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deficiențelor în activitatea managerială a președintelui și a 
vicepreședintelui instanței, precum și cu privire la modul de 
exercitare a atribuțiilor de către colegiul de conducere de la 

Judecătoria Constanța 
 
 

 

 
CAPITOLUL I 

Date generale privind controlul 
Dispunerea controlului. Desfășurarea controlului 

 
 

A. Dispunerea controlului 
Efectuarea controlului la Judecătoria Constanța s-a dispus în temeiul art. 

118 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de 
inspecţie, prin Ordinul nr. 94/12.08.2020 emis de inspectorul-şef al Inspecţiei 
Judiciare şi cu luarea în considerare a Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1886 din 26.11.2019 şi a Notei 
directorului Direcţiei de inspecţie pentru judecători nr. A20-1381 din 
7.08.2020. 

Echipa de control a fost stabilită prin acelaşi ordin, pe baza propunerilor 
cuprinse în Nota directorului Direcţiei de inspecţie pentru judecători, în 
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următoarea componență: inspector judiciar ... – coordonator şi inspector 
judiciar .... 

Obiectivele controlului au fost stabilite prin raportare la criteriile 
conținute în art. 112 din Regulamentul privind normele de efectuare a 
lucrărilor de inspecţie și sunt menţionate la art. 1 din Ordinul nr. 
94/12.08.2020 emis de inspectorul-şef al Inspecţiei judiciare şi vizează: 

-Reevaluarea activității manageriale a preşedintelui și vicepreședintelui 
instanței, desfășurate de la 1 ianuarie 2020 la 31 iulie 2020; 

-Reevaluarea modului de exercitare a atribuțiilor de către colegiul de 
conducere în perioada menționată mai sus; 

-Finalizarea procedurilor de ocupare prin numire a funcției de 
președinte al secției penale. 

Verificările au vizat activitatea desfăşurată în perioada 1.01.2020-
31.07.2020. 

B. Desfăşurarea controlului 
Verificările directe au fost efectuate în perioada stabilită prin ordinul 

menţionat în intervalul 21-25 septembrie 2020, potrivit procedurii 
reglementate de art. 120-122 din Regulamentul privind normele pentru 
efectuarea lucrărilor de inspecţie. 

Strategia de efectuare a controlului s-a stabilit în condiţiile reglementate 
de art. 118-119 din Regulament, iar derularea procedurii de control s-a realizat 
cu respectarea dispoziţiilor corespunzătoare din aceeaşi reglementare. 

După finalizarea verificărilor s-a procedat la prezentarea principalelor 
constatări şi a concluziilor preliminare conducerii instanţei, respectiv 
preşedintelui şi vicepreședintelui judecătoriei. 

Raportul de control a fost întocmit de către echipa de inspectori 
judiciari, conform structurii stabilite prin Ordinul nr. 94/12.08.2020 emis de 
inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare. 

Expunerea detaliată a constatărilor, prin prisma obiectivelor actului de 
control este cuprinsă în Anexa raportului, prezentul material cuprinzând 
verificările efectuate pe parcursul controlului de remediere. 

C. Expunerea constatărilor urmează structura recomandată a raportului 
de control astfel cum a fost stabilită în Ordinul inspectorului-șef. 

În ce privește finalizarea procedurilor de ocupare prin numire a funcției 
de președinte a secției penale (art. 1 alin. 2) lit. c) din Ordinul nr. 94/2020 emis 
de inspectorul-șef al Inspecției Judiciare), constatările se regăsesc în cuprinsul 
Secțiunii Organizarea eficientă a activității (folosirea adecvată a resurselor 
umane şi materiale, evaluarea necesităților, gestionarea situaţiilor de criză, 
raportul resurse investite - rezultate obținute, gestionarea informațiilor, 
organizarea pregătirii şi perfecționării profesionale şi repartizarea sarcinilor în 
cadrul instanţei), punctul 1.3. intitulat Măsuri privind ocuparea funcției de 
președinte al Secției penale din cadrul Judecătoriei Constanța.  
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CAPITOLUL II 
Constatări faptice 

 
 

A. Activitatea managerială desfăşurată în perioada de referinţă, de 
preşedintele instanţei, prin raportare la deficienţele constatate cu ocazia 
controlului anterior. 

Verificările referitoare la activitatea managerială a președintelui 
instanţei s-au raportat la perioada 1.01.2020-31.07.2020 şi la deficienţele 
identificate şi expuse în cuprinsul raportului de control anterior. 

Cadrul legal şi regulamentar de exercitarea a funcţiei de preşedinte al 
instanţei.  

Art. 43 alin. 1) şi 3), art. 46 şi art. 47 din Legea nr. 317/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 51 alin. 3-6 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 13 raportat la art. 7 alin. (1) lit. a) - i), k), l) şi p) - t) din Regulamentul 
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin HCSM nr. 
1375/2015. 

Aspecte introductive. 
În raport de obiectivele controlului, astfel cum au fost stabilite prin 

Ordinul nr. 94 din 12.08.2020 emis de inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare, 
reevaluarea activității manageriale a preşedintelui Judecătoriei Constanţa - 
funcție exercitată de domnul judecător ... – s-a raportat la deficiențele 
constatate cu ocazia controlului anterior și la perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2020 și 31 iulie 2020, astfel că analiza modului de exercitare a atribuțiilor 
specifice are în vedere acești parametrii. 

Domnul judecător ... se află în exercitarea funcției de președinte al 
Judecătoriei Constanța în continuarea mandatului de 3 ani, emis în baza HCSM 
nr. 767 din 04.07.2018. 

Prin Raportul întocmit în urma controlului efectuat la Judecătoria 
Constanța, dispus prin Ordinul nr. 47/14.03.2019 emis de inspectorul-şef al 
Inspecţiei Judiciare, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 85/15.05.2019 
s-au propus următoarele: analizarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 51 
alin. 2) lit. b) din Legea nr. 303/2004 republicată şi modificată şi a oportunității 
revocării din funcţie a preşedintelui Judecătoriei Constanţa – domnul judecător 
...; reevaluarea activităţii manageriale a preşedintelui, vicepreședintelui şi a 
modului de exercitare a atribuţiilor de către colegiul de conducere, în ipoteza 
în care se apreciază că nu este oportună revocarea din funcţie a preşedintelui 
Judecătoriei Constanţa în cadrul procedurii de control prevăzute de art. 112 
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alin. 1) lit. d) din Regulamentul privind normele de efectuare a lucrărilor de 
inspecţie, după trecerea unei perioade de 6 luni de la data aprobării raportului; 
finalizarea procedurilor de ocupare prin numire a funcţiei de preşedinte al 
Secţiei penale a Judecătoriei Constanţa. 

Prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii  nr. 1886/26.11.2019 a fost aprobat Raportul de control pentru 
verificarea modului de exercitare a atribuţiilor manageriale privind 
organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea 
responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale ale preşedintelui instanţei, 
vicepreședintelui, preşedinţilor de secţii, precum şi a modului de exercitare a 
atribuţiilor de către colegiul de conducere cu referire la Judecătoria Constanţa 
și s-a dispus în ceea ce îl privește pe președintele Judecătoriei Constanța 
efectuarea unui control pentru reevaluarea activității manageriale a 
preşedintelui, după trecerea perioadei de 6 luni de la data aprobării 
raportului. 

În perioada de referință care face obiectul prezentului raport de control 
respectiv 1 ianuarie 2020 – 31 iulie 2020, președintele Judecătoriei Constanța 
a exercitat și atribuții judiciare, funcționând în cadrul Secției penale a 
Judecătoriei Constanța. 

În exercitarea atribuţiilor judiciare pe timpul exercitării funcţiei de 
preşedinte al instanţei domnul judecător ... a beneficiat de o degrevare 
parţială stabilită prin hotărâri ale colegiului de conducere în procent de 30%. 

Exercitarea atribuțiilor specifice funcției de președinte al Judecătoriei 
Constanța 

Modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale specifice președintelui 
Judecătoriei Constanța, analizat structurat pe obiectivele controlului de 
remediere, astfel cum sunt specificate în art. 1 şi respectiv art. 2 lit. a) din 
Ordinul nr. 94/2020 al inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, prin raportare 
la deficiențele constate cu ocazia controlului inițial evidențiază o preocupare 
pentru remedierea deficiențelor constatate și reevaluarea actului 
managerial, pentru asigurarea unui climat organizațional funcțional și o 
relaționare în cadrul colectivului care să nu afecteze buna funcționare a 
instanței.  

Concluzia de mai sus este susținută de constatările faptice detaliate în 
Anexa la raportul de remediere fiind relevante în esență următoarele 
segmente ale activității specifice: 

1. Organizarea eficientă a activității (folosirea adecvată a resurselor 
umane şi materiale, evaluarea necesităților, gestionarea situaţiilor de criză, 
raportul resurse investite - rezultate obținute, gestionarea informațiilor, 
organizarea pregătirii şi perfecționării profesionale şi repartizarea sarcinilor 
în cadrul instanţei).  
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Președintele Judecătoriei Constanța a luat măsuri adecvate în scopul 
organizării şi bunei funcţionări a instanței în exercitarea responsabilităților 
prevăzute de art. 46 alin. 1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, transpuse în 
art. 7 alin. 1 lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, aplicabil conform art. 13 slin. 1) din aceeași reglementare. 
 1.1. Managementul resurselor materiale. Exercitarea atribuţiilor de 
administrare a instanţei 
 În exercitarea atribuțiilor prevăzute art. 43 alin. 3) din Legea nr. 
304/2004, privind administrarea instanţei, specifice președinților de 
judecătorii, cu ocazia controlului anterior efectuat la Judecătoria Constanța, 
aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1886 din 26 noiembrie 2019 nu au fost constatate 
neregularități sau deficiențe.  

Cu ocazia controlului de remediere s-a constatat că și în perioada de 
referință care face obiectul prezentului raport de control au fost luate măsurile 
specifice pentru asigurarea resurselor materiale, conform detaliilor expuse în 
Anexa la raport, nefiind identificate neregularități. Au fost luate toate măsurile 
specifice perioadei parcurse și adaptat actul decizional cerințelor. 

1.2. Managementul  resurselor umane  
În raportul de control anterior a fost evidențiată existența unei 

vulnerabilități în cadrul Judecătoriei Constanța, constând în numărul mare de 
posturi vacante de judecători și fluctuația constantă pentru aceeași categorie 
profesională, ca urmare a vacantării unor posturi sau imposibilității temporare 
de exercitare a funcției, în contextul unui volum mare de activitate și pe fondul 
unui management cu deficiențe al președintelui instanței - domnul judecător 
....    

Din perspectiva modului de exercitare a acestor atribuții, s-a apreciat că 
această vulnerabilitate impunea o abordare a actului managerial cu implicare 
majoră pe acest palier, o abordare proactivă, structurată și direcționată pe 
folosirea adecvată a resurselor umane, începând cu  adoptarea atitudinii 
adecvate de către conducerea instanței, un angajament clar comunicat și prin 
măsuri eficace și proporționale. 

Verificându-se modul de exercitare a acestei categorii de atribuții în 
cadrul prezentului control de remediere, s-a constatat că în perioada de 
referință analizată în cadrul prezentului control, președintele Judecătoriei 
Constanța a desfășurat activități care vizează ocuparea funcțiilor vacante la 
Judecătoria Constanța detaliate în Anexa la raport. 

Demersurile s-au concretizat în: participarea în data de 28 februarie 
2020 la o întâlnire la sediul Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru 
judecători, pentru discuții privind situația posturilor vacante în cadrul 
Judecătoriei Constanța, convocarea fiind realizată de conducerea Consiliului 
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Superior al Magistraturii ca urmare a protestelor judecătorilor din cadrul 
Judecătoriei Constanța; formularea solicitărilor pentru delegarea unor 
judecători la Judecătoria Constanța, o parte dintre solicitări fiind admise, 
ulterior dispunându-se prin hotărâri emise de către Secția pentru judecători 
transferul unor magistrați în cadrul acestei instanțe; formularea unei solicitări 
adresate Consiliului Superior al Magistraturii pentru alocarea a șase posturi 
vacante de judecător la Judecătoria Constanța la data anunțării concursului de 
admitere în magistratură, organizat în condițiile art. 33 din Legea nr. 
303/20014; demersuri adresate Curții de Apel Constanța prin care a solicitat, 
potrivit art. 57 alin. 1 din Legea 303/2004, analizarea posibilității delegării unor 
judecători cu grad de judecătorie de la alte instanțe din circumscripția Curții 
de Apel Constanța, dar și a unor judecători din afara circumscripției Curții de 
Apel Constanța, potrivit art. 57 alin. 2 din Legea nr. 303/2004; a emis avize 
negative pentru delegarea unor judecători de la Judecătoria Constanța către 
alte instanțe. 

1.3. Măsuri privind ocuparea funcției de președinte al Secției penale 
din cadrul Judecătoriei Constanța;  

Conform art. 1 alin. 2) lit. c) din Ordinul nr. 94/2020 emis de inspectorul 
șef al Inspecției Judiciare controlul de remediere dispus la Judecătoria 
Constanța vizează și finalizarea procedurilor de ocupare prin numire a funcției 
de președinte a secției penale. 

Funcția de președinte al Secției pentru cauze penale a Judecătoriei 
Constanța este vacantă din data de 01.12.2017, fiind ocupată temporar prin 
delegare sau fiind delegate atribuțiile specifice acestei secții. 

Verificările directe efectuate în analiza acestui obiectiv au evidențiat că, 
la data efectuării prezentului act de control, funcția de președinte al Secției 
penale din cadrul Judecătoriei Constanța este ocupată prin delegare de către 
domnul judecător .....  

Măsura delegării a fost dispusă prin Hotărârea nr. 737 din data de 14 
mai 2020 a Secției pentru judecători, începând cu data de 15.05.2020, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

Potrivit datelor puse la dispoziție de Judecătoria Constanța, la data de 
22 aprilie 2020 domnul judecător ... și-a exprimat acceptul de a fi delegat în 
funcția de președinte al Secției penale din cadrul Judecătoriei Constanța, 
opțiune exprimată și de un alt judecător care funcționează în cadrul aceleiași 
secții. S-au realizat opțiunile specifice, respectiv consultarea judecătorilor 
Secției penale, iar prin Hotărârea nr. 16/23.04.2020 a Colegiului de conducere 
al Judecătoriei Constanța a fost avizată favorabil, cu majoritate, delegarea 
domnului judecător ... în funcția de președinte al Secției penale a Judecătoriei 
Constanța. 

Rezultă din argumentarea solicitării formulate că la baza întocmirii 
propunerii s-a avut în vedere faptul că domnul judecător ... manifestă o bună 
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comunicare cu personalul instanței și că a mai deținut funcția de președinte al 
Secției penale, având experiență managerială, fiind anterior delegat în această 
funcție prin Hotărârea nr. 1290/21 septembrie 2018 a Consiliului Superior al 
Magistraturii – Secția pentru judecători.  

Președintele Judecătoriei Constanța a efectuat demersurile ulterioare 
specifice pentru delegarea în funcție, Secția pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii dispunând măsura delegării prin Hotărârea nr. 737 
din data de 14 mai 2020 la care s-a făcut referire mai sus. 

Potrivit precizărilor președintelui Judecătoriei Constanța s-a solicitat 
ocuparea funcției de președinte al Secției pentru cauze penale din cadrul 
Judecătoriei Constanța prin delegare, având în vedere faptul că niciunul dintre 
judecătorii care și-au exprimat opțiunea de a exercita această funcție nu 
îndeplineau condițiile de vechime prevăzute de lege pentru ocuparea funcției 
prin numire la data formulării solicitărilor de delegare. 

În cadrul discuțiilor în procedura verificărilor directe, președintele 
delegat al Secției pentru cauze penale al Judecătoriei Constanța - domnul 
judecător ... - a precizat că își va exprima acordul privind delegarea pe funcție 
în continuare după încetarea prezentului mandat și că îndeplinește condițiile 
de vechime pentru numire în funcție în anul 2021.  

Se impune reevaluarea situației pe măsură ce se îndeplinesc cerințele 
privind vechimea unor judecători care își exprimă opțiunea pentru ocuparea 
funcției și continuarea demersurilor pentru ocuparea funcției  de președinte 
al Secției penale prin numire, continuitatea în exercitarea atribuțiilor 
specifice unei funcții de conducere fiind o garanție a eficienței manageriale.  

1.4. Exercitarea atribuțiilor manageriale privind organizarea şi 
funcționarea Judecătoriei Constanţa.  

În raportul de control anterior au fost evidențiate deficiențe din 
perspectiva modului de exercitare a atribuțiilor manageriale privind 
organizarea și funcționarea instanței, imputabile președintelui în funcție al 
Judecătoriei Constanța – domnul judecător ....  

1.4.1. În categoria deficiențelor identificate în ceea ce privește modul 
de exercitare a atribuțiilor prevăzute la art. 13 alin. 1) raportat la art. 7 alin. 1) 
lit. a) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, cu 
efecte defavorabile și impact negativ în ceea ce privește climatul 
organizațional, dar și în ceea ce privește prestigiul instanței s-au reținut în 
esență următoarele aspecte: luarea unor măsuri neconforme dispozițiilor 
Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, ale altor 
reglementări, inconsecvența în măsurile dispuse sau instituirea unor măsuri 
care au impus intervenția constantă a conducerii instanțelor ierarhic 
superioare, fapt care s-a apreciat că pune în discuție, în mod obiectiv, lipsa de 
eficiență a actului managerial exercitat.  
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S-au analizat și exemplificat în acest context în Raportul de control 
anterior măsuri dispuse de președintele Judecătoriei Constanța care pun în 
discuție nerespectarea dispozițiilor Regulamentului de ordine interioară al 
instanțelor judecătorești aprobat prin HCSM nr.1375/2015 fiind menționate 
punctual deciziile care se încadrează în această categorie.  

Aceste decizii au fost revocate de emitent sau, după caz, au fost 
suspendate în cadrul procedurilor judiciare, astfel că la data efectuării 
prezentului act de control nu mai produceau efecte, nefiind justificate alte 
măsuri din această perspectivă în procedura remedierilor.  

1.4.2. În raportul de control anterior s-a reținut în sarcina președintelui 
Judecătoriei Constanța, ca deficiență din perspectiva modului de exercitare a 
atribuțiilor manageriale privind organizarea și funcționarea instanței faptul că 
a dispus măsuri prin ordine de serviciu, fără o analiză prealabilă a activităţii 
judecătorului vizat, deși era o premisă necesară unei decizii corecte şi 
fundamentate, având în vedere dispoziţiile art. 13 alin. 1) raportat la art. 7 lit. 
s) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu 
consecința contestării actului decizional de către judecătorul în cauză.  

Cu ocazia controlului de remediere nu au fost identificate situații 
similare care să genereze controverse majore între judecători și președintele 
instanței sau situații de contestare în instanță a acestor categorii de acte 
emise de președintele Judecătoriei Constanța. 

În majoritatea situaților, judecătorii au fost consultați în prealabil 
stabilirii atribuțiilor altele decât cele privind activitatea de judecată, de regulă 
prin intermediul președinților de secții. 

În cadrul discuțiilor purtate cu judecătorii cu ocazia controlului de 
remediere au fost semnalate și situații cu caracter izolat în care judecătorii nu 
au fost consultați la stabilirea atribuțiilor altele decât cele care vizează 
judiciară. Omisiunea consultării direct sau indirect, prin intermediul 
președinților de secții a fost percepută de judecătorii în cauză ca reprezentând 
o lipsă de comunicare sau transparență în luarea deciziilor. Nu au fost 
semnalate nici în aceste cazuri alte consecințe sau obiecții în ceea ce privește 
atribuțiile care le-au fost stabilite, altele decât cele privind activitatea de 
judecată. 

În cadrul controlului de remediere s-a semnalat o altă situație în același 
context, detaliată în Anexa la raport, constând în stabilirea în sarcina unui 
judecător a atribuțiilor specifice președintelui de Secție civilă, în condițiile în 
care, în prealabil, fiind consultat, judecătorul în cauză nu și-a exprimat acordul 
în sensul exercitării acestor atribuții.  

Criteriul avut în vedere în desemnarea judecătorului care exercită 
aceste atribuții l-a constituit, conform celor menționate în decizie, faptul că „a 
mai îndeplinit activități administrative care au vizat aspecte generale de 
conducere a instanței”. 
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Ca urmare a cererii judecătorului desemnat, măsura a fost 
reconsiderată printr-o decizie ulterioară (menționată în Anexa la raport), 
stabilindu-se ca, în perioada menționată în decizie, în care președintele secției 
civile lipsește motivat de la instanță, atribuțiile acestuia să fie exercitate de 
judecătorii secției civile menționați în planificarea de permanență aprobată 
prin hotărâre a Colegiului de conducere.  

S-a constatat în cursul controlului de remediere preocuparea 
președintelui instanței de a înlătura deficiențele constatate anterior în ceea ce 
privește modalitatea de exercitare a atribuției prevăzute de art. 13 alin. 1) 
raportat la art. 7 alin. 1) lit. l) din Regulamentul de ordine interioară al 
instanțelor judecătorești, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015 și pentru 
aplicarea criteriilor prevăzute de art. 7 lit. s) din aceeași reglementare. 

Situațiile în care nu a realizat consultarea judecătorilor direct sau prin 
intermediul președinților de secții au avut caracter izolat și nu au generat 
consecințe de natură a afecta activitatea judecătorilor sau activitatea 
instanței. Nu s-au semnalat dezechilibre în ceea ce privește atribuțiile stabilite 
în sarcina judecătorilor altele decât cele privind activitatea de judecată iar 
actele emise în exercitarea acestei atribuții au respectat în esență dispozițiile 
regulamentare. 

În situația exemplificată mai sus, președintele Judecătoriei Constanța a 
manifestat receptivitate, reconsiderând o măsură la solicitarea judecătorului, 
fapt care relevă o mai mare disponibilitate în comunicare și preocupare pentru 
îmbunătățirea comunicării în cadrul instanței. 

Această modalitate de abordare, chiar dacă este perfectibilă și se 
justifică a fi extinsă cu privire la toți judecătorii instanței, a condus la evitarea 
măsurilor de contestare a ordinelor și deciziilor emise în perioada de referință 
care face obiectul controlului în exercitarea atribuțiilor manageriale analizate 
la prezenta secțiune. 

Se recomandă însă președintelui Judecătoriei Constanța și în continuare 
cerința unei analize detaliate înaintea emiterii actului decizional, o 
fundamentare corespunzătoare la momentul emiterii deciziei pentru 
evitarea situațiilor în care revine asupra deciziilor chiar și implicit, pentru 
consolidarea încrederii în actul managerial cu privire la care un număr 
suficient de mare dintre judecători au exprimat în continuare rezerve în 
cadrul discuțiilor directe. 

2. Comportamentul și comunicarea (comportamentul şi comunicarea 
cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justiţiabilii, persoanele 
implicate în actul de justiţie, alte instituţii, mass-media, asigurarea accesului 
la informaţiile de interes public din cadrul instanţei şi transparenţa actului 
de conducere). 
         2.1. Comportamentul și comunicarea în cadrul instanței. 
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        2.1.1. În raportul de control anterior s-a reținut că ulterior preluării 
mandatului de președinte de către actualul președinte al Judecătoriei 
Constanța – domnul judecător ..., au fost semnalate probleme privind 
comunicarea președintelui judecătoriei cu vicepreședintele instanței, cu 
colegiul de conducere sau cu alți judecători; în cadrul discuțiilor cu judecătorii 
instanței, cu președintele, vicepreședintele și președinții instanțelor ierarhic 
superioare - Curtea de Apel Constanța și Tribunalul - Constanța, a reieșit că 
situația conflictuală a persistat și la momentul efectuării controlului respectiv. 

Conform celor reținute în raportul aprobat de Secția pentru judecători 
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, conflictul a fost generat de 
faptul că, la solicitarea de degrevare suplimentară față de cea stabilită pentru 
președintele instanței, formulată în prima ședință a colegiului de conducere al 
Judecătoriei Constanța la care a participat, domnul judecător ... s-a lovit de 
refuzul colegiului de conducere, iar măsurile dispuse prin deciziile analizate în 
raport au născut în instanță aparența că domnul judecător ... ar lua măsuri 
administrative tocmai în considerarea persoanelor care se opun solicitărilor 
formulate.  

S-a constatat la momentul respectiv existența unui climat organizațional 
afectat, inadecvat exigențelor specifice unei instanțe judecătorești și din 
perspectiva modului în președintele Judecătoriei Constanța – domnul 
judecător ... a înțeles să își impună autoritatea funcțională în instanță, prin 
emiterea unor acte decizionale lipsite de fundamentare, prin formularea de 
sesizări succesive adresate Inspecției Judiciare împotriva membrilor colegiului 
de conducere în cazurile în care nu au subscris argumentelor de fapt şi de drept 
avute în vedere de ceilalţi membri la adoptarea hotărârilor, în detrimentul 
propriilor argumente, sau chiar prin inițierea unor proceduri judiciare 
îndreptate hotărârilor colegiului de conducere, în condițiile în care, în calitate 
de preşedinte al instanţei este şi membru de drept al colegiului de conducere. 

Verificările efectuate în controlul de remediere în ceea ce privește 
comportamentul și comunicarea au constat în discuții cu toți judecătorii 
instanței privind modul de relaționare profesională a președintelui 
Judecătoriei Constanța cu judecătorii, vicepreședintele instanței și celelalte 
categorii de personal din cadrul instanței, aspectele semnalate fiind corelate 
cu constatările care rezultă din actele emise în exercitarea atribuțiilor 
manageriale; s-au purtat discuții punctuale cu președintele și vicepreședintele 
Judecătoriei Constanța pe fiecare dintre aspectele semnalate în cadrul 
discuțiilor cu judecătorii privind modul de relaționare.   Au fost de 
asemenea solicitate puncte de vedere președintelui Curții de Apel Constanța 
– domnul judecător ... și conducerii Tribunalului Constanța prin vicepreședinte 
..., fiind transmis și punctul de vedere al domnului judecător ....   

2.1.2. Verificările directe efectuate în cursul controlului de remediere 
au evidențiat ca notă generală o altă stare de fapt din perspectiva 
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comportamentului și comunicării președintelui Judecătoriei Constanța – 
domnul judecător ... în cadrul instanței.  

S-a subliniat aproape în mod unanim în cadrul discuțiilor cu judecătorii 
faptul că s-a reușit o atenuare a conflictelor în cadrul instanței dintre 
președinte și judecători precum și cele dintre președinte și vicepreședinte ca 
urmare a constatărilor din Raportul de control anterior; că președintele și-a 
reconsiderat în mare măsură atitudinea și că cel puțin la nivel de aparențe nu 
mai există situații conflictuale de gravitatea celor menționate în raportul de 
control anterior; că nu au existat măsuri dispuse de președinte care să fie 
contestate. 

S-a semnalat în general o îmbunătățire a climatului organizațional ca 
urmare a controlului anterior efectuat la Judecătoria Constanța, potrivit 
opiniilor exprimate de judecători, constatările din Raportul de control anterior 
asigurând președintelui instanței suportul necesar pentru a conștientiza 
disfuncționalitățile și erorile comise în exercitarea atribuțiilor manageriale.  

S-au exprimat și opinii cu caracter izolat în sensul că atenuarea 
conflictelor între președinte și vicepreședinte a intervenit doar la nivel formal, 
că relațiile de comunicare dintre președinte și unii judecători se derulează 
greoi, că nu există o comunicare unitară la nivelul Judecătoriei Constanța și că 
aparent atitudinea președintelui instanței este una de susținere dar că în 
concret nu a făcut nimic, exemplificându-se afirmația prin o presupusă 
neimplicare în rezolvarea problemei resurselor umane.  

Nu s-a confirmat în urma verificărilor susținerea privind neimplicarea în 
rezolvarea problemei resurselor umane, fapt care rezultă din constatările 
detaliate în Anexa la raport privind demersurile efectuate din această 
perspectivă. Neparticiparea președintelui instanței la acțiunea de protest 
derulată la Judecătoria Constanța ca urmare a delegării/transferului unor 
judecători la alte instanțe nu poate fi asimilată unei asemenea conduite ca de 
altfel nici punctele de vedere exprimate în ceea ce privește aceste măsuri. 

Contrar opiniilor izolate exprimate, președintele Judecătoriei Constanța 
a efectuat demersuri în exercitarea atribuțiilor privind managementului 
resurselor umane, datele prezentate în Anexa la raport confirmând acest 
punct de vedere. 

S-au exprimat și opinii cu caracter izolat în sensul că președintele 
Judecătoriei Constanța urmărește doar „salvgardarea intereselor personale”, 
exemplificându-se în sprijinul afirmației faptul că a consultat judecătorii dacă 
să dea decizii ca grefierii să redacteze, că a dat decizie doar pentru el și că are 
doi grefieri care îi redactează hotărârile iar urmare a acestui fapt are cele mai 
multe hotărâri casate trimise spre rejudecare; că nu manifestă disponibilitate 
în rezolvarea problemelor și că nici nu ar avea pregătirea necesară; că 
manifestă pasivitate și o insuficientă implicare și relaționare cu judecătorii.  
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Verificându-se aspectele semnalate în controlul de remediere s-a 
confirmat faptul că președintele Judecătoriei Constanța – domnul judecător ... 
a desemnat la nivel informal un grefier din cadrul serviciului de registratură, 
care îi asigură redactarea unor hotărâri pe baza unui model pus la dispoziție, 
în cauze simple, în principal încheieri pronunțate în faza de cameră 
preliminară. Verificările efectuate au evidențiat că grefierul în cauză nu are 
menționate în fișa postului atribuții de această natură, nu au fost emise acte 
cu caracter decizional care să concretizeze exercitarea acestor atribuții, 
activitatea desfășurându-se la nivel informal. 

Situația menționată mai sus a fost confirmată în cadrul discuțiilor și de 
președintele instanței, domnul judecător ..., cu precizarea că a menționat că 
este vorba exclusiv despre încheieri de cameră preliminară care sunt încheieri 
standard; că nu a formalizat aceste atribuții considerând că se integrează în 
formularea generică din fișa postului în sensul că exercită orice alte atribuții 
de serviciu date de președintele instanței și că au beneficiat de același suport 
și alți judecători în funcție de volumul de activitate, cu privire la aceștia fiind 
emise note interne.  

Nu s-a confirmat susținerea privind consecințele măsurii dispuse în 
sensul că președintele Judecătoriei Constanța ar avea cel mai mare procent de 
casare a hotărârilor cu trimitere spre rejudecare, numărul hotărârilor 
pronunțate de domnul judecător ..., casate cu trimitere spre rejudecare 
situându-se în media pe instanță, existând alte completuri care au înregistrat 
un procent de casare mai ridicat la acest indicator. 

Aspectul sesizat evidențiază însă o vulnerabilitate a actului managerial. 
Omisiunea formalizării acestei atribuții și integrării în fișa postului grefierului 
în cauză, menționat în Anexa la raport (în ordine de serviciu, note interne sau 
decizii), generează interpretări și percepții diferite în rândul judecătorilor, care 
afectează climatul organizațional și autoritatea formală a președintelui 
Judecătoriei Constanța. Formularea generică la care face referire președintele 
instanței, inserată în fișa postului „Îndeplinește în limita funcției orice alte 
sarcini de serviciu date de președintele instanței/președintele de secție, de 
judecătorul delegat la compartimentul registratură”, nu acoperă sfera 
atribuțiilor stabilite la nivel informal de președintele Judecătoriei Constanța în 
sarcina grefierului care este delegat la compartimentul registratură și are 
menționate în fișa postului atribuțiile prevăzute de art. 63 din Regulamentul 
de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin HCSM nr. 
1375/2015. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât, în alte cazuri care nu îl vizează, a emis 
note interne privind exercitarea acestor atribuții de către grefieri. 

Atribuția de a „tehnoredacta lucrările repartizate de conducerea 
instanței și hotărârile judecătorești, iar la solicitarea membrilor completului de 
judecată și sub îndrumarea acestora și proiecte de hotărâri, pe baza modelului 
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dat de aceștia (…)” este reglementată în art. 53 alin. 1) lit. h) din Regulamentul 
de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin HCSM nr. 
1375/2015 ca atribuție specifică grefierilor de ședință astfel că, în măsura în 
care s-a apreciat că această atribuție poate fi exercitată și de grefierul delegat 
la compartimentul registratură, era necesară inserarea acestei atribuții și în 
fișa postului, nefiind specifică postului pe care îl ocupă. 

Afirmațiile în cursul controlului de remediere în sensul că președintele 
Judecătoriei Constanța nu ar manifesta disponibilitate în rezolvarea 
problemelor, că nu ar avea pregătirea necesară, că manifestă pasivitate și o 
insuficientă implicare și relaționare cu judecătorii au avut caracter relativ 
izolat. Dată fiind ponderea redusă în ansamblul opiniilor generale, care 
conturează dincolo de orice dubiu îmbunătățirea climatului organizațional, 
comparativ cu perioada anterioară care a făcut obiectul primului act de 
control, opiniile izolate nu pot fundamenta o concluzie, cu atât mai mult cu 
cât nu au fost confirmate prin elemente obiective și date certe.  

Chiar și autorii acestor opinii izolate au precizat că modul de relaționare 
al președintelui instanței cu judecătorii, cu vicepreședintele instanței, modul 
de exercitare atribuțiilor manageriale nu au afectat bunul mers al instanței în 
perioada de referință analizată, care face obiectul controlului de remediere și 
că s-a semnalat o îmbunătățire a relaționării cel puțin la nivel de aparență. 

S-a constatat o îmbunătățire a modului de relaționare între președinte 
și judecătorii membri ai colegiului de conducere, modalitatea de desfășurare 
a ședințelor de colegiu fiind în mod evident reconsiderată față de situația 
existentă în perioada de referință care a făcut obiectul controlului anterior. 

2.1.3. Relațiile furnizate de conducerile instanțelor ierarhic superioare – 
Curtea de Apel Constanța și Tribunalul Constanța în cursul controlului de 
remediere, conturează în ceea ce privește comunicarea organizațională în 
cadrul Judecătoriei Constanța o îmbunătățire vizibilă după prezentarea 
concluziilor Inspecției Judiciare în urma primului raport.  

În ceea ce privește relaționarea în cadrul instanței, potrivit relațiilor 
puse la dispoziție de Tribunalul Constanța, în esenţă, comportamentul şi 
comunicarea domnului preşedinte ... cu judecătorii şi cu personalul auxiliar şi 
conex al Judecătoriei Constanţa a fost unul corect deontologic, cu excepţia 
notabilă a raporturilor constant conflictuale cu vicepreşedintele Judecătoriei 
care au și fost evidențiate în raportul de control anterior.  

S-a concluzionat în ceea ce privește comunicarea în cadrul instanței că 
domnul judecător ... nu are un obicei din a se comporta şi a comunica cu 
încălcarea normelor deontologice. 

S-a subliniat în nota de relații prezentată de conducerea Tribunalului 
Constanța faptul că atmosfera în cadrul Judecătoriei Constanța nu mai este 
atât de tensionată, după cum nu mai există o polarizare atât de evidentă/aflată 
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în conflict, cu consecințe negative a grupurilor de susținători ai celor doi factori 
de conducere. 

S-a remarcat în același context faptul că judecătorii și-au concentrat 
eforturile în perioada de referință analizată pe desfășurarea activităților de 
judecată, reducerea stocului de redactări restante, pe luarea măsurilor de 
evitare a îmbolnăvirii, climatul organizațional general fiind, potrivit punctului 
de vedere exprimat de conducerea Tribunalului Constanța, în prezent, bun și 
foarte bun.    

S-a conturat, în urma discuțiilor în același cadru, ideea persistenței unor 
dificultăți în comunicare între președinte și vicepreședinte, fiind exemplificat 
un episod (detaliat în Anexa la raport), desfășurat în perioada 19-20 
septembrie 2020, când s-au impus măsuri punctuale specifice în cadrul 
instanței ca urmare a incidenței unui caz de infectare cu virusul SARS – COVID 
19 la Judecătoria Constanța. Ca urmare a lipsei de comunicare între președinte 
și vicepreședintele Judecătoriei Constanța se desfăşurau în paralel activităţi şi 
se adoptau în paralel măsuri de dezinsecţie a instanţei, fără ca cei doi factori 
de decizie a Judecătoriei Constanţa să comunice între ei sau să încunoștințeze 
conducerile celor două instanţe ierarhic superioare despre măsurile dispuse. 

Episodul detaliat în Anexa la raport evidențiază faptul că subzistă în 
continuare o breșă în comunicarea dintre președinte și vicepreședinte, care, 
însă, cel puțin în perioada de referință analizată în cadrul controlului de 
remediere nu a fost de natură să afecteze buna funcționare a instanței. Rezultă 
în urma unei analize corelate a tuturor punctelor de vedere exprimate că, în 
mod evident situația s-a îmbunătățit comparativ cu perioada controlului 
anterior, cel puțin la nivel formal, sens în care, fiecare dintre cei doi implicați 
au făcut eforturi.  

Această concluzie a fost confirmată și în cadrul discuțiilor directe cu 
președintele și vicepreședintele Judecătoriei Constanța, judecătorii 
manifestându-și disponibilitatea de a colabora și a relaționa în scopul bunei 
funcționări a instanței, afirmând că au colaborat și după controlul anterior 
derulat la Judecătoria Constanța.  

Constatările în urma verificărilor specifice procedurii controlului de 
remediere conturează concluzia că starea conflictuală existentă anterior la 
Judecătoria Constanța nu mai persistă, că disfuncțiile în ceea ce privește 
comunicarea între cei doi factori de decizie s-au atenuat considerabil, că nu 
este afectat climatul organizațional, buna funcționare a instanței sau prestigiul 
actului de justiție din perspectiva modului de relaționare în cadrul instanței, 
chiar dacă mai subzistă nemulțumiri privind actele decizionale luate sau 
sincope în comunicarea președintelui și vicepreședintelui instanței.  

Un rol important în atenuarea stării conflictuale l-a avut faptul că în 
acțiunile întreprinse președintele instanței a manifestat preocupare pentru 
emiterea unor acte decizionale conforme dispozițiilor regulamentare, că și-a 
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reconsiderat modul de exprimare în relaționarea în cadrul instanței şi a făcut 
eforturi de a comunica în mod adecvat, cel puțin la nivel formal, cu colegii cu 
care a avut conflicte anterior. 

În raport de observațiile judecătorilor în ceea ce privește modul de 
relaționare al președintelui instanței, constatările directe în cadrul procedurii 
specifice controlului de remediere determină concluzia că barierele de 
comunicare și cooperare în cadrul colectivului (care mai persistă la această 
dată) pot fi depășite prin asigurarea transparenței actului decizional, 
evitarea dublului discurs și fundamentarea actului decizional pentru a se 
evita situațiile de inconsecvență în ceea ce privește măsurile dispuse. 

2.2. Comportamentul și comunicarea președintelui Judecătoriei 
Constanța cu instanțele ierarhic superioare și alte instituții. 

Constatările în ceea ce privește comunicarea instituțională din 
perspectiva exercitării atribuțiilor specifice funcției de președinte al instanței 
sunt fundamentate pe relațiile furnizate de conducerea instanțelor ierarhic 
superioare – Curtea de Apel Constanța și Tribunalul Constanța și pe analiza 
documentelor încheiate în cadrul acestor relaționări.    

În colaborarea cu Curtea de Apel Constanța - instanță la care 
președintele Judecătoriei Constanța a și funcționat înaintea numirii în funcție 
- nu au fost constatate disfuncționalități, rezultând că domnul președinte ... 
are o bună relaționare cu președintele Curții de Apel Constanța - domnul 
judecător ....   

În ce priveşte comportamentul şi comunicarea preşedintelui 
Judecătoriei Constanţa ... cu conducerea Tribunalului Constanţa,  s-au 
semnalat deficiențe de relaționare. Președintele Judecătoriei Constanța nu a 
manifestat disponibilitatea de a comunica măsurile corespunzătoare dispuse 
în aplicarea actelor decizionale emise de  conducerea Tribunalului Constanţa, 
privind coordonare a activităţilor de prevenţie, precum şi după apariţia Legii 
nr. 136/2020. 

Nu a comunicat Tribunalului Constanța deciziile de punere în aplicare a 
măsurilor dispuse, modul de implementare la nivelul Judecătoriei Constanţa, 
deși au fost luate măsurile corespunzătoare iar obligația comunicării subzista 
în considerarea raporturilor dintre cele două instanțe, astfel cum sunt definite 
prin art. 36 alin. 2) din Legea nr. 304/2004 priind organizarea judiciară, 
transpuse în art. 9 alin. 1) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015. 

Exigențele minime ale comunicării instituționale impuneau această 
măsură iar atribuțiile tribunalelor de coordonare și control privind 
administrarea instanțelor din circumscripție impuneau cu caracter obligatoriu 
necesitatea comunicării modului de implementare la nivelul Judecătoriei 
Constanţa a măsurilor luate în aplicarea deciziilor emise de președintele 
Tribunalului Constanța.  
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Se remarcă prin urmare o deficiență de relaționare a domnului 
președinte ... cu președintele Tribunalului Constanța, care, de altfel, în ceea ce 
privește parametrii generali ai comunicării, a semnalat o pasivitate totală din 
partea domnului preşedinte ..., episodul semnalat mai sus confirmând această 
opinie. 

S-a exemplificat punctul de vedere exprimat și prin aceea că, în unele 
rânduri, președintele Judecătoriei Constanța – domnul judecător ... nu a fost 
găsit la telefon, așa încât comunicarea s-a realizat cu doamna vicepreşedinte 
..., cu grefierul-şef ..., cu grefierul ..., cu președinții de secție când a fost cazul, 
și chiar cu judecătorii si personalul auxiliar direct, în legătură cu lucrările lor, 
cu motivările etc.  

Potrivit datelor puse la dispoziție de președintele Tribunalului 
Constanța, problemele punctuale asupra cărora comunicarea s-a purtat 
exclusiv cu doamna vicepreşedinte ... în condițiile menționate mai sus au fost: 
trierea dosarelor în port; instalarea panourilor de plexiglass; instalarea 
sistemelor video; tabletele necesare desfășurării litigiilor în temeiul Legii nr. 
136/2020; dezinfectarea și regulile de respectat; colectarea adreselor mail de 
la instituții pentru operaționalizare TDS. 

Se justifică față de constatările de mai sus, reconsiderarea poziției 
președintelui Judecătoriei Constanța în relaționarea cu conducerea 
Tribunalului Constanța, în limitele raporturilor ierarhice consacrate la nivel 
legislativ, în condițiile în care președintele tribunalului are atribuții de 
coordonare și control privind administrarea inclusiv a judecătoriilor din 
circumscripție.   

În ceea ce priveşte comportamentul şi comunicarea preşedintelui 
Judecătoriei Constanţa – domnul judecător ... cu vicepreşedintele Tribunalului 
Constanța – doamna judecător ..., pe durata exercitării funcţiei de preşedinte 
delegat al instanței nu au fost semnalate aspecte majore sau disfuncționalități. 

3. Asumarea responsabilităților (îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în 
domeniul justiţiei şi respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după 
caz, al repartizării pe criterii obiective a cauzelor) 

3.1. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente prin 
raportare la deficiențele constatate cu ocazia controlului anterior.  

În raportul de control aprobat au fost identificate deficiențe cu privire 
la anumite componente ale actului managerial, care au fost verificate punctual 
în controlul de remediere, după cum urmează: 

a) exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 7 lit. c) Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 
1375/2015 

În raportul de control anterior deficiențele identificate din perspectiva 
modului de exercitare a acestei atribuții, rezidă în următoarele: nu au fost 
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efectuate activităţi proprii și nemijlocite de control; s-a remarcat o rezervă a 
președintelui Judecătoriei Constanța – domnul judecător ... în exercitarea 
acestei atribuții, declinându-și responsabilitatea efectuării unor verificări 
personal și în ipoteza în care s-a formulat o solicitare cu acest specific de 
Curtea de Apel Constanța; s-a relevat tendinţa de derobare de la asumarea 
responsabilităţilor specifice funcţiei de conducere și lipsa de implicare directă 
în efectuarea unor verificări sau a actelor de control. 

Verificările efectuate în cadrul controlului de remediere au evidențiat 
că în perioada de referință analizată președintele Judecătoriei Constanța – 
domnul judecător ... a efectuat activități de verificare și control consemnate în 
registrele de control ale secțiilor, valorificate prin emiterea unor acte 
decizionale, conform detaliilor expuse în Anexa la raport.   

b) În ceea ce priveşte atribuţia reglementată de art. 13 alin. 1) raportat 
la art. 7 lit. f) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, privind înfiinţarea şi 
desfiinţarea completelor specializate ale secţiilor instanţei. 

Au fost reținute în raportul de control anterior deficiențe în ceea ce 
privește exercitarea acestei atribuții constând în inconsecvenţa actelor 
decizionale emise în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 13 alin. 1) 
raportat la art. 7 alin. 1) lit. f) din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti aprobat prin HCSM nr. 1375/2015 privind înfiinţarea 
şi desfiinţarea completelor specializate și în nerespectarea cerinţelor 
prevăzute de normele de reglementare în această materie. 

Verificările efectuate în cadrul controlului de remediere au evidențiat 
că în perioada de referință analizată nu au mai fost identificate practici similare 
sau neconforme cu dispozițiile regulamentare. Exercitarea atribuției prevăzute 
de dispozițiile regulamentare citate mai sus s-a realizat în condițiile prevăzute 
de art. 7 alin. 4) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, fiind emise în prealabil 
hotărâri ale colegiului de conducere potrivit exemplificărilor din Anexa la 
raport. 

c) În ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 13 alin. 1) 
raportat la art. 7 alin. 1) lit. h) privind desemnarea vicepreşedintelui sau, după 
caz a judecătorului care îl înlocuiește când lipseşte de la instanţă şi în toate 
situaţiile de imposibilitate de exercitare a funcţiei: 

S-a reținut în raportul de control anterior că domnul judecător ...- 
preşedintele Judecătoriei Constanţa, în exercitarea acestor atribuţii a emis  
decizia nr. .../01.11.2018  prin care, în temeiul art. 13 alin. 1) raportat la art. 7 
lit. h) şi art. 8 alin. 3) şi 6) din Regulamentului de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești aprobat prin HCSM nr.1375/2015 se dispune la art. 1 
următoarele: „În cazul în care preşedintele instanţei lipseşte, atribuţiile 
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acestuia se exercită de preşedintele secţiei civile, respectiv de domnul 
judecător ...”.  

S-a apreciat că o asemenea abordare a exerciţiului managerial a fost de 
natură a acutiza situaţia conflictuală existentă în cadrul instanţei, fapt care 
contravine în mod direct intereselor bunei funcţionări a Judecătoriei 
Constanţa şi alterează climatul organizaţional, că reliefează în acelaşi timp o 
inabilitate în exercitarea managementului instanţei, autoritatea formală a 
preşedintelui instanţei, capacitatea acestuia de a decide, fiind subordonată 
dispoziţiilor legale şi regulamentare. 

Măsura dispusă prin decizia menționată mai sus nu a fost reconsiderată 
nici la data controlului de remediere. 

d) Exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 13 alin. 1) raportat la art. 7 
alin. 1) lit. e) privind repartizarea, organizarea şi controlul personalului din 
cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei: 

Neregularitățile reținute din această perspectivă în raportul de control 
anterior au vizat nesocotirea dispoziţiilor art. 43 alin. 2) din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin HCSM nr. 
1375/2015, care prevede că atribuţiile personalului auxiliar de specialitate şi 
conex sunt cuprinse în fişele posturilor, întocmite de conducătorul 
compartimentului în care acesta funcţionează. 

În cursul controlului de remediere s-au constatat neregularităţi din 
aceeași perspectivă, prin omisiunea inserării în fișa postului a tuturor 
atribuțiilor specifice stabilite în sarcina grefierului delegat la registratură care, 
la nivel informal exercită atribuțiile prevăzute de art. 53 alin. 1) lit. h) din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 
HCSM nr. 1375/2015.  

Conform detaliilor din Anexa la raport, grefierul în cauză nu are 
menționate în fișa postului atribuții de această natură, nu au fost emise acte 
cu caracter decizional care să concretizeze exercitarea acestor atribuții, 
activitatea desfășurându-se la nivel informal, fiind menționate în fișa postului 
exclusiv atribuțiile prevăzute de art. 63 din Regulamentul de ordine interioară 
al instanțelor judecătorești aprobat prin HCSM nr. 1375/2015. 

Nu au fost sesizate în cadrul controlului de remediere alte deficiențe din 
perspectiva îndeplinirii atribuţiilor privind repartizarea, organizarea şi 
controlul personalului din cadrul compartimentelor auxiliare ale instanţei, 
fiind exercitate și activități de control nemijlocit de președintele instanței 
astfel cum rezultă din expunerea de mai sus.  

e) exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 24 din HCSM nr. 325/2005 
pentru aprobarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi 
procurorilor: 
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În cadrul actului de control anterior, au fost identificate deficienţe şi în 
ce priveşte exercitarea acestei atribuţii, remarcându-se inconsecvenţă în 
modul de soluţionare a cererilor de acordare a concediilor judecătorilor. 

În cursul controlului de remediere nu au fost identificate neregularități 
din această perspectivă și nu au fost semnalate în cursul discuțiilor aspecte 
care pun în discuție modul de îndeplinire a celorlalte responsabilități specifice 
funcției de președinte, prevăzute de alte dispoziții regulamentare.  

4. Aptitudinile manageriale (capacitatea de organizare, capacitatea 
rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecționarea, capacitatea de 
analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi 
lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă) prin raportare la 
deficiențele constatate cu ocazia controlului anterior. 

4.1. Capacitatea de organizare: 
În cuprinsul raportului de control anterior aprobat prin Hotărârea 

Secției pentru judecători nr. 1886 din data de 26.11.2019, din perspectiva 
modului de exercitare a atribuțiilor de organizare în exercitarea funcției de 
președinte al Judecătoriei Constanța, s-au identificat disfuncționalități care s-
a apreciat că au relevat inabilități în ce privește această aptitudine, specifice 
domnului președinte ..., concretizate în esență în: luarea unor măsuri care 
contravin dispozițiilor Regulamentului de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, ale altor reglementări, inconsecvența în măsurile dispuse cu 
efecte defavorabile în ceea ce privește activitatea instanței, instituirea unor 
măsuri organizatorice care au impus intervenția constantă a conducerii 
instanțelor ierarhic superioare, fapt care pune în discuție, în mod obiectiv lipsa 
de eficiență a actului managerial exercitat de actualul președinte al 
Judecătoriei Constanța din perspectiva capacității de organizare, fiind 
exemplificate situațiile care au confirmat această concluzie. 

În urma verificărilor efectuate în perioada de referință care face obiectul 
controlului de remediere nu au fost identificate neregularități de natura celor 
evidențiate în raportul de control aprobat. 

Preşedintele Judecătoriei Constanța a luat măsurile specifice de 
organizare a activităţii instanţei, fiind emise ordine de serviciu prin care se 
organizează activitatea administrativ judiciară a instanţei, au fost elaborate 
proceduri operaționale pe diferite segmente de activitate ale 
compartimentelor auxiliare ale instanței. 

Nu au fost identificate în cursul controlului de remediere măsuri 
organizatorice contrare reglementărilor legale sau care nu au justificare în 
modul de reglementare a procedurilor sau măsuri care să facă obiectul unor 
contestații de natura celor evidențiate în raportul de control anterior. 

4.1. Capacitatea de previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, 
mediu şi lung; 
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În cursul controlului de remediere nu au fost identificate neregularități 
nici din această perspectivă, remarcându-se comparativ cu perioada 
anterioară o implicare directă a președintelui Judecătoriei Constanța în 
efectuarea unor verificări sau a actelor de control și inițierea unor măsuri 
punctuale în urma constatărilor.  

4.2. Capacitatea de analiză şi sinteză 
În raportul de control aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători 

nr. 1886 din data de 26.11.2019 s-a reținut ca deficiență în ceea ce îl privește 
pe președintele Judecătoriei Constanța faptul că nu a fost realizată o analiză 
obiectivă de conducerea instanţei care să fundamenteze o soluţie echitabilă, 
în ceea ce priveşte situația completelor specializate, că a existat inconsecvenţă 
în ceea ce privește actele decizionale emise în exercitarea atribuţiilor  
prevăzute de art. 13 alin. 1) raportat la art. 7 alin. 1) lit. f) din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti privind înfiinţarea şi desfiinţarea 
completelor specializate, care ar releva inexistența unei analize adecvate a 
situației reale existente la nivelul instanței în ceea ce privește completele 
secției civile.  

În cadrul controlului de remediere nu au fost identificate situații 
similare iar măsurile dispuse au relevat, comparativ cu perioada anterioară 
supusă verificărilor, consecvență în exercitarea actului decizional și 
preocupare pentru respectarea dispozițiilor regulamentare. 

4.3. Iniţiativa şi capacitatea rapidă de decizie 
În raportul de control aprobat prin Hotărârea Secției pentru judecători 

nr. 1886 din data de 26.11.2019 s-a reținut din această perspectivă că 
președintele Judecătoriei Constanța – domnul judecător ... nu a manifestat 
iniţiativă în rezolvarea problemelor existente în cadrul instanței, respectiv a 
conflictului și problemelor privind comunicarea, că „temporizarea soluționării 
unor cereri formulate de judecători, care nu presupuneau analize elaborate 
(ex. cereri de concediu), omisiunea luării unor măsuri şi identificării unor soluţii 
pentru rezolvarea în mod corespunzător a situației conflictuale a generat 
consecinţe negative asupra activităţii întregii instanţe, relaţiile interpersonale 
din cadrul Judecătoriei Constanța fiind deteriorate, astfel cum rezultă din 
punctele de vedere exprimate de judecători în cadrul discuțiilor, îmbrăcând 
chiar forma unor conflicte personale şi comportamente nespecifice profesiei de 
magistrat”.  

Situația semnalată cu ocazia primului act de control nu mai subzistă la 
data controlului de remediere.  

A rezultat în urma discuțiilor cu judecătorii, dar și în urma analizării 
actelor decizionale emise în exercitarea funcției că  președintele Judecătoriei 
Constanța a adaptat actul managerial cerințelor specifice instanței, că 
manifestă - ca regulă generală -  disponibilitate pentru soluționarea cu 
promptitudine a cererilor și luarea deciziilor. 
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4.4. Capacitatea de adaptare şi rezistenţa la stres 
S-a reținut prin raportul de control aprobat prin Hotărârea nr. 

1886/26.11.2019 a Secției pentru judecători, faptul că existența unui climat 
organizațional afectat, inadecvat exigențelor specifice unei instanțe 
judecătorești relevă deficiențe și în ce privește capacitatea de adaptare a 
președintelui Judecătoriei Constanța – domnul judecător .... 

În cadrul controlului de remediere nu s-au mai constatat acte care să 
fundamenteze existența unor disfuncționalități din această perspectivă. S-a  
remarcat preocuparea președintelui instanței pentru adaptarea actului 
managerial la specificul instanței, disponibilitatea pentru evitarea situațiilor 
conflictuale sau pentru rezolvarea acestora, adaptarea comportamentului 
situațiilor cu care s-a confruntat în procesul managerial. 

Acţiunile întreprinse de preşedintele Judecătoriei Constanța au fost în 
general adecvate, fapt care rezultă din opiniile majoritare exprimate de 
judecători în cursul controlului de remediere, nu au mai fost identificate  
reacții de autoritate neconforme dispozițiilor regulamentare sau de natură a 
accentua situația de conflict și a altera climatul organizațional. 

Se poate concluziona în urma discuțiilor cu judecătorii care funcționează 
în cadrul instanței că modul de exercitare a actului managerial în perioada de 
referință analizată a consolidat autoritatea preşedintelui Judecătoriei 
Constanța. 

 
B. Activitatea managerială desfăşurată în perioada de referinţă, de 

vicepreşedintele instanţei, prin raportare la deficienţele constatate cu ocazia 
controlului anterior. 

Verificările referitoare la activitatea managerială a vicepreședintelui 
instanţei s-au raportat la perioada 1.01.2020-31.07.2020. 

Cadrul legal şi regulamentar 
Atribuțiile vicepreședintelui sunt prevăzute de art. 14 rap. la art. 8 alin. 

(1) lit. a-g şi i-k, alin. (2) - (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
instanțelor judecătorești. 

La Judecătoria Constanța, funcția de vicepreședinte este îndeplinită de 
către doamna judecător ..., începând cu 1.01.2018, pentru o perioadă de 3 
ani. Numirea s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1197/19.12.2017. 

Vicepreședintele instanței îndeplinește și activitate de execuție în cadrul 
Secției civile. 

Prin Decizia președintelui judecătoriei nr. .../3.01.2018 (judecător ...), 
având în vedere faptul că funcția de președinte de Secție penală era vacantă, 
au fost delegate vicepreședintelui instanței atribuțiile de președinte de Secție 
penală și realizarea activității de coordonare a respectivei secții. 



22 / 45 
 

Ca urmare a acestor acte de numire și de delegare, doamna judecător 
... a exercitat sau exercită, în perioada de referinţă, următoarele funcții de 
conducere: 

- vicepreședinte începând din 1.01.2018 (mandatul încetează la 
31.12.2020); 

- președinte al Secției penale în perioada 1.01.2020-20.01.2020 
(atribuții delegate prin ordin de serviciu începând cu data de 21.05.2019; 
încetarea atribuțiilor a intervenit prin Decizia nr. .../21.01.2020 prin care 
domnul judecător ... a fost delegat să exercite atribuțiile de președinte al 
Secţiei penale). 

Referitor la alte atribuții administrative decât cele de conducere, 
delegate prin ordine de serviciu sau decizii, au fost identificate următoarele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- efectuarea demersurilor necesare către instituțiile publice, în vederea 
comunicării actelor de procedură privind activitatea de judecată, precum şi 
orice alte înscrisuri în formă electronică, cu semnătură electronică extinsă 
(Ordinul de serviciu nr. 25/26.05.2020); 

- funcționar de securitate la Judecătoria Constanța (Decizia 
președintelui judecătoriei nr. .../30.01.2018). 
 

1. Organizarea eficientă a activității (folosirea adecvată a resurselor 
umane și materiale, evaluarea necesităților, gestionarea situațiilor de criză, 
raportul resurse investite - rezultate obținute, gestionarea informațiilor, 
organizarea pregătirii și perfecționării profesionale și repartizarea sarcinilor în 
cadrul instanței) 

1.1. Folosirea adecvată a resurselor umane și materiale, evaluarea 
necesităților  

În cuprinsul raportului de control aprobat de Secția pentru judecători s-
a constatat îndeplinirea corespunzătoare a acestei atribuții. 

Cu ocazia controlului de remediere, s-a constatat că pe parcursul 
perioadei de referință atribuția a fost îndeplinită în parametrii corespunzători 
activității manageriale. 

În ce privește resursele umane, vicepreședintele instanței fost 
semnatarul, alături de alți colegi ai instanței, a cererilor motivate adresate 
Secției pentru judecători pentru alocarea unui număr suplimentare posturilor 
de judecător, pentru renunțarea la rearondarea unor localități din 
circumscripția Curții de Apel Constanța către Judecătoria Constanța sau pentru 
admiterea cererilor de transfer la Judecătoria Constanța.  

De asemenea, vicepreședintele, alături de alți colegi, a solicitat în scris 
conducerii Curții de Apel Constanța analizarea oportunității delegării la 
Tribunalul Constanța a patru judecători din cadrul instanței și stabilirea unei 
întâlniri cu conducerea curții de apel (ulterior, conducerea curții de apel a 
onorat întâlnirea propusă de judecătorii instanței). 
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1.2. Gestionarea situațiilor de criză, raportul resurse investite - 
rezultate obținute și gestionarea informațiilor 

În cuprinsul raportului aprobat nu au fost identificate deficiențe cu 
privire la atribuția menționată. 

Cu ocazia controlului de remediere s-a constatat îndeplinirea 
corespunzătoare a sarcinilor de serviciu la care se referă acest segment de 
activitate. Astfel, în situațiile de vacanță a funcției de președinte al Secției 
penale, în baza deciziei de delegare a atribuțiilor, doamna vicepreședinte a 
gestionat în mod adecvat activitatea, inclusiv pe cea de funcționar de 
securitate sau de responsabil cu protecția muncii, caz în care a dispus măsuri 
eficiente pentru gestionarea în cadrul instanței a crizei sanitare (situație 
detaliată în secțiunea rezervată aptitudinilor manageriale). 

1.3. Organizarea pregătirii şi perfecționării profesionale 
În cuprinsul raportului de control aprobat de Secția pentru judecători 

nu au fost semnalate deficiențe cu privire la acest domeniu de activitate. 
 În conformitate cu prevederile art. 14 din Regulamentul de organizare 
și funcționare al instanțelor judecătorești, vicepreședintele instanței a 
efectuat, în perioada de referință a controlului de remediere, activități 
concrete de organizare a pregătirii și perfecționării profesionale și a 
cunoașterii și valorificării practicii instanțelor de control judiciar. 

Ulterior declarării stării de urgență, vicepreședintele instanței a dispus 
ca activitatea să se desfășoare în format electronic, prin comunicarea online a 
materialelor specifice (secţiunea Jurisprudenţă portal – 2020 – Secţia civilă, 
respectiv Secția penală). Totodată, a luat măsuri de încunoștințare a 
judecătorilor cu privire la noutățile în materie de legislaţie, decizii pronunțate 
în recurs în interesul legii sau hotărâri prealabile ale instanței supreme ori 
decizii ale Curţii Constituţionale au fost postate în rețeaua intranet a instanţei.  

1.4. Repartizarea sarcinilor în cadrul instanţei 
Cu privire la această atribuție nu au fost constatate deficiențe în 

controlul anterior. 
Cu ocazia verificărilor de remediere, având în vedere că în perioada 

1.01.2020-21.01.2020 vicepreşedintele Judecătoriei a exercitat atribuţiile 
delegate pentru Secția penală, doamna judecător a formulat propuneri privind 
desemnarea și repartizarea sarcinilor judecătorilor delegați cu activitatea 
Compartimentului executări penale, dar și pentru judecătorii secţiei penale ce 
urmau a primi atribuţii delegate pe compartimente de activitate.        

2. Comportamentul şi comunicarea (comportamentul şi comunicarea 
cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justiţiabilii, persoanele implicate 
în actul de justiţie, alte instituţii, mass-media, asigurarea accesului la 
informaţiile de interes public din cadrul instanţei şi transparenţa actului de 
conducere) 
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2.1. Comportamentul şi comunicarea cu judecătorii, procurorii, 
personalul auxiliar, justiţiabilii, persoanele implicate în actul de justiţie, alte 
instituţii, mass-media. 

În cuprinsul raportului de control aprobat de Secția pentru judecători, 
s-a reținut că în ceea ce privește comportamentul și comunicarea doamnei 
judecător ... cu judecătorii care au îndeplinit funcțiile de președinți ai instanței, 
au fost constatate unele deficiențe. 

În acest context sunt relevante următoarele constatări cuprinse în 
Hotărârea nr. 1886/26.11.2019 a Secției pentru judecători (filele 9-11):  

Referitor la comportamentul și comunicarea cu președintele 
Judecătoriei Constanța, ..., verificările efectuate au relevat că, în situația 
analizată, comportamentul și comunicarea dintre cei doi conducători au fost 
în mod constant afectate, generând judecătorilor instanței impresia unei lipse 
totale de comunicare, a unei stări de tensiune și a unei confuzii, dar și percepția 
că problemele importante sunt abandonate. 

Pe parcursul controlului au fost expuse puncte de vedere cu privire la 
modul în care este percepută doamna judecător ... sub aspectul 
comportamentului și comunicării. Aceste puncte de vedere se prezintă, în 
general, sub formă de opoziție, gen conflictual-neconflictual, fiind consecința 
percepțiilor subiective și a propriilor experiențe de comunicare în relația cu 
vicepreședintele instanței. 

Cu toate acestea, din ascultarea judecătorilor, inclusiv a președinților 
instanțelor superioare și a fostului președinte al judecătoriei, precum și din 
analiza celorlalte acte depuse pe parcursul controlului, s-a remarcat la doamna 
vicepreședinte, fără a fi pus la îndoială profesionalismul îndeplinirii funcției, o 
atitudine de intransigență și de rigiditate în abordarea relațiilor de serviciu.  

Pe parcursul activității desfășurate în colegiul de conducere, încă de la 
prima întâlnire cu caracter oficial dintre viitorul președinte și vicepreședinte, 
este vădită atitudinea de aparentă lipsă de flexibilitate a doamnei judecător ... 
care, prin critica adusă comportamentului președintelui, calificat ca fiind de 
natură “a indigna” și prin sugerarea faptului că la o analiză mai atentă, 
opțiunea sa pentru Secția penală nu ar fi fost acceptată, creează deja primele 
bariere în comunicare.  

Aceste bariere în comunicare s-au accentuat în perioada imediat 
următoare pe fondul formulării de către domnul președinte a unei cereri de 
degrevare parțială a activității și a respingerii acesteia de către membrii 
colegiului de conducere. 

Or, chiar în condițiile unei atitudini intransigente care poate fi și 
fundamentată, nu trebuie omis faptul că tonul uzitat, contextul, precum și 
cadrul în care are loc (ședință a colegiului de conducere) sunt de natură a crea 
reacții, efecte de inhibiție și blocaje în relaționare. 
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În raportul anterior s-a reținut că nu au fost identificate probleme de 
comportament și comunicare a vicepreședintelui cu personalul auxiliar, 
procurorii, justițiabilii, persoanele implicate în actul de justiție, alte instituții și 
mass-media. 

Cu ocazia verificărilor de remediere, s-a procedat la ascultarea tuturor 
judecătorilor instanței cu privire la modalitatea de relaționare profesională cu 
doamna vicepreședinte, respectiv cu privire la comportamentul și 
comunicarea vicepreședintelui cu președintele judecătoriei. De asemenea, au 
fost solicitate relații de la președintele Curții de Apel Constanța, domnul 
judecător ... și de la  vicepreședintele Tribunalului Constanța, doamna 
judecător ....  

În contextul arătat, verificările efectuate au relevat următoarele: 
Cu privire la comportamentul și comunicarea cu președintele 

judecătoriei, doamna judecător ... a precizat că aceasta este îmbunătățită, deși 
are caracter greoi și că ceea ce se evidențiază în actul comunicării directe sunt 
diferențe de opinii.  

A mai arătat doamna vicepreședinte că relaționarea cu președintele 
judecătoriei s-a desfăşurat în limitele competenţelor specifice celor două 
funcţii de conducere și că deşi opiniile pe care le-a exprimat cu privire la 
anumite probleme dezbătute au fost uneori şi divergente, comunicarea nu a 
înregistrat aspecte care să excedeze cadrului în care își desfăşoară activitatea. 
Doamna judecator ... a precizat că acolo unde a considerat că se impune a 
soluționa o problemă care nu era prevăzută în competenţa vicepreședintelui, 
i-a solicitat preşedintelui instanței să emită ordin de serviciu pentru a putea 
dispune măsuri sau a formulat propuneri către Colegiul de Conducere. În 
sensul celor menţionate, a exemplificat: verificarea obiectelor alocate 
completurilor secţiei civile la începutul anului 2020, propunere analizată de 
Colegiul de conducere sau soluţionarea problemei comunicărilor electronice 
pentru a aduce la zi registrele privind comunicările către instituţii, dar şi pentru 
a facilita comunicarea hotărârilor către executorii judecătoreşti sau justițiabili.   

Referitor la punctul de vedere al preşedintelui Judecătoriei Constanța 
legat de comportamentul și comunicarea cu vicepreședintele instanței, 
domnul judecător ... a arătat că nu doreşte să formuleze critici cu privire la 
comunicarea cu doamna vicepreşedinte. 

Din relațiile furnizate de conducerile Curții de Apel Constanţa și 
Tribunalului Constanța, a reieșit că între președintele și vicepreședintele 
judecătoriei se manifestă o reticență reciprocă în actul comunicării. 
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Astfel, președintele Curții de Apel Constanța a arătat că la judecătorie 
nu există o colaborare, întrucât președintele și vicepreședintele manifestă 
reticență unul față  de celălalt, că este posibil ca domnul președinte ... să evite 
conflictele față în față cu doamna vicepreședinte și că doamna judecător ... nu 
comunică deloc cu președintele Curții de Apel. 

Conducerea Tribunalului Constanța a concluzionat în sensul că prin 
modul de comunicare între președinte și vicepreședinte se realizează o 
dublare a factorului decizional la nivelul Judecătoriei Constanţa, că în 
gestionarea măsurilor luate în datele de 19-20 septembrie 2020 (cazul de 
infectare cu virusul Sars-Cov2), se desfășurau în paralel activităţi şi se adoptau 
în paralel măsuri de dezinfecție a instanţei, fără ca cei doi factori de decizie a 
Judecătoriei Constanţa să comunice între ei sau să încunoștințeze  conducerile 
celor două instanţe ierarhic superioare despre măsurile dispuse; s-a mai arătat 
că cei doi factori de decizie de la nivelul Judecătoriei nu adoptau aceeaşi viziune 
asupra modului de gestionare a situaţiei. 

Cu ocazia relațiilor solicitate de inspectorii judiciari, judecătorii instanței 
au exprimat opinii diferite, dar care converg în sensul că deși între președinte 
și vicepreședinte se manifestă încă unele dificultăți în comunicare, se observă 
o îmbunătățire a relaționării comparativ cu perioada controlului anterior. 

Astfel, s-a precizat că este posibil ca președintele și vicepreședintele să 
fi ajuns la o înțelegere ori ca rezultatul benefic al relațiilor dintre cei doi 
judecători să fi fost determinat de controlul Inspecției Judiciare. Au remarcat 
alți judecători că nu sunt mari diferențe în comunicare față de controlul 
anterior, ori că nu este o relație bună între conducătorii judecătoriei și că 
există o colaborare formală în exercitarea atribuțiilor.      

De asemenea, s-a mai constatat că la nivelul relaționării dintre factorii 
de conducere ai instanței nu au mai existat conflicte de natura celor detaliate 
la momentul verificărilor din anul 2018. 

O concluzie la care a ajuns o parte dintre judecători a fost aceea că 
efectuarea controlului inițial și prezența inspectorilor judiciari la sediul 
instanței au avut un impact pozitiv, care a contribuit la conștientizarea unor 
deficiențe referitoare la comunicarea și abordarea relațiilor de serviciu în 
cadrul instanței. 

În ce privește relația de comunicare cu conducerile instanțelor ierarhic 
superioare, a fost remarcată o lipsă de comunicare a vicepreședintelui cu 
conducerea Curții de Apel și o comunicare foarte apreciată cu conducerea 
Tribunalului Constanța, acest ultim aspect fiind confirmat de către doamna 
judecător ... și detaliat cu exemple din activitatea profesională. 

Totodată, doamna vicepreședinte a precizat că nu evită o relaționare cu 
președintele Curții de Apel, ci doar că aceasta a fost limitată la comunicările 
impuse de atribuţiile privind practica neunitară şi învăţământul profesional şi 
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la participarea domniei sale la şedinţele organizate de curtea de apel pe aceste 
teme în perioada anterioară instituirii stării de urgenţă.  

Percepția judecătorilor cu privire la comportamentul și comunicarea 
doamnei judecător ... cu judecătorii este îmbunătățită față de unele poziții 
exprimate cu ocazia controlului anterior. 

A reieșit că doamna judecător ... este o persoană activă, care dă dovadă 
de implicare constantă în îndeplinirea atribuțiilor și că actul comunicării cu 
domnia sa (dar și cu președintele) este unul îmbunătățit.  

Au fost exprimate și unele puncte de vedere cu caracter critic, însă 
acestea nu vor fi reținute deoarece ori nu au fost justificate în vreun fel ori 
provin din necunoașterea atribuțiilor specifice vicepreședintelui instanței (s-a 
criticat implicarea constantă a vicepreședintelui în gestionarea măsurilor de 
combatere a pandemiei, deși atribuția de a verifica modul în care sunt 
respectate prevederile legale privind protecția muncii constituie o atribuție 
regulamentară). 

În ce privește relația cu membrii Colegiului de conducere, verificările au 
evidențiat lipsa situațiilor conflictuale din categoria celor expuse pe larg în 
controlul anterior, așadar o comunicare constructivă între vicepreședinte, 
președinte și ceilalți membri ai organului colegial. 

S-a remarcat și de către judecători faptul că activitatea colegiului de 
conducere se desfășoară în mod normal, în condiții de colaborare. 

2.2. Asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul 
instanţei și transparenţa actului de conducere 

În cuprinsul raportului aprobat nu au fost constatate deficiențe. Cu 
ocazia controlului de remediere nu au fost identificate situații de natură a 
pune în discuție modalitatea de îndeplinire a acestei atribuții. 

3. Asumarea responsabilităților (îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de 
lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în 
domeniul justiţiei şi respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, 
al repartizării pe criterii obiective a cauzelor) 

3.1. Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente 
În raportul de control aprobat nu au fost identificate deficiențe cu 

privire la această atribuție. 
În controlul de remediere s-a constatat faptul că vicepreședintele 

instanței a efectuat verificări la compartimentele arhiva civilă, executări 
penale, executări civile, registratură, precum și cu privire la dosarele 
suspendate, comunicarea sentințelor civile și repartizare aleatorie, dovadă 
fiind și mențiunile cuprinse în registrul de control.  

Vicepreşedintele Judecătoriei Cosntanța a organizat activitatea privind 
modul în care sunt păstrate dosarele, mapele de hotărâri şi registrele, a 
urmărit şi a luat măsuri pentru operaţionalitatea bazei tehnice şi a suportului 
informatic pentru efectuarea actelor de procedură, a comunicărilor şi 
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notificărilor prevăzute de lege, prin mijloace electronice, iar în temeiul 
Ordinului de serviciu nr. .../26.05.2020, a efectuat demersurile necesare către 
instituţiile publice, în vederea comunicării actelor de procedură privind 
activitatea de judecată, precum şi orice alte înscrisuri în formă electronică, cu 
semnătură electronică. 

3.2. Implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul 
justiţiei și respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al 
repartizării pe criterii obiective a cauzelor 

Cu privire la aceste atribuții, în raportul de control aprobat nu au fost 
reținute deficiențe. Pe parcursul controlului de remediere, referitor la 
respectarea principiului distribuirii aleatorii, vicepreședintele instanței a 
efectuat propuneri pentru configurarea obiectelor în materie civilă, care au 
fost înaintate colegiului de conducere spre dezbatere și aprobare.  

4. Aptitudinile manageriale (capacitatea de organizare, capacitatea 
rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea. Capacitatea de 
analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi 
lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă) 

În cuprinsul raportului de control aprobat de Secția pentru judecători 
nu au fost semnalate deficiențe cu privire la aptitudinile manageriale ale 
vicepreședintelui. 

Pe parcursul controlului de remediere s-a constatat îndeplinirea 
corespunzătoare a atribuțiilor, vicepreședintele procedând la întocmirea 
planificărilor în conformitate cu atribuțiile prevăzute de regulament sau 
delegate de președintele instanței, efectuarea de propuneri pentru 
îndeplinirea sarcinilor extrajudiciare de către judecătorii Secției penale, 
gestionarea activității de funcționar de securitate și protecția datelor cu 
caracter personal, verificarea Registrului electronic privind evidența 
comunicării din oficiu către autorități a hotărârilor judecătorești rămase 
definitive și coordonarea altor activități cu caracter permanent (verificarea 
activității corpului de jandarmi, protecția muncii și paza contra incendiilor). 

În ce privește aceste ultime atribuții, ca urmare a situaţiei create de 
infecția cu noul coronavirus Sars-Cov 2, vicepreședintele instanței, împreună 
cu grefierul-șef, grefierul-șef al Secţiei civile şi cu jandarmii aflaţi în activitate, 
a efectuat măsurătorile necesare şi a stabilit numărul locurilor disponibile, cu 
respectarea distanţei sociale, în sălile de judecată, în arhivele şi holurile 
instanţei.  

Doamna judecator … a dispus măsuri organizatorice pentru reluarea 
activității complete a instanței de judecată după data de 15.05.2020, odată cu 
încetarea stării de urgență declarate de Președintele României prin Decretul 
nr.195/2020. 

În aceeaşi modalitate a fost gestionată și situaţia generată la data de 
18.09.2020, când s-a constatat existența unui caz de infectare a unui 
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judecător, fiind dispuse măsuri cu caracter intern, dar și de încunoștințare a 
Direcţiei de Sănătate Publică, de anunțare a colegilor judecători și a celuilalt 
personal, precum și a conducerii Tribunalului Constanța (de asemenea, 
vicepreședintele a intermediat activitatea de dezinfecție, care s-a realizat la 
data de 21.09.2020, prin intermediul  unei societăţi autorizate de D.S.P. 
Constanţa).  
 

C. Exercitarea în perioada de referinţă a atribuţiilor de către colegiul 
de conducere al instanţei, prin raportare la deficienţele constatate cu ocazia 
controlului anterior 

1. Cadrul legal și regulamentar de funcționare a colegiului de 
conducere 

Art. 18-23 din Regulamentul de organizare și funcționare a instanțelor 
judecătorești, respectiv art. 43-52 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

2. Componența și alegerea membrilor organului colegial.  
Colegiul de conducere este compus din președinte și 4 judecători aleși 

pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor. 
În raportul de control aprobat de Secția pentru judecători nu au fost 

reținute deficiențe cu privire la aceste aspecte. 
În perioada de referință, 1.01.2020-31.07.2020, Colegiul de conducere 

a avut următoarea componenţă: 
- judecători ... (președintele instanței), ... (vicepreşedintele instanţei), ... 

(președintele Secției civile), ... și ...; 
Ponderea pe secții a judecătorilor din colegiul de conducere este 

următoarea: 3 judecători Secția civilă – 2 judecători Secția penală. 
Ultima adunare generală pentru alegerea membrilor colegiului de 

conducere a fost  la data de 17.09.2019 (Hotărârea nr. .../17.09.2019). 
 3. Convocarea colegiului de conducere, participarea membrilor la 
ședințele colegiului și înregistrarea acestora 
 În cuprinsul raportului de control aprobat de Secția pentru judecători 
s-au reținut mai multe aspecte critice, după cum urmează: 
 În legătură directă cu convocarea colegiului se analizează participarea 
membrilor la ședințe. Și de această dată, în cele mai multe situații, membrii 
aleși ai colegiului au participat la ședințele de colegiu. Spre deosebire de 
aceștia, președintele instanței, domnul judecător ..., a lipsit la mai multe 
ședințe, cum sunt cele din 21.09.2018, 25.09.2018, 28.09.2018 și 9.10.2018. 
De fiecare dată, a procedat la informarea membrilor colegiului, prin 
intermediul grefierului-șef, la momentul începerii ședinței, că nu poate 
participa din diferite motive (intervenirea unei probleme urgente sau studierea 
unui dosar urgent).  
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Acest mod de informare a membrilor colegiului a creat reacții critice la 
adresa președintelui. Exemplificând, într-una dintre ședințe s-a solicitat “…să 
se consemneze faptul că sunt la a 4-a ședință de colegiu de conducere la care 
președintele instanței comunică, de fiecare dată cu aproximativ 15-30 minute 
înainte de începerea ședinței, convocate conform regulamentului, că nu se 
prezintă, motivația invocată pentru ședința de astăzi fiind legată de o măsură 
de arestare preventivă pe care ar avea-o de verificat și în care intră la ora 16…” 
(procesul-verbal al ședinței din 9.10.2018). 
 În perioada de referință, 1.01.2020-31.07.2020, au fost convocate 29 
de ședințe de colegiu. 
 Convocarea ședințelor de colegiu s-a realizat în mod regulamentar, 
înscrisurile întocmite în activitatea de pregătire a ședințelor fiind păstrate de 
secretariatul colegiului, în cazul analizat de către grefierul-șef al instanței.  

În ceea ce privește emiterea convocatorului, a fost identificată o singură 
situație în care s-a atras atenția președintelui instanței că a dispus convocarea 
cu mai puțin de o zi înaintea ședinței, situație dezbătută în ședința din 
3.02.2020. Ședința a fost reluată la 4.02.2020, după întocmirea și comunicarea 
unui nou convocator. 

Nu au fost constatate disfuncționalități și nici nu au existat sesizări 
privind participarea membrilor colegiului la ședințe ori legate de consemnarea 
discuțiilor purtate pe parcursul ședințelor. 

4. Exercitarea atribuțiilor referitoare la problemele generale de 
conducere a instanței 

În cuprinsul raportului de control aprobat de Secția pentru judecători, 
s-a reținut că în ceea ce privește aspectele de interes în activitatea colegiului, 
au fost constatate unele deficiențe. 

În acest context sunt relevante următoarele constatări relevante 
cuprinse în Hotărârea nr. 1886/26.11.2019 a Secției pentru judecători (filele 
14-15):  

În perioada de referință, însă preponderent după preluarea conducerii 
de către domnul judecător ..., activitatea colegiului de conducere a fost, în 
unele situații, afectată de durata mare de timp a dezbaterilor, caracterul 
preponderent contradictoriu al acestora, existența unor cazuri de conflicte, 
concretizate în reproșuri, insinuări și acuze reciproce între unii membri ai 
organului colegial. 

Aceste situații au determinat un consum însemnat de timp și de energie 
din partea unora dintre membrii colegiului de conducere, care au vizat 
dificultatea întocmirii proceselor-verbale ale ședințelor sau a răspunsurilor 
referitoare la activitatea concretă a colegiului cu ocazia soluționării unor 
sesizări adresate Inspecției Judiciare. 

Chiar și cu luarea în considerare a faptului că încă de la numirea sa în 
funcția de președinte, domnul judecător ... nu a fost perceput în integralitate 
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ca un membru al colectivului, modul ulterior de desfășurare a ședințelor de 
colegiu și de prezidare a acestora au evidențiat o lipsă a abilităților de 
comunicare și de exercițiu al negocierii în cadru instituțional, lipsind astfel de 
fundament orice posibilitate de schimbare organizațională care ar fi putut fi 
promovată de președinte. 

Din acest punct de vedere, verificările efectuate nu au relevat faptul că 
o schimbare (eventuală) a raportului voturilor din colegiu în favoarea 
președintelui instanței ar fi de natură a înlătura sau estompa disensiunile și 
reacțiile dintre membrii colegiului. Și aceasta, deoarece, la baza disensiunilor 
din colegiul de conducere nu au stat anumite “alianțe” sau “înțelegeri” între 
anumiți membri de a-i submina autoritatea președintelui.  

Constatările relevă faptul că acestea au fost generate de stilul 
managerial abordat de președinte în probleme asupra cărora colegiul își crease 
o practică în conformitate cu normele regulamentare – este cazul problemelor 
legate de întocmirea planificărilor Secției penale sau încercase, chiar cu o 
atutidine strictă și lipsită de compromis, să nu creeze judecătorilor, în special 
celor din Secția penală, percepția că ar prelua din activitatea judecătorilor cu 
funcții de conducere – este cazul problemei referitoare la degrevarea de 
anumite activități, mai exact referitoare la procentul de degrevare aplicabil. 

În sens contrar regulilor manageriale specifice exercitării unei funcții de 
conducere, domnul președinte a indus membrilor colegiului o stare de 
nesiguranță cu privire la natura problematicii aduse în discuție, concretizată  
într-un blocaj de comunicare între președinte și ceilalți membri. 

Blocajul a provenit din modul în care a înțeles să solicite degrevarea de 
unele activități, urmat de modalitatea neregulamentară, dar și neasumată de 
modificare a unor planificări sau de transpunere a acestora în decizii, uneori 
contradictorii.  

Acestea sunt motivele pentru care modificările de planificare, efectuate 
în mod netransparent, au creat impresia membrilor colegiului că, în fapt, 
președintele procedează la o degrevare unilaterală de activități specifice 
funcției de judecător și că organul colegial se află în fața luării unor decizii în 
condiții de incertitudine.  

În perioada controlului de remediere, 1.01.2020-31.07.2020, au fost 
constatate următoarele: 
 Atribuțiile date în competența colegiului de conducere al judecătoriei 
sunt prevăzute de art. 19 și 110 din regulament și de art. 39, 41, 49 și 62 din 
Legea nr. 304/2004. 
 Pe parcursul verificărilor efectuate, din analiza hotărârilor și a 
proceselor-verbale întocmite în activitatea colegiului de conducere, s-a 
constatat, prin raportare la aspectele de interes dezbătute cu ocazia 
verificărilor anterioare, că situațiile generatoare de conflicte nu mai subzistă 
în modalitățile care au generat deficiențe. 
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 Pentru a ajunge la această concluzie au fost analizate hotărârile și 
procesele-verbale ale colegiului de conducere, cu privire, în principal, la 
problemele care au făcut anterior obiectul dezbaterilor și care au 
fundamentat dispunerea controlului de remediere. 
 Cu privire la aceste probleme (repartizarea pe secții a judecătorilor (a), 
modalitatea de specializare a judecătorilor Secției civile (b), degrevarea de 
activități a judecătorilor cu funcții de conducere (c), întocmirea planificărilor în 
ședințele de judecată ale Secției penale (d), contestarea la instanța de judecată 
a hotărârilor colegiului de conducere sau a deciziilor aflate în legătură directă 
cu activitatea colegiului de conducere (e), formularea unor sesizări la Inspecția 
Judiciară (f), verificările efectuate au relevat faptul că incidența unora nu se 
mai regăsește, iar a altora s-a redus în mod semnificativ, astfel că nu mai sunt 
de natură a afecta activitatea organului colegial, după cum urmează: 

a. În ce privește repartizarea pe secțiile civilă și penală a judecătorilor 
nou veniți în instanță, deciziile au fost luate prin vot, cu respectarea opțiunii 
fiecărui membru al colegiului și fără contestarea acesteia (ședința din 
20.01.2020). În alte situații, hotărârea de repartizare a judecătorilor pe Secția 
civilă s-a luat cu unanimitate, aspect determinat de reducerea numărului de 
judecători ai acestei din urmă secții (Hotărârea nr. .../18.03.2020). 

Nu au mai fost constatate situații de solicitare de mărire a schemei de 
posturi alocate Secției penale și de micșorare a numărului de posturi alocat 
Secției civile și nici contestări în instanță a hotărârilor Colegiului de conducere 
cu privire la aceste situații. 

b. Specializarea judecătorilor Secției civile pe diferitele materii în care 
au competențe de soluționare a reprezentat o problemă generatoare de 
conflicte pe parcursul anului 2018 și la începutul anului 2019, însă în perioada 
de referință a controlului de remediere acest aspect nu a mai fost propus și 
nici abordat de către Colegiul de conducere. 

c. Referitor la degrevarea de anumite activități a judecătorilor cu 
funcții de conducere, față de situația anterioară, în perioada de referință nu 
au mai fost solicitate și dezbătute degrevarea parțială solicitată de 
președintele instanței, degrevarea parțială pentru membrii colegiului de 
conducere care nu dețin funcții de conducere sau reducerea pragurilor de 
punctaj care se aplică completului al cărui titular este președintele judecătoriei 
(aspecte detaliate cu ocazia controlului din anul 2018). 

Așadar, singura situație de degrevare care a fost analizată de către 
Colegiul de conducere a rămas cea a judecătorilor care exercită funcții de 
conducere, aspect soluționat în ședința din 6.01.2020. 

Deși votul prin care au fost stabilite aceste praguri a fost unanim, este 
de menționat că dezbaterile au presupus schimburi de replici, multiple 
divergențe și discuții ample până la momentul stabilirii unui punct de vedere 
unitar (procesul-verbal al ședinței din 6.01.2020). 



33 / 45 
 

d. În ce privește întocmirea planificărilor în ședințele de judecată ale 
Secției penale, verificările aferente perioadei 1.01.2020-31.07.2020 nu au mai 
relevat incidente sau neînțelegeri legate de modalitatea de întocmire a 
planificărilor, acestea fiind întocmite de către judecătorul delegat în funcția de 
președinte al Secției penale și aprobate în toate situațiile de Colegiul de 
conducere. 

e. Un alt aspect care a generat anterior conflicte între unii membri ai 
organului colegial a fost contestarea la instanța de judecată a hotărârilor 
colegiului de conducere sau a deciziilor aflate în legătură directă cu 
activitatea colegiului de conducere. 

Așa cum s-a reținut în raportul de control aprobat, atmosfera 
tensionată din cadrul instanței și situațiile conflictuale care au avut loc în 
ședințele colegiului de conducere al Judecătoriei Constanța au condus la 
atacarea în instanță a unora dintre actele emise de președintele instanței sau 
de către colegiul de conducere. 

Verificările din controlul de remediere au relevat faptul că nu a mai fost 
contestată la instanța de judecată nicio categorie de acte emise de 
președintele instanței sau de colegiul de conducere. 

Din categoria actelor constatate în anul 2018, la data finalizării 
verificărilor de remediere se mai afla pe rolul Tribunalului Călărași dosarul nr. 
.../.../... (înregistrat ca urmare a strămutării de la Tribunalul Constanța), care 
are ca obiect contestația formulată de doamnele judecător ..., ... Constanța și 
.... Prin cererea formulată, doamnele judecător au solicitat, în contradictoriu 
cu colegiul de conducere al Judecătoriei Constanța, suspendarea executării 
Hotărârii colegiului de conducere nr. .../6.07.2018 sub aspectul respingerii 
solicitării de majorare a schemei de personal pe Secția penală. Cauza 
menționată se află în curs de judecată, următorul termen fiind stabilit pentru 
data de 28.10.2020.  

f. Spre deosebire de situațiile identificate cu ocazia controlului anterior, 
la data prezentei analize nu s-au mai înregistrat sesizări adresate Inspecției 
Judiciare de către judecători din cadrul Judecătoriei Constanța cu privire la 
activitatea ori comportamentul și comunicarea cu alți colegi din instanță. 

Deosebit de modalitatea de exercitare a atribuțiilor menționate în cele 
ce preced, verificările aferente perioadei 1.01.2020-31.07.2020 au evidențiat 
că organul colegial a mai dispus măsuri de interes pentru buna funcționare a 
instanței, toate acestea fiind circumscrise dispozițiilor regulamentare (se 
regăsesc enumerate în Anexa raportului de control).  

Referitor la comunicarea dintre membrii colegiului de conducere, au 
mai fost identificate situații în care dezbaterile din organul colegial au avut un 
caracter tensionat, aspect care a condus la o durată mai mare a discuțiilor, la 
anumite reproșuri sau critici legate de opțiunile anumitor membri ai colegiului. 
Astfel, în ședința din 3.02.2020, în cadrul căreia, cu ocazia dezbaterii punctului 
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de pe ordinea de zi privitor la stabilirea componenței unor completuri la 
propunerea președintelui Secției civile, dezbaterile tensionate au pus în 
discuție nu numai oportunitatea propunerii, ci chiar legalitatea convocării 
ședinței de către președintele instanței cu motivarea că problema analizată nu 
ar fi avut caracter urgent întrucât este din 23.01.2020, că anunțarea membrilor 
colegiului s-a realizat în mai puțin de 24 de ore și că, suplimentar, lipsea și unul 
dintre membrii colegiului (președintele Secției civile). Ulterior, la data de 
4.02.2020, după întocmirea unui nou convocator și reluarea ședinței și cu 
asigurarea prezenței președintelui Secției civile, în unanimitate s-a stabilit 
componența completurilor specializate cu soluționarea dosarelor privind 
asociațiile și fundațiile, asociațiile de proprietari și sindicatele (Hotărârea nr. 
.../4.02.2020). 

La momentul celei de a doua convocări nu au mai fost niciun fel de 
discuții contradictorii, ceea ce are semnificația persistenței unor situații de 
necomunicare și rigiditate în abordarea problemelor de competenţa 
colegiului, specifice perioadei controlului anterior. Discuțiile au purtat inclusiv 
asupra timpului acordat de fiecare judecător îndeplinirii atribuţiilor 
profesionale concomitent cu obligația de participare la ședința colegiului, 
situație care dovedește că tensiunile persistă, chiar dacă într-o măsură mai 
redusă și că sunt depăşite cu dificultate. 

În ce privește percepția judecătorilor instanței asupra modului de 
comunicare dintre membrii Colegiului de conducere, verificările au relevat 
faptul că activitatea organului colegial se desfășoară în mod corespunzător și 
că nu mai sunt divergențe între judecători. S-a mai arătat că nu au mai fost 
situații de lipsă a membrilor colegiului de la unele ședințe, dar și faptul că pe 
anumite probleme dezbaterile sunt ample. 

A mai fost exprimată constatarea că în colegiul de conducere s-au redus 
discuțiile în contradictoriu și nu au mai fost situații care să conducă la solicitări 
de degrevare a activității de judecată. De asemenea, s-a reținut că deciziile în 
organul colegial nu sunt polarizate și că este o bună comunicare între 
membrii colegiului.  
 
 
 
 

CAPITOLUL III 
Analiza modului de îndeplinire a atribuţiilor de către preşedintele, 

vicepreşedintele şi colegiul de conducere al instanţei 
 
 

1. Președintele Judecătoriei Constanța 
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Funcţia de preşedinte al Judecătoriei Constanța este ocupată de domnul 
judecător ... în exercitarea mandatului de 3 ani, emis în baza HCSM nr. 767 din 
04.07.2018, existând continuitate în exercitarea funcției în raport cu perioada 
anterioară supusă controlului aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 1886/26.11.2019. 

Verificările efectuate raportat la perioada supusă analizei au evidențiat 
o îmbunătățire a actului managerial al președintelui Judecătoriei Constanța 
comparativ cu perioada anterioară, astfel cum rezultă din analiza realizată la 
capitolul precedent. 

Ca notă generală, s-a constatat că domnul judecător ..., titularul funcţiei 
de preşedinte, a luat măsuri adecvate pentru organizarea şi buna funcţionare 
a instanţei, respectarea dispozițiilor legale și regulamentare în desfășurarea 
activităților specifice la toate compartimentele, asigurarea resurselor 
materiale şi realizarea unui management eficient al resurselor umane. 

Exercitarea prerogativelor manageriale în scopul organizării eficiente a 
activităţii Judecătoriei Constanța în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 – 
31 iulie 2020, a atribuţiilor de coordonare şi control privind administrarea 
instanţei şi a judecătoriilor arondate s-a concretizat, în esenţă, în următoarele 
activităţi: 

a) Măsuri privind organizarea şi buna funcţionare a Judecătoriei 
Constanța: 

Au fost adoptate măsurile necesare pentru organizarea şi buna 
funcţionare a instanţei, concretizate în decizii, ordine de serviciu și alte 
dispoziții (note interne) emise în scopul eficientizării activității, supuse avizării 
sau aprobării Colegiului  de conducere, în condițiile Regulamentului de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 
1375/17.12.2015, măsurile dispuse în exercitarea acestor atribuții fiind 
prezentate cu titlu exemplificativ în Anexa la raport. 

b) În exercitarea prerogativelor vizând managementul resurselor umane 
la capitolul precedent s-au evidențiat în capitolul precedent măsurile inițiate 
pentru ocuparea prin delegare a postului de președinte al Secției penale și 
pentru ocuparea posturilor vacante de judecători, Judecătoria Constanța 
confruntându-se în continuare cu o fluctuație de personal accentuată. 

Prin prisma demersurilor efectuate în ceea ce privește managementul 
resurselor umane se conturează preocuparea președintelui Judecătoriei 
Constanța pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă această instanță, 
vizând numărul mare de posturi vacante și fluctuația de personal. 

Repartizarea atribuțiilor și organizarea activității secțiilor și 
compartimentelor s-a realizat prin acte decizionale emise cu respectarea 
dispozițiilor regulamentare, fiind stabilite în sarcina judecătorilor sau 
personalului auxiliar de specialitate după caz, atribuții specifice pe toate 
compartimentele unde este impusă această cerință prin Regulamentul de 
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ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin HCSM nr. 
1375/2015, prezentate cu titlu exemplificativ în Anexa la raport. 

Ordinele de serviciu și dispozițiile emise în exercitarea acestei atribuții 
în ceea ce privește judecătorii au fost adoptate de regulă după consultarea 
acestora.  

Au fost semnalate și situații cu caracter izolat în care judecătorii nu au 
fost consultați la momentul la care s-au stabilit în sarcina acestora, detaliile 
fiind expuse la capitolul anterior. Nu au fost semnalate nici în aceste cazuri alte 
consecințe sau obiecții în ceea ce privește atribuțiile care le-au fost stabilite, 
altele decât cele privind activitatea de judecată, omisiunea consultării direct 
sau indirect, prin intermediul președinților de secții fiind percepută de 
judecătorii în cauză ca reprezentând o lipsă de comunicare sau transparență 
în luarea deciziilor. 

Nu s-au semnalat dezechilibre în ceea ce privește atribuțiile stabilite în 
sarcina judecătorilor altele decât cele privind activitatea de judecată iar actele 
emise în exercitarea acestei atribuții au respectat în esență dispozițiile 
regulamentare. 

c) În perioada de referinţă analizată în cadrul raportului de remediere, 
înfiinţarea şi desfiinţarea completelor specializate ale secţiilor instanţei a fost 
realizată cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, aspectele fiind detaliate la secţiunea 
corespunzătoare din capitolul anterior, având în vedere că, în raportul de 
control aprobat au fost evidențiate deficiențe cu privire la acest aspect. 

Din perspectiva modului de îndeplinire a acestei atribuții specifice nu au 
fost identificate neregularități în perioada de referință care face obiectul 
prezentului raport de remediere. 

d) A îndeplinit atribuția de a organiza și coordona activitatea de 
repartizare aleatorie a cauzelor și de stabilire a regulilor aplicabile situațiilor 
neprevăzute de lege sau de regulament prevăzută de art. 13 alin. 1) raportat 
la art. 7 alin. 1) lit. g) din  Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, fiind prezentate de 
asemenea cu titlu exemplificativ actele decizionale emise în exercitarea 
acestor atribuții.  

e) În exercitarea atribuției prevăzute de art. 13 alin. 1) raportat la art. 7 
alin. 1) lit. p) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, președintele Judecătoriei 
Constanța a convocat adunarea generală a judecătorilor în situațiile 
menționate în Anexa la raport, fiind respectate dispozițiile regulamentare în 
ceea ce privește modalitatea de realizare a acestei operațiuni. 

f) S-a asigurat exercitarea atribuției prevăzute de art. 13 alin. 1) raportat 
la art. 7 alin. 1) lit. q) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, președintele Judecătoriei 
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Constanța convocând colegiul de conducere al instanței în cazurile prevăzute 
de lege și respectiv de regulament și prezidând ședințele de colegiu.  

Detaliile privind activitatea colegiului de conducere sunt expuse la 
secțiunea corespunzătoare din Anexa la raport.  

În contextul modului de exercitare a acestei atribuții este relevant a se 
sublinia îmbunătățirea abilităților președintelui instanței în a prezida ședințele 
de colegiu, fapt care s-a reflectat pozitiv și în activitatea acestui organism de 
conducere colectiv, în condițiile în care, nicio hotărâre a Colegiului de 
Conducere adoptată în anul 2020 nu a fost atacată. 

g) A efectuat operațiunile care intră în competența sa în ceea ce privește 
prezentarea judecătorilor stagiari la examenul de capacitate, conform 
detaliilor expuse în Anexa la raport. 

h) A efectuat comunicările specifice la solicitarea Ministerului Justiției 
(ex: în data de 13.01.2020, răspunzând adresei din 06.12.2019 emisă de 
Ministerul Justiției, s-au comunicat datele statistice privind activitatea de 
cooperare judiciară internațională în materie penală pe anul 2019; 

i) În ceea ce priveşte modul de gestionare a resurselor materiale, a inițiat 
demersurile corespunzătoare către ordonatorul de credite. 

j) S-a asigurat colaborarea cu alte instituții, în aplicarea dispozițiilor art. 
13 alin. 1) raportat la art. 7 alin. 1) lit. r) din Regulamentul de ordine interioară 
al instanțelor judecătorești, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015, în condițiile 
prevăzute de lege fiind prezentată cu titlu exemplificativ în Anexa la raport o 
situație specifică exercitării acestei atribuții. 

 
 2. Vicepreședintele Judecătoriei Constanța 

La Judecătoria Constanța, funcția de vicepreședinte este îndeplinită de 
către doamna judecător ..., începând cu 1.01.2018, pentru o perioadă de 3 ani. 
Numirea s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1197/19.12.2017. 

Vicepreședintele instanței îndeplinește și activitate de execuție în cadrul 
Secției civile. 

În perioada de referință, doamna judecător ... a îndeplinit atribuțiile 
funcției de președinte al Secției penale în perioada 1.01.2020-20.01.2020, a 
efectuat demersurile necesare către instituțiile publice, în vederea comunicării 
actelor de procedură privind activitatea de judecată, precum și orice alte 
înscrisuri în formă electronică, cu semnătură electronică extinsă (Ordinul de 
serviciu nr. .../26.05.2020) și a exercitat atribuția de funcționar de securitate 
la Judecătoria Constanța (Decizia președintelui judecătoriei nr. .../30.01.2018).      

Analiza modului de îndeplinire a atribuțiilor specifice funcției, respectiv 
verificările efectuate cu privire la organizarea eficientă a activității, asumarea 
responsabilităților și aptitudinile manageriale determină concluzia unei 
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activități manageriale eficiente și în conformitate cu prevederile legale și 
regulamentare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Verificările efectuate la Judecătoria Constanța au relevat faptul că 
atribuțiile de serviciu ale președintelui și vicepreședintelui instanței sunt 
stabilite regulamentar, însă de o manieră care determină ca interacțiunea 
obișnuită dintre cei doi factori de conducere să fie limitată la exercitarea 
preponderent individualistă a obligațiilor profesionale.  

Un exemplu în acest sens este faptul că pentru înlocuirea președintelui 
instanței în cazul lipsei acestuia (art. 14 alin. 2 rap. la art. 8 alin. 3 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești), a fost 
desemnat președintele Secției civile și nu vicepreședintele (decizia nr. 
.../01.11.2018 a președintelui instanței). 

Un alt exemplu provine din rândul judecătorilor, care au constatat că 
între președinte și vicepreședinte nu sunt mari diferențe în comunicare față 
de controlul anterior, care este greoaie, reticentă, însă deosebirea este că nu 
au mai fost sesizări ori că este o colaborare formală. 

Această caracteristică a relaționării dintre factorii de conducere, chiar 
exprimată uneori mai nuanțat, nu are valența unei reale comunicări, aspect 
observat nu numai de către colegii judecători, ci și de către conducerile 
instanțelor ierarhic superioare, care au constatat că la judecătorie nu există o 
colaborare, întrucât președintele și vicepreședintele manifestă reticență unul 
față de celălalt, că prin modul de comunicare între președinte și vicepreședinte 
se realizează o dublare a factorului decizional la nivelul Judecătoriei Constanța, 
fiind totodată identificată lipsa unei viziuni comune în gestionarea unei situații 
de criză. 

Nota generală a constatărilor efectuate în controlul de remediere este 
aceea că sarcinile de serviciu ale conducătorilor instanței sunt îndeplinite în 
acord cu prevederile regulamentare, deși comunicarea este greoaie, reticentă 
și este percepută, în cele mai multe situații, ca având un caracter aparent.  

Cu toate acestea, comportamentul și comunicarea între conducătorii 
judecătoriei nu a fost de natură a afecta funcționarea instanței de judecată ca 
serviciu public.  

Concluzia de mai sus are la bază verificările efectuate și aprecierile 
majorității judecătorilor instanței, care au semnalat că prezența inspectorilor 
judiciari la instanța de judecată și întocmirea raportului de control au 
contribuit la îmbunătățirea comunicării prin reconsiderarea pozițiilor inițiale. 
De asemenea, în ce privește anul 2020, s-a emis și ipoteza că restricțiile impuse 
de starea de urgență și de starea de alertă au redus contactele directe ori că 
președintele și vicepreședintele au ajuns la o înțelegere, puncte de vedere care 
pot fi susținute de rezultatul verificărilor de remediere.  

Așa fiind, din punctul de vedere al relației manageriale dintre președinte 
și vicepreședinte, apreciem că este posibilă o mai bună comunicare din 
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perspectiva îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, astfel încât să fie evitate 
percepțiile referitoare la dubla decizie sau la formalizarea excesivă a 
relaționării, care poate avea ca și consecință chiar lipsirea acesteia din urmă 
de conținut. 

În ce privește relația vicepreședintelui instanței cu judecătorii, concluzia 
rezultată ca urmare a consemnării relațiilor oferite de judecătorii instanței 
este aceea a existenței unui comportament adecvat funcției deținute și o 
comunicare axată pe buna îndeplinire a atribuțiilor profesionale. Așa cum s-a 
arătat în conținutul situației de fapt, criticile exprimate ori nu au fost în mod 
coerent fundamentate, ori au avut la bază necunoașterea atribuțiilor 
regulamentare ale conducătorilor instanței. 

Chiar dacă unele percepții reclamă în continuare o atitudine 
preponderent rigidă în relațiile profesionale, verificările au evidențiat, în 
general, o abordare profesională a comportamentului și comunicării 
vicepreședintelui Judecătoriei Constanța cu judecătorii instanței. 

Cu ocazia desfășurării ședințelor colegiului de conducere al instanței, 
doamna vicepreședinte a abordat un comportament și o comunicare 
corespunzătoare poziției deținute în cadrul organului colegial. 

 
3. Colegiul de conducere 

 Raportat la problemele de interes în activitatea colegiului și la 
vulnerabilitățile identificate cu ocazia controlului anterior, analiza efectuată în 
cadrul controlului de remediere a relevat următoarele: 

Exercitarea atribuțiilor de către colegiul de conducere și comunicarea în 
cadrul organului colegial în perioada de referință s-au realizat cu respectarea 
prevederilor art. 19 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești. 

Dezbaterile din organul colegial s-au desfășurat în limitele date de 
problematica abordată, au avut uneori caracter contradictoriu, cu o aparență 
de refuz de înțelegere a opiniei contrare, însă aceste situații au constituit 
excepții și nu au afectat sau întârziat luarea deciziilor de competența organului 
colegial. O astfel de excepție a constituit-o ședința din 3.02.2020, când 
dezbaterile au avut caracter tensionat însă, așa cum s-a detaliat în capitolul 
anterior, nu au adus atingere bunei funcționări a instanței de judecată. 

Convocarea și conducerea ședințelor s-a realizat de către președintele 
instanței, domnul judecător ..., care a abordat un stil managerial bazat pe 
compromis și pe intenția de colaborare cu membrii colegiului de conducere, 
fără a mai solicita degrevarea de anumite activități și fără a se implica în 
elaborarea anumitor planificări, această din urmă atribuție revenind 
președintelui delegat al Secției penale.  
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Problematica menționată în convocator a avut un caracter coerent, 
aplicat, care nu a mai creat nesiguranță în abordare sau discuții ample și 
contradictorii. 

Această abordare a condus la reducerea blocajelor în comunicare, la o 
estompare a disensiunilor dintre membrii colegiului, la o dezbatere în general 
echilibrată a aspectelor de interes pentru instanță și la o percepție 
îmbunătățită a colectivului de judecători cu privire la activitatea colegiului de 
conducere.  

În contextul arătat se constată o îmbunătățire a stilului managerial al 
președintelui instanței, nemaifiind identificate cazuri în care președintele să 
nu participe la ședințe, deși se afla în sediul instituției ori să dispună măsuri 
contestate ulterior în cadrul ședințelor de colegiu. 

În concluzie, la finalul verificărilor de remediere, se constată că sunt 
elemente convingătoare de natură a fundamenta concluzia că neînțelegerile 
și atitudinile de ostilitate dintre unii membri ai colegiului de conducere au fost, 
în cea mai mare măsură, depășite, astfel că nu se mai impun alte măsuri de 
competența Inspecției Judiciare. 
 
 

CAPITOLUL IV 
Concluzii și propuneri 

 
  

1. Președintele Judecătoriei Constanța 
Modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale specifice președintelui 

Judecătoriei Constanța, analizat structurat pe obiectivele controlului de 
remediere, astfel cum sunt specificate în art. 1 şi respectiv art. 2 lit. a) din 
Ordinul nr. 94/2020 al inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, prin raportare 
la deficiențele constate cu ocazia controlului inițial, evidențiază preocuparea 
pentru remedierea deficiențelor constatate și reevaluarea actului 
managerial, pentru asigurarea unui climat organizațional funcțional și o 
relaționare în cadrul colectivului care să nu afecteze buna funcționare a 
instanței, concluzia fiind susținută de constatările faptice detaliate în Anexa 
la raportul de remediere. 

Ca regulă generală, președintele Judecătoriei Constanța a luat măsuri 
adecvate în scopul organizării şi bunei funcţionări a instanței în exercitarea 
responsabilităților prevăzute de art. 46 alin. 1) din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
transpuse în art. 7 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, aplicabil conform art. 13 alin. 1) din aceeași reglementare.  

 A luat măsurile necesare asigurării resurselor materiale necesare 
funcționării instanței și a desfășurat activități care vizează ocuparea funcțiilor 
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vacante la Judecătoria Constanța detaliate în Anexa la raport, finalizate prin 
delegarea unor judecători care ulterior au fost transferați la Judecătoria 
Constanța. 

Nu s-a reușit finalizarea procedurilor de ocupare prin numire a funcției 
de președinte al secției penale, funcția de președinte al Secției pentru cauze 
penale a Judecătoriei Constanța fiind ocupată prin delegare, măsură dispusă 
prin Hotărârea nr. 737 din data de 14 mai 2020 a Secției pentru judecători, 
începând cu data de 15.05.2020, dar nu mai mult de 6 luni. 

Se impune reevaluarea situației pe măsură ce se îndeplinesc cerințele 
privind vechimea unor judecători care își exprimă opțiunea pentru ocuparea 
funcției și continuarea demersurilor pentru ocuparea funcției  de președinte 
al Secției penale prin numire, continuitatea în exercitarea atribuțiilor 
specifice unei funcții de conducere fiind o garanție a eficienței manageriale. 

Ca notă generală, deficiențele reținute din perspectiva modului de 
exercitare a atribuțiilor manageriale privind organizarea și funcționarea 
instanței, imputabile președintelui în funcție al Judecătoriei Constanța – 
domnul judecător ... prin raportul de control anterior nu mai subzistă la data 
efectuării controlului de remediere. Neregulile identificate în cadrul 
controlului de remediere, evidențiate la capitolul precedent sunt relativ 
minore și au caracter de excepție, fiind susceptibile de remediere punctual. 

Cu ocazia controlului de remediere nu au fost identificate situații 
similare care să genereze controverse majore între judecători și președintele 
instanței sau situații de contestare în instanță a acestor categorii de acte 
emise de președintele Judecătoriei Constanța. 

Situațiile semnalate - cu caracter izolat - în care judecătorii nu au fost 
consultați la stabilirea atribuțiilor altele decât cele care vizează judiciară nu 
au afectat în mod direct activitatea instanței sau a judecătorilor în cauză, nu 
au fost semnalate alte consecințe sau obiecții în ceea ce privește atribuțiile 
care le-au fost stabilite, altele decât cele privind activitatea de judecată. 

Nu s-au semnalat dezechilibre în ceea ce privește atribuțiile stabilite în 
sarcina judecătorilor altele decât cele privind activitatea de judecată iar actele 
emise în exercitarea acestei atribuții au respectat în esență dispozițiile 
regulamentare. 

Omisiunea consultării direct sau indirect, prin intermediul președinților 
de secții a fost percepută în mod justificat de judecătorii în cauză ca 
reprezentând o lipsă de comunicare sau transparență în luarea deciziilor iar 
aplicarea unui tratament diferențiat în ceea ce privește comunicarea în cadrul 
instanței nu este justificată.   

Se recomandă președintelui Judecătoriei Constanța pentru motivele 
expuse la capitolul precedent și detaliat în Anexa la raport și în continuare 
cerința unei analize detaliate înaintea emiterii actului decizional, o 
fundamentare corespunzătoare la momentul emiterii deciziei pentru 
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evitarea situațiilor în care revine asupra deciziilor chiar și implicit, pentru 
consolidarea încrederii în actul managerial. 

Verificările directe efectuate în cursul controlului de remediere au 
evidențiat ca notă generală o altă stare de fapt din perspectiva 
comportamentului și comunicării președintelui Judecătoriei Constanța – 
domnul judecător ... în cadrul instanței comparativ cu cea reținută în 
raportul de control anterior.  

S-a subliniat aproape în mod unanim în cadrul discuțiilor cu judecătorii 
faptul că s-a reușit o atenuare a conflictelor în cadrul instanței dintre 
președinte și judecători precum și cele dintre președinte și vicepreședinte ca 
urmare a constatărilor din Raportul de control anterior; că președintele și-a 
reconsiderat în mare măsură atitudinea și că cel puțin la nivel de aparențe nu 
mai există situații conflictuale de gravitatea celor menționate în raportul de 
control anterior; că nu au existat măsuri dispuse de președinte care să fie 
contestate. 

S-a semnalat în general o îmbunătățire a climatului organizațional ca 
urmare a controlului anterior efectuat la Judecătoria Constanța, potrivit 
opiniilor exprimate de judecători, constatările din Raportul de control anterior 
asigurând președintelui instanței suportul necesar pentru a conștientiza 
disfuncționalitățile și erorile comise în exercitarea atribuțiilor manageriale.  

S-a constatat o îmbunătățire și a modului de relaționare între 
președinte și judecătorii membri ai colegiului de conducere, modalitatea de 
desfășurare a ședințelor de colegiu fiind reconsiderată față de situația 
existentă în perioada de referință care a făcut obiectul controlului anterior. 

Atenuarea conflictelor manifeste existente anterior la Judecătoria 
Constanța și îmbunătățirea climatului organizațional constituie o notă pozitivă 
în exercițiul actului managerial al președintelui instanței care este însă 
perfectibil, din perspectiva modului de relaționare în cadrul colectivului, cu 
vicepreședintele, cu judecătorii, dar și cu conducerea instanței ierarhic 
superioare – respectiv cu președintele Tribunalului Constanța domnul 
judecător ....  

Constatările detaliate la secțiunea privind comunicarea cu instanțele 
ierarhic superioare din capitolul precedent și din Anexa la raport evidențiază 
faptul că președintele Judecătoriei Constanța a ignorat exigențele minime ale 
comunicării instituționale în raporturile cu președintele Tribunalului 
Constanța, faptul că obligația comunicării subzista în considerarea raporturilor 
dintre cele două instanțe, astfel cum sunt definite prin art. 36 alin. 2) din Legea 
nr. 304/2004 priind organizarea judiciară, transpuse în art. 9 alin. 1) din 
Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin 
HCSM nr. 1375/2015, tribunalele având atribuții de coordonare și control 
privind administrarea instanțelor din circumscripție. 



43 / 45 
 

Se justifică față de constatările menționate, reconsiderarea poziției 
președintelui Judecătoriei Constanța în relaționarea cu conducerea 
Tribunalului Constanța, în limitele raporturilor ierarhice consacrate la nivel 
legislativ, în condițiile în care președintele tribunalului are atribuții de 
coordonare și control privind administrarea inclusiv a judecătoriilor din 
circumscripție.   

În raport de constatările privind relaționarea în cadrul Judecătoriei 
Constanța, pentru înlăturarea erorilor/neregularităților identificate în 
prezentul raport de remediere, în aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. 2) din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, transpuse în art. 9 alin. 1) 
din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat 
prin HCSM nr. 1375/2015, apreciem oportună instituirea unei monitorizări, 
din partea conducerii Tribunalului Constanța, cu privire la comportamentul 
și comunicarea dintre președintele și vicepreședintele Judecătoriei 
Constanța, pentru o durată de 6 luni de la data aprobării raportului de 
control, urmând ca rezultatul monitorizării să fie comunicat Inspecției 
Judiciare. 

 
 2. Vicepreședintele Judecătoriei Constanța 

Referitor la activitatea doamnei judecător ..., prin raportare la aspectele 
reținute cu ocazia controlului anterior, se constată că îndeplinirea atribuțiilor 
profesionale este realizată în mod corespunzător, în acord cu prevederile art. 
14 rap. la art. 8 alin. (1) lit. a-g şi i-k, alin. (2) - (6) din Regulamentul de 
organizare și funcționare a instanțelor judecătorești. 
 Pe parcursul verificărilor de remediere nu au fost constatate deficiențe 
sau vulnerabilități în activitatea de conducere realizată de către 
vicepreședintele instanței. 
 Comportamentul și comunicarea vicepreşedintelui Judecătoriei 
Constanța cu președintele instanței au un caracter preponderent formal, de 
natură a induce aparența unei relații de comunicare. Această caracteristică a 
relaționării dintre factorii de conducere, chiar exprimată uneori mai nuanțat, 
nu are valența unei reale comunicări, aspect observat atât de către colegii 
judecători, cât și de către conducerile instanțelor ierarhic superioare, care au 
constatat reticență în comunicare, o dublare a factorului decizional la nivelul 
Judecătoriei Constanţa sau lipsa unei viziuni comune în gestionarea unei 
situații de criză. 
 Cu toate acestea, acest gen de abordare a comunicării nu a afectat  
funcționarea instanței ca serviciu public. 
 În ce privește comportamentul și comunicarea cu membrii colegiului de 
conducere, s-a remarcat abordarea unei atitudini de colaborare instituțională 
cu toți membrii organului colegial, în scopul unei bune exercitări a atribuțiilor 
de gestionare a activității instanței. 
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 De asemenea, nu au fost constatate deficiențe în comunicare nici în 
raport de conducerile instanțelor ierarhic superioare ori în relațiile cu 
judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justiţiabilii și persoanele implicate 
în actul de justiţie. 

Concluzionând cu privire la comportamentul și comunicarea dintre 
președintele și vicepreședintele instanței, astfel cum a reieșit din verificările 
de remediere și cum s-a detaliat în cuprinsul actului de control (anexă și 
raport de remediere), apreciem că există posibilitatea unei mai bune 
comunicări și relaționări din perspectiva îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.  

Această îmbunătățire are rolul de a schimba percepțiile judecătorilor 
care au evidențiat în mod constant aparența comunicării, de a îmbunătății 
climatul organizațional din instanță, precum și pentru a eficientiza 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu printr-o colaborare mai consistentă, 
inclusiv cu conducerile instanțelor ierarhic superioare. 

Așa cum s-a arătat și la concluziile privitoare la președintele instanței, 
în temeiul dispozițiilor legale și regulamentare menționate, apreciem 
oportună instituirea unei monitorizări, din partea conducerii Tribunalului 
Constanța, cu privire la comportamentul și comunicarea dintre președintele 
și vicepreședintele Judecătoriei Constanța, pentru o durată de 6 luni de la 
data aprobării raportului de control, urmând ca rezultatul monitorizării să 
fie comunicat Inspecției Judiciare. 

 
 
3. Colegiul de conducere 
Concluziile rezultate din controlul de remediere efectuat relevă faptul 

că organul colegial a dispus măsurile necesare pentru soluționarea 
problemelor generale de conducere a instanței, în conformitate cu dispozițiile 
art. 18-23 din Regulamentul de organizare și funcționare a instanțelor 
judecătorești, respectiv art. 43-52 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară. 

Din verificări a reieșit că în perioada de referință Colegiul de conducere 
al Judecătoriei Constanța a fost convocat în mod regulamentar, iar ședințele 
s-au desfășurat în limitele date de problematica abordată, nu au depășit cadrul 
profesional, iar dezbaterile s-au limitat la soluționarea problemelor anunțate 
în prealabil. 

Modalitatea de lucru pe parcursul ședințelor determină concluzia 
potrivit căreia membrii organului colegial cu înțeles și conștientizat 
responsabilitățile funcțiilor deținute, astfel că activitatea colegiului de 
conducere s-a îmbunătățit, aspect confirmat de conținutul verificărilor. 

Se constată că nu au mai fost identificate situații care să poată fi 
apreciate ca deficiențe sau vulnerabilități în activitatea colegiului de 
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conducere, astfel că nu se impun alte măsuri de competența Inspecției 
Judiciare. 
 

În raport de constatările efectuate, expuse în prezentul material, 
formulăm următoarele  
 
 

     PROPUNERI: 
 
 

I. Aprobarea raportului de evaluare a remedierii deficiențelor în 
activitatea managerială a președintelui și a vicepreședintelui instanței, 
precum și cu privire la modul de exercitare a atribuțiilor de către colegiul de 
conducere de la Judecătoria Constanța. 

 
II. Efectuarea de către conducerea instanţei a demersurilor necesare 

în vederea asigurării stabilității la nivelul funcţiei de președinte al Secției 
penale, în sensul ocupării acesteia, prin numire. 
 

III. Monitorizarea activității manageriale a președintelui și a 
vicepreședintelui de la Judecătoria Constanța, din perspectiva 
comportamentului și comunicării, de către conducerea Tribunalului 
Constanța, pe o perioadă de 6 luni, cu începere de la data aprobării 
prezentului raport de control, în vederea remedierii în totalitate a 
deficiențelor constatate, urmând ca rezultatul monitorizării să fie comunicat 
Inspecţiei Judiciare.     

 
Prezentul raport se publică în temeiul art. 123 alin. (5) din Regulamentul 

privind Normele de efectuare a lucrărilor de inspecție. 
      Raportul a fost aprobat prin Hotărârea Secției pentru Judecători nr. 

1349 din 12.11.2020, conform ordinii de zi soluționate, publicată pe site-ul web 
al Consiliului Superior al Magistraturii la adresa www.csm1909.ro secţiunea 
„Hotărâri ale Secţiei pentru Judecători 
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