
Cuprins 

Capitolul I. Fundamentele teoretice ale managementului juridic _____ 1 
Sec iunea I. Managementul judiciar. Managementul juridic. 

Diferen e conceptuale. Interferen e _______________________ 1 
Sec iunea a II-a. Principiile privind statutul judec torilor _________ 7

Subsec iunea I. Principiul independen ei judec torilor ________ 7 
Subsec iunea a II-a. Principiul inamovibilit ii  

judec torilor ______________________________________43 
Subsec iunea a III-a. Principiul responsabilit ii i

r spunderii judec torilor ____________________________46 
Sec iunea a III-a. Principiul independen ei în viziunea  

judec torului român. Reflec ii. Valori morale i valori 
juridice. Deontologie i profesie_________________________59

Capitolul II. Competen ele judec torului________________________72 
Sec iunea I. Distribuirea competen elor judec torului___________72
Sec iunea a II-a. Fazele (etapele) edin ei de judecat ___________74

Capitolul III. Tehnici i strategii manageriale destinate a  

contribui la eficientizarea actului de justi ie _________________82 
Sec iunea I. Gestionarea volumului de activitate al  

judec torului_________________________________________82
Subsec iunea I. Managementul timpului ___________________89 

Sec iunea a II-a. Studiul dosarelor ___________________________95
Sec iunea a III-a. Deliberarea i pronun area hot rârii__________100
Sec iunea a IV-a. Lucrul în echip __________________________114

Capitolul IV. Comunicarea___________________________________131
Sec iunea I. Considera ii generale __________________________131
Sec iunea a II-a. Comunicarea în mediul judiciar______________144
Sec iunea a III-a. Unele considera ii legate de semnifica ia 

comunic rii prin gesturi i atitudini _____________________153
Subsec iunea I. Considera ii generale_____________________153 



Management juridic 332 

Subsec iunea a II-a. Limbajul trupului ____________________156
Sec iunea a IV-a. Comunicarea în instan  (comunicarea  

în edin a de judecat ) ________________________________165
Sec iunea a V-a. Comunicarea scris ________________________178

Capitolul V. Comunicarea scris . Faza ulterioar edin ei  

de judecat . Motivarea hot rârilor judec tore ti ____________189
Sec iunea I. Considera ii generale __________________________189
Sec iunea a II-a. Rolul i importan a motiv rii hot rârilor 

judec tore ti ________________________________________202
Sec iunea a III-a. Tehnici de motivare a hot rârii  

judec tore ti ________________________________________207

Capitolul VI. Interpretarea Dreptului i managementul juridic 

– Leg turile dintre Drept i Management – _________________227

Capitolul VII. Managementul calit ii__________________________242
Sec iunea I. Considera ii generale __________________________242
Sec iunea a II-a. Calitatea în justi ie _________________________246
Sec iunea a III-a. Proceduri de calitate în sistemul judiciar  

din România ________________________________________258
Sec iunea a IV-a. Ce este de f cut?__________________________305

Capitolul VIII. Managementul schimb rii ______________________312

Bibliografie selectiv ________________________________________327


