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RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2017 

AL TRIBUNALULUI ARAD ŞI AL INSTANŢELOR DIN CIRCUMSCRIPŢIA 
TERITORIALĂ A ACESTUIA 

 
 I. PROFIL ORGANIZAŢIONAL 

 
 Cuvânt înainte 

 
Tribunalul Arad se situează în raza de competență a Curții de Apel Timișoara, împreună 

cu Tribunalul Timiș și Tribunalul Caraș Severin, fiind al doilea ca mărime sub aspectul volumului 
de activitate.  

Tribunalul Arad își are sediul în Palatul de Justiție, situat în Arad, Bd. Vasile Milea  nr.2-
4, jud. Arad. 

  Monument istoric de mari dimensiuni, Palatul de Justiție din Arad a fost realizat în 2 
etape: prima în perioada 1892-1895, când s-a construit o clădire cu 3 nivele, și a doua în perioada 
1940-1943, când edificiul a fost completat cu aripile laterale și ridicat la 5 nivele . Ridicat în stil 
neoclasic cu influenţe baroce, Palatul găzduiește în prezent Tribunalul şi Judecătoria Arad, 
Parchetele de pe lângă acestea, Centrul de perfecționare a cadrelor Direcţiei Generale a 
Penitenciarelor, Baroul Arad și Serviciul de probațiune. Din octombrie 1996 până în anul 2002 s-
au desfășurat ample lucrări de reparații capitale și refuncţionalizare a imobilului care dispune de 
13 săli de judecată,  3 sălii de consiliu, 92 de birouri şi alte spaţii anexă, totalizând 21.344 mp. 

De asemenea, la parter a fost alocată o încăpere pentru activitatea de colectare a taxei 
judiciare de timbru, respectiv pentru funcţionarea unui oficiu poştal. Tot la parter este alocată o 
încăpere pentru consilierii juridici. 

 
În circumscripția Tribunalului Arad funcţionează Penitenciarul de maximă siguranţă Arad 

ce deserveşte toate instanţele din judeţ dar care, prin amplasarea sa în municipiul Arad, 
influenţează volumul de activitate de la nivelul Judecătoriei Arad şi al Tribunalului Arad, raportat 
la cererile formulate de persoanele aflate în detenţie, ce atrag competenţa instanţei în a cărei rază 
teritorială se află locul de deţinere. 

  
Misiunea instituţiei şi responsabilităţi 

 
Puterea judecătorească este separată şi în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având 

atribuţii proprii exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiul constituţional 
al independenţei şi al inamovibilităţii, judecătorilor. Instanţele judecătoreşti înfăptuiesc justiţia în 
scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, precum şi 
celorlalte drepturi şi interese legitime deduse judecăţii, fără privilegii şi discriminări. 

În perioada de raportare s-a urmărit îmbunătăţirea dotărilor materiale, îmbunătăţirea 
calităţii actului de justiţie, judecarea cu celeritate a cauzelor, decelerarea cauzelor ce conduc la 
tergiversarea soluţionării, perfecţionarea, profesională a judecătorilor şi întregului personal de 
specialitate, diminuarea birocraţiei şi asigurarea transparenţei, garantarea supremaţiei legii, a 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. 
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De asemenea, s-a urmărit cu precădere atingerea obiectivelor strategiei 
de reformă în justiţie, instanţele din judeţul Arad participând activ şi concret la: unificarea practicii 
judiciare, reducerea numărului de dosare pe rolul instanţelor de judecată, continuarea procesului 
de informatizare a instanţelor, asigurarea operativă şi legală a asistenţei judiciare gratuite. 

Coordonatele de contact ale Tribunalului Arad sunt: Mun. Arad, str. B-dul General 
Vasile Milea, nr. 2-4, tel: 0257/228908, fax: 0257/251700, e-mail: tr-arad@just.ro. 
 

II. POLITICI PUBLICE 
 
               Indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora  
 
               Date statistice privind activitatea instanţei judecătoreşti 

    În raza de competență teritorială a Tribunalului Arad își desfășoară activitatea 
Judecătoria Arad, Judecătoria Ineu, Judecătoria Chişineu-Criş, Judecătoria Lipova şi Judecătoria 
Gurahonţ. 

Tribunalul Arad şi judecătoriile amintite deservesc o populație de aproximativ 410.000 de 
locuitori, ţinând cont de datele preliminare ale ultimului recensământ realizat în 2010, dintre care 
jumătate locuiesc în mediul urban, iar jumătate în mediul rural, în condiţiile în care în judeţ 
identificăm Municipiul Arad (aproximativ 175.000 locuitori), 9 oraşe, 68 de comune şi 270 de 
sate. 

 
În anul 2017, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat 

un număr total de 49.911 dosare-cauze noi și stoc, din care 36.729 dosare la cele 5 judecătorii și 
13.182 dosare la tribunal.  

Din acestea, un număr de 42.764 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2017, din 
care 31.569 dosare la cele 5 judecătorii și 11.195 dosare la tribunal, diferența de 7.147 dosare 
reprezentând stocul preluat din anii anteriori.  

Pe instanțe situația se prezintă astfel:  
- Judecătoria Arad - 25.218 dosare din care 21.630 cauze noi, 3588 stoc  
- Judecătoria Chișineu-Criș - 3397 dosare din care 3033 cauze noi, 364 stoc 
- Judecătoria Gurahonț - 1818 dosare din care 1577 cauze noi, 241 stoc 
-Judecătoria Ineu - 3019 dosare din care 2647 cauze noi, 372 stoc 
- Judecătoria Lipova - 3277 dosare din care 2655 cauze noi, 622 stoc 
- Tribunalul Arad - 13182 dosare din care 11195 cauze noi din care 8846 dosare de fond 

iar din acestea 7270 nou intrate, 3549 dosare în apel din care 3108 nou intrate, 138 dosare în 
recurs din care 112 nou intrate și 649 contestații în materie penală din care 577 nou intrate,  1987 
dosare reprezentând stoc preluat. 
 

Comparativ cu cifrele anilor 2015 și 2016 se constată o majorare a numărului cauzelor 
noi mai ales la nivelul judecătoriilor, în materie penală la obiectele privind: modificarea 
pedepsei, confirmarea redeschiderii urmăririi penale , confirmarea renunțării la urmărirea penală, 
contestația la executare, măsuri și excepții dispuse de judecătorul de cameră preliminară, 
verificarea măsurilor preventive-efect ale noilor dispoziții de drept material și procedural, care 
intrate în vigoare din plin în anul 2014 au suportat modificări care au atras sesizări ale instanței și 
majorarea numărului de hotărâri pronunțate în dosare raportat la fazele actuale ale procesului 
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penal; și în materiile non-penale la obiectele privind: acordarea personalității 
juridice, cereri de valoare redusă, contestație la executare (efect al actelor normative privind 
recuperarea timbrului de mediu), încuviințarea executării silite (preponderent efect al acelorași 
acte normative privind recuperarea timbrului de mediu), plângeri contravenționale, curatelă și 
divorț.  

În aceeași cheie, a comparației cu anii 2015-2016, în ce privește volumul de activitate al 
tribunalului putem spune că asistăm la o stagnare a volumului total cu fluctuații mai mari totuși 
în materiile contenciosului fiscal cauzate de modificarea dispozițiilor legale privind restituirea 
timbrului de mediu și penal cauzate de modificarea dispozițiilor de drept material și procesual atât 
în faza derulării procesului penal până la pronunțarea unei hotărâri cât și ulterior în ce privește 
executarea pedepselor. 
 

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 42.535 dosare din care 31.265 la cele 5 
judecătorii și 11.270 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o rezolvare a cauzelor cu care instanțele 
au fost sesizate în procent de 85,22 %.  

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, la data de 
31.12.2017 au rămas pe rol un număr de 7376 dosare, adică 14,78% din cele cu care au fost 
sesizate, din care 5464 dosare la cele 5 judecătorii și 1912 dosare la tribunal, iar din acestea din 
urmă 540 de dosare sunt în materia falimentului.  

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 279 
dosare, din care 85 dosare la cele 5 judecătorii și 194 dosare la tribunal.  

În ce privește cele 194 de dosare (vechi) de pe rolul tribunalului, un număr de 187 dosare 
sunt în materia falimentului, ceea ce reprezintă un procent de 96,3% din totalul cauzelor vechi, și 
7 dosare în materii non-penale, din care au rămas efectiv pe rol în anul 2018 un număr de 3 
dosare, deoarece 4 din cele 7 dosare deși soluționate în ultima săptămână din anul 2017 au fost 
finalizate prin depunerea motivelor-în termenul prevăzut de lege- în cursul lunii ianuarie 2018. 

Pentru soluționarea dosarelor au fost necesare, în materie penală în medie 2 luni de la 
înregistrare, iar în materiile non-penale în medie 2,5 luni de la înregistrare, iar pentru 
motivarea hotărârilor pronunțate, în medie în toate materiile un număr de 29 zile, ceea ce 
corespunde termenului procedural recomandat de 30 de zile. 
 
La nivelul celor patru secţii ale Tribunalului situaţia este următoarea: 
 
Secţia I Civilă 
 

În anul 2017, pe rolul sectiei a I-a civilă au fost înregistrate 1.873 cauze noi cu o 
complexitate cumulată de 15.896 puncte, cu 161 cauze mai puţin decât în anul 2016, când s-au 
înregistrat 2.034 cauze noi, având o complexitate cumulată de 17.743 puncte.  

Dacă la numărul cauzelor nou intrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele 
înregistrate în anul anterior şi rămase nesoluţionate până la 31 decembrie 2016, si anume 258 
cauze, rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2017 a fost de 2.131 cauze. 

La 31 decembrie 2017, din totalul de cauze menţionat mai sus, au fost soluţionate 1.782 
cauze, au fost suspendate 104 cauze din diverse motive, iar 349 cauze reprezintă stocul cu care s-a 
intrat în anul 2018, fiind vorba despre cauze amânate în vederea judecării sau aflate în procedura 
regularizării.  
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Aşadar, volumul total de activitate al Sectiei a I-a civilă a fost în 
cursul anului 2017 de 2.131 dosare, în scădere cu 18,57% faţă de anul 2016, când s-a înregistrat un 
volum de activitate de 2.617 cauze. 

La fel se prezintă situaţia şi în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, în sensul că în cursul 
anului 2017 au fost înregistrate 1.873 cauze noi, cu 7,92%  mai puţin decât în anul 2016 când au 
fost înregistrate 2.034 cauze noi. 
 Pe stadii procesuale, se poate constata menţinerea tendinţei din anii precedenţi, în sensul 
creşterii cauzelor nou intrate în faza procesuală a apelului şi reducerea cauzelor nou intrate in 
primă instanţă şi recurs. 

Datele statistice prezentate mai sus au fost obţinute din rapoartele existente în aplicaţia 
STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea uniformizării 
la nivel naţional a prezentării situaţiilor statistice. 
 
Secția a II-a civilă 
 

În anul 2017 pe rolul Secţiei a II-a Civilă au fost înregistrate 1667 de cauze noi, (din care: 
1071 dosare în materia litigii cu profesioniştii - toate gradele de jurisdicţie, iar 596 de dosare în 
materia insolvenţei), cu 267 de cauze mai mult decât cele înregistrate în cursul anul 2016, când s-
au înregistrat doar 1400 de cauze noi, creşterea fiind de 16,02%. 

Complexitatea cumulată a cauzelor noi este de 13.117 puncte. 
Dacă la numărul cauzelor nou înregistrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele 

înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2016 (conform 
aplicaţiei STATIS actualizate) şi anume 656 dosare, rezultă că volumul total de activitate 
aferent anului 2017 a fost de 2.323 de dosare, cu o complexitate de 22.154 puncte.  

La data de 31 decembrie 2017 din totalul de 2.323 dosare, 1.589 au fost soluţionate, 88 
cauze se aflau suspendate din diverse motive, iar 637 de dosare reprezintă cauzele cu care s-a 
intrat în 2018 fiind amânate în vederea judecării sau aflate în procedura prealabilă. 
 

Secția a III-a de contencios administrativ și fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale 
În anul 2017 pe rolul Secţiei a III-a de contencios administrativ fiscal, litigii de muncă 

şi asigurări sociale la stocul de 927 de dosare au fost înregistrate un număr de 6027 de dosare, 
rezultând astfel un volum total de 6954 de dosare. 

Din totalul de 6954 de dosare au fost soluţionate un număr de 6310 dosare, rămânând 
în stoc la sfârşitul anului un număr de 644 de dosare. 

Stocul de 644 de doare se compune din 184 dosare suspendate, 144 dosare efectiv 
amânate pe anul 2018 şi 316 dosare aflate în procedura de regularizare. 

Urmărind evoluţia parametrilor ce caracterizează volumul de activitate se poate 
observa că, în anul 2017, instanţa specializată de contencios administrativ din cadrul Tribunalului 
Arad a fost sesizată cu judecarea a 6027 dosare, în scădere faţă de anul 2016 când a fost sesizată 
cu un număr de 7365 de doare şi în creştere faţă de anul 2015 când a fost sesizată cu un număr de 
3340 de dosare. 

Scăderea volumului de activitate se datorează intrării în vigoare a O.U.G. nr.52/2017, 
respectiv restituirea pe cale administrativă a timbrului de mediu, numărul dosarelor având acest 
obiect scăzând cu 1740 dosare faţă de anul 2016. În anul 2017 s-a dorit şi realizat soluţionarea 
acestor dosare fără a mai apela la ajutorul colegilor din celelalte secţii aşa cum am fost nevoiţi a 
proceda anii anteriori. În acelaşi timp, în pofida celor prezentate anterior se poate observa o 
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creştere cu 34% (314 dosare) a cauzelor de contencios administrativ şi 
fiscal, fond, fără timbru de mediu. Numărul cauzelor din apel a fost sensibil egal cu cel din anii 
anteriori. 

Şi la cauzele având ca obiect litigiu de muncă şi asigurări sociale se poate constata o 
creştere de la 495 cauze nou intrate în 2016 la 586 nou intrate în 2017. 

Comparativ cu anul 2016 se constată că la nivelul Secţiei a III-a de contencios 
administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi asigurări sociale s-a înregistrat o scădere a volumului de 
activitate cu 1300 dosare şi o creştere cu 3614 dosare faţă de anul 2015. 

 
Secția penală 

 
În cursul anului 2017 s-au înregistrat 1628 cauze penale noi care, cumulate cu cele 146 

aflate în stoc la începutul anului, rezultă un volum total de activitate la secţia penală de 1774 
cauze, cu 156 de dosare mai mult, faţă de anul 2016.  

Din cele 1774 de cauze aflate pe rolul secţiei penale, în anul 2017 au fost soluţionate 1589 
(conform sistemului electronic), astfel că, la data de 1 ianuarie 2018 exista un stoc de 185 dosare, 
cu 42 cauze mai mult decât la finele anului 2016. 

Din cele 183 dosare aflate în stoc la finele anului 2017, 133 au avut primul termen de 
judecată în anul 2018; 18 cauze de fond, având ca obiect infracţiuni, se află în procedura de  
camera preliminară iar alte 115 dosare au fost înregistrate pe rolul tribunalului, în luna decembrie 
2017. 

Încărcătura pe judecător 
 

În medie, fiecărui judecător i-a revenit pentru soluționare un număr de 905,1 dosare, cea 
mai mare încărcătură fiind înregistrată la Judecătoria Lipova (1366 dosare/judecător) și cea mai 
scăzută la Tribunalul Arad (527 dosare/judecător). 

 
Indicatori de eficienţă 

 
Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1305/2014 modificată prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.149/2015 şi prin Hotărârea Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.  625/2015 au fost introduşi cinci parametri  unici la nivel naţional în funcţie de 
care se  stabileşte nivelul de eficienţă al fiecărei instanţe.  
Gradele de eficienţă pentru rate de soluţionare a dosarelor sunt: 
- peste 105 % - foarte eficient; 
- între 100 % şi 105 % - eficient; 
- între 90 % şi 100 % - satisfăcător; 
- sub 90 % - ineficient. 

Sub aspectul indicatorilor de eficiență Tribunalul Arad împreună cu cele cinci 
judecătorii se încadrează la criteriul ”Foarte eficient”. 

Din perspectiva acelorași indicatori de eficiență defalcat pe instanțe, toate cele cinci 
judecătorii se încadrează la criteriul ”Foarte eficient”, iar tribunalul la criteriul ”Eficient”. 
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E06  Indicatori Eficienta, analiza centralizata. 
Perioada analizata: {01.01.2015 - 31.12.2017} 

Anul 
Instanta Grad de eficiență 

 
2017 J. Arad Foarte eficient 
2016  Foarte eficient 
2015  Foarte eficient 
2017 J.Ineu Foarte eficient 
2016  Foarte eficient 
2015  Foarte eficient 
2017 J. Lipova Foarte eficient 
2016  Foarte eficient 
2015  Foarte eficient 
2017 J. Gurahonț Foarte eficient 
2016  Foarte eficient 
2015  Foarte eficient 
2017 Jud. Criș Foarte eficient 
2016  Foarte eficient 
2015  Foarte eficient 
2017 Total Jud. Foarte eficient 
2016  Foarte eficient 
2015  Foarte eficient 
2017 Tribunal Arad Eficient 
2016  Foarte eficient 
2015  Eficient 
2017 Total Foarte eficient 
2016  Foarte eficient 
2015  Foarte eficient 

 
 
Analiza defalcată pe instanţe a indicatorilor de eficienţă. 
 
E01   Rata de solutionare  
Perioada analizata: {01.01.2015 - 31.12.2017} 
Anul 

Instanța 

Stoc inițial Soluționate  

Grad de eficiență 
Total 

Raportat 
la intrate Intrate Total 

Din 
care 
din 

intrate 

Valoare 
indicator 

2017 Tribunalul 
Arad 

1987 17,7% 11195 11270 86,9% 100,7% Eficient 

2016 Tribunalul 
Arad 2302 18,7% 12307 12678 87,5% 103,0 Eficient 

2015 Tribunalul 
Arad 2254 25,0 9020 8972 78,8 99,5 Satisfăcător 
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E02  Vechime dosare în stoc 
Stoc la data: {31.12.2017} 

Anul 
Instanța 

Stoc dosare 
Valoare 

indicator 
Grad de eficiență 

Total Din care mai vechi de 1,5 
ani 

2017 Tribunalul 
Arad 1912 194 10,1% Satisfăcător 

2016 
Tribunalul 
Arad 1931 188 9,7 

Eficient 

2015 Tribunalul 
Arad 2302 219 9,5 Eficient 

 
E03  Pondere dosare închise într-un an  
Perioada analizata: {01.01.2015 - 31.12.2017} 

Anul 
Instanța 

Dosare soluționate 
Valoare 

indicator Grad de eficiență 
Total 

Din care într-
un an 

2017 Tribunalul 
Arad 11270 11080 98,3% Foarte Eficient 

2016 Tribunalul Arad 12678 12453 98,2 Foarte eficient 
2015 Tribunalul Arad 8972 8650 96,4 Foarte eficient 

 
E04   Durata medie de solutionare 
Perioada analizata: {01.01.2015 - 31.12.2017} 

Anul Instanță 

Dosare soluționate Durata soluționării 

Grad de 
eficiență Total 

Din care 

Penal 
Non 

penal 
Penal Non 

penal 

2017 Tribunalul Arad 11270 1588 9682 1,2 3,3 Foarte Eficient 
2016 Tribunalul Arad 12678 1475 11203 1,2 3,0 Foarte eficient 
2015 Tribunalul Arad 8972 1396 7576 1,2 3,9 Foarte eficient 

 
E05 Documente redactate peste termen. 
Perioada analizata: {01.01.2015 - 31.12.2017} 

Anul Instanţa 

Dosare soluționate 

Termen 
mediu 

redactare 

Medie 
zile 

redactare 

Grad de 
eficiență Total 

Din care redactate peste 
termenul legal 

Număr 
dosare Pondere 

Medie 
zile 

depășire 

2017 Tribunalul 
Arad 10530 248 2,4% 8,5 30,5 14,4 Foarte 

Eficient 

2016 
Tribunalul 
Arad 11997 474 4,0 6,0 30,4 15,4 Foarte eficient 

2015 Tribunalul 
Arad 8347 1044 12,5 9,9 29,7 18,00 Foarte eficient 
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E06   Indicatori Eficienta centralizat 
Perioada analizata: {01.01.2015 - 31.12.2017} 

Anul 
Instanţa Grad de eficiență 

 
2017 Tribunalul Arad Eficient 
2016 Tribunalul Arad Foarte eficient 
2015 Tribunalul Arad Eficient 

 
Niciuna din instanțe nu atinge gradul maxim la indicatorul E 01-rata de soluționare, 

deoarece pe rol nu se găsesc cauze care să permită pronunțarea într-un an a unui număr de hotărâri 
care să depășească dosarele nou înregistrate în procent mai mare de 100%. 
Cu excepția tribunalului, care se încadrează la criteriul ”satisfăcător”, toate judecătoriile sunt 
foarte eficiente la indicatorul E 02-vechimea dosarelor în stoc.  

Valoarea acestui indicator la tribunal este atrasă exclusiv de dosarele din materia 
falimentului. 

O altfel de analiză a acestui indicator în cadrul acestui prim punct din structura raportului 
de activitate nu își găsește locul, aceasta urmând să fie dezvoltată în cea care conține exclusiv 
activitatea Secției a II a a tribunalului în a cărei competență funcțională intră această categorie de 
dosare care presupun proceduri specifice de derulare în cadrul cărora este obligatorie o perioadă de 
observare până la deschiderea procedurii falimentului de minimum 1 an de zile. 

La ceilalți trei indicatori- E 03-ponderea dosarelor închise într-un an; E 04-durata 
medie de soluționare și E 05-documente redactate peste termen, toate instanțele sunt foarte 
eficiente. 
 
Indici de atacabilitate şi de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 
 
Ponderea hotărârilor atacate şi indicele de desfiinţare: 
Centralizat 
 

 
***Calculată numai la hotărârile atacabile 

Pentru calculul indicatorilor de pe ultimele două coloane vor fi folosite următoarele 
formule:  

Materia Hotărâri 
pronun- 

ţate 

Hotărâri 
atacate 

Hotărâri 
desfiinţate 

Ponde- 
rea 

atacabili-
tăţii 

Indicele 
de  des- 
fiinţare/ 
atacate 

Modifi- 
cate 

Casate cu 
rejudecare apel recurs 

+cont. 
Penală 1010 197 51 19,50% 5,05% 

67 130 50 1 
 Non 
penală 

6463 4109 319 63,58% 4,94% 
571 3538 302 17 

Instanţă 7473 4305 370 57,61% 4,95% 
638 3668 352 18 
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Ponderea atacabilităţii = numărul doasarelor ajunse în căile de 
atac la instanța superioară raportat la nr. Dosarelor soluționate la instanța de referință 

hotărâri atacate*100/ hotărâri pronunţate; 
Indicele de desfiinţare ( de casare) numărul hotărârilor admise în tot sau în parte în 

căile de atac raportat la numărul dosarelor soluționate la aceiași instanță total=hotărâri 
desfiinţate*100/ hotărâri pronunţate; 
 
Comparativ cu anii precedenţi evoluţia indicatorilor ante-menţionaţi reiese din tabelul de mai jos:
  

 
 

Priorităţi pentru perioada următoare: 
 

Pentru Tribunalul Arad, anul 2018 va reprezenta momentul unor noi obiective, evident 
circumscrise principalelor direcţii din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 
2015-2020, şi vor privi: activitatea de punere în aplicare a noilor coduri, implementarea noului 
sistem de statistică judiciară pe judecător, dezvoltarea infrastructurii, creşterea transparenţei 
deciziei manageriale şi actului de justiţie, adoptarea unei strategii de comunicare eficientă inclusiv 
la nivel motivațional la nivelul instanței, formarea profesională la nivelul instanței care se va 
derula într-un nou format prin formarea unor echipe de lucru judecători/grefieri, reducerea duratei 
de soluţionare a cauzelor în materia insolvenței, dezvoltarea în continuare a sistemului de 
comunicare în sistem electronic a hotărârilor judecătoreşti şi a actelor de procedură, și nu în 
ultimul rând jurisprudenţa unitară. 

Concret ne propunem următoarele:  
- extinderea spaţiului cu destinaţie de birouri pentru Tribunalul Arad odată cu predarea 

acestuia de către executant în luna mai 2018, concomitent cu alocarea spațiului ce va fi eliberat la 
etajul I al clădirii, camerelor de consiliu;  

- continuarea lucrărilor de igienizare şi reparaţii curente în locaţia Judecătoriei Arad şi a 
Tribunalului Arad pentru care avem în vedere pe lângă activitatea personalul propriu şi încheierea 
de parteneriate cu școlile de arte și meserii pentru derularea unor stagii de practică de către elevii 
ce doresc dezvoltarea unor astfel de activități ce pot fi valorificate prin pregătire în forma 
voluntariatului; 

- simularea organizării activităţii instanţei raportat la dispoziţiile procedurale civile ce vor 
intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019 şi implicit adoptarea măsurilor care se vor impune privind 
repartizarea judecătorilor şi a celorlalte categorii de personal la cele patru secţii ale tribunalului, 

 Ponderea 
Atacabilităţii/ instanță 

Indicele 
de  desfiinţare/ 
atacate/instanță 

2017 57,61% 4,95% 
 

2016 41,69 4,08 

2015 30,45 7,27 
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prin implicarea activă a preşedinţilor de secţii, a membrilor colegiului de 
conducere şi a grefierilor cu funcţii de conducere;  

- organizarea de întâlniri profesionale cu baroul și asociația consilierilor juridici pentru 
crearea premiselor aplicării dispozițiilor Codului de procedură civilă privind Administrarea 
probelor de către avocați sau consilierii juridici;  

- realizarea unor controale cu caracter permanent, dar şi tematice, la nivelul tribunalului şi 
judecătoriilor arondate, acestea din urmă corelate cu cele anunţate de Inspecţia Judiciară, dar şi 
prin valorificarea datelor conţinute de analizele întocmite de judecătorii care conduc evidențele 
privind motivele care au dus la casarea /modificarea hotărârilor judecătoreşti, privind 
managementul instanţelor, cauzele vechi, respectarea principiului repartizării aleatorii a cauzelor, 
activitatea de stocare electronică a dosarelor etc. în contextul noilor prevederi procedurale şi 
regulamentare; 

- preluarea propunerilor formulate de președintele secției a II a civilă privind gestionarea 
eficientă a dosarelor de faliment și înaintarea către Consiliul Superior al Magistraturii; 

- identificarea unor măsuri de verificare a finalizării lucrărilor în sistemul Ecris care să 
permită închiderea documentelor corespunzător datei la care sunt efectiv depuse: 

- continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate cu instituţiile şcolare liceale şi 
universitare din Arad, pentru promovarea imaginii instanţei; 

- dezvoltarea unui parteneriat cu jurnaliștii pentru promovarea imaginii instanțelor arădene 
în urma derulării unor stagii de pregătire la instanță pe lângă purtătorul de cuvânt al instanței și 
consilierul de specialitate din cadrul Biroului de informații și relații publice, finalitatea fiind 
prezentarea aspectelor pozitive ale activității Tribunalului Arad într-o formă accesibilă publicului 
cititor, cunoscut fiind gradul de încredere al acestuia în informațiile furnizate de mass-media. 
 

III. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 
 

Resursele materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 2017 
 

În anul 2017, departamentul economico-financiar şi administrativ a avut alocate  credite 
bugetare  de la ordonatorul secundar de credite – Curtea de Apel Timisoara în valoare de 
39.093.030 lei, credite ce reprezintă  143,08% fata de bugetul aprobat in anul 2016, acestea fiind 
în sumă de 27.321.378 lei.   

 Conform ultimei file de buget aprobată de Ministerul Justiţiei nr. 1878.1/27.12.2017 var. 
MJ nr.109021/19.12.2017, Bugetul Tribunalului Arad a fost structurat pe  capitole  după cum 
urmează: 

  
Capitolul 61.01,,Ordine publica si siguranţa naţionala”-total 38.411.019  lei 
- titlul I     ,,Cheltuielile de personal”   
  - credite bugetare                                                  36.451.063 lei 
                    - plaţi nete de casă                                                 36.435.207 lei 
                    - execuţie bugetară                                                        99,96% 
 
- titlul II    ,,Cheltuieli cu bunurile şi serviciile”     
                    - credite bugetare                                                      1.002.747 lei 
                    - plăţi nete de casă                                                    1.000.974 lei 
                    - execuţie bugetară                                                          99,82 % 
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- titlul  X  ,,Alte cheltuieli ”despagubiri  civile                              
                    - credite bugetare                                                        940.209 lei 
                    - plăţi nete de casă                                                      940.209  lei 
                    - execuţie bugetară                                                              100 % 
 
- titlul  XII  ,,Cheltuieli de capital”                            
                    - credite bugetare                                                         17.000 lei 
                    - plăţi nete de casă                                                       15.260 lei 
                    - execuţie bugetară                                                           89,76 % 
 
Capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale”  - onorarii  -        
                    - credite bugetare                                                         676.011 lei 
                    - plăţi nete de casă                                                       675.963 lei 
                    - execuţie bugetară                                                           99,99 % 
 
Capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială        
                    - credite bugetare                                                            6.000 lei 
                    - plăţi nete de casă                                                           6.000 lei 
                    - execuţie bugetară                                                               100% 
  
Structura plătilor nete de casa aferente Tribunalului  Arad în anul 2017 se prezintă astfel: 

 

Plăţi nete de casă  2017 – bugetul de stat 
Suma 
-lei- 

Plăţi nete de casă  2017 – bugetul de stat 39.073.613 
Cheltuielile de personal, din care : 36.435.207 
Cheltuieli salariale în bani (salarii, transport lunar, chirii,calatorii,) 29.838.322 
Cheltuieli salariale în natură( medicamente) 42.298 
Contribuţii la salarii 6.554.587 
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile din care 1.000.974 
Bunuri şi servicii  882.277 
Reparaţii curente – fatada Tribunalului Arad 41.160 
Obiecte de inventar- robe+dulap metalic,reportofon,trusa scule 9.547 
Deplasari  29.143 
Pregatire profesională – funcţionari publici 765 
Protectia muncii si medicina muncii 8.000 
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii- publicitate, prime asigurare, traduceri, expertize 
medico-legale, etc. 

30.082 

Alte cheltuieli despagubiri civile 940.209 
Cheltuieli de capital 15.260 
Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi,ajutor publ.jud.) 675.963 
Asigurări şi asistenţă socială 6.000 

Datoriile către furnizori  ale Tribunalului Arad la finele anului 2017 se ridică la nivelul 
sumei de  42.623 lei reprezentând facturi furnizori utilităţi aferente lunii decembrie 2017. 
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Analizând comparativ plăţile nete  în anul 2017 faţă de anul 2016 : 

Plăţi nete de casă – bugetul de stat 2017 2016 Diferente 
0 1 2 3=1-2 

Cheltuielile de personal  36.435.207 24.350.382 12.084.825 
Cheltuieli cu bunurile şi serviciile  1.000.974 1.266.611 -265.637 
Alte cheltuieli despagubiri civile  940.209 860.102 80.107 
Cheltuieli de capital 15.260 116.370 -101.110 
Alte servicii publice generale (onorarii avocaţi,ajutor 
publ.jud.) 

675.963 
 

707.388 
-31.425 

Asigurări şi asistenţă socială 6000 6.000 0 
 
Se poate constata o creştere a plăţilor la capitolul cheltuieli de personal de 12.084.825 lei 

datorată creşterii VRS de la 291 la 455.  
La capitolul cheltuieli materiale se înregistrează o diminuare  de 265.637 lei în anul 2017 

faţă de anul 2016 acest lucru datorându-se diminuării bugetului la acest titlu.  
La capitolul alte cheltuieli –despagubiri civile se înregistrează o creştere de 80.107 lei în 

anul 2017 faţă de anul 2016  reprezentând sume prevăzute în hotărâri judecătoreşti având ca obiect 
acordarea unor drepturi de natura salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, 
devenite executorii până la data de 31.12.2017, a căror plată se efectuează  potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgentă nr.71/2009 . 

La capitolul cheltuieli de capital s-au efectuat achizitii conform listei de investiţii aprobate 
pentru anul 2017 în valoare de 15.260 lei  dupa cum urmează: 

Elevator pentru persoane cu dizabilităţi -15.260 lei 
 

Informaţii legate de procesul de achiziţii publice 
 
Nr. 
crt. 

Nume câştigător Obiectul  
contractului 

Suma/2017 Modalităţi de 
achiziţie 

1. SECMUN DNS Servicii de 
securitate şi 
sănătate în muncă 

4.000,00 Cumpărare 
directă 

2. ECOCART HOLDING SRL Cartuşe, tonere pt. 
imprimante 

58.214,80 Cumpărare 
directă 

3. CN POŞTA ROMÂNĂ Servicii poştale şi 
de distribuire a 
corespondenţei 

84.000,00 Cumpărare 
directă 

4. CRISTALSOFT SRL Servicii mentenanţă 
program 
contabilitate 

5.804,02 Cumpărare 
directă 

5. TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS SA 

Servicii de telefonie 
fixă şi mobilă 

15.290,45 Cumpărare 
directă 

6. MICROMEDIAR SERVICES 
SRL 

Servicii medicina 
muncii 

4.000,00 Cumpărare 
directă 

7. AUTOSERVICE MANA SRL Servicii reparaţii 
auto 

21.635,12  Cumpărare 
directă 
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8. ROMPETROL DOWNSTREAM 
SRL 

Carburanţi 25.859,31 Cumpărare 
directă 

9. COMPANIA DE 
INFORMATICĂ NEAMŢ 

Servicii actualizare 
sistem legislativ 

7.973,00 Cumpărare 
directă 

10. TAXORCON  SRL Elaborare 
certificate de 
performanţă 
energetică 

4.000,00 Cumpărare 
directă 

11. MUNCOSERV FMC SRL Servicii de 
consultantă 
împotriva 
incendiilor 

4.000,00 Cumpărare 
directă 

12. MONI FOREST SRL Lemn foc 76.755,00 Cumpărare 
directă 

13. LUCA FLORICA II Servicii de evaluare 1.000,00 Cumpărare 
directă 

14. AMAHOUSE SRL Reparaţii curente 
parţial faţadă 

51.160,40 Cumpărare 
directă 

15. STAR ELEVATORS SRL Elevator cu şenile 
pt. persoane cu 
handicap 

15.260,00  Cumpărare 
directă 

 
Număr procese de achiziţii – 190 
Număr de procese de achiziţii realizate în sistem electronic  - 190 
Durata medie proces achiziţie publică – 3 zile 
Număr de contestaţii formulate – 0 
Proceduri anulate  - 0 
 
Informaţii  despre litigii în care este implicată instituţia 
 

Numărul total  de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată în anul 2017– 61 de cauze,   
- 60 de cauze având ca obiect drepturi salariale ale personalului, din care: 

câştigate de Tribunalul Arad - 5 cauze, pierdute 7 cauze, în 4 cauze instanţa a 
luat act de renunţare la judecată, 1 cauză perimată, iar 43 cauze se află pe rolul 
instanţelor, în curs de soluţionare; 

- 1 cauză în contencios administrativ, având ca obiect refuz soluţionare cerere, 
care a fost câştigată de Tribunalul Arad. 

 
Organizare şi resursele umane aflate la dispoziţia instanţei în anul 2017 

 
Tribunalul Arad, ca primă instanţă, instanţă de apel şi de recurs, a funcţionat în anul 2017 

cu patru secţii: Secția I-a Civilă, Secția a II-a Civilă, Secția Penală și Secția a III - a de contencios 
administrativ şi fiscal, litigii de muncă și asigurări sociale. 

Conducerea managerială a tribunalului a fost asigurată în anul 2017 de doamna Silvia 
Nădăban ce a ocupat funcția de președinte și de domnul Otto Sandor Szep în calitate de 
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vicepreședinte. În activitatea managerială au fost ajutați de președinții 
celor 4 secții și de colegiul de conducere, alcătuit din 7 membri. 

În cadrul Tribunalului Arad activează compartimentele de grefă, registratură, arhivă, 
bibliotecă şi informatică, precum şi biroul de statistică, biroul de executări penale, biroul de 
informare şi relaţii publice, precum şi departamentul economic - administrativ condus de 
managerul economic al tribunalului. 
 
 Situația posturilor 

Statul de funcţii și de personal de la instanţele din circumscripţia teritorială a Tribunalului 
Arad la data de 31 decembrie 2017 cuprinde 270 posturi şi se prezintă astfel: 

   81 posturi de judecător 
     4  posturi de asistent judiciar 
 152 posturi de personal auxiliar de specialitate 
   22 posturi de personal conex 
     7 posturi de funcţionar public 
     4 posturi de personal contractual. 

 
 La Tribunalul Arad, la data de 31 decembrie 2017 în statul de funcţii și de personal sunt 

prevăzute un număr de 34 de posturi de judecător ocupate efectiv, 4 posturi de asistenți judiciar, 49 
posturi de grefieri, 5 specialiști IT, 4 posturi de grefier arhivar, 3 posturi de aprod, 4 posturi de 
șofer, 7 funcționari publici și 3 posturi de personal contractual.  

 
Raportat la situaţia judecătorilor, în cursul anului 2017, Tribunalul Arad şi-a desfăşurat 

activitatea cu un număr mediu de 32 de judecători din totalul de 34 de judecători prevăzuți în statul 
de funcții și de personal ca urmare a modificărilor apărute în statul de funcţii, derivate din 
promovări în funcţii de conducere, transferuri și delegări. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, conex, contractual şi funcţionarii publici situaţia 
se prezintă astfel: 

În ceea ce privește numărul de grefieri, în cursul anului 2017 Tribunalul Arad şi-a desfăşurat 
activitatea cu un număr mediu de 46 de grefieri din totalul de 49 de grefieri prevăzuți în statul de 
funcții și de personal, din care un număr de 36 de grefieri de ședință restul grefierilor fiind 
repartizați la compartimentele auxiliare (grefă, arhivă, registratură, executări penale)  

La începutul anului 2017 a existat 1 post vacant efectiv și un post vacant temporar de 
grefier și  un post vacant de șofer. 

Începând cu data de 01.03.2017 încă un post de grefier s-a vacantat prin transferal unui 
grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad. 

În cursul anului 2017 statul  de funcţii şi de personal în ceea ce privește personalul 
contractual a fost modificat prin Ordinul  nr.2940/C din 27.10.2017 al Ministerului Justiţiei prin 
transferul și transformarea  unui post de șofer din statul de funcții de la Tribunalul Arad în statul de 
funcții la Curtea de Apel Timișoara. 
 

Venitul mediu brut lunar în anul  2017 – inclusiv diferitele sporuri, pe categorii de personal: 
- judecători – 15.152 lei 
- asistenţi judiciari – 12.741 lei 
- personal auxiliar de specialitate – 6.059 lei 
- personal contractual – 2.097 lei 
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- personal conex – 2.702 lei 
- funcţionari publici – 8.476 lei 

 
 
 

IV. RELAŢIA CU COMUNITATEA 
 

În anul 2017, prin desemnarea personalului care deserveşte Biroul de informare şi relaţii 
publice, s-a reuşit asigurarea continuităţii relaţiei cu mass-media şi cu justiţiabilii.    

În cadrul activităţii biroului s-au oferit, la cerere, informaţii de interes public, în baza Legii 
nr. 544/2001, s-au indicat justiţiabililor modalităţile de sesizare în mod legal a instanţelor, s-au 
oferit informaţii despre compartimentele instanţei şi atribuţiile acestora,   s-au indicat justiţiabililor 
diferite date generale privind actele procedurale şi alte aspecte legate de procedura în faţa 
instanţei, s-a răspuns la petiţiile justiţiabililor.   

De asemenea, în cadrul biroului au fost împărţite ghiduri de orientare pentru justiţiabili 
încercându-se familiarizarea acestora cu termenii juridici, pentru o mai bună adresabilitate şi 
înţelegere. 

În data de 27 octombrie 2017 a fost organizat la Tribunalul Arad şi Judecătoria Arad 
evenimentul intitulat „Porţi deschise”, cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei Civile, manifestare ce a 
fost anunţată printr-un comunicat  transmis presei şi radio-televiziunii locale, asigurându-se 
informarea asupra desfăşurării evenimentului, cele două instanţe primind aproximativ 300 de 
persoane care şi-au manifestat interesul de a cunoaşte modul de funcţionare a instanţelor de 
judecată. 

Principalii vizitatori ai celor două instanţe au fost elevi de la mai multe şcoli din 
Municipiul Arad, precum şi studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe juridice din cadrul Universităţii de 
Vest „Vasile Goldiş” Arad şi studenţi  ai Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă 
Socială din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad. 

În baza acordului de parteneriat încheiat între Tribunalul Arad şi Colegiul Naţional „Elena 
Ghiba Birta” Arad, elevi ai clasei a XI – a „E” din cadrul Colegiului  au simulat un proces penal.  

Ca urmare a „Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de 
învăţământ preuniversitar”, încheiat la data de 31.10.2013 de Ministerul Educaţiei Naţionale, 
Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public,  în cursul anului 2017, 
la Tribunalul Arad au fost organizate întâlniri cu elevi de la mai multe şcoli din Municipiul Arad, 
în special în perioada „Şcoala altfel”, în cadrul cărora putătorul de cuvânt al instanţei, le-a  
prezentat  următoarele teme: organizarea sistemului judiciar din România, circuitul cererii de 
chemare în judecată, drepturile copilului, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului, 
cunoaşterea legislaţiei, distincţia dintre dreptul penal şi dreptul civil, profesiile juridice, etc.  

  
În ce priveşte relaţia cu mass-media, la nivelul Tribunalului Arad nu au existat deficienţe 

care să impieteze asupra dialogului cu societatea civilă, urmărindu-se continuu o deschidere spre 
comunicare şi informare, asigurând astfel transparenţă şi promptitudine, fapt ce să conducă la 
îmbunătăţirea constantă a relaţiei instanţă – mass-media.  

În perioada următoare se urmăreşte îmbunătăţirea relaţiei cu mass-media prin susţinerea în 
mod periodic a unor conferinţe de presă cu participarea membrilor Biroului de informare şi relaţii 
publice şi a conducerii instanţei, fapt care să conducă la un grad ridicat de transparenţă a instituţiei 
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şi care să asigure, constant, o informare corectă asupra activităţilor şi 
măsurilor instanţei, în condiţiile şi în cadrul legal oferit de legile aplicabile. 

Nu au fost constatate deficienţe privind activitatea şi relaţia cu mass-media. 
Se poate aprecia că, la ora actuală, prin raportare la evoluţia raporturilor dintre Tribunalul 

Arad cu presa locală, întreaga activitate şi relaţie cu mass-media şi prin intermediul acesteia cu 
societatea civilă se încadrează în coordonate optime, stare de fapt care trebuie păstrată şi chiar 
îmbunătăţită în viitor.  

   
 
 
    Preşedintele Tribunalului Arad 
                                                     Judecător Silvia Nădăban 


