ROMÂNIA
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL IALOMIȚA
Localitatea Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 9,jud. Ialomița, cod poștal: 920025;
tel: 0243/230.623, fax: 0243/232.890, e-mail: pt ialomița a mpttblic.ro
Operator date cu caracter personal nr. 19795

Nr. 27/VIII-3/2021

08.09.2021

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-m ai I: editorpress247news@gmail. com

Urmare cererii dumneavoastră înregistrată pe rolul unității noastre la data de 02.09.2021,
formulată conform Legii 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, cine sunteți
dumneavoastră?
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 penală 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.

•
■
■
■
■
■
2.
în
parchet:
-

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

Ce parchete sunt în jurisdicția dumneavoastră?
circumscripția Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița sunt arondate trei unități de
Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești

3. Care este situația acestora? (spațiu locativ, logistică, resurse umane, stadiu proiecte,

etc.)
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia au
sediul propriu, funcționând în același imobil, situat în municipiul Slobozia.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni funcționează în sediul propriu din municipiul
Urziceni
Parchetul de pe lângă Judecătoria Fetești funcționează în sediul propriu din municipiul
Fetești
4.
- 46 ani

Care este media de vârstă a personalului?

5.
Care este structura cauzelor instrumentate pe rolul parchetului/parchetelor?
Conform competenței funcționale, după materie și după calitatea persoanei prevăzută în
art. 35 și 36 Cod procedură penală și în legi speciale, precum și conform competenței teritoriale
prevăzută în art. 41 și 42 Cod procedură penală.
6.
Ce avantaje a adus programarea electronică și măsurile luate în timpul pandemiei?
Organizarea activității într-o modalitate în care să se asigure protejarea salariaților de a
intra în contact cu diferite persoane contaminate cu COVID-19, prin planificarea programului de
lucru în vederea asigurării în permanență respectarea drepturilor și intereselor cetățenilor.
Primirea și comunicarea corespondenței cu părțile/participanții din procesul penal au fost
primite/expediate prin e-mail.
Programarea electronică a condus la simplificarea activității și totodată la reducerea
cheltuielilor.

7. Cum apreciați digitalizarea instanțelor și relația acuzare-apărare-judecător în
acest context?
Aspectul vizează activitatea instanțelor.

8. Ce ați putut implementa ca manager al parchetului/parchetelor în mandatul
dumneavoastră?
Tipul de management participativ în desfășurarea atribuțiilor, în vederea soluționării cu
celeritate a cauzelor.
9. ROI, IJ, CSM, ÎCCJ, Statutul Magistraților, asociațiile magistraților au un impact
în viața și activitatea parchetului/parchetelor din jurisdicție?

Au un impact pozitiv asupra activității parchetelor.

10. Educația juridică la nivelul parchetului/parchetelor poate fi capacitată după
modelul Curții de Apel Pitești?
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.
11.
Ce concluzie trageți din cauzele și încărcătura de dosare per procuror/parchet?
La nivelul unităților de parchet încărcătura de dosare înregistrate este relativ mare față de
schema de personal actuală.
12. Cum apreciați media și platformele cu specialitate juridică de genul:
JURIDlCE.ro, Universul Juridic și alte publicații?
- specificul activității nu ne dă posibilitatea formulării unui punct de vedere
13.
Ce așteptări aveți dumneavoastră de la societate și mediul profesional?
- fiecare persoană să acționeze în limitele legale prevăzute de lege.

14. Ce mesaj aveți pentru justițiabili și profesioniștii dreptului, politicieni și
organizațiile profesionale ale magistraților?
- specificul activității nu ne dă posibilitatea formulării unui punct de vedere
Informațiile solicitate v-au fost furnizate, în format electronic, la adresa de e-mail

editorpress24 7news@gmail. com

PROCUROR,
Dinu Viorica Cleopatra

