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Către, 

Agentia Britanica de Stiri News247WorldPress 

 În atenția domnului Robert Williams 

 Editor in Chief News247WorldPress 

 Referitor la solicitarea din data de 12.04.2022 și primită de Tribunalul Galați la data 

de 13.04.2022, vă comunicăm răspunsurile formulate la întrebările din cadrul Proiectului 

Justice Educatie Juridica Generala: 

 1. Stimate domnule presedinte va multumim pentru amabilitatea acordarii interviurilor 

News247WorldPress, cu ce forte ati inceput anul 2022? 

 Tribunalul Galați a început noul an cu speranța că în 2022 ne vom întoarce la 

normalitate. 

 2. Care este situatia la nivel de curte, instante arodate avand in vedere pensionarile si 

transferurile din sistemul judiciar. 

 Tribunalul Galați are în schemă un număr de 40 de posturi de judecător însă, la acest 

moment, funcționează cu 24 de judecători, dintre care unul se află în concediu de creștere copil. 

Începând cu data de 11 aprilie 2022 au venit prin detașare 3 judecători de la Judecătoria Galați și 

doar până la data de 30 iunie a.c., însă nu avem certitudinea că aceștia își vor da acordul acordul 

pentru a le fi prelungită detașarea până la sfârșitul anului.  

 Mai mult decât atât, în cursul anului 2021 s-au pensionat 3 judecători, de la începutul 

acestui an au ieșit deja din sistem 2 colegi și încă 2 judecători, cel puțin, se vor pensiona până la 

sfârșitul anului.  

 

 3. Care este incarcatura de dosare per judecator , comparativ cu perioadele similare si 

ce previzionati pentru anul in curs. 

 În anul 2021 încărcătura pe judecător a fost de 755 cauze, în creștere cu 143,7 cauze 

(+23,5%) față de anul 2020, când a fost de 611,3 dosare și, cu siguranță, în creștere în 2022 față de 

anul trecut. 

 4. Structura logistica, imobiliara, resursele umane de care dispuneti in present sunt in 

concordanta cu necesitatile institutiei? 
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 Atât structura logistică, dar și structura imobiliară ori resursele umane nu sunt în 

concordanță cu necesitățile instanței, având în vedere și cele mai sus arătate.  

 5. Sistemul judiciar trece prin alegerile noilor membri ai CSM, avand in vedere acest 

context, sunt magistratii mai atenti la alegererea facuta? 

  Nu poate fi exprimat un punct de vedere pentru că nu am avut discuții cu colegii pe acest 

subiect, cu atât mai mult cu cât este o opțiune personală.  

 

 6. La nivelul curtii, instantelor arondate sunt magistrati candidati pentru CSM? 

 De la Tribunalul Galați nu sunt candidați pentru C.S.M. 

 7. Relatia cu mass media avand in vedere Proiectul TAEJ …ce schimbari s-au produs 

de la inceperea proiectul amintit si pana in present? 

  Relatia cu mass media, prin prisma Proiectul TAEJ, nu s-a schimbat întrucât la nivel 

local, și nu numai, Tribunalul Galați a avut dintotdeauna o relație foarte bună cu aceasta.  

 8. Cunoasteti activitatea de Educatie Juridica la dupa modelul Curtii de Apel Pitesti 

unde aceasta a avut emisiuni tv pe plan local dar si in separat in scoli avand ca parteneri 

mass media, poate fi un model pentru dumneavoastra? 

 Nu avem cunoștință. 

 9. Cu ce planuri si care este stadiul proiectelor din mandatul dumneavoastra?  

 Proiectele din mandat sunt în derulare, dar finalizarea acestora nu țin doar de Președintele 

Tribunalului Galați. Și aici ne referim la cele mai importante dintre acestea: reparația capitală la 

sediul Judecătoriei Tecuci și construirea unui nou sediu pentru Judecătoria Galați.  

 

 10. ICCJ, CSM, PG, IJ, INM, SNG, …ce impact au la nivelul curtii, 

instantei/instantelor arondate, avand in vedere specificul si competentele celor citate?  

 Impactul instituțiilor pe care le-ați menționat mai sus este cel legal, având în vedere 

atribuțiile specifice fiecăreia dintre acestea. 

 

PREȘEDINTELE TRIBUNALULUI GALAȚI, 

JUDECĂTOR ROBERT GEORGE FLOREA 
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