Întărirea capacităţii manageriale a instanţelor prin promovarea de
bune practici în administrarea sistemul judiciar şi creşterea satisfacţiei
publicului
PHARE/2005/017-553.01.02/02/34

Ghid de evaluare a informaţiilor afişate

UNIUNEA EUROPEANĂ
Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27 ţări. Statele Membre au
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate,
democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

Proiect finanţat prin Phare

Informaţiile afişate vor fi evaluate conform următoarei grile de evaluare.
DA
1. Numele instanţei
2.Numele şi locaţia instanţei, dacă în aceeaşi clădire sunt
mai multe instanţe
3.Numele conducătorului instanţei
4.Datele de contact ale conducătorului instanţei
5.Program de audienţe
6.Compartimentele auxiliare şi atribuţiile fiecăruia
a. Grefă
b.Registratură
c. Arhivă
d. Bibliotecă
e. Birou de informare şi relaţii publice
f. Departament economico-financiar (la curţile de apel şi
tribunale)
g. Administrativ (la curţile de apel şi tribunale)
h.Documentare (obligatoriu numai la curţile de apel)
i. Informatică juridică (obligatoriu numai la curţile de apel)
j. Altele. Care?__________________
7.Programul de lucru cu publicul
a. Grefă
b.Registratură
c. Arhivă
d. Bibliotecă
e. Birou de informare şi relaţii publice
f. Departament economico-financiar (la curţile de apel şi
tribunale)
g. Administrativ (la curţile de apel şi tribunale)
h.Documentare (obligatoriu numai la curţile de apel)
i. Informatică juridică (obligatoriu numai la curţile de apel)
j. Altele. Care?__________________

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA
8.Locaţia (numărul sălii, etaj, indicatoare)
a. Grefă
b.Registratură
c. Arhivă
d. Bibliotecă
e. Birou de informare şi relaţii publice
f. Departament economico-financiar (la curţile de apel şi
tribunale)
g. Administrativ (la curţile de apel şi tribunale)
h.Documentare (obligatoriu numai la curţile de apel)
i. Informatică juridică (obligatoriu numai la curţile de apel)
j. Altele. Care?__________________
9.Numele
persoanei
responsabile
pentru
fiecare
compartiment
a. Grefă
b.Registratură
c. Arhivă
d. Bibliotecă
e. Birou de informare şi relaţii publice
f. Departament economico-financiar (la curţile de apel şi
tribunale)
g. Administrativ (la curţile de apel şi tribunale)
h.Documentare (obligatoriu numai la curţile de apel)
i. Informatică juridică (obligatoriu numai la curţile de apel)
j. Altele. Care?__________________
10. Datele de contact
a. Grefă
b.Registratură
c. Arhivă
d. Bibliotecă
e. Birou de informare şi relaţii publice
f. Departament economico-financiar (la curţile de apel şi

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA
tribunale)
g. Administrativ (la curţile de apel şi tribunale)
h.Documentare (obligatoriu numai la curţile de apel)
i. Informatică juridică (obligatoriu numai la curţile de apel)
j. Altele. Care?__________________
11. Programul de lucru al instanţei
12. Vacanţă judecătorească, program special
13. Reguli de conduită pentru personalul instanţei
14. Reguli de conduită pentru justiţiabili, avocaţi, alţi
participanţi
15. Drepturi şi obligaţii
16. Acte normative relevante
17. Modificări legislative recente
a. Lege nr. 57/2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din
Codul de procedură penală
b. Lege nr. 58/2008 pentru completarea art. 258 din Codul penal
c. Lege nr. 97/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative în domeniul justiţiei
d. Ordonanţă de urgenţă nr. 31/2008 privind modificarea art. 482
din Codul de procedură penală
e. Ordonanţă de urgenţă nr. 46/2008 pentru modificarea art. 33
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor
f. Ordonanţă de urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public
judiciar în materie civilă
g. Ordonanţă de urgenţă nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri
pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
h. Altele.
Care?________________________________________
i. Altele.
Care?________________________________________

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA
j. Altele.
Care?________________________________________
18. Modele de cereri
a. Cerere de chemare in judecata
b. Intampinare
c. Cerere reconventionala
d. Cerere de apel
e. Cerere de recurs
f. Cerere pt preschimbarea termenului de judecata
g. Cerere de amanare a judecatii
h. Cerere pt eliberarea unui act din dosar
i. Cerere de chemare in garantie
j. Cerere pentru depunerea de acte la dosar
k. Cerere pentru redeschiderea unei judecati suspendate
l. Cerere pentru acordarea de ajutor public judiciar
m.Sesizare abatere administrativă
n. Sesizare către CSM împotriva unui magistrat
19. Termene legale
20. Taxe de timbru
a. Acţiune de revendicare a unui imobil
b. Acţiune în constatarea nulităţii
c. Acţiunea în anulare
d. Acţiune în contencios administrativ
e. Acţiune de divorţ
f. Acţiune în pretenţii
g. Acţiune pentru rezilierea unui contract
h. Actiune tulburare posesie
i. Acţiune pentru partaj
21. Procedura de depunere a unei cereri de chemare în
judecată
22. Procedura de depunere a unei alte cereri/ sesizări
23. Dreptul de a depune o sesizare

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA
24. Potenţiale abateri pentru care se poate depune o sesizare
25. Procedura şi motivele pentru sesizarea CSM
a. încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere,
declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi interdicţii privind
judecătorii şi procurorii;
b. intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau
acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor
familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal
reglementat pentru toţi cetăţenii, precum şi imixtiunea în
activitatea altui judecător sau procuror;
c. desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau
manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de
serviciu;
d. nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii
lucrărilor care au acest caracter;
e. nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a
dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a
cauzelor;
f. refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile,
memoriile sau actele depuse de părţile din proces;
g. refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;
h. exercitarea funcţiei, inclusiv nerespectarea normelor de
procedură, cu rea-credinţă sau din gravă neglijenţă, dacă fapta nu
constituie infracţiune;
i. efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile;
j. absenţele nemotivate de la serviciu, în mod repetat;
k. atitudinea nedemnă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu
faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili;
l. neîndeplinirea obligaţiei privind transferarea normei de bază la
instanţa sau parchetul la care funcţionează;
m.nrespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a
cauzelor;

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA

NU

Incomplet/
Inadecvat

DA

NU

Incomplet/
Inadecvat

n. participarea directă sau prin persoane interpuse la jocurile de
tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care
nu este asigurată transparenţa fondurilor în condiţiile legii.
26. Circuitul documentelor în instanţă
27. Dreptul la asistenţă judiciară gratuită
28. Condiţii de acordare
29. Procedură
30. Termene legale pentru soluţionarea/ indeplinirea unor
activitati
a. redactare hotarare
b. acordare termen
c. solutionare sesizare
31. Componenta si specializarea completelor
32. Sala în care îşi desfăşoară activitatea fiecare complet
33. Alte informaţii
34. Starea dosarului
35. Textul hotărârilor
DA – există şi sunt complete
NU – nu există
Incomplet/Inadecvat – există, dar sunt incomplete, afişate în locuri inadecvate (greu accesibile, greu vizibile etc.), sunt greu inteligibile pentru un cetăţean
cu studii medii

