00% 3 100.00% 0

2018

2017

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: 

 

 
 
 Pe lângă scăderea numărului de cauze în materia contenciosului administrativ şi fiscal cu 

circa 2600 de cauze, de cauze, se observă scăderea cu 400 de cauze a litigiilor de muncă. Există 

însă temerea ca, pe măsura punerii în aplicare a noii legi de salarizare, numărul acestor cauze să 

cunoască o creştere importantă în viitor.  

STOC 

INITIAL
INTRATE

10912 4879 6033 6881 3585 73,5% 3296 54,6% 4031
Contencios administrativ 

şi fiscal
3952 1741 2211 2777 1511 86,8% 1266 57,3% 1175

Civil 1836 788 1048 1124 604 76,6% 520 49,6% 712

Litigii de muncă 1808 1201 607 665 477 39,7% 188 31,0% 1143

Litigii cu profesioniştii 1050 371 679 642 298 80,3% 344 50,7% 408

Faliment 777 371 406 624 338 91,1% 286 70,4% 153

Asigurări sociale 746 275 471 454 236 85,8% 218 46,3% 292

Minori şi familie 739 130 609 594 120 92,3% 474 77,8% 145

Proprietate Intelectuală 3 2 1 1 1 50,0% 0 0,0% 2
Insolvenţa persoanei 

fizice
1 0 1 0 0 0,0% 0 0,0% 1

1424 180 1244 1288 153 85,0% 1135 91,2% 136

14481 5470 9011 9602 4324 79,0% 5278 58,6% 4879
Contencios administrativ 

şi fiscal
7117 2220 4897 5376 1961 88,3% 3415 69,7% 1741

Civil 2183 1070 1113 1395 855 79,9% 540 48,5% 788

Litigii de muncă 2050 972 1078 849 626 64,4% 223 20,7% 1201

Litigii cu profesioniştii 931 266 665 560 191 71,8% 369 55,5% 371

Faliment 931 560 371 560 355 63,4% 205 55,3% 371

Minori şi familie 703 162 541 573 151 93,2% 422 78,0% 130

Asigurări sociale 561 216 345 286 183 84,7% 103 29,9% 275

Proprietate Intelectuală 5 4 1 3 2 50,0% 1 100,0% 2

1291 174 1117 1111 157 90,2% 954 85,4% 180

TOTAL

DIN CARE

TOTAL

DIN CARE DIN

STOC INITIAL INTRATE

MATERIE JURIDICA

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE

Non-Penal

Penal

2017

2018

Non-Penal

Penal

STOC 

FINAL



7 

 

 I.2 Încărcătura pe judecător şi pe scheme: 

  

 Încărcătura dosare pe judecător, pentru întreaga instanţă 

 
 

Încărcătura de dosare a anului 2018 este de 585,8 dosare pe judecător, raportată la 

volumul de activitate, în scădere cu aproximativ 22% faţă de anul 2017, când a fost de 

758 dosare. 

Din punct de vedere al dosarelor nou intrate, încărcătura a fost de 244,1 dosare, la 

nivelul anului 2018. 

Coloana „Prezenţa” reprezintă numărul de judecători şi se calculează astfel: suma 

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

împărțită la 12. 

 

La nivelul secţiilor, situația încărcăturii se prezintă astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTIV ADITIONAT

TRIBUNALUL 

VÂLCEA
5059 7275 12334 17458 29.8 244,1 413,1 585,8

VOLUM ACTIVITATEINSTANȚA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENŢĂ

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT INTRATE

EFECTIV ADITIONAT

A II A CIVILA 2227 2826 5053 7240 14,0 201,9 360,9 517,1

I CIVILA 2652 3207 5859 8751 16,9 189,8 346,7 517,8

PENALA 180 1242 1422 1467 6,7 185,4 212,2 219,0

VOLUM ACTIVITATE
SECŢIA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENŢĂ

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT INTRATE
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Încărcătura pe judecător, pe materii : 

 Din punct de vedere al numărului de dosare: 

 

Din punct de vedere al complexității cumulate a  dosarelor: 

 

 

EFECTIV ADITIONAT

Asigurări sociale 275 471 746 746 9,8 48,1 76,1 76,1

Civil 788 1048 1836 3644 17,0 61,6 108,0 214,4

Contencios administrativ şi fiscal 1741 2211 3952 6132 13,9 159,1 284,3 441,2

Faliment 371 406 777 777 4,8 84,6 161,9 161,9

Litigii cu profesioniştii 371 679 1050 1779 20,7 32,8 50,7 85,9

Litigii de muncă 1201 607 1808 1808 10,1 60,1 179,0 179,0

Minori şi familie 130 609 739 1101 15,7 38,8 47,1 70,1

Penal 180 1242 1422 1467 6,7 185,4 212,2 219,0

Proprietate Intelectuală 2 1 3 3 1,1 0,9 2,7 2,7

INTRATE
VOLUM ACTIVITATE

MATERIE JURIDICA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENTA

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT

EFECTIV ADITIONAT

Asigurări sociale 2935 5018 7953 7953 9,8 512,0 811,5 811,5

Civil 9289 10855 20144 41273 17,0 638,5 1184,9 2427,8

Contencios administrativ şi fiscal 12518 14124 26642 36646 13,9 1016,1 1916,7 2636,4

Faliment 6418 6176 12594 12594 4,8 1286,7 2623,8 2623,8

Litigii cu profesioniştii 3250 4858 8108 13835 20,7 234,7 391,7 668,4

Litigii de muncă 15770 7328 23098 23098 10,1 725,5 2286,9 2286,9

Minori şi familie 947 4382 5329 7745 15,7 279,1 339,4 493,3

Penal 4697 16359 21056 21687 6,7 2441,6 3142,7 3236,9

Proprietate Intelectuală 31 10 41 41 1,1 9,1 37,3 37,3

INTRATE
VOLUM ACTIVITATE

MATERIE JURIDICA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENTA

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT
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Operativitatea pe sectii 

Sectia i Civilă 

 
Sectia a II a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal  

 
Sectia Penală  

 
 

F E S I

1 DINA Gelu 203 128 63,1%

2 BONCIU Gheorghe 59 51 86,4%

3 TUDOSIE Alina 25 10 40,0%

4 ŞTEFĂNESCU Nicolae Lucian 261 232 88,9%

5 STOINEA Vasilică 326 315 96,6%

6 RUSU Monica 421 317 75,3%

7 POPESCU Adela 369 346 93,8%

8 POPA Cristiana Mirela 399 209 52,4%

9 NICOLĂESCU Mirela 372 366 98,4%

10 MIHĂESCU CEAUŞESCU Liliana 332 320 96,4%

11 MĂRĂSCU Dorina 363 269 74,1%

12 MATEESCU Carmen Adeluţa 325 341 104,9%

13 LUNGU Elena Cristina 350 299 85,4%

14 DINU Camelia 51 21 41,2%

15 DEACONESCU Betina Camelia 392 357 91,1%

16 CURUIA Cristina Iuliana 81 37 45,7%

17 CERNEA Mirela 426 411 96,5%

18 BRATU Marian-Mirel 404 269 66,6%

19 BOGDAN Dumitru Cristian 395 218 55,2%

20 BĂLĂCEANU Dalia 365 235 64,4%

21 BAJMATĂRĂ Constantin-Ion 292 166 56,8%

22 BAJMATĂRĂ Claudia Leontina 342 293 85,7%

23 ANTONIE Margareta 348 281 80,7%

NR 

CRT
NUME JUDECATOR

INTRATE 

PRIM 

TERMEN

PRONUNTATE
VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE 

EFICIENTA

F E S I

1 UCE Nicoleta Laura 457 454 99,3%

2 ŞENDRESCU Dănuţ 687 596 86,8%

3 PETRIA Sorinel 528 519 98,3%

4 MARINA Andra 467 474 101,5%

5 FLOROIU Elena Cristina 460 480 104,3%

6 DONŢETE Daniel 582 522 89,7%

7 DIACONEASA Mirabela Magda 5 1 20,0%

8 CHELCEA Constantin 37 14 37,8%

9 BONCIU Viorica 516 506 98,1%

10 BOGDAN Dumitru Cristian 395 218 55,2%

NR 

CRT
NUME JUDECATOR

INTRATE 

PRIM 

TERMEN

PRONUNTATE
VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE 

EFICIENTA

F E S I

1 ŞTEFAN Silvia 291 281 96,6%

2 PREDESCU Valerian 356 321 90,2%

3 MITRĂ Dănuţ 493 475 96,3%

4 GHEORGHIŢĂ Adrian Mugurel 472 458 97,0%

5 CONSTANTINESCU Bogdan 510 484 94,9%

6 ANDREI Ion 492 466 94,7%

NR 

CRT
NUME JUDECATOR

INTRATE 

PRIM 

TERMEN

PRONUNTATE
VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA
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I.3 Indicatorii de eficienţă 

 
E01: Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

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

- Rata de soluţionare”, conform Hot. CSM nr. 1305/09.12.2014 a Secției pentru 

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

Potrivit intervalelor de eficienţă, operativitatea instanţei este „Foarte eficient”, 

având valoarea de 112,3%. Comparativ cu anul trecut, deși valoarea indicatorului a fost 

tot „Foarte eficient”, instanţa a înregistrat o creștere semnificativă a eficienței, de la 

105,8%, la 112,3%. 

La nivelul întregii instanțe: 

 

 Trebuie subliniat faptul că, pentru anul 2018, complexitatea medie a dosarelor 

nou intrate, are valoarea de 9,5, în creștere faţă de 8,4, cât a fost in anul 2017: 

 

TRIBUNALUL 
VALCEA 

NUMAR DOSARE COMPLEXITATE CUMULATA 
COMPLEXITATE 
MEDIE DOSAR 

7277 39132 9,5 

 

 

  

TOTAL
RAPORTAT 

LA INTRATE
TOTAL

DIN CARE 

DIN INTRATE
F E S I

5059 69,5% 7277 8169 60,9% 112,3%

5644 55,7% 10128 10713 61,5% 105,8%

TRIBUNALUL 

VALCEA

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE
VALOARE 

INDICATOR

EFICIENŢA

2018

2017
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Pe secții: 

 

 

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

operativității instanţei şi se calculează ca raport dintre numărul de dosare soluționate şi 

numărul de dosare nou intrate, în aceeaşi perioadă. Pentru anul 2018, valoarea acestui 

indicator de eficienţă este de 112,3%. 

Observăm că pentru Sectia Penală, deși foarte eficientă, culoarea indicatorului 

de eficiență nu este verde. Motivul este faptul ca, în cazul acestei secții, s-au aplicat alte 

intervale de eficiență, întrucât stocul inițial de dosare a fost foarte mic, fiind practic 

imposibil ca secția să atingă o operativitate mai ridicată de 105%.  

Menţinerea la calificativul foarte eficient şi în 2018, se explică în primul rând 

prin efortul şi responsabilitatea judecătorilor şi personalului auxiliar, cu atât mai mult 

cu cât, pe de-o parte, a crescut complexitatea medie pe dosar, iar, pe de altă parte, 

numărul judecătorilor, dar şi al personalului auxiliar, a cunoscut importante fluctuații, 

instanţa ajungând să funcționeze şi cu 8 posturi vacante. 

În fine, şi unele măsuri manageriale au contribuit, respectiv, funcţionarea a trei 

complete de apel în cadrul secției a II-a, prin participarea judecătorilor secției penale, 

funcţionarea unui judecător atât în cadrul secției I, cât şi la secția a II-a, preocuparea 

președinților de secții, cu sprijinul Colegiului de conducere şi al președintelui instanţei 

pentru înființarea de noi complete în unele materii, atunci când acest lucru s-a dovedit 

necesar, ori reconfigurarea unor complete, pentru asigurarea unei repartizări echitabile 

a volumului de activitate. 

Trebuie din nou subliniat că operativitatea a fost mai ridicată în termeni reali. 

Aplicaţia STATIS consideră soluționat un dosar la data la care a fost închis documentul 

de tip final, după redactare. Având în vedere că la data de 31 decembrie figurează un 

număr de 465 dosare neredactate, din care 252 erau în termenul legal de redactare, 

TOTAL
RAPORTAT LA 

INTRATE
TOTAL

DIN CARE 

DIN 

INTRATE

F E S I

PENALA 180 14,5% 1244 1288 91,2% 103,5%

I CIVILA 2652 82,7% 3207 3312 52,0% 103,3%

A II A CIVILA 2227 78,8% 2826 3569 57,6% 126,3%

Conform Statis, raportat la numarul de dosare

GRAD DE EFICIENTA

SECTIE

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR
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practic, operativitatea a fost mai ridicată, acestea nefiind contabilizate de aplicaţia 

informatică. 

Pe materii juridice: 

 

 
E02: Vechimea dosarelor în stoc 

 

 
În cazul acestui indicator, instanţa a înregistrat o îmbunătățire, numărul de dosare 

mai vechi de 1,5 ani scăzând de la valoarea de 9,7%, atât cât era la finalul anului 2017, 

la 7,8%, la finalul anului 2018.   

Conform aplicației Statis, existau un număr de 301 dosare suspendate cu o 

vechime mai mare de 1 an și 6 luni la data de 31.12.2018: 

 

TOTAL

RAPORTAT 

LA 

INTRATE

TOTAL

DIN 

CARE 

DIN 

INTRATE

F E S I

Faliment 371 91,4% 406 624 70,4% 153,7%
Contencios administrativ 

şi fiscal
1741 78,7% 2211 2777 57,3% 125,6%

Litigii de muncă 1201 197,9% 607 665 31,0% 109,6%

Civil 788 75,2% 1048 1124 49,6% 107,3%

Penal 180 14,5% 1244 1288 91,2% 103,5%

Proprietate Intelectuală 2 200,0% 1 1 0,0% 100,0%

Minori şi familie 130 21,3% 609 594 77,8% 97,5%

Asigurări sociale 275 58,4% 471 454 46,3% 96,4%

Litigii cu profesioniştii 371 54,6% 679 642 50,7% 94,6%
Insolvenţa persoanei 

fizice
0 0,0% 1 0 0,0% 0,0%

TRIBUNALUL 

VÂLCEA

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

EFICIENŢĂ

TOTAL

DIN CARE 

MAI 

VECHI DE 

1,5 ANI

F E S I

4167 323 7,8%

5059 492 9,7%

TRIBUNALUL 

VALCEA

STOC DOSARE

VALOARE 

INDICATOR

EFICIENŢA

31.12.2018

31.12.2017

ZILE LUNI ZILE LUNI

Tribunalul 

VALCEA
301 100,0% 357 100,0% 1188,64 38,97 1269,21 41,61

NUMAR PONDERE
CURENTA CUMULATA

Suspendate la 31.12.2018, cu o vechime mai mare de 1 an si 6 luni

DENUMIRE 

TRIBUNAL

DOSARE MASURI MEDIE DURATA SUSPENDARE

NUMAR PONDERE
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Pentru a se încadra în plaja “Foarte eficient”, instanţața ar fi trebuit să nu 

depășească un număr de 207 dosare în stoc, cu o vechime ce depășește 1,5 ani, însă 

observăm că din numărul total de 323 dosare pe stoc cu vechime mai mare de 1 an şi 6 

luni, 301 dosare sunt suspendate. Trebuie subliniat că, în cele mai multe cazuri, 

suspendare unui dosar este independentă de voinţa instanţei. 

Cu titlu de exemplu, există pe rolul instanţei un număr de circa 250 de cauze, 

litigii salariale, cu salariați ai Regiei Apele Române, privind recuperarea unor sume, 

suspendate până la soluţionarea definitivă de către Înalta Curte a contestaţiei împotriva 

raportului Curţii de conturi, raport prin care s-a dispus recuperarea sumelor. 

Competenţa materială a tribunalelor, în mod inevitabil presupune ca unele cauze 

să necesite o durată mai mare de 1,5 ani pentru soluţionare. 

 Este cazul dosarelor de faliment, a unor dosare penale de o deosebită 

complexitate, uneori numai procedura de cameră preliminară parcurgând aproape 1 an, 

precum şi a dosarelor de recurs, în materie civilă, începute potrivit codului de procedură 

civilă anterior, dosare care, după casarea cu reţinere, comportă administrare de probe, 

practic, o nouă judecată pe fond, etc. 

 Şi în acestă privinţă, s-au acutizat efectele numărului redus de experţi în anumite 

specializări, existând situaţii în care la numeroase termene de judecată se emit adrese la 

birouri de expertize din ţară pentru că nu există experţi în specialitatea necesară pentru 

soluţionarea cauzei, ori, puţinii experţi sunt încărcaţi cu un număr mare de lucrări. 

 

 

E03: Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DIN CARE INTR-UN AN F E S I

8169 7219 88,4%

10713 9520 88,9%

DOSARE SOLUTIONATE
VALOARE INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA

2018

2017
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E04: Durata medie de soluţionare 

 

 
  

Durata de soluţionare a cauzelor este exprimata in zile, comparativ cu anul 2017: 

 

 

 

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 

Faţă de anul 2017, în anul 2018 instanţa s-a menținut la calificativul „Eficient”, 

fiind îmbucurătoare îmbunătățirea acestuia, prin reducerea ponderii dosarelor redactate 

PENAL NON PENAL

P C

P C

2017

10713 1111 9602 1,8 7,5

I

2018

8169 1288 6881 1,6 7,8

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA

TOTAL
DIN CARE

PENAL NON PENAL F E S

TOTALA PRONUNTARE REDACTARE
NUMAR 

DOSARE

MEDIE 

ZILE 

SEDINTE

MEDIE 

NUMAR 

SEDINTE

8169 228,2 203,9 24,3 3559 4610 213,9 5,3

10713 226,6 199,5 27,1 4891 5822 188,9 4,8

2017

NUMAR 

DOSARE

DURATA SOLUTIONARE: MEDII IN ZILE
NUMAR SEDINTE SOLUTIONARE

INTR-O 

SEDINTA

IN MAI MULTE SEDINTE

2018

NUMAR 

DOSARE
PONDERE

MEDIE ZILE 

DEPASIRE

P M

P M

2017

9981 2619 26,2% 30,4 30,4 27,6

2018

7413 1796 24,2% 31,4 29,7 25,8

DOSARE SOLUTIONATE
TERMEN 

MEDIU 

REDACTARE

MEDIE ZILE 

REDACTARE

EFICIENTA

TOTAL

DIN CARE REDACTATE PESTE 

F E S I
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peste termen si trecerea de la calificativul „Ineficient” al acestui subindicator, la cel de 

„Satisfăcător”. Parametrul „media zilelor de redactare” şi-a păstrat valoarea de „Foarte 

eficient”. 

 

E06: Analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă 

 

Eficienţă generală a Tribunalul Vâlcea, calculată ca media celor cinci 

subindicatori  de eficienţă, a depășit pragul „Foarte eficient”.  

De asemenea, este de remarcat operativitatea instanţei (indicatorul E01- Rata de 

soluţionare), care este „Foarte eficient”, având valoarea de 112,3%, în creștere cu 

aproximativ 7% faţă de anul anterior. 

 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, prin 

luarea unor măsuri ce sunt prezentate la capitolul privind resursele umane. 

  

E01 E02 E03 E04 E05

Tribunalul 

VALCEA

DENUMIRE 

INSTANŢĂ

GRAD DE EFICIENTA

F E S I
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Eficienta instanţei, la nivelul judecătorilor se prezinta astfel: 

 

   

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

DINU Camelia

RUSU Monica

ŞTEFAN Silvia

ŞTEFĂNESCU Nicolae 

Lucian

POPA Cristiana Mirela

UCE Nicoleta Laura

BĂLĂCEANU Dalia

FLOROIU Elena Cristina

MIHĂESCU CEAUŞESCU 

Liliana

PETRIA Sorinel

GHEORGHIŢĂ Adrian 

Mugurel

CONSTANTINESCU 

Bogdan

CERNEA Mirela

PREDESCU Valerian

NICOLĂESCU Mirela

MITRĂ Dănuţ

DONŢETE Daniel

BAJMATĂRĂ Claudia 

Leontina

CHELCEA Constantin

DEACONESCU Betina 

Camelia

MATEESCU Carmen 

Adeluţa

MARINA Andra

MĂRĂSCU Dorina

ANDREI Ion

BOGDAN Dumitru 

Cristian

TUDOSIE Alina

BONCIU Viorica

LUNGU Elena Cristina

CURUIA Cristina Iuliana

ŞENDRESCU Dănuţ

STOINEA Vasilică

ANTONIE Margareta

Z-BONCIU Gheorghe

BRATU Marian-Mirel

BAJMATĂRĂ Constantin-

Ion

I

POPESCU Adela

Z-DINA Gelu

DIACONEASA Mirabela 

Magda

NUME JUDECATOR
GRAD DE EFICIENTA

F E S
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I.4 Indicii de atacabilitate 

 

 
 

 I.5 Indicii de desființare a hotărârilor judecătoreşti 

 

 

Materia/Instanţa
Nr. dosare 

soluţionate

Nr dosare 

atacate

Indicele de 

atacabilitate

Civil I 3312 949 28.65%

Civil II 3569 630 17.65%

Penal 1288 160 12.42%

Tr. Valcea 8169 1739 21.29%

Civil I 3337 790 23.67%

Civil II 6264 1348 21.52%

Penal 1112 112 10.07%

Tr. Valcea 10713 2250 21.00%

Civil I 3661 835 22.81%

Civil II 3802 744 19.57%

Penal 1045 143 13.68%

Tr. Valcea 8508 1722 20.24%

2018

2017

2016

Materia/Instanţa
Nr. dosare 

soluţionate

Nr dosare 

casate

Indicele de 

desfiintare

Civil I 3312 174 5.25%

Civil II 3569 199 5.58%

Penal 1288 9 0.70%

Tr. Valcea 6881 382 5.55%

Civil I 3337 260 7.79%

Civil II 6264 133 2.12%

Penal 1112 8 0.72%

Tr. Valcea 10713 401 3.74%

Civil I 3661 197 5.38%

Civil II 3802 150 3.95%

Penal 1045 17 1.63%

Tr. Valcea 8508 364 4.28%

2018

2017

2016
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Şi aceste date, privind atacabilitatea şi desfiinţarea/casarea hotărârilor, relevă 

calitatea ridicată a muncii judecătorilor Tribunalului Vâlcea. 

Numărul extrem de mic al hotărârilor atacate şi modificate în materie penală arată 

că, în acestă materie, judecătorii nu doar au pronunţat hotărâri legale şi temeinice, ci au 

dat dovadă şi de echilibru în aplicarea pedepselor şi individualizarea modalităţilor de 

executare a acestora. 

 

Concluzii referitoare la indicatorii statistici: 
 

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

următoarele: 

 Operativitatea generală a crescut, de la 105,8%  în anul 2017, la 112,3% 

în anul 2018; 

 Stocul de dosare a scăzut sensibil, cu 8,9%, de la 5059 (la începutul anului 

2017) la 5644 de dosare (la începutul anului 2018). 

 Ponderea dosarelor soluționate în mai puţin de un an s-a menținut la 

valoarea „Foarte eficient”, de la 88,4%, cu o scădere ușoară faţă de anul 

2017, când a fost de 88,9% 

 Numărul hotărârilor casate/desființate a scăzut cu aproximativ 6% 

comparativ cu 2017, de la 406 la 382 . 

 Numărul dosarelor nou intrate a scăzut, de la 10 128, la 7 277 dosare. 
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II. DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE 

 

II. 1 Situaţia posturilor 
 

În anul 2018 , la 1 ianuarie ,  în ștatul de funcții  pentru Tribunalul Vâlcea au fost 

aprobate 117 posturi, pe următoarea structură: 

-38 judecători 

- 4 asistenți judiciari 

- personal auxiliar 57, din care: 43  grefieri, 6 specialiști IT și 8 grefieri arhivari 

- personal conex 4, din care :2 șoferi și 2 aprod 

- funcționari publici 9 

- personal contractual 5, din care 1 referent de specialitate și 4 muncitori. 

La data de 14.05.2018, prin Ordinul MJ 2127, ștatul de funcții al Tribunalului 

Vâlcea se modifică, prin revenirea unui post vacant de judecător de la Judecătoria 

Bălcești.  

Situația posturilor la 31 decembrie 2018 : 

- 35 posturi  judecători ocupate și 4 vacante  

- 4 posturi asistenți judiciari-ocupate 

- personal auxiliar 57, din care: 43 posturi   grefieri ocupate, 6 posturi ocupate 

de specialiști IT și 8 posturi ocupate de grefieri arhivari 

- personal conex - 4 posturi ocupate, din care :2 șoferi și 2 aprod 

- funcționari publici - 6 ocupate, 3 vacante 

- personal contractual -  5 posturi ocupate, din care 1 referent de specialitate și 

4 muncitori. 

În anul 2018 au fost în concediu de maternitate și creștere copil următoarele 

grefiere: 

- Glodeanu Carmen – concediu creștere copil până la 06.12.2018 - postul a fost  

ocupat temporar de Dijmărescu Diana 

- Grigorescu Maria Lioara – revenită în activitate la 15.06.2018 

- Lazăr Iulia Ștefania – revenită în activitate la 25.05.2018 

- Statie Dana Maria-  concediu creștere copil 

- Bunescu Dumitru Adnana - 01.12.2017-05.04.2018 – concediu maternitate,  

06.04.2018 – 31.12.2018 – concediu creștere copil 

- Presură Elena Raluca - 14.12.2017-18.04.2018 – concediu maternitate, 

19.04.2018 – 31.12.2018 – concediu creștere copil 

 

Şi în acest an, se observă o fluctuaţie de personal  la nivel de grefieri, urmare 

a urmare a concediilor de maternitate, nu mai puţin de 6 grefieri fiind în această situaţie 

în cursul anului 2017, tot anul sau o parte. 

În general, prin buna colaborare cu Curtea de Apel Piteşti, s-a reuşit ocuparea 

cu personal pe durată determinată a posturilor de grefier. 
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Cât priveşte numărul de judecători, în anul 2018 s-a înregistrat o mare 

mobilitate, în urma unor din funcţie prin pensionare, promovări ori transferuri, cu 

consecinţa desfiinţării ori reconfigurării unor completuri de judecată, în special în cadrul 

secţiei I. 

De asemenea, 1 judecător s-au aflat în concediu medical de durată. 

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 2018 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 2017 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. 

De asemenea, postul de funcţionar public vacantat în anul 2017 prin 

pensionarea statisticianului se află în continu are în procedura de transformare în post 

de grefier cu studii superioare, procedură nefinalizată încă. 

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. 

Pentru păstrarea echilibrarului volumului de activitate, la nivelul Secţiei a II-

a, au continuat să funcţioneze funcţionat cele două complete de apel, din componenţa 

cărora fac parte judecători ai Secţiei penale, ca şi completul de apel compus din un 

judecător al secţiei a II-a şi un judecător al secţiei penale. 
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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. 

 

 

 II.2 Situaţia sancţiunilor profesionale aplicate în cursul anului 2018 pe 

fiecare categorie de personal 

 

În anul 2018, 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 25 de 

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

circumscripţie, în urma unor sesizări, însă nu a fost începută cercetarea disciplinară ori 

promovată acţiunea disciplinară în nicio situaţie.  

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

vreunui membru al colectivului Tribunalului Vâlcea. 
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III. 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 2018 au fost 

organizate şedinţe de învăţământ profesional în cadrul cărora au fost abordate teme 

pentru unificarea practicii, date fiind şi modificările legislative.  

 În cursul anului 2018, 6 de judecători şi 9 grefieri au participat la seminarii şi 

cursuri de pregătire centralizate sau cursuri organizate descentralizat, la nivelul Curţii 

de Apel Piteşti, cu teme precum jurisprudența CEDO, insolvența, executarea silită, 

probleme de dreptul muncii, arhivare şi registratură, elemente de tehnoredactare, drept 

procesual civil, etc. 

 Formele de pregătire au fost din cele mai diverse, respectiv, conferințe (naționale 

ori internaționale), seminarii, programe interinstituționale. 

  La nivelul fiecărei secţii, ori de câte ori s-a constatat prectică neunitară, 

ori existenţa unor situaţii de natură să genereze interpretări diferite ale unor dispoziţii 

legale, președinții de secție au organizat de îndată întâlniri ale judecătorilor secţiei 

pentru a discuta aceste probleme şi a găsi o rezolvare de natură să conducă la unificarea 

practicii. 
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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, lucrarea de consolidare, modernizare şi extindere a clădirii 

a fost atribuită prin licitaţie de Compania naţională de Investiţii, fiind aşteptat ordinul 

de începere a lucrărilor, din partea CNI. 

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 2018 

şi în final asupra calităţii actului de justiţie. 

Între urgenţele nerezolvate în anul 2018 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, dar până la acest moment nu a 

fost gasită o soluţie de finanţare pentru amenajarea acesteia, costul estimativ  fiind de 

circa 800.000 EUR. 

Pentru Judecătoria Horezu, pe terenul achiziţionat în urmă cu mai mulţi ani, se 

va edifica un nou sediu cu finanţare din partea Băncii Mondiale, la acest moment fiind 

deja atribuită proiectarea clădirii, însă, abrogarea dipoziţiilor privind judecata în camera 

de consiliu a avut ca efect refacerea temei de proiectare, şi reluarea demersurilor de la 

momentul depăşit în luna august 2018. 

Din punct de vedere logistic, pe parcursul anului 2018 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 întrutotul dispozițiilor acestuia, 

generând probleme de aplicare și îngreunând mai ales activitatea grefierilor.  

În continuare modulul statistic nu este de natură să acopere toate situațiile care 

pot apărea într-o instanță şi se ajunge ca situațiile statistice generate de sistem să reflecte 

deformat realitatea, astfel încât practic se ratează obiectivele pentru care acest modul a 

fost creat.  

Şi în  anul 2018, au existat numeroase probleme din cauza defectării 

echipamentelor din dotare, echipamente de importanţă maximă pentru funcţionarea 

sistemelor informatice. 
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Informarea justițiabililor s-a desfășurat în aceleași condiții ca în anii anteriori; în 

anul 2017, 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 lucrări 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 anul 2018, 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 să nu fie 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 2018, cheltuielile totale au fost de 48.864.730 lei. 

Bugetul astfel aprobat a fost alocat cheltuielilor specifice funcționării instanței, 

după cum urmează: 

Cheltuieli de personal – 43.603.010 lei, din care : 

- Cheltuieli cu salariile –42.195.281 lei, din care  35.191.281 lei salarii lunare și 

7.004.000 lei sume aferente hotărârile judecătorești; 

- Indemnizații de delegare – 18.000 lei; 

- Cheltuieli cu transportul la și de la locul de muncă – 245.800 lei; 

- Cheltuieli cu chiriile –516.850 lei; 

- Transport concediu odihnă – 109.579 lei 

- Vouchere de vacanță – 362.500 lei 
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- Medicamente – 155.00 lei. 

 

Cheltuieli materiale și servicii – 1.059.020 lei, din care: 

- Furnituri de birou – caiete, agrafe, plicuri – 13.000 lei; 

- Materiale pentru curățenie – 4.000 lei; 

- Încălzit, iluminat – 429.000 lei, din care 238.341 lei iluminat și 190.659 lei 

încălzit; 

- Apă, canal – 72.200 lei; 

- Carburanți – benzină, motorină pentru autoturismele instanței – 35.100 lei; 

- Piese de schimb – anvelope autoturisme – 1.060 lei; 

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

transportul motorinei pentru încălzit la Judecătoria Brezoi – 1.300 lei; 

- Poștă, telecomunicații - costul abonamentelor la telefonie – 19.000 lei; 

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 304.000 lei, din care: hârtie 

pentru imprimante și  plicuri cu fereastră –112.465 lei , cartușe imprimante – 

70.113 lei, corespondența plic -100.370, coperte dosar și registre – 21.052 lei; 

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

de întreținere - 77.000; 

- Robe – 1.050 lei 

- Obiecte de inventar – rafturi și scaune - 9.750 lei; 

- Deplasări – transport cursuri – 9.750 lei; 

- Protecția muncii – medicina muncii– 5.000 lei 

- Prime de asigurare – asigurări RCA – 4.250 lei; 

- Chirie – chirie spațiu Judecătoria Drăgășani – 37.000 lei; 

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

– 51.200 lei; 

 

 

Ate cheltuieli : 

 

- Despăgubiri civile – sume pentru dobânzi – 3.020.000 lei; 

- Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate – 104.500 lei 

 

Alte servicii publice generale – 1.077.200 lei, din care: 

- Corespondență TP – 395.800 lei 

- 24.00 – onorarii curatori; 

- 629.600 lei – ajutor public judiciar, din care:plăți onorarii avocați – 609.512 lei 

și cval expertizelor pentru care s-a acordat ajutor public judiciar – 20.088 lei. 

- Traduceri – 27.800 lei 
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V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI ÎN VEDEREA  

ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII 

 

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

depusă de personalul instanței în anul 2018 s-a concretizat într-un act de justiție foarte 

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” este demn de a fi 

considerat o realizare deosebită a întregii echipe. 

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

termen” instanţa a primit calificativul de eficient, aspect demn de a fi evidenţiat. 

Dacă la „media de zile depăşire” calificativul este foarte eficient, la „pondere”, 

s-a înregistrat calificativul satisfăcător, cu o pondere de 25,8 % din hotărâri redactate 

peste termenul legal. 

Faţă de anul 2017, se constată un progres şi la aceşti parametri, media de zile de 

redactare scăzând de la 30,4 la 29,7 în 2018, corespunzător calificativului de foarte 

eficient, iar parametrul pondere hotărâri redactate peste termen, deşi se menţine la pragul 

de ineficient, a scăzut de la 27,5 % la 25,8% 

În prezent, funcţionează aplicația ”Zilnic Statistică”, dezvoltată şi implementată 

de specialiştii IT ai instanţei, 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, alături de lipsa 

de judecători în cea mai mare parte a anului, a constituit-o numărul insuficient de grefieri 

de ședință. Deși în anul 2018, cu sprijinul conducerii Curții de Apel Pitești, cu care avem 

o colaborare excelentă, a fost mărită schema, în continuare numărul de grefieri este sub 

necesitățile instanței. 
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Ca urmare, 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. 

Condiţiile improprii, în special lipsa spaţiului necesar, birourile fiind deja 

supraaglomerate, vor constitui în continuare o problema, ce nu poate fi rezolvată decât 

pe termen mediu, prin edificarea noii clădiri. 

Subfinanţarea va continua să se facă simţită şi să creeze dificultăţi desfăşurării 

activităţii. 

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 performanțelor Tribunalului Vâlcea.  

 

 

 


