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CONTRIBUȚII ACTUALE PRIVIND IMPLEMENTAREA 

MANAGEMENTULUI CALIT ĂȚII ÎN INSTAN ŢELE JUDECĂTOREŞTI DIN 

ROMÂNIA 

 

 

1.Elemente introductive privind domeniul de cercetare 

Performanța justiţiei, atât de contestată şi aspru criticată, este un deziderat ce 

poate fi atins doar printr-o muncă asiduă de evaluare a calităţii  justiţiei, ca sistem în plină 

remodelare, şi permanenta identificare a căilor de optimizare a activităţii instanţelor. 

Managementul este fără putere de tăgadă un domeniu nou pentru toate 

organizațiile  românești, organizațiile judiciare nefăcând o excepție în acest sens. 

Dimpotrivă, nevoia de calitate în justiție este acută, managementul fiind cel care poate 

oferi o perspectivă mai largă asupra problemelor cu care se confruntă sistemul, prin 

metodele și tehnicile specifice și mai ales  prin evidențierea  necesității punerii lor în 

practică.  

În acest context tema cercetării o reprezintă identificarea și analizarea orientărilor 

actuale în implementarea managementului calității în sistemul judiciar, având ca scop  

îmbunătăţirea teoriilor şi sporirea cunoştiinţelor din domeniile studiate, prin aplicaţii ale 

managementului calității la specificul sistemului de drept şi al organizaţiilor acestuia pe 

de-o parte, dar şi evidenţierea pe baza unor argumente ştiinţifice a unor soluţii pentru  

probleme concrete. 

 Teza  propune și o  abordare  a evaluarii externe a sistemului judiciar, ca expresie 

a punerii în practică a principiului orientării către client pentru a oferi repere concrete cu 

privire la calitatea funcţionării instanţelor, credibilitatea justiţiei cât şi  răspunsuri 

eficiente la nevoile utilizatorilor.Magistraţii trebuie să înţeleagă că nu este posibilă o 

sustragere de la o evaluare din afară, cu cât instanţele vor reacţiona mai eficient la nevoile 

utilizatorilor cu atât calitatea serviciului judiciar şi prestigiul justiţiei vor creşte aducând 

beneficii reale pentru toate părţile implicate. 

 Pornind de la realitatea că nevoile sociale de servicii ale justiţiabililor sunt 

inepuizabile, activitatea instanţelor de judecată fiind  practic infinită, mangementul 

calităţii  trasează direcţiile principale şi oferă instrumentele necesare evaluării, de 
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aplicarea acestuia cât mai rapidă şi eficientă depinzând atât rezultatele sistemului judiciar 

cât şi imaginea acestuia 

              2.Organizarea lucrării 

              Teza de doctorat este structurată pe un număr de 11 capitole, repartizate pe 4 

părţi. Primele trei părţi ale lucrării sunt destinate analizei stadiului actual al cercetărilor 

din domeniu şi a elementelor teoretice care stau la baza implementarii unui sistem 

adecvat de  management al calității, cu accent pe studiu comparativ privind jurisdictiile 

internationale. 

              Partea a IV-a reprezintă partea aplicativă lucrării. Prin cercetarea propusă se 

doreşte identificarea elementelor care caracterizează managementul calității din instantele 

românesti, cu scopul final de a formula concluzii ce pot constitui importante repere de 

bune-practici şi de a oferi soluţii la unele dintre problemele cu care se confrunta justiția 

din România. 

 3.Structura capitolelor, obiective şi ipoteze de lucru 

 Prima parte a tezei de doctorat are ca scop identificarea nevoilor specifice ale 

sistemului judiciar românesc și evidențierea elementelor care permit implementarea unui 

sistem de management al calității în concordanță cu specificului organizaţiilor  judiciare.  

 Capitolul 1, subliniază în partea introductivă importanţa analizării prealabilă a 

organizării sistemului judiciar, a mecanismelor și structurilor sale, a particularităților 

existente, fără de care, în opinia noastră, este imposibilă adaptarea conceptului de 

management la acest domeniu al suveranității statului. S-a considerat că de esenţa 

managementului judiciar este  conducerea organizaţiilor care alcătuiesc sistemul judiciar, 

motiv pentru care cercetarea nu poate porni decât de la analizarea acestor entităţi şi a 

interconexiunilor sistem judiciar-organizaţii judiciare(instanţe)-management.  

 Tot în cadrul  primului capitol se aduce în atenţie contextul particular în care se va 

studia interrelaţia sistem judiciar-management, respectiv reforma justiției ca o consecinţă 

a aderării României la Uniunea Europeană,  un complex de reglementări, principii, 

instituții și pârghii economico-financiare care să asigure independența reală, efectivă și 

eficientă a sistemului judiciar. 
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 Capitolul 1 este responsabil şi de definirea conceptului de management judiciar, 

diferenţiându-l de managementul juridic, şi de identificarea prezenţelor manageriale şi a 

particularităţilor managementului raportat la domeniul studiat. 

 Capitolul 2 se concentrează pe managementul calităţii tratat ca principal reper 

actual în modernizarea managementului public. Aşadar această parte a cercetării 

defineşte managementul calităţii  şi propune o adaptare a principiilor acestuia la 

particularităţile domeniului judiciar, prefigurând oportunitatea implementării acestuia în 

sistemul judiciar românesc. 

 În acest context cercetarea s-a concentrat pe următoarele obiective principale: 

• prezentarea situaţiei actuale a sistemului judiciar din România; 

• abordarea problematicii reformării justiţiei şi explicarea provocărilor specifice cu 

care se    confruntă     sistemul de drept; 

• conturarea unei viziuni manageriale asupra sistemului judiciar din România; 

• explicarea conceptelor de bază  ale managementului în justiţie cu sublinierea 

particularităţilor derivând din apartenenţa managementului judiciar la 

managementul public; 

• descrierea particularităților organizării sistemului judiciar; 

• identificarea managerilor judiciari; 

• definirea noțiunii de management al calității, urmărirea evoluției parcurse în 

domeniu şi evidențierea importanței managementului calității în toate domeniile 

vieții; 

• descrierea particularității conceptului de calitate raportat la sistemul judiciar si 

urmarirea evoluției acestuia; 

• tratarea importanţei implementării managementului calității în sistemul judiciar ca 

principală abordare recentă în reformarea managementului public internaţional şi 

justificarea oportunităţii acesteia. 

Așa cum rezultă și din obiectivele stabilite, o parte importantă a cercetării o 

reprezintă realizarea unei încercări de a defini operațional conceptele cu care teza 

operează, abordate prin prisma  interrelațiilor sistem judiciar-management.În acest 

context, identificarea prezențelor manageriale și clarificarea conceptelor de bază ale 

managementului în sistemul judiciar, atragerea atenției asupra semnificației 
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managementului calităţii și a rolului său în cadrul organizațiilor judiciare reprezintă 

marea provocare a primei părţi a tezei de doctorat.  

Partea a II-a a tezei s-a concentrat pe identificarea unei perspective complexe 

privind calitatea în domeniul judiciar, respectiv pe analizarea tuturor aspectelor, a 

principiilor şi a domeniilor care pot influenţa calitatea totală a sistemului judiciar. De 

conturarea unei imagini de ansamblu cât mai complete privind calitatea sistemului şi a 

cerinţelor necesare depind demersurile ulterioare de identificare şi analizare a unor arii şi 

indicatori de performanţă specifici domeniului. Aceştia vor permite o evaluare a 

instanţelor ca entităţi şi compararea organizaţiilor judiciare similare, o măsurare a calităţii 

sistemului judiciar per ansamblu care să evidenţieze progresele realizate şi să fie punct de 

pornire pentru noi măsuri de îmbunătăţire şi chiar o analiză calitativă comparativă a 

sistemelor judiciare europene. 

Raportat la scopul cercetării ipoteza centrală ce se cere a fi verificată este că 

noţiunea de calitate în domeniul judiciar este un concept foarte vast ce necesită o analiză 

multidimensională, inclusiv integrarea  perspectivei naţionale în demersurile europene 

privind reformarea justiţiei pe criterii de calitate. 

Partea a II-a a cercetării este orientată pe trei direcţii care au determinat şi structura 

acesteia, fiecare direcţie fiind tratată într-un capitol distinct. 

Capitolul 3, intitulat Registrul activităţilor de calitate. Analiză managerială 

comparată privind calitatea  în sistemul judiciar din Olanda, Danemarca, Belgia, 

Ungaria, Austria, România, dezvoltând prima direcţie, se concentrează pe analizarea 

calităţii domeniului judiciar dintr-o perspectivă internaţională.Capitolul  urmăreşte 

demersul realizat de Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare în cadrul Grupului de 

lucru Managementul Calităţii prin care s-au identificat anumite repere comune privind 

calitatea. Cercetarea a fost concentrată pe următoarele obiective principale: 

• argumentarea importanţei cooperării internaţionale pentru stabilirea unor repere 

comune privind calitatea; 

• explicarea importanţei fiecărei acţiuni din cadrul Registrului activităţilor de 

calitate din perspectiva contribuţiei la îmbunătăţirea managementului judiciar; 
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• realizarea unei analize comparative privind domeniile considerate importante de 

statele participante pentru îmbunătăţirea calităţii şi modul particular în care a 

acţionat fiecare sistem judiciar; 

• identificarea exemplelor de bune practici în aplicarea managementului calităţii; 

• studierea poziţiei României faţă de aceste linii directoare, semnalarea progreselor 

înregistrate dar şi a neconformităţilor în înţelegerea managementului calităţii. 

            Aşadar, prima perspectivă, raportată la  Registrului Activităţilor de Calitate 

propus de  Grupul de lucru Managementul calităţii din cadrul RECJ, comentează 

importanţa fiecărei activităţi de calitate, punctează exemplele de bune practici dar şi 

aduce critici reale, pertinente modului în care România răspunde cerinţelor calitative. 

Sistemul judiciar românesc, deşi la o primă vizualizare a Raportului pare a răspunde 

cerinţelor privind activităţile de calitate, la o analiză atentă constatăm multe lipsuri şi 

grave deficienţe în înţelegerea conceptului de management al calităţii. 

 În primul rând am constatat că nu există o planificare a calităţii, în misiunea şi 

viziunea instanţelor nefiind incluse asemenea valori şi nici nu sunt stabilite obiective 

strategice raportate la îmbunătăţirea calităţii instanţelor. Totodată se observă şi lipsa de 

interes faţă de justiţiabil, practic se doreşte implementarea managementului calităţii dar 

cu nesocotirea principiului primordial al orientării către client, ceea ce este imposibil. 

Este important că se încearcă îmbunătăţirea anumitor aspecte şi domenii care vor duce 

implicit la creşterea calităţii actului de judecată, dar calitatea domeniului este un concept 

mult mai larg. 

  Capitolul 4, urmărind cea de-a doua direcţie studiază raportarea calităţii la 

principiile fundamentale ale TQM, încercând să demonstreze importanţa aplicării 

acestora în domeniul judiciar şi să propună o adaptare, respectiv forme concrete sub care 

acestea se regăsesc sau s-ar putea regăsi pentru îmbunătăţirea calităţii domeniului.  

Obiectivele urmărite sunt reprezentate de: 

• justificarea importanţei orientării către justiţiabil ca formă particulară a 

principiului focalizării către client; 

• definirea leadershipului în justiţie, realizarea unei analize  managerială privind 

rolului și responsabilității președintelui instanței de judecată în performanța 

individuală a judecătorilor; 
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• ilustrarea unor perspective ale calităţii în justiţie prin implicarea personalului 

auxiliar şi reconsiderarea rolului grefierului; 

• definirea abordării bazate pe proces; 

• ilustrarea principiului abordării sistemice a managementului; 

• analizarea aspectelor privind îmbunătăţirea continuă, evidenţierea legăturii cu 

celelalte principii; 

• argumentarea importanţei luării deciziilor pe baza faptelor; 

• identificarea furnizorilor şi sublinierea existenţei unor relaţii reciproc avantajoase. 

       Implementarea principiilor de bază ale TQM adaptate, aşa cum am propus, 

specificului domeniului şi raportate la cerinţele speciale identificate completează 

dimensiunea calităţii în justiţie. Totodată principile de bază asigură atingerea 

dezideratelor de calitate ale sistemului de justiţie, satisfacerea clientului,  implicarea 

întregii organizaţii în controlul calităţii şi  participarea  din convingere; măsuri 

îndreaptate mai ales spre prevenire ,  se urmăreşte ca lucrurile să se facă bine „din 

prima”; responsabilitatea şi implicarea tuturor celor din organizaţie. Concluzia noastră 

este că  nesocotirea unuia dintre principii, cu atât mai mult dacă este vorba de pricipiul 

primordial al orientării către client, către justiţiabil,  atrage un dezechilibru iremediabil în 

sensul că nici celelalte cerinţe nu mai pot fi îndeplinite corespunzător.  

         Un alt element de noutate intervine în analizarea leadershipului ca principiu 

primordial al managementului calităţii. Această parte a tezei ilustrează importanţa 

leadershipului în justiţie ca şi  componenta de bază a unei management judiciar bazat pe 

calitate,  cautând abilităţi specifice de ledership care să se potrivească domeniului şi  

metode concrete de dezvoltare a leaderilor judiciari.  Astfel contribuţia personală constă 

pe de-o parte în transpunerea teoriilor generale privind atributele  leaderului de succes la 

domeniul justiţiei,  iar pe de altă parte demersul a apelat şi la o metodă calitativă, la o 

culegere directă de date prin realizarea unui interviu semidirijat în rândul personalului 

justiţiei. Pornind de la argumentul că  metodele calitative contribuie la analizarea în 

profunzime a unui domeniu, realizarea interviului reprezintă o contribuţie importantă în 

sporirea înţelegerii domeniului studiat, cu atât mai mult cu cât literatura de specialitate a 

neglijat în mod nejustificat acest domeniu important. Capitolul se încheie cu formularea 
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unor propuneri privind dezvoltarea leadershipului sub forma unor recomandări  pentru o 

conducere competentă. 

Capitol 5, urmând cea de-a treia direcţie a cercetării argumentează importanţa 

includerii în noţiunea de calitate a însăşi principiilor definitorii ale justiţiei. Astfel, pentru 

o imagine cât mai completă,  lucrarea analizează calitatea din perspectiva valorilor 

domeniului. Cercetarea s-a concentrat în această etapă  pe următoarele obiective: 

• justificarea necesităţii considerării independenţei şi responsabilităţii sistemului 

judiciar ca repere ale calităţii domeniului; 

• analizarea transparenţei şi accesibilităţii serviciilor judiciare în contextul 

îmbunătăţirii managementului judiciar prin informatizarea instanţelor 

judecătoreşti; 

• explicarea noţiunilor de celeritate şi rezonabilitate, a particularităţilor 

managementului timpului în justiţie şi formularea unor recomandări; 

• tratarea problemei eticii ca noţiune a calităţii, abordarea problemei corupţiei. 

       Ultima perspectivă a calităţii justifică aşadar în manieră proprie necesitatea includerii 

în noţiunea de calitate a valorilor definitorii ale domeniului, respectiv: independenţa şi 

responsabilitatea, transparenţa şi accesibilitatea, celeritatea, etica. Trebuie subliniat că în 

dezbaterea principiului celerităţii au fost incluse două abordări noi, respectiv raportarea 

celerităţii la noutăţile procedurale pe de-o parte cât şi tratarea celerităţii domeniului prin 

prisma managementului timpului. Am subliniat cu această  ocazie că deşi timpul, mai 

exact rezonabilitatea procedurilor este una dintre cele mai importante valori ocrotite, 

managerul judiciar din pacate pierde din vedere un valoros ajutor, respectiv  

managementul timpului. Această perspectivă nouă propusă poate fi un punct de plecare 

pentru noi teorii şi particularizări ale principiilor manageriale la specificul activităţilor 

judiciare. 

       Cele trei perspective ale calităţii se întrepătrund şi intercondiţionează, această analiză 

multidimensională aduce un plus de cunoaştere în înţelegerea cerinţelor domeniului 

privind calitatea. 

      Analiză multidimensională a calităţii a constituit punctul de plecare al demersului 

următor concentrat pe analizarea modului în care sistemul judiciar românesc evaluează 
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calitatea dar şi pe identificarea exemplelor de bune practici în cadrul jurisdicţiilor 

europene. 

Partea a III-a a cercetării îşi propune să demonstreze importanţa existenţei unui sistem 

complex de evaluare a calităţii prin identificarea domeniilor care au rol hotărâtor asupra 

performanţei justiţiei, dezvoltarea de indicatori specifici şi instrumente de măsurare cât 

mai variate. 

 Capitolul 6 tratează aspectul măsurării calităţii într-un context mai larg, acela al 

efortului comun al ţărilor europene de a găsi repere calitative comune prin constituirea de 

grupuri şi organisme internaţionale în scopul cooperării pentru creşterea calităţii justiţiei 

în spaţiul european şi nu numai.  Aceast demers comun are o însemnătate deosebită, este 

o adevărată unealtă în favoarea politicilor publice din justiţie, în folosul cetăţenilor 

europeni. Chiar dacă o comparare şi mai ales o evaluare comparativă a calităţii statelor 

membre este dificilă datorită diversităţii sistemelor judiciare, datele colectate, statisticile 

evidenţiate,  pot crea o imagine de ansamblu despre modul în care fiecare stat percepe 

calitatea  şi dezvoltă un sistem corespunzător de evaluare a calităţii.  

Capitolul 7 şi Capitolul 8 se concentrează pe cunoaşterea modelelor de calitate ale 

statelor experimentate în acest domeniu,  cu o justiţie performantă şi cetăţeni încrezători 

în serviciile judiciare, respectiv sistemul olandez şi finlandez,  ca un ajutor demn de luat 

în seamă pentru justiţia românească. 

Capitolul 9 este dedicat sistemului de calitate aplicabil în România studiat în paralel 

cu modelele europene alese, Olanda şi Finlanda. Subliniem că această analiză 

comparativă  evidenţiază prin raportarea la sistemul olandez şi finlandez ca repere în 

materia evaluării justiţiei, modul simplist şi optuz al sistemului românesc de măsurare a 

calităţii, iar pe de altă parte arată apreciere şi încredere în iniţiativa statului român de a 

participa la dezvoltarea unor noi repere calitative şi indicatori de performanţă.  

În consecinţă sistemul de evaluare a calităţii aplicabil instanţelor româneşti este 

studiat atât din punct de vedere evolutiv, urmărind trecerea de la „proceduri de calitate” 

la un sistem complex, cât şi prin analiză comparativă cu exemplele de bune practici din 

materie, sistemul olandez şi finlandez de calitate. 

Cercetarea în cadrul acestei părţi a avut la bază următoarele obiective principale : 
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• Prezentarea contextului european privind calitatea în justiţie,  evidenţierea nevoii 

fiecărui stat de a identifica criterii calitative pentru a măsura calitatea atât intern 

cât şi găsirea unor repere calitative comune pentru a compara sistemele de 

calitate.  

• Evidenţierea importanţei unei perspective internaţionale şi a cooperării 

internaţionale privind calitatea în justiţie. 

• Descrierea sistemului olandez şi finlandez de calitate ca repere în materie. 

•  Prezentarea procedurilor de  evaluare a  calităţii în instanţele româneşti. 

•  Identificarea limitărilor dar şi evidenţierea progreselor făcute de România pentru 

lărgirea perspectivei privind calitatea şi găsirea unor repere şi indicatori adecvaţi.   

• Analizarea implicaţiilor aspectelor culturale în implementarea unui sistem de 

management al calităţii bazat pe exemplele de bune practici europene.  

 Ipotezele principale pot fi sintetizate după cum urmează: 

• Calitatea în justiţie nu poate fi asigurată în lipsa unui sistem de evaluare complex, 

care să identifice domenii de evaluare raportate la activităţiile şi principiile de 

bază ale justiţiei, un set de indicatori de performanţă specifici şi instrumente de 

măsurare variate şi adecvate. 

• Calitatea nu poate fi raportată doar la repere calitative interne, în contextul 

globalizării şi al aderării României la UE este necesară o raliere corespunzătoare a 

criteriilor calitative . 

• cooperare internaţională în vederea cunoaşterii  sistemelor de măsurare a calităţii 

şi o evaluare comparativă a reperelor calitative prezintă efecte benefice pentru a 

stimula dezvoltarea şi a genera cunoaştere în domeniul calităţii. 

• Sistemul olandez şi finlandez de evaluare a calităţii constituie modele în materie 

prin complexitate şi rezultate, putând fi preluate  cu succes şi de alte jurisdicţii. 

• România cunoaşte  o evoluţie în dezvoltarea unor repere calitative adecvate 

cerinţelor momentului, ca efect al cooperării interstatale pentru calitate. 

• Modelele de bune practici trebuie adaptate în concordanţă cu specificul naţional, 

succesul unui sistem de management al calităţii depinde hotărâtor de factorii 

culturali şi de analizarea şi eventual reconfigurarea valorilor domeniului justiţiei 

româneşti. 
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          Management calității trebuie privit ca un important  pilon al reformării sistemului 

judiciar, un ajutor menit a le permite instanțele să se administreze eficient, urmând 

anumite standarde de calitate comune şi specifice domeniului, dar având şi libertatea de a 

se conduce independent şi de a găsi soluţiile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii. 

           Sistemul Rechtspraa Q precum şi modelul finlandez de evaluare a calităţii 

judiciare sunt promotoarele managementului calităţii, jurisdicţii cu tradiţie în domeniu 

care au făcut dovada că şi în cadrul unor entităţi non-economice calitatea poate fi  

măsurată, rezultatele fiind punct de pornire pentru măsuri de îmbunătăţire. 

           România a demonstrat o evoluţie îmbucurătoare în ultimii ani, folosind  experienţa 

pionierilor managementului calităţii, după cum se poate observa din analiza comparativă, 

făcând o trecere importantă de la proceduri de calitate la un sistem complex de măsurare 

a calităţii. Chiar dacă domeniile şi  indicatorii  de performanţă utilizaţi s-au multiplicat, 

oferind o perspectivă mult mai estinsă privind calitatea şi înglobând anumite principii 

directoare ale justiţiei  trebuie să observăm că modelul românesc prezintă încă mari 

deficienţe. Ne referim în primul rând la nesocotirea principiului primordial al orientării 

către clientul serviciilor judiciare, la ocolirea oricărei evaluări externe şi implicit a 

oricăror indicatori subiectiv. 

          În cazul Olandei şi Finlandei, am putut constata un grad ridicat al orientării către 

justiţiabil, perspectiva cetăţeanului fiind foarte preţuită, fapt demonstrat prin completarea 

tuturor datelor obiective din cadrul ariilor/ domeniilor de calitate cu indicatori şi date 

subiective care să reflecte perspectiva  clientului justiţiei. 

 Pentru aceste sisteme judiciare  a devinit esenţial ca beneficiarii serviciilor 

justiţiei să-şi spună cuvântul în majoritatea chestiunilor, spre exemplu chestiunea 

limitelor temporale. În cazul acesta ca şi în domenii precum interacţiunea cu instanţa, 

comportamentul personalului, conformitatea spaţiilor,  justiţiabilii reclamă să fie trataţi 

nu ca spectatori pasivi ci ca actori.Cerinţele actuale, nevoile acestora,  impun implicarea 

cetăţenilor în deciziile şi procesele care îi afectează.  

         Chiar dacă salutăm demersul României de a evalua calitatea judiciară prin prisma 

unor indicatori de performanţă care să releve eficienţa şi eficacitatea raportat în esenţă la 

durata soluţionării dosarelor, date obiective generate de programul Statis, este important 

să fie luată în considerare şi percepţia beneficiarilor. Nu mai este acceptabil ca justiţiabilii 
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să fie lăsaţi într-o stare de nesiguranţă absolută în ceea ce priveşte timpul necesar pentru 

examinarea cauzelor şi ca aceştia să nu aibă ocazia de a-şi exprima părerea referitoare la 

rezonabilitatea duratei procedurilor, a aşteptării şi chiar de a influenţa aceste termene. 

         La fel şi in cazul altor domenii determinanate pentru calitatea justiţiei precum 

independenţa judecătorilor, considerăm că indicatori obiectivi folosiţi de sistemul judiciar 

românesc nu sunt suficienţi, aceştia trebuie coroboraţi cu indicatori şi date subiective. 

Mai exact, susţinem exemplul Olandei care nu numai că verifică îndeplinirea unor 

condiţii formale stabilite pentru susţinerea independenţei magistraţilor, precum existenţa 

unui registru al ocupaţilor secundare, al numărului de recuzări şi abţineri, a procedurii 

plângerilor justiţiabililor etc., ci evaluează şi modul în care aceste proceduri sunt 

actualizate şi le sunt accesibile justiţiabililor precum şi cum este percepută independenţa 

judecătorilor de către clienţii justiţiei. Prin aceeaşi abordare se remarcă şi sistemul 

finlandez. 

        Am constatat că Olanda si Finlanda acordă o atenţie sporită comportamentului 

personalului şi interacţiunii părţilor cu instanţa. În cazul României acest domeniu al 

calităţii nu îşi găseşte o consacrare adecvată fiind întâlnit doar în cadrul  evaluarii 

individuale a magistraţilor,  unde  se face apel la o comisie de evaluare pentru aprecierea 

conduitei judecătorilor în activitatea de judecată prin metodei observaţiei directe . 

Aşadar, pe lângă faptul că justiţiabilul nu are niciun cuvânt de spus privind modul în care 

este tratat, nu există niciun indicator care să măsoare satisfacţia acestuia raportat la 

tratamentul acordat, comisia de evaluare este total ineficientă din moment ce prezenţa sa 

este cunoscută, magistratul evaluat având întotdeuna un comportament corespunzător. 

         Un alt aspect ce reiese în urma studiului comparativ este considerarea de către 

sistemul olandez şi mai ales finlandez a însăşi sediului instanţei drept important criteriu 

calitativ, preocupare neîntâlnită în cazul României. Sistemul finlandez reclamă ca sediul, 

în principal aranjamentele holurilor instanţelor să fie raportate la necesităţile diverselor 

categorii de justiţiabili.  Reclamanţii, practic victimele din dosarele penale, martorii, şi 

inculpaţii trebuie să aibă rezervată propria zonă de aşteptare pe holul instanţei înainde de 

începerea şedinţei tocmai pentru evitarea presiunilor. Aşadar o altă particularitate a 

sistemului finlandez, este includerea în preocupările pentru dezvoltarea calităţii şi a ideii 

de conformitate a spaţiului, a sediilor instanţei.Totodată se insistă asupra necesităţii 
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informării şi direcţionării justiţiabilului încă de la intrarea acestuia în sediu iar un alt 

criteriu calitativ urmăreşte ocrotirea siguranţei participanţilor la proces şi a personalului 

instanţei  prin întocmirea unui plan de siguranţă al instanţei, care să cuprindă o evaluare 

de risc şi măsurile de sporire a siguranţei, permanent actualizate.Toate aceste cerinţe 

subliniază preocuparea pentru cetăţean, completând considerentele privind respectarea 

demnităţii acestui. 

      Partea a 4- a a tezei se concentrează pe principiul primordial de management  al 

calităţii, respectiv principiul orientării către clientul serviciilor judiciare. Sublinând din 

nou importanţa progreselor făcute de România propunem crearea unui sistem propriu de 

măsurare a calităţii, flexibil,  inspirat de exemplele de bune practici dar raportat mereu la 

specificul sistemului judiciar românesc şi foarte important, la cerinţele clientului justiţiei, 

al justiţiabilului român, un sistem care să nu se teamă a folosi ca  cel mai important reper 

pentru îmbunătăţirea calităţii justiţiei tocmai perspectiva utilizatorului. 

 Aşadar contribuţia ultimei părţi este tocmai propunerea şi verificarea unui model 

de evaluare externă bazat pe percepţia clientului justiţiei şi a profesioniştilor domeniului. 

Construirea chestionarului şi completarea acestuia cu discuţia focalizată,  au facut 

posibilă realizarea unei cercetări de teren complexe care contribuie la identificarea  

problemelor domeniului, la înţelegerea nevoilor justiţiabilului şi foarte important la 

elaborarea unor măsuri de îmbunătăţire a managementului judiciar, 

Capitolul 10, un scurt capitol introductiv, prefigurează rolul şi importanţa 

cercetării aplicative-respectiv testarea unui model de evaluare externă a calităţii- 

justificând legătura indisolubilă dintre managementul instanţelor, calitatea justiţiei şi 

percepţia justiţiabililor privind calitatea serviciilor judiciare. 

        Capitolul 11 poate fi considerat contribuţia cea mai importantă  a tezei de doctorat,  

o cercetare aplicativă ce se concretizează într-un model de integrare a perspectivei 

justiţiabilului în evaluarea calităţii justiţiei şi folosirea datelor subiective în elaborarea 

unor măsuri adecvate de îmbunătăţire a serviciilor justiţiei şi implicit a managementului 

judiciar.  

   Cercetarea este una aplicativă, de tip cantitativ şi calitativ, prin care se vizează 

studierea perspectivei clientului justiţiei şi necesitatea integrarii acesteia într-un sistem de 
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evaluare externă a sistemului de justiţie pe baza unor domenii şi indicatori specifici, 

bazaţi pe date subiective. 

   Acest demers este centrat pe următoarele obiective principale: 

• Determinarea acelor aspecte, a acelor domenii privind managementul activităţii 

instanţelor de judecată care ar putea influenţa percepţia cetăţenilor privind 

calitatea justiţiei. 

• Diagnosticarea gradului de satisfacţie al cetăţenilor care beneficiază/au beneficiat 

recent de serviciile justiţiei, raportat la domeniile şi indicatorii selectaţi. 

• Ierarhizarea indicatorilor în funcţie de importanţa acestora în aprecierea calităţii 

de către clienţii justiţiei şi sublinierea contribuţiei acestora la îmbunătăţirea 

managementului judiciar. 

• Formularea unor măsuri de îmbunătăţire a managementului judiciar. 

Ipoteze principale de cercetare au fost următoarele: 

• Majoritatea ariilor selectate şi a indicatorilor subiectivi au o importanţă mare în  

evaluarea calităţii de către clientul justiţiei. 

•  Evaluarea externă poate conduce la o diagnosticare a calităţii serviciilor justiţiei, 

la comparaţii între instanţe similare, evidenţierea exemplelor de bune practici. 

•  Rezultatele cercetării fac posibilă o ierarhizare a indicatorilor de calitate şi 

implicit a domeniilor care reclamă o atenţie deosebită din partea managerilor 

judiciari. 

• Indicatorii care generează date subiective sunt relevanţi în îmbunătăţirea 

managementului instanţelor şi  pot conduce la măsuri efective de îmbunătăţire a 

managementului judiciar.  

           Construirea chestionarului şi completarea acestuia cu discuţia focalizată, 

răspunsurile justiţiabililor şi ale profesioniştilor justiţiei, ne-au oferit oportunitatea 

realizării unei cercetări de teren care a făcut posibilă identificarea, analiza şi elaborarea 

unor concluzii şi propuneri relevante din perspective tematicii studiate în cadrul tezei de 

doctorat, a direcţiilor şi obiectivelor stabilite. 

          Cea mai importantă concluzie a cercetării aplicative constă în validarea de către 

justiţiabili şi profesionişti a domeniilor şi indicatorilor selectaţi. Evaluarea externă şi 

alegerea aspectelor care determină aprecierea calităţii funcţionării instanţelor şi-a dovedit 
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oportunitatea în condiţiile în care justiţiabilii au apreciat totalitatea indicatorilor ca având 

o importanţă mare şi foarte mare( pentru fiecare indicator selectat gradul de importanţă 

pentru justiţiabil a fost  mare şi foarte mare în proporţie de peste 70%). Aşadar, o 

importantă contribuţie personală este construirea unui model de evaluare externă a 

funcţionării domeniului justiţiei, o modalitate concretă de implementare a 

managementului calităţii prin  integrarea principiului orientării către client în activitatea 

instanţelor.  

      Modelul oferit constituie o abordare personală bazată pe aspectele teoretice studiate şi 

pe analiza comparativă realizată în etapele premergătoare părţii aplicative, adaptată la 

specificul sistemului judiciar românesc. Cercetarea aduce ca element de noutate şi 

utilizarea unei metode calitative, focus-grupul pentru a transpune experienţa în justiţie şi 

percepţia avocaţilor ca profesioniştii cei mai apropiaţi de viaţa instanţelor în observaţii 

pertinente şi propuneri de îmbunătăţire a funcţionării justiţiei. 

        Rezultatele cercetării cât şi propunerile formulate în cadrul fiecărei secţiuni pot 

constitui un reper important pentru managementul judiciar. La sfârşitul fiecărui secţiuni 

prin întrebarea adresată justiţiabililor, dacă îmbunătăţirea domeniului ar atrage o 

apreciere sporită a calităţii funcţionării justiţiei din partea acestora, s-a stabilit fără dubiu 

că măsuri coresunzătoare ar determina creşterea satisfacţiei clienţilor justiţiei şi implicit 

sporirea încrederii în instituţie.  

          Cercetarea a realizat o diagnosticare a modului de funcţionare a instanţelor 

selectate din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia din perspective clienţilor justiţiei, 

fiind un studiu actual asupra percepţiei cetăţenilor direct implicaţi şi profesioniştilor,  un 

instrument valoros pentru managerii judiciar. Rezultatele cercetării au făcut posibilă 

realizarea unor analize comparative între instanţe, evidenţiând şi exemplele de bune 

practice. Considerăm că analiza SWOT realizată în cadrul discuţiei focalizate şi măsurile 

propuse pot fi integrate cu succes de managementul judiciar al instanţelor studiate şi nu 

numai. 

         Studiul aduce tot ca element de noutate o ierarhizare a indicatorilor stabilind  care 

repere calitative au cea mai mare importanţă pentru clientul justiţiei, şi implicit care sunt 

domeniile unde trebuie să se intervină cu prioritate. Totodată această încercare de 
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clasificare a indicatorilor a demonstrat că nici unul dintre reperele calitative nu a fost 

perceput ca element de importanţă scăzută. 

 

           4. Metodologia de cercetare 

            Raportat la complexitatea temei de studiu, cercetarea propusă este una de tip 

exploratoriu, având ca scop stabilirea  reperelor procesului de implementare a  

managementui calității în sistemul judiciar romanesc.  

Complexitatea problematicii supuse cercetării determină nevoia folosirii unei 

metodologii de cercetare care reuneşte un ansamblu de metode, tehnici, instrumente şi 

proceduri de cercetare: 

       - Studierea, analizarea şi sintetizarea bibliografiei generale şi de specialitate în 

vederea fundamentării ştiinţifice a cercetării ulterioare şi a cunoaşterii structurii şi 

dinamicii fenomenelor şi proceselor studiate; 

         -Abordare comparativă a reperelor calitative şi a sistemelor de calitate din spaţiul 

european; 

         -Metoda observaţiei ştiinţifice şi empirice a prezentelor manageriale în sistemul 

judiciar romanesc cu accent pe domeniul resurselor umane; 

       - Metode interdisciplinare pentru corelarea conceptelor economice, psihologice şi 

legislative; 

       - Metode statistice folosite în interpretarea rezultatelor obţinute în cercetarea 

empirică. 

Tehnici de culegere a datelor folosite:  

         A. Tehnici de culegere mediată a datelor:  

       - Documente specifice instantelor de judecata ce reprezintă obiectul studiului;  

       - Rapoarte, studii şi sinteze asupra institutiilor de drept ce reprezintă obiectul 

studiului;  

        - Statistici oficiale.  

           Documentele specifice organizațiilor judiciare constau în special în texte de lege 

sau alte reglementări speciale precum Codul deontologic al magistraţilor din România, 

Regulamentul de ordine interioară a instanţelor, documente ce pot furniza informaţiii 

relevante în ceea ce priveşte  specificul managementului în sistemul judiciar. Alte  
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informaţiile deosebit de utile au fost regăsite în documente precum studii sau rapoarte 

specifice instanţelor pe tema implementării managementului calității în sistemele 

judiciare europene. 

      B. Tehnici de culegere directă:  

• Chestionarul 

• Interviul semidirijat 

• Focus-grupul. 

    Tehnicile de culegere directă a datelor s-au diferenţiat în funcţie de scopul final şi de 

populaţia căreia i s-au adresat. În vederea determinării nivelului de satisfacție și încredere 

al justițiabililor în calitatea lor de “clienți” ai serviciilor organizațiilor judiciare și pentru 

a  identifica  indicatori de performanță pentru activitățile instanțelor bazați pe feed-back 

extern, cercetarea propune ca metodologie de cercetare ştiinţifică chestionarul. Datorita 

gradului  de specificitate al persoanelor chestionate, respectiv cetățeni care au, respectiv 

au avut un litigiu recent, aplicarea chestionarului s-a realizat  prin abordarea directă a 

respondenţilor la sediile instanțelor de judecată unde a fost ușoară identificarea lor.   

       Pentru a studia problema calităţii funcţionării justiţiei din perspectiva profesioniștilor 

din justiție, avocații, ca parteneri indispensabili în jurisdicţie și cei mai apropiaţi de viata 

instanţelor, s-a apelat la o metodă calitativă, focus grupul. Îmbinarea cercetării cantitative 

cu cea calitativă, a adus un plus de cunoaştere privind evaluarea modului în care sunt 

coordonate serviciile justiţiei în instanţele judecătoreşti care au făcut parte din studiu. 

Cercetarea cantitativă asociată cu cea calitativă au contribuit la înţelegerea în profunzime 

a aspectelor studiate şi la un plus de obiectivitate.  

     Partea aplicativă a cercetării a utilizat şi o a treia metodă de culegere directă a datelor, 

interviul semi-structurat adresat personalului justiţiei pentru a studia aspectul leadershipul 

în justiţie ca  o componenta de bază a unei bune guvernări publice,  cautând abilităţi 

specifice de ledership care să se potrivească domeniului şi  metode concrete de dezvoltare 

a leaderilor judiciari. Alegerea unei metode calitative a fost justificată  pe de-o parte de 

studierea sumară a problematicii în literatura de specialitate şi de nevoia înţelegerii în 

profunzime a particularităţilor domeniului iar pe de altă parte de segmentul căruia i s-a 

adresat această metodă. 
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   5.Elementele de noutate 

   Raportat la partea teoretică, lucrarea de doctorat îşi propune abordarea dintr-o nouă 

perspectivă  a cercetării ştiinţifice a unor aspecte mai puţin dezvoltate în literatura de 

spacialitate, explicarea noţiunilor într-o manieră proprie şi conturarea unei viziuni 

manageriale privind reformarea sistemului judiciar românesc. Totodată, prin prisma 

aspectelor teoretice abordate, definirea în manieră proprie a noţiunii de calitate cu 

sublinierea necesităţii unei analize multidimensionale şi stabilirea unor perspective ale 

calităţii reprezintă un alt centru de greutate al tezei.  

   Această secţiune a lucrării încearcă să se remarce şi prin evidenţierea utilităţii 

practice a aspectelor studiate, respectiv în cadrul dezbaterii problematicii leadershipului 

în justiţie prin intermediul unor metode calitative de cercetare se argumentează rolul 

leaderului judiciar, se identifică atribute specifice de leadership în concordanţă cu 

specificul domeniului şi chiar se conturează un model al conducerii competente. 

  Partea a treia, aflată la graniţa dintre partea teoretică şi cea aplicativă se concretizează 

într-un studiu de caz comparativ între trei sisteme europene de evaluare a calităţii 

aducând un plus de cunoaştere prin analiza comparativă dar şi evolutivă a modului în care 

sistemul judiciar românesc înţelege evaluarea calităţii. Această secţiune se remarcă şi prin 

contribuţia adusă în argumentarea oportunităţii implementării unui sistem de 

management al calităţii, aspect evidenţiat prin intermediul unei analize SWOT, cât şi prin 

analizarea importanţei factorilor culturali. Cercetarea, demonstrează prin abordarea 

dimensiunilor culturale şi a modului specific în care acestea se manifestă în organizaţiile 

judiciare,  că managementul calităţii nu poate fi implementat forţat, prin preluarea unor 

indicatori de performanţă ci este necesară o adaptare a modelelor de bune practici 

concomitent cu reconsiderarea sistemului de valori al justiţiei. 

   Ultima parte  a cercetării aduce mai multe elemente de  noutate atât raportat la 

metodologia şi instrumentele utilizate cât şi raportat la rezultatele obţinute. Cercetarea de 

teren reuşeşte să verifice modelul propus şi să integreze perspectiva clientului justiţiei 

într-un model de evaluare externă dovedind posibilitatea aplicării în practică a 

principiului primordial al orientării către justiţiabil şi oportunitatea demersului. 

   Aşadar un rezultat important al demersului este validarea de către justiţiabili şi 

profesionişti a domeniilor şi indicatorilor selectaţi ceea ce demonstrează utilitatea 
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modelului de evaluare externă propus. Prin aceasta se aduce un element de noutate 

domeniului demonstrându-se posibilitatea  implementării managementului calităţii prin  

integrarea principiului orientării către client în activitatea instanţelor.  

      Tot în aria elementelor de noutate trebuie inclusă şi ierarhizare indicatorilor, aspect 

ce face posibilă stabilirea priorităţilor domeniului. Totodată această încercare de 

clasificare a indicatorilor a demonstrat că nici unul dintre reperele calitative nu a fost 

perceput ca element de importanţă scăzută. 

 În final, cercetarea completează utilitatea demersului cu propunerea şi adaptarea 

unui instrument de calitatea, sistemul BSC, urmărindu-se integrarea perspectivei externe 

într-un sistem complex, deosebil de valoros tocmai prin esenţa acestuia de a poziţiona 

strategia organizaţiei în centrul procesului de măsurare a performanţei acesteia. Pornind 

de la realitatea că managemnetul calităţii în instanţele româneşti a fost preluat fragmentat, 

nesocotindu-se unele faze esenţiale precum importanţa planificării strategice a calităţii 

dar şi principiul orientării către clientul justiţiei, cercetarea realizează o propunere 

pertinentă demonstrând totodată posibilitatea adaptării lui la cerinţele şi particularităţile 

sistemului judiciar. 

 Alt demers important  constă în întocmirea unui plan de implementare a 

managementului calităţii bazat pe modelul logic  ce demonstrează utilitatea practică a 

cercetării. Ghidul propus în realizarea planului se doreşte a fi un instument util pentru 

managerii instanţelor, un exemplu pentru a demonstra cum, pornind de la expectativele 

clienţilor justiţiei şi de la resursele necesare se pot defini acţiuni de îmbunătăţire a 

funcţionării instanţelor, se pot stabili produse măsurabile ale acţiunilor şi rezultatele 

scontate pe termen scurt, mediu şi lung. 

Valorificarea răspunsurilor prin interpretarea acestora, formularea concluziilor 

și tragerea de învățăminte. Direcţii viitoare 

 

      Centralizarea informațiilor și formularea unor concluzii pe baza acestora nu trebuie 

să reprezinte sfârșitul procesului anchetei. Este important ca întreg demersul să fie înscris 

într-un  proiect pentru calitate. Multe sisteme europene cât şi grupurile de experţi din 

domeniul managementului calitaţii încurajează implicarea organizațiilor non-
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guvernamentale sau a unor ehipe universitare, ca entități neutre, în anchetele efectuate în 

scopul măsurării gradului de satisfacție al utilizatorilor justiției. 

     Acest lucru implică difuzarea rezultatelor anchetei sub forma de raport spre 

instanțele unde s-a efectuat ancheta, fie sub forma unor articole științifice în scopul 

tragerii de învățăminte, în special asupra identificarii prioritatilor de actiune. 

    Pentru ca acest lucru să fie posibil este necesar ca aceste cercetări să nu se oprească 

doar la anchete punctuale, ci să se reitereze acest demers în mod regulat, pentru a permite 

măsurarea unei evoluții a satisfacției. Din aceste considerente, vom continua pledoaria 

noastră pentru integrarea evaluării externe în practica managerială a instanţelor şi vom 

încerca să identificăm noi repere valorice ale implementării managementului calităţii în 

sistemul judiciar românesc. 

În concluzie, tema Contribuții actuale privind implementarea managementului calităţii 

în sistemul judiciar românesc, aduce în actualitate şi deschide noi oportunităţi în 

conturarea unei viziuni despre calitate bazată pe teorii privind managementul calitații și 

exemple de bune practici ale statelor europene cu experiență în acest domeniu și implicit 

cu o justiție performantă, adaptate la contextul specific al sistemului românesc de drept.  
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