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RĂSPUNS LA CERERE

De la:
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița
Adresa:
Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 9, județul Ialomița
Persoana de contact:
Dinu Viorica Cleopatra - procuror

Către:
AGENȚIA BRITANICĂ DE ȘTIRI
Robert Williams

e-mai I: editorpress24 7news@gmail. corn

Urmare cererii dumneavoastră înregistrată pe rolul unității noastre la data de 14.04.2022, 
formulată conform I egii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă 
comunicăm următoarele răspunsuri cu privire la întrebările dvs.:

1. Stimată doamnă, stimate domnule prim-procuror, procuror general, cu ce forțe ați 
început anul 2022?

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița are sediul în municipiul Slobozia, jud. Ialomița, 
este subordonat ierarhic Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și are personalitate 
juridică. Este condus de către prim-procuror, care îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege, având 
totodată calitatea de ordonator terțiar de credite.

Are în structură:
- Secția de urmărire penată care îndeplinește atribuțiile parchetului în legătură cu 

activitatea de urmărire penală și supravegherea cercetării penale;
- Secția judiciară care îndeplinește atribuțiile referitoare la activitatea judiciară
- Compartimentele auxiliare de specialitate care asigură circuitul documentelor și 

redactarea lucrărilor, efectuează situațiile statistice, potrivit legii și ordinelor procurorului general.
- Departamentul economico-financiar și administrativ - realizează activitățile ce asigură 

suportul logistic la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița și al unităților subordonate.
Conform ștatului de funcții și de personal schema parchetului are următoarea configurație: 

■ o funcție de prim-procuror,
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■ o funcție de prim-procuror adjunct,
■ o funcție de procuror șef secție urmărire penală,
■ o funcție de procuror șef secție judiciară,
■ cinci funcții de procuror,
■ personal auxiliar de specialitate și personal conex
■ funcționari publici

2. Care este situația la nivel de PCA/parchetele arondate, având în vedere 
pensionările și transferurile din sistemul judiciar?

în cursul anului 2021, un număr de 2 procurori din cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Ialomița, respectiv din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fetești, s-au 
pensionat. Pe de altă parte, în cursul anului 2021, unul dintre specialiștii IT, din cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Ialomița s-a pensionat.

Totodată, în cursul anului 2021, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița și 
unitățile arondate au fost admise trei transferuri la alte unități de parchet, privind un număr de 
3(trei) procurori.

3. Care este încărcătura de dosare per procuror, comparativ cu perioadele similare și 
ce previzionați pentru anul în curs? (spațiu locativ, logistică, resurse umane, stadiu proiecte, 
etc.)

- Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița - 149 de dosare penale de soluționat pe 
procuror;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia - 2924 de dosare penale de soluționat pe 
procuror;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni - 1147 de dosare penale de soluționat pe 
procuror;

- Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești - 2827 de dosare penale de soluționat pe 
procuror.

Cifrele sus-menționate au avut în vedere evidențele pentru anul 2021.
La nivelul unităților de parchet nu se țin evidențe comparative cu anii anteriori.
Totodată, nu se pot face estimări cu privire la anul în curs

4. Structura logistică, imobiliară, resursele umane de care dispuneți în prezent sunt în 
concordanță cu necesitățile instituției?

Da, sunt în concordanță cu necesitățile instituției și buna desfășurare a activității.

5. Sistemul judiciar trece prin alegerile noilor membri ai CSM, având în vedere acest 
context, sunt magistrații mai atenți la alegerea făcută?

Având în vedere că alegerile noilor membri ai CSM sunt în derulare, nu se poate exprima 
un punct de vedere cu privire la acest aspect.

6. La nivelul PCA/parchetelor arondate, sunt magistrați candidați la CSM?
La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița și parchetelor arondate nu sunt 

candidați pentru alegerile CSM.

7. Relația cu mass-media având în vedere proiectul TAEJ..., ce schimbări s-au 
produs de la începerea proiectului amintit și până în prezent?

Din această perspectivă, relația cu mass-media este foarte bună și în concordanță cu 
realitatea și specificul activității unității de parchet.
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8. Cunoașteți activitatea de educație juridică după modelul Curții de Apel Pitești 
unde aceasta a avut emisiuni TV pe plan local, dar și separat, în școli, având ca parteneri 
mass-media, poate fi un model pentru dumneavoastră?

Având în vedere specificul activității Ministerului Public, respectiv caracterul nepublic al 
urmăririi penale, opinăm că modelul Curții de Apel Pitești nu poate fi aplicat și unităților de 
parchet.

9. Cu ce planuri și care este stadiul proiectelor din mandatul dumneavoastră?
întrucât mandatul este în derulare, nu se pot face aprecieri cu privire la stadiul proiectelor.

10. Care este media de vârstă în unitățile de parchet din subordinea dumneavoastră?
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești - 45 ani;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni - 39 ani;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia - 43 ani;
- Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița - 55 ani.

11. Cadrul legal actual corespunde activităților profesionale?
Da, corespunde activităților profesionale.

12. ÎCCJ, CSM, PG, IJ, INM, SNG... ce impact au la nivelul PCA/parchetelor 
arondate, având în vedere specificul și competențele celor citate?

Au un impact pozitiv asupra activității parchetelor.

13. Cum descrieți infracțiunea și amploarea acesteia în România?
Atribuțiile privind starea și amploarea infracționalității la nivel național revin Parchetului 

de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție.

Informațiile solicitate v-au fost furnizate, în format electronic, la adresa de e-mail
editorpress24 7news@gmail. com

PR
Dinu Vii
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