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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Nr. 1081/IJ/285/DIP/2014 

 

 

                                            R A P O R T 

privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce      

decurg din legi şi regulamente de către conducerea Serviciului Teritorial 

Braşov din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

 

 

 A. DATE GENERALE PRIVIND DESFĂŞURAREA CONTROLULUI 

  

 I.Modalitatea de stabilire a controlului, obiectivele şi echipa de control 

Prin Ordinul nr. 21/2014 al Inspectorului Şef al Inspecţiei Judiciare s-a 

dispus efectuarea unui control având ca obiectiv eficienţa managerială şi modul 

de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către 

conducerea Serviciului Teritorial Braşov din cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, denumit în continuare Serviciul. 

Controlul a fost efectuat la sediul Serviciului, în perioada 31 martie – 04 

aprilie 2014 de către inspectorii Nicoleta Rhfir şi Monica Pleşea. 

Controlul s-a desfăşurat după cum urmează:  

- au fost verificate evidenţele unităţii de parchet pe anii 2013-2014; 

- au fost verificate, prin sondaj, cauzele mai vechi de un an de la sesizare 

aflate în lucru la procurori la data controlului; 
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- inspectorii au purtat discuţii cu procurorii care desfăşoară activitate de 

urmărire penală şi judiciară, cu procurorii cu funcţii de conducere, personalul 

auxiliar, şefii structurilor specializate care colaborează cu Serviciul în activitatea 

de urmărire penală, şefii unităţilor de parchet cu care Serviciul a colaborat în 

activitatea sa.  

La efectuarea controlului au fost avute în vedere:  

- Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de 

către Inspecţia Judiciară, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 

1027/15.11.2012; 

- dispoziţiile înscrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 

- ordinele emise de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi de procurorul şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie. 

 

II. Cadrul general – prezentarea Serviciului 

Serviciul Teritorial Braşov îşi desfăşoară activitatea de prevenire şi 

combatere a corupţiei în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 43/2002, în raza 

de competenţă teritorială ce cuprinde judeţele Braşov şi Covasna, cu o schemă de 

personal formată din 3 procurori, din care un procuror şef serviciu, 4 ofiţeri de 

poliţie judiciară, 1 specialist în domeniul economico-financiar, 1 grefier şef, 1 

grefier, 1 referent şi 1 conducător auto. 

 Până în luna martie 2014, când un post de procuror din cadrul Serviciul 

Teritorial Braşov a fost trecut în schema de personal a Structurii Centrale, 
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schema de personal a Serviciului era prevăzută cu 4 posturi de procuror, dintre 

acestea unul fiind de conducere. În perioada 15 octombrie 2013-martie 2014 în 

cadrul Serviciului au funcţionat 4 procurori, un post fiind ocupat prin delegare.  

 La data controlului erau ocupate doar 3 din cele 4 posturi de ofiţeri de 

poliţie judiciară. 

 Procurorul şef Sulu Marius şi procurorul Benga Sorin, au desfăşurat 

activitatea de urmărire penală, activitatea de judiciar fiind desfăşurată de doamna 

procuror Căciulă Ioana. 

 Conducerea Serviciului a fost asigurată de domnul procuror Sulu Marius, 

începând cu data de 16.09.2008, care prin hotărârea nr. 226/31.03.2014 a Secţiei 

pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, a fost eliberat 

din funcţia de conducere, la cererea sa. Prin aceeaşi hotărâre, a fost admisă 

solicitarea domnului procuror Sulu Marius de încetare a activităţii în cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi de revenire la unitatea unde a funcţionat 

anterior. 

 

B. ASPECTE ŞI DEFICIENŢE CONSTATATE 

 

I. Organizarea activităţii, comportamentul şi comunicarea, asumarea 

responsabilităţilor şi a aptitudinilor manageriale 

Având în vedere specificul activităţii acestei structuri, procurorul şef 

îndeplineşte, pe lângă atribuţiile ce decurg din funcţia de conducere, şi activitate 

de urmărire penală. 
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Programele de activitate nu au fost întocmite distinct de către procurorul 

şef, însă în analiza activităţii anuale erau stabilite şi obiectivele propuse pentru 

anul următor, printre acestea regăsindu-se obiectivele referitoare la 

implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei, precum şi 

cele necesare pentru îndeplinirea condiţionalităţilor prevăzute de mecanismul de 

cooperare şi verificare (verificarea dosarelor mai vechi de un an de la data 

sesizării şi sase luni de la data începerii urmării penale, stabilirea măsurilor 

pentru soluţionarea cu celeritate a acestora, programul de perfecţionare 

descentralizată a procurorilor şi celălalt personal). 

Totodată au fost propuse obiective specifice activităţii Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, cum ar fi programarea unor şedinţe şi întâlniri de lucru cu 

persoanele cu funcţii de conducere a instituţiilor ce pot sprijini activitatea 

Serviciului, evaluarea ofiţerilor de poliţie judiciară. 

Şedinţele de învăţământ profesional au fost organizate trimestrial pentru 

toate categoriile de personal. În acest sens arătăm că în anul 2013 la şedinţele de 

perfecţionare profesională organizate pentru procurori, ofiţeri de poliţie judiciară 

şi specialistul din cadrul Serviciului s-au dezbătut următoarele teme: 

„Infracţiunea de luare de mită”, „Infracţiunea de trafic de influenţă”, „Liberarea 

provizorie sub control judiciar şi pe cauţiune” şi „Prevenirea, constatarea şi 

soluţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene. 

Pentru perfecţionarea profesională a grefierilor din cadrul Serviciului în 

anul 2013 au fost dezbătute următoarele teme: „Utilizarea mijloacelor 

informatice în activitatea de urmărire penală”, „Standardele controlului intern 

managerial”, „Organizarea şi gestionarea arhivelor; primirea, înregistrarea, 
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evidenţa şi circulaţia lucrărilor”, „Tehnica de redactare a actelor procedurale in 

materie penală; citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere”. 

În ceea ce priveşte repartizarea procurorilor pe domenii de activitate, 

procurorul şef nu a emis ordine de serviciu în acest sens, în urma discuţiilor 

purtate cu echipa de inspectori rezultând că repartizarea pe activitatea de urmărire 

penală sau judiciară s-a făcut în urma unor discuţii ce nu s-au materializat într-un 

act scris. În acelaşi mod s-a procedat şi cu privire la repartizarea ofiţerilor de 

poliţie judiciară, în sensul că fiecare procuror lucra de regulă cu un poliţist, însă 

în vederea echilibrării volumului de activitate au existat situaţii în care poliţiştii 

au lucrat, concomitent, cu toţi procurorii. 

Pentru situaţiile în care procurorul şef lipsea din unitate, prin Ordinul din 

…….., a fost desemnat să îndeplinească atribuţiile acestora domnul procuror 

Benga Sorin, iar în lipsa acestuia doamna procuror Dobrescu Anghel Cristina. 

În vederea stabilirii disponibilităţii în comunicare, echipa de inspectori a 

purtat discuţii cu întreg personalul din cadrul Serviciului precum şi cu procurorii 

cu funcţii de conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov 

şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov. De asemenea, s-au purtat discuţii cu 

domnul ……………. – şeful Serviciului ……………. din cadrul Direcţiei 

Generale Anticorupţie, domnul …………… – şeful ……………. şi cu domnul 

…………………. şeful …………….. 

Urmarea acestor discuţii s-a stabilit că domnul procuror şef Sulu Marius, a 

manifestat o disponibilitate deosebită în ceea ce priveşte sprijinirea procurorilor, 

a ofiţerilor de poliţie judiciară şi a specialiştilor în rezolvarea problemelor ce au 

intervenit pe parcursul soluţionării unor cauze, având capacitatea de a găsi 
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soluţii optime în vederea eficientizării activităţii şi rezolvării cu celeritate a 

situaţiilor care necesitau o astfel de abordare. 

În cadrul Serviciului a existat un climat optim desfăşurării activităţii, 

relaţiile dintre membri colectivului fiind bazate pe respect şi încredere reciprocă. 

Colaborarea cu celelalte instituţii a fost apreciată ca satisfăcătoare de către 

persoanele cu care s-au purtat discuţii şi a rezultat că informaţiile furnizate de 

aceste instituţii Serviciului Teritorial Braşov au fost valorificate corespunzător în 

dosarele penale, în măsura în care acestea erau de competenţa Serviciului. 

 

II. Activitatea de îndrumare şi control  

Din discuţiile purtate cu procurorii, ofiţerii de poliţie judiciară şi grefierii a 

rezultat că procurorul şef Sulu Marius a manifestat o preocupare constantă în 

vederea reducerii stocului de dosare vechi, precum şi in ceea ce priveşte 

identificarea dosarelor în care era posibilă împlinirea termenului de prescripţie a 

răspunderii penale. În acest sens se remarcă faptul că, conform datelor statistice 

la nivelul Serviciului, în perioada supusă controlului nu au fost dispuse soluţii ca 

urmare a împlinirii termenului de prescripţie. 

Printre măsurile dispuse în vederea reducerii numărului de dosare vechi se 

numără şi aceea a constituirii unei evidenţe actualizate a cauzelor aflate în lucru 

la fiecare dintre procurori, în baza căreia în cadrul şedinţelor lunare de analiză a 

activităţii au fost discutate motivele nesoluţionării dosarelor vechi aflate în lucru 

şi s-au identificat măsuri în vederea urgentării soluţionării. 

Tot în şedinţele lunare ale colectivului de procurori s-au pus în discuţie şi 

măsurile necesare în vederea implementării noilor coduri, fiind discutate de 
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asemenea instituţiile noi prevăzute de aceste acte normative, problemele practice 

ce pot apărea precum şi măsurile pentru evitarea unor soluţii de practică 

neunitară. 

Referitor la implementarea noilor coduri s-au pus în discuţie cu personalul 

auxiliar măsurile necesare pentru constituirea evidenţei lucrărilor potrivit 

specificului noilor instituţii prevăzute de codul de procedură penală.  

Totodată, în anul 2013 procurorul şef a efectuat un control cu privire la 

modul de aplicare a metodologiei privind gestionarea, controlul şi manipularea 

mediilor de stocare. 

 

III. Activitatea de urmărire penală  

Repartizarea lucrărilor şi programarea procurorilor pentru efectuarea 

serviciului de intervenţie s-a realizat de procurorul şef, la repartizarea lucrărilor 

avându-se în vedere, în măsura în care gradul de ocupare a posturilor de procuror 

a permis, păstrarea unui echilibru în ceea ce priveşte volumul de cauze 

repartizate, în funcţie de complexitatea cauzei şi specializarea fiecărui procuror 

pe tipuri de infracţiuni (economice/de corupţie). Întrucât procurorul şef-serviciu 

nu desfăşura numai activitate de conducere, acesta repartiza prin ordin rezolutiv 

şi dosarele pe care le soluţiona personal.  

La serviciul de permanenţă, a fost programat câte un procuror pentru 

fiecare săptămână, în sistem ciclic, serviciul fiind efectuat inclusiv de procurorul 

şef. Nu a fost reglementată scriptic situaţia în care apar mai mult de două 

evenimente concomitent, însă, la nivel informal, exista o regulă stabilită în cadrul 

întâlnirilor de lucru ale colectivului, în sensul în care, după preluarea primelor 
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evenimente de către procurorii desemnaţi conform programării, următoarele 

evenimente vor fi preluate de ceilalţi procurori. 

Din analiza datelor statistice prezentate, rezultă că în anul 2013, procurorii 

din cadrul Serviciului a avut spre soluţionare un număr 256 de cauze (faţă de 217 

cauze în anul 2012), dintre care 140 cauze nesoluţionate la finalul anului 2012 şi 

115 cauze nou înregistrate în cursul anului 2013 (faţă de 84 cauze nou 

înregistrate în anul 2012). 

Din totalul celor 256  cauze, în anul 2013 s-au soluţionat 82 cauze (faţă de 

77 în anul 2012), rămânând de soluţionat 174 cauze (faţă de 140 în anul 2012), 

din care 109 cauze (faţă de 102 cauze în 2012). 

Din cele 82 cauze soluţionate, în 9 cauze (faţă de 7 în anul 2012) s-a dispus 

trimiterea în judecată prin rechizitoriu, în 73 cauze (faţă de 70 în anul 2012) s-au 

adoptat soluţii de netrimitere în judecată, respectiv 53 soluţii de neîncepere a 

urmăririi penale (faţă de 60  în anul 2012), 1 soluţie de scoatere de sub urmărire 

penală (faţă de 0 în anul 2012), din care 1 soluţie cu aplicarea sancţiunilor 

administrative, prev. de art. 18
1
 din C.pen. (faţă de 0 în anul 2012), iar 19 cauze 

(faţă de 10 în anul 2012) au fost declinate spre soluţionare altor unităţi de 

parchet, ori conexate.  

Nu au fost înregistrate cazuri de învinuiţi sau inculpaţi arestaţi preventiv 

faţă de care să se adopte soluţii de netrimitere în judecată. 

 

Volumul de activitate al procurorilor din cadrul Serviciului, în perioada 

01.01.2013 – 31.03.2014 
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Cauze rămase de soluţionat la finele anului 2013: 174 cauze + 31 cauze 

înregistrate în perioada 01.01- 31.03.2014. 

Încărcătura pe fiecare procuror se prezintă astfel: 

 

Procuror şef serviciu Marius Sulu: 

- 88 dosare de soluţionat + 1 dosar infirmat de instanţă + 6 (01.01-

31.03.2014) = 95, din care 52 mai vechi de 1 an de la prima sesizare; 

          - 20 soluţionate în 2013 (faţă de 16 în anul 2012) + 10 (01.01 - 31.03.2014) 

= 30, din care: 

                             - 4 rechizitorii;  

                             - 26 alte soluţii;    

           - 65 cauze penale rămase de soluţionat la 31.03.2014 

           - 5 participări în şedinţele de judecată în 2013 + 3 (01.01 - 31.03.2014) = 8 

 

Procuror Sorin Benga: 

          - 93 dosare de soluţionat + 12 (01.01 - 31.03.2014) = 105, din care 36 mai 

vechi de 1 an de la prima sesizare; 

       - 34 dosare soluţionate (faţă de 23 în anul 2012) + 3 (01.01 - 31.03.2014) = 

37, din care: 

                          - 4 rechizitorii;  

                          - 1 scoatere de sub urmărire penală cu aplicarea art. 18
1
 C.pen; 

                          - 32 alte soluţii; 

           - 68 cauze penale rămase de soluţionat la 31.03.2014; 

           - 22 participări în şedinţele de judecată. 
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Procuror Cristina Dobrescu-Anghel, care şi-a desfăşurat activitatea până la 

data de 03 septembrie 2013: 

- 54 dosare de soluţionat; 

     - 21 dosare soluţionate (faţă de 35 în anul 2012), din care: 

                              - 1 rechizitoriu;  

                              - 20 alte soluţii; 

      - 33 dosare rămase de soluţionat, din care 26 mai vechi de 1 an de la 

prima sesizare, preluate ulterior de procurorul Mihaela Alina Popescu;   

          - 30 participări în şedinţele de judecată. 

 

Procuror Mihaela Alina Popescu, care şi-a desfăşurat activitatea începând 

cu data de 15 octombrie 2013 şi a încetat la 03.03.2014: 

          - 48 dosare de soluţionat + 13 (01.01 - 31.03.2014) = 61, din care 26 mai 

vechi de 1 an de la prima sesizare; 

         - 5 dosare soluţionate în 2013 + 2 (01.01 - 03.03.2014) = 7, din care : 

                      - 1 rechizitoriu;  

                                - 6 alte soluţii; 

       - 54 cauze penale rămase de soluţionat la 03.03.2014; 

          - 7 participări în şedinţele de judecată în 2013 + 6 (01.01-03.03.2014) = 13. 

  

 

Procuror Ioana Căciulă: 
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 - 5 dosare de soluţionat, din care 1 mai vechi de 1 an de la prima 

sesizare; 

                - 2 dosare soluţionate în 2013 + 2 (01.01 - 31.03.2014) = 4, din care : 

                              - 3 neînceperi ale urmăririi penale; 

            - 1 scoatere de sub urmărire penală; 

       - 1 cauză penală rămasă de soluţionat la 31.03.2014; 

          - 125 participări în şedinţele de judecată în 2013 + 26 (01.01 - 31.03.2014) 

= 151  

 În timpul controlului, domnul procuror şef Sulu Marius a soluţionat 

un număr de 4 dosare penale din cele mai vechi de 1 an de la sesizare (….., 

iar după finalizarea controlului, până la data de 11 aprilie, a soluţionat un 

număr de 18 cauze mai vechi de 1 an de la data sesizării …..). 

 

Cauzele care determină prelungirea în timp a soluţionării dosarelor mai 

vechi de 1 an de la data sesizării 

 În urma verificărilor efectuate prin sondaj asupra dosarelor mai vechi de 1 

an de la sesizare aflate în lucru la procurori, a rezultat că nesoluţionarea acestora 

s-a datorat,  pe de o parte, unor motive de ordin obiectiv, iar pe de altă parte, 

unor motive de ordin subiectiv. 

 Ca motive de ordin obiectiv enumerăm:  

 - o fluctuaţie de procurori în perioada de referinţă, ceea ce a determinat 

lipsa de continuitate în urmărirea penală şi redistribuirea unui număr mare de 

dosare; în acest sens arătăm că un număr de 28 de dosare din cele ce au fost 

predate de doamna procuror Dobrescu Anghel Cristina în luna septembrie 
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2013, când şi-a încetat activitatea în cadrul Serviciului şi redistribuite ulterior 

doamnei Popescu Mihaela Alina, au fost predate nesoluţionate de aceasta din 

urmă, la data de 28.02.2014, ca urmare a încetării delegării în cadrul Serviciului; 

 - sustragerea suspecţilor de la cercetări (exemplificăm: dos. nr. .); 

 - durata mare a procedurilor, în cazul comisiilor rogatorii sau expertizelor 

(ex.: .);  

 - creşterea constantă, de la an la an, a numărului de cauze avute spre 

soluţionare, în condiţiile menţinerii numărului de lucrători operativi; 

- numărul mare de dosare cu grad de complexitate ridicată, în special din 

domeniul macro-criminalităţii economico-financiare (evaziune fiscală şi 

înşelăciune), ce implică un volum impresionant de documente de obţinut şi 

verificat şi, implicit, un timp îndelungat destinat soluţionării acestora (ex.: .) ; 

- declanşarea şi efectuarea cercetărilor de către alte structuri de parchet, 

urmată de declinarea competenţei de soluţionare în favoarea Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie (ex.: dos. .); 

- evaluarea cauzelor de către procurori, în funcţie de criterii ce nu includ 

şi data sesizării (ex.: .. 

- participarea la şedinţele de judecată şi a celorlalţi procurori ai serviciului 

în afara celui specializat în activitatea judiciară, ceea ce afectează timpul alocat 

activităţilor de urmărire penală; 

Ca motive de ordin subiectiv, se pot reţine, în principal, efectuarea 

actelor de cercetare penală la intervale mari de timp între ele, atât de către 

organele poliţiei judiciare, cât şi de către procurorul care efectuează urmărirea 

penală proprie; 
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IV. Activitatea judiciară 

Activitatea de judiciar a fost asigurată, de regulă, de doamna procuror 

Căciulă Ioana, care a efectuat activitate de urmărire penală doar în mod 

excepţional; totodată, având în vedere competenţa acestei structuri, când au fost 

situaţii în care se impunea reprezentarea Serviciului în faţa unor instanţe diferite 

în acelaşi timp, procurorii care erau disponibili la momentul respectiv au 

desfăşurat activităţile judiciare ce nu puteau fi amânate. 

Analiza achitărilor şi restituirilor pronunţate cu privire la rechizitoriile 

emise de Serviciu a fost întocmită de doamna procuror Căciulă, care întocmeşte 

şi actualizează şi evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor. 

În anul 2013 nu s-au înregistrat soluţii de restituire a cauzei la procuror în 

vederea refacerii urmăririi, iar situaţia achitărilor dispuse în anul 2013 este 

prezentată în tabelul de mai jos:  

 

 

 

 

Achitări definitive  

 

Denumirea 

parchetului 

 

Nr. 

cau- 

zelor 

 

Numărul 

inculpaţilor 

din care 

Arestaţi 

preven- 

tiv 

Art.10  

lit.a) 

C.pr.pen

. 

Art.10 

lit.b) 

C.pr.pen

. 

Art.10 

lit.c) 

C.pr.pen

.  

Art.10 

lit.d) 

C.pr.pen

. 

Art.10  

lit.e) 

C.pr.pen

. 
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DNA – 

S.T. 

Braşov 

 

2 

 

2 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

Situaţia participărilor în şedinţele de judecată în anul 2013 

 - procuror şef serviciu Marius Sulu: 5 participări 

 - procuror Sorin Benga: 13 participări 

 - procuror Cristina Dobrescu Anghel: 30 participări 

 - procuror Mihaela Alina Popescu: 7 participări 

 - procuror Ioana Căciulă: 125 participări. 

În anul 2013, Serviciul a declarat 5 apeluri şi 10 recursuri, toate fiind 

motivate în termene scurte, cel mai lung termen de motivare fiind de cel mult 20 

zile. 

Şedinţele de analiză a soluţiilor dispuse de instanţele de judecată se 

desfăşoară de regulă lunar, sau ori de câte ori este necesar, fiind întocmite 

procese verbale pentru fiecare şedinţă în parte.  

 

 

V. Modul de rezolvare a memoriilor, plângerilor şi sesizărilor 

În cursul anului 2013 au fost primite spre soluţionare 149 plângeri, la care 

se adaugă cele 24 rămase nesoluţionate din anul anterior. Dintre acestea, un 

număr de 77 au fost trimise spre soluţionare altor organe, un număr de 58 au fost 

soluţionate în urma verificărilor prealabile efectuate de procurorii şi ofiţerii de 
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poliţie judiciară, iar 38 au rămas de soluţionat. De asemenea, în anul 2013 au fost 

soluţionate un număr de 87 alte lucrări. 

La data efectuării controlului, se mai aflau în lucru 14 plângeri din cele 

înregistrate în anul 2013 sau mai vechi de 2013, cea mai veche fiind lucrarea cu 

nr. ., ce a fost soluţionată după control, respectiv la data de 05.04.2014. 

În cursul anului 2013 au fost formulate un număr de 15 plângeri împotriva 

soluţiilor adoptate de procuror şi a actelor ori măsurilor de urmărire penală. 

Dintre acestea, 9 au fost respinse de procurorul şef serviciu, iar 6 au fost trimise 

instanţelor de judecată şi structurii centrale a Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Instanţa de judecată a admis 1 plângere contra soluţiei şi a dispus continuarea 

cercetărilor.  

A fost dispusă şi o infirmare din oficiu, în temeiul art. 228 alin. ultim din 

Codul de procedură penală anterior, faţă de o soluţie de neurmărire penală 

dispusă prin rechizitoriu, cauză ce a fost conexată la un alt dosar soluţionat prin 

rechizitoriu. 

Potrivit dispoziţiilor art. 22² din O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia 

Naţională Anticorupţie, verificarea sub aspectul legalităţii şi temeiniciei a 

rechizitoriilor întocmite de toţi procurorii din cadrul Direcţiei, se face de către 

procurorul şef al Direcţiei. Celelalte soluţii, sunt examinate sub aspectul 

legalităţii şi temeiniciei de către procurorul şef al fiecărei structuri teritoriale, 

potrivit dispoziţiilor art. 106 lit. g) din Regulamentul de ordine interioară al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Soluţiile de netrimitere în judecată dispuse de şeful Serviciului, nu 

sunt supuse unor verificări imediate din partea procurorului ierarhic, ci 
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doar cu ocazia controalelor efectuate de procurorul şef adjunct direcţie, care 

coordonează activitatea Serviciului. 

În aceste condiţii, pot apărea situaţii în care, anumite soluţii dispuse de 

către procurorul şef al Serviciului să nu fie supuse unui control sub aspectul 

legalităţii, mai ales atunci când, soluţiile nu sunt comunicate tuturor părţilor din 

dosar ci doar, eventual, persoanelor cercetate. 

În acest sens, exemplificăm situaţia dosarelor nr. …, ce s-au format ca 

urmare a unor sesizări din oficiu, iar după ce au fost soluţionate de către 

procurorul şef al Serviciului, s-au emis comunicări către persoanele cercetate. 

Faţă de cele expuse anterior, apreciem că se impune formularea unei 

propuneri către procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în sensul 

modificării Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, prin introducerea unei reglementări cu privire la modalitatea 

de examinare sub aspectul legalităţii şi temeiniciei a soluţiilor de netrimitere 

în judecată dispuse de procurorii şefi ai Serviciilor teritoriale. 

 

 

VI. Activitatea de grefă, registratură şi arhivă 

In perioada supusa controlului, în cadrul Serviciului si-au desfăşurat  

activitatea un grefier şef, un grefier şi un referent.   

În vederea realizării acestui obiectiv al controlului, s-a procedat la 

verificarea modului în care se primeşte, sortează, verifică şi prezintă 

corespondenţa, cum se efectuează înregistrările, completarea şi scăderea 

lucrărilor, transmiterea acestora pe baza condicilor de repartiţie şi în 
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conformitate cu rezoluţiile prim procurorului, comunicarea soluţiilor şi 

expedierea corespondenţei, arhivarea lucrărilor soluţionate, precum şi existenţa 

registrelor şi modul de completare a acestora, evidenţa, folosirea şi păstrarea 

ştampilelor, sigiliilor, împreună cu registrul special. 

Unitatea este dotată cu registrele necesare desfăşurării activităţii, conform 

Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. 

Registrele şi condicile sunt completate corespunzător, nu poartă ştersături, 

iar la sfârşitul anului sau la închiderea unul volum din registru se certifică de 

către grefierul şef numărul înregistrărilor şi numărul filelor folosite. 

Toate lucrările se predau pe bază de condică şi semnătură, înregistrarea 

lucrărilor se face în sistem partidă, în sensul că toate revenirile şi lucrările 

intermediare, solicitările şi primirile de dosare şi orice date în legătură cu lucrarea 

de bază, s-au înscris la numărul iniţial. 

Evidenţa cheltuielilor judiciare şi a amenzilor administrative se ţine în 

Registrul pentru evidenţa şi punerea în executare a cheltuielilor judiciare şi a 

sancţiunilor administrative, aplicate potrivit art. 18
1
 şi art. 91 Cod penal. 

 

 

C. ASPECTE POZITIVE CONSTATATE ÎN ACTIVITATEA 

SERVICIULUI, CARE POT FI GENERALIZATE CA BUNE PRACTICI ÎN 

INTERPRETAREA ŞI APLICAREA DISPOZIŢIILOR LEGALE 

Nu au fost identificate. 

 

D. CONCLUZII 
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- în cadrul Serviciului, atât pe perioada supusă controlului cât şi anterior, a 

existat un climat de muncă favorabil pentru colectiv, iar comunicarea inter-

instituţională s-a desfăşurat la parametri satisfăcători; 

 - organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale continue a 

procurorilor şi personalului auxiliar a fost corespunzătoare, chiar dacă nu a 

existat un program de activitate formal, însă au fost propuse teme trimestriale şi 

au fost aduse la îndeplinire obiectivele propuse; 

 - în ceea ce priveşte activitatea de planificare – organizare, aceasta a fost 

corespunzătoare, fiind stabilite obiective pentru anul 2013 şi 2014, fiind 

întocmite analizele anuale cu privire la principalii indicatori calitativi şi 

cantitativi; 

 - activitatea de îndrumare şi control a fost realizată de procurorul şef al 

Serviciului, prin realizarea unui control operativ curent, fără ca activităţile să se 

materializeze în referate/rapoarte scrise; 

 - a existat o preocupare constantă cu privire la modul în care procurorii cu 

funcţii de execuţie gestionează dosarele vechi; 

- procurorii nu au putut acţiona în mod corespunzător în toate situaţiile 

pentru soluţionarea cu operativitate a tuturor cauzelor, datorită unor motive 

obiective şi subiective; 

 - activitatea judiciară a fost coordonată şi realizată în mod corespunzător; 

 - în cadrul compartimentelor registratură şi grefă, activitatea s-a desfăşurat 

la parametri corespunzători. 

 

E. PROPUNERI 
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1. Implicarea eficientă a conducerii Serviciului teritorial Braşov în vederea 

reducerii stocului de dosare mai vechi de 1 an de la data sesizării prin efectuarea 

unor controale operativ-curente lipsite de formalism, bazate pe o analiză 

obiectivă a cauzelor care au condus la întârzieri în soluţionarea dosarelor şi 

materializarea lor în informări cuprinzând măsurile luate în vederea reducerii 

stocului de dosare vechi. 

           2. Includerea în programele de activitate a unor obiective vizând 

identificarea şi soluţionarea cu prioritate a cauzelor mai vechi de 1 an de la data 

sesizării.  

 3. Efectuarea evaluării cauzei de către procuror în funcţie de vechimea 

înregistrării dosarului în sistem pentru evitarea situaţiilor în care, între momentul 

repartizării cauzei la procuror şi momentul efectuării primului act de urmărire 

penală, se scurge o perioada mare de timp. 

           4. Comunicarea raportului de control către procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, în vederea analizării oportunităţii modificării 

Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, prin 

introducerea unei reglementări cu privire la modalitatea de examinare sub 

aspectul legalităţii şi temeiniciei a soluţiilor de netrimitere în judecate dispuse de 

procurorii şefi ai Serviciilor teritoriale. 

 

  

                                       INSPECTORI  JUDICIARI, 

 

                                                         


