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INTRODUCERE 

Scurte consideraţii privind situaţia instanţei în anul 2013 

 

Anul 2013 a fost pentru Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi instanţele din raza sa de 

activitate, ca de altfel pentru toate instanţele din ţară, un an marcat de intrarea în 

vigoare a Noului Cod de procedură civilă. 

          Deşi acest moment a fost amânat succesiv încă din anul 2012,                                           

autorităţile competente nu au luat măsurile necesare pentru asigurarea resurselor 

umane şi a dotărilor materiale necesare implementării acestuia astfel că intrarea în 

vigoare, la 15 februarie 2013, a acestui cod a pus în sarcina conducerii tribunalului, 

fie aceasta personală sau colectivă, necesitatea adoptării unor decizii şi măsuri 

administrative, dar şi referitoare la activitatea de judecată. 

 Astfel, în perioada imediat premergătoare datei de 16 februarie 2013 s-au 

stabilit contacte, prin intermediul preşedintelui sau vicepreşedintelui, cu Instituţia 

prefectului căreia i s-a solicitat sprijinul în vederea desemnării de către primari, la 

nivelul fiecărei primării, a unui funcţionar însărcinat să îndeplinească activităţile 

prevăzute de art. 163 alin 9-12, precum şi cu Direcţia judeţeană de poştă căreia i s-a 

adus la cunoştinţă preconizata intrare a vigoare a noului act normativ şi necesitatea 

instruirii personalului din subordinea sa cu privire la noile prevederi.Totodată, s-a 

solicitat Baroului de avocaţi să comunice, pentru fiecare instanţă, lista avocaţilor ce 

pot fi desemnaţi curatori ai părţilor în temeiul art.58 din noul cod. 

           După primirea, de abia la 12 februarie 2013, a Actului adiţional nr.5 la 

Contractul de servicii nr.10631/12/05.05.2012 încheiat între MJ şi CN Poşta Română 

SA s-a pus problema respectării punctului 7 al acestuia referitor la francarea plicului 

conţinând actul/actele de procedură şi care presupunea, pentru instanţe, respectarea 

unor reguli de formă. 

 Analizând impactul economic al achiziţionării şi folosirii la toate instanţele a 

unor plicuri cu fereastră s-a luat hotărârea  utilizării unor plicuri obişnuite pe care să 

se tipărească, la imprimeria aflată în dotarea tribunalului, toate menţiunile în forma şi 

condiţiile prevăzute la punctul 7, soluţie ce s-a dovedit viabilă şi care este folosită şi 

în prezent. 
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 Pe de altă parte, prin hotărârea Colegiului de conducere al tribunalului din 14 

februarie 2013 s-a stabilit, având în vedere lipsa spaţiului în arhiva curentă, ca 

păstrarea dosarelor intrate sub imperiul NCPC să se facă în birourile grefierilor, 

pentru toată perioada de până la fixarea primului termen de judecată (contrar 

art.103/3 din regulament), cu atât mai mult cu cât la nivelul secţiilor I şi II civile 

fiecare judecător îşi are propriul său grefier, uşurându-se în acest mod şi urmărirea 

împlinirii termenelor procedurii preliminare. 

 De asemenea, prin această hotărâre s-a decis păstrarea coperţilor de dosar în 

aceeaşi formă şi culoare, până la epuizarea stocului existent, urmând ca pe acestea să 

se aplice ştampila NCPC (la scurt timp s-au comandat coperte în culori care să facă 

evident faptul că judecarea acelui dosar se face potrivit NCPC), ca şi amânarea, pe o 

perioadă scurtă,  a înregistrării dosarelor având în vedere neadaptarea sistemului 

informatic la noile cerinţe privind etapa scrisă  (modificările programului ECRIS au 

fost primite în seara zilei de 14 februarie 2013 fiind necesară o perioadă de timp 

pentru testarea acestora). 

În ceea ce priveşte activitatea de judecată, având în vedere adresa secţiei pentru 

judecători a CSM din 5 februarie 2013 s-a oscilat între varianta înfiinţării unor 

complete noi, ceea ce ar fi dus la aplicarea imediată a dispoziţiilor NCPC, sau 

menţinerea vechilor complete cu consecinţa stabilirii unei date recomandate pentru 

verificarea cererii de chemare în judecată în raport de termenul de judecată stabilit 

pentru ultima repartizare pe vechiul cod.  

Iniţial, la cele 2 secţii civile ale tribunalului s-au adoptat soluţii diferite însă, în 

cele din urmă, la ambele secţii au fost înfiinţate complete noi (cu excepţia celor 

speciale pentru litigiile de muncă având ca obiect drepturi băneşti ale personalului din 

învăţământ şi restituire taxă de poluare) soluţiile adoptate de judecătorii fiind, de 

asemenea, diferite în funcţie de specificul fiecăreia. 

A urmat o perioadă de întâlniri profesionale frecvente, uneori pe probleme 

punctuale, reuşindu-se să se stabilească o practică unitară la nivelul celor 2 secţii pe 

chestiuni legate de etapa preliminară. 

Totodată, au fost organizate sesiuni de pregătire a personalului auxiliar atât cu 

privire la conţinutul noilor dispoziţii legale, cât şi referitoare la modul de utilizare a 
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aplicaţiei ECRIS eforturile făcute de cei 2 preşedinţi de secţii, dar şi de judecătorul 

delegat pentru pregătirea profesională a personalului auxiliar fiind remarcabile. 

Deşi schema de personal a tribunalului a fost suplimentată, prin OMJ 

nr.501/C/29.01.2013 cu încă un post de judecător (ajungându-se la 21 de posturi în 

schemă) şi care a fost repartizat la secţia II civilă, ca urmare a modului deficitar de 

organizare a concursurilor de promovare în funcţii de execuţie acesta a fost ocupat 

efectiv de abia la 15 ianuarie 2014, astfel că, pe tot parcursul anului la această secţie 

au activat doar 6 judecători. 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar, pornindu-se de la încărcătura anilor 

anteriori şi fără a se avea în vedere efectele previzibile ale modificărilor legislative, a 

fost majorată doar schema de personal a Judecătoriei Bistriţa cu 3 posturi de grefier 

ajungându-se la situaţia absurdă ca la 20 de judecători schema de personal a acestei 

instanţe să fie de 34 de greieri, iar a tribunalului de doar 33 de grefieri la 21 de 

judecători, în condiţiile în care la tribunal funcţionează şi o arhivă separată pentru 

cauzele de insolvenţă. 

Această situaţie a fost rezolvată prin OMJ nr.2456/2013, la propunerea 

preşedintelui Curţii de Apel Cluj, modificându-se schema de personal în sensul 

trecerii unui post de grefier de la Judecătoria Năsăud la Judecătoria Beclean şi a 

altuia de la aceasta din urmă la tribunal. 

Mai trebuie menţionat că deşi dispoziţiile legale privind administrarea probelor 

în camera de consiliu  urmează să intre în vigoare de abia la 1 ianuarie 2016, 

problema amenajării unor astfel de spaţii rămâne de actualitate, situaţia capacităţii 

administrative a instanţelor urmând a fi analizată pe larg mai jos. 

 Faţă de toate dificultăţile arătate mai sus implementarea în bune condiţii ale 

Noului cod de procedură civilă este meritul exclusiv al judecătorilor celor 2 secţii şi a 

personalului auxiliar arondat acestora, fiind o dovadă a profesionalismului, 

responsabilităţii şi seriozităţii acestora, ca şi a celor de la judecătorii. 

Cu toate că ar fi fost de aşteptat ca greşelile făcute de guvern şi CSM cu ocazia 

implementării acestui cod să constituie o „învăţătură de minte” ele s-au repetat şi 

chiar agravat şi în ceea ce priveşte noile coduri în materie penală care au intrat în 

vigoare la 1 februarie 2014.  
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CAPITOLUL I – STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2013 

SECŢIUNEA 1 - Activitatea instanţei 

1.1  Volumul   de   activitate   la   nivelul   instanţei, pe secţii/complete 

specializate / materii 

 

Volumul de activitate  al instanţelor din circumscripţia tribunalului. 

 

Datele statistice privind activitatea instanţelor din circumscripţia tribunalului, 

evidenţiază că, personalul a fost angajat responsabil, în desfăşurarea actului de 

justiţie, pentru atingerea parametrilor de eficienţă, calitate şi celeritate în condiţiile în 

care a existat un volum crescut de activitate şi a particularităţilor specifice fiecărei 

instanţe. 

Astfel, datele statistice relevă următoarele: 

Anul Volumul de 

dosare nou 

înregistrate 

Volumul de 

dosare de 

soluţionat 

Volumul 

dosarelor 

soluţionate 

Stoc la sfârşitul 

anului 2012 

2011 27.996 33.016 26.664 10.424 

2012 30.844 35.947 30.188 12.412 

2013 27.939 40.085 29.472 13.639 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Din analiza acestor date se observă că numărul total al dosarelor de soluţionat 

la nivelul tribunalului şi al instanţelor din raza sa de activitate a fost în anul 2013 de 

40.085 dosare, în creştere faţă de anii anteriori, când valorile acestui parametru au 

fost de 30.188 dosare în anul 2012 şi, respectiv, de 26.664 dosare în anul 2011. 

Din totalul de 40.085 cauze de soluţionat în cursul anului de referinţă pe rolul 

instanţelor au fost înregistrate 27.939 dosare noi, în scădere cu 3.253 dosare faţă de 

anul precedent când au fost înregistrate 30.844 dosare şi aproape egal cu numărul 

dosarelor înregistrate în anul 2011 (27.996 dosare).  

De menţionat este faptul că această tendinţă de scădere a numărului dosarelor 

nou înregistrate s-a manifestat, în cursul anului 2013 la nivelul tribunalului (s-au 

înregistrat cu 1168 dosare mai puţin decât în anul 2012), Judecătoriei Bistriţa (cu 

1980 dosare mai puţin decât în anul 2012) şi al Judecătoriei Beclean ( cu 105 dosare 

nou înregistrate mai puţin decât în anul 2012), singura instanţă la care numărul 

dosarelor înregistrate în anul de referinţă a crescut cu 348 dosare fiind Judecătoria 

Năsăud. 

În ceea ce priveşte numărul dosarelor soluţionate se constată că, în anul 2013, 

tribunalul şi instanţele din raza sa de activitate au soluţionat un număr de 29.472 

dosare, cu 716 dosare mai puţin ca în anul 2012 ( 30.188 în anul 2012), dar mai mult 

decât în anul 2011 (26.664 în anul 2011). 

       Volumul de activitate al tribunalului. 

Anul Stoc 

la începutul 

perioadei de 

referinţă 

Nr.de dos. 

nou 

înregistrate 

Nr.dos. de 

soluţionat 

Nr.dos. 

soluţionate 

Stoc la 

sfârşitul 

perioadei 

2011 3.081 8.479 9.070 7.294 4.266 

2012 4.266 10.456 11.124 9.510 5.212 

2013 6.663 9.288 15.632 10.976 4656 

 

Tribunalul Bistriţa şi-a început activitatea în anul 2013 cu un stoc de 6.633 

dosare, mai mare decât cel de la începutul anului 2012, care a fost de 4.266 dosare. 

Dintre cauzele aflate în stoc la începutul anului 2013, 2.073 dosare se aflau pe 

rolul secţiei I civilă (1.817 cauze directe, 62 cauze în apel şi 194 cauze în recurs), 

4.815 dosare pe rolul secţiei a II-a civilă ( 348 fond comercial, 1077 faliment, 2.383 
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cauze de contencios administrativ şi fiscal, 14 cauze în apel şi 574 cauze în recurs) şi 

164 dosare pe rolul secţiei penale (112 fonduri, 1 cauză în apel şi 51 cauze în 

recurs).  

În cursul anului 2013, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat 9.288 

cauze, mai puţine cu 1.168 cauze decât în anul 2012 când au fost înregistrate 10.456, 

dar mai multe decât în anul 2011 când numărul cauzelor nou înregistrate a fost de 

8.479.  

 

   

Pe secţii şi faze procesuale situaţia cauzelor nou înregistrate este următoarea: 

- la Secţia I civilă: 3.683 cauze în anul 2013(faţă de 3.931 cauze în 2012), din 

care 3.045 fonduri (faţă de 3.369 cauze în 2013), 164 cauze în apel (faţă de 98 în anul 

2012) şi 474 cauze în recurs (faţă de 464 în anul 2012).  

Rezultă, prin urmare, că scăderea numărului de cauze nou înregistrate la 

această secţie cu 248 dosare a fost determinată de înregistrarea cu 324 cauze de fond 

mai puţine decât în anul anterior, chiar dacă în apel şi recurs numărul cauzelor nou 

înregistrate a crescut cu 66 şi respectiv 10 faţă de anul 2012. 

- la Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal: 4.815 cauze în 

anul 2013 (faţă de 5.747 cauze în anul 2012), din care 565 fond comercial (faţă de 

414 în anul 2012), 1.108 cauze de insolvenţă (faţă de 1.099 în anul 2012), 2.232 
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cauze de contencios administrativ şi fiscal (faţă de 3.418 în anul 2012), 175 cauze în 

apel ( faţă de 7 în anul 2012) şi 735 cauze în recurs ( faţă de 809 în anul 2012). 

Prin urmare, la această secţie scăderea numărului de cauze nou înregistrate cu 

932 dosare s-a datorat, în principal reducerii cu 1.186 a numărului de dosare 

înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal şi cu 74 de dosare în 

recurs, concomitent cu înregistrarea cu 9 dosare mai mult în materia falimentului, cu 

151 dosare mai multe la fond comercial  şi 168 dosare mai mult în materia apel, 

raportat la valorile aceluiaşi parametru în anul 2012. 

               - la secţia penală: 790 cauze în 2013 (faţă de 778 cauze în 2012), din care 438 

cauze de fond (faţă de 465 în anul 2012) şi 352 cauze în recurs (faţă de 312 în anul 

2012), creşterea cu 12 dosare a numărului cauzelor nou înregistrate la această secţie în 

anul 2013 fiind determinată de înregistrarea cu 40 de dosare mai mult în materia 

recursului, chiar dacă numărul fondurilor înregistrate în anul 2013 a fost cu 27 mai 

puţine şi  nu s-a înregistrat nici o cauză în apel ( faţă de 1 cauză în  anul 2012). 

  În concluzie, din datele prezentate rezultă că, la tribunal, în cursul anului 2013 

au fost înregistrate cu 1.168 cauze mai puţin decât în anul 2012, scăderea fiind localizată 

la nivelul celor 2 secţii civile, concomitent cu o creştere nesemnificativă a numărului 

acestor cauze la secţia penală ( 248+932-12=1.168). 
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                   În cursul anului 2013 numărul total al dosarelor de soluţionat la 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud (calculat prin însumarea stocului din anul precedent cu 

numărul dosarelor nou intrate, fără cele suspendate) a fost de 15.632 dosare, în creştere 

faţă de anii anteriori (11.124 în anul 2012 şi 9070 în anul 2011). 

 

             Această creştere a fost determinată de existenţa, la începutul perioadei de 

referinţă, a unui stoc de 6.633 dosare, mai mare decât în anii precedenţi (4.266 dosare 

în anul 2012 şi 3081 dosare în anul 2011), dar şi de reducerea numărului dosarelor 

suspendate de la 3.598 la sfârşitul anului 2012 la 289 dosare la finele anului 2013. 
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               Pe secţii situaţia cauzelor de soluţionat (categorie în care nu sunt cuprinse 

cauzele suspendate) se prezintă astfel: 

Secţia I civilă a avut de soluţionat în total 5633 dosare, cu 1.761 dosare mai 

mult decât în anul 2012 când numărul acestora a fost de 3.872 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie situaţia dosarelor de soluţionat la secţia I 

civilă se prezintă astfel: 

    Anul    Total      Fond      Apel   Recurs 

    2012     3.872      3.250       131    491 

    2013     5.633      4.776       217    640 

 

           Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a avut de soluţionat 

în total 9.045 dosare, mai mult cu 2.681 dosare faţă de anul precedent când numărul 

acestora a fost 6.364 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie şi specializări situaţia dosarelor de soluţionat 

la secţia II civilă se prezintă astfel: 

 

Secţia penală a avut de soluţionat în total 954 dosare, cu 121 dosare mai mult 

decât în anul 2012 când numărul acestora a fost de 833 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie situaţia dosarelor de soluţionat la secţia 

penală se prezintă astfel: 

     Anul     Total      Fond      Apel    Recurs 

     2012      833       518         1     315 

     2013      954       550         1     403 

 

În fine, volumul de activitate al completelor specializate, altele decât cele 

arătate mai sus, în cursul anului 2013 a fost următorul: 

La completele de litigii de muncă şi asigurări sociale au fost înregistrate un 

număr de 2.757 cauze noi (faţă de 3.148 dosare în anul 2012), au fost de soluţionat 

   Anul   Total Litigii cu 

profesionişti 

Insolvenţă Contencios 

adm. fiscal 
  Apel  Recurs 

   2012   6.364    401   1.358   3.657     18   930 

   2013   9.045    891   2.180   4.513     186   1.275 
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un număr de 4.421 cauze (faţă de 3.009 dosare în anul 2012) rămânând un stoc de 

dosare nesoluţionate de 1195 cauze. 

De asemenea, la completele de minori şi familie au fost înregistrate un 

număr de 227 cauze noi (faţă de 194 dosare în anul 2012), au fost de soluţionat un 

număr de 277 cauze (faţă de 200 dosare în anul 2012) rămânând un stoc de dosare 

nesoluţionate de 86 cauze. 

De altfel, în total, la sfârşitul anului 2013 pe rolul tribunalului au rămas 

nesoluţionate 6.284 cauze (din care 2.184 cauze au primit termene de judecată sau de 

verificare a regularizării cererilor de chemare în judecată în anul 2014), stocul fiind 

de 1.584 dosare la secţia I civilă, 4.564 dosare la secţia II civilă şi 136 dosare la secţia 

penală, fiind suspendate un număr de 289 dosare. 

 

                     Volumul de activitate al judecătoriilor 

 

Cele 3 instanţe de fond din circumscripţia Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi-au 

început activitatea în anul 2013 cu un stoc de 7.200 dosare, mai mic decât stocul 

existent la începutul anului 2012, care a fost de 7.490 dosare. În cursul anului, pe 

rolul judecătoriilor s-au înregistrat, în total, 18.651 cauze, faţă de 20.388 dosare în 

anul precedent, fiind de soluţionat 24.453 cauze, faţă de 24.823 cauze în anul 2012. 
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La Judecătoria Bistriţa, situaţia se prezintă astfel:  

 

La un stoc de 4.568 cauze  s-au adăugat 12.594 cauze nou înregistrate, astfel 

că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele suspendate, a fost de 16.274, faţă de 

17.607 în anul 2012.  

Din totalul de 16.274 cauze de soluţionat, 13.547 au fost cauze în materie 

civilă (faţă de 15.085 cauze în 2012), iar  2.727 cauze în materie penală (faţă de 

2.522 cauze în anul 2012). 

De altfel, această tendinţă de scădere a volumului de activitate al Judecătoriei 

Bistriţa, previzibilă ca urmare a modificărilor legislative, a fost determinată de 

scăderea numărului cauzelor nou înregistrate în materie civilă cu 2.189 dosare 

(10.163 cauze în anul 2013 faţă de 12.352 cauze în anul 2012) compensată, parţial, de 

o uşoară creştere, cu 209 cauze, a numărului acestor dosare în materie penală (  2.431 

cauze în anul 2013 faţă de 2.222 cauze în anul 2012). 

De asemenea, la sfârşitul anului au rămas nesoluţionate un număr de 4.323 

dosare (faţă de 4.586 dosare în anul 2012) din care 4.031 cauze în materie civilă şi 

292 cauze în materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 888 faţă de 1933 

în anul 2012. 

 

 



 13 

                           

Judecătoria Beclean 

 

 

La un stoc de 867 de cauze s-au adăugat 2.190 dosare nou înregistrate, astfel 

că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele suspendate, a fost de 2.939 în anul 

2013 (faţă de 2.828 cauze în anul 2012). 

Din cele 2.939 cauze de soluţionat, 2.678 au fost în materie civilă (faţă de 2668 

în anul 2012), iar 261 cauze au fost în materie penală (faţă de 170 cauze în anul 

2012). 

De menţionat este faptul că sub aspectul structurii cauzelor nou înregistrate se 

constată o tendinţă de scădere a celor în materie civilă (1975 dosare în anul 2013 faţă 

de 2.161 dosare în anul 2012) şi o uşoară creştere în materie penală (215 dosare în 

anul 2013 faţă de 134 dosare în anul 2012), scăderea totală la acest indicator fiind de 

105 dosare. 

De asemenea, la sfârşitul anului au rămas nesoluţionate un număr de 927 

dosare (faţă de 867 dosare în anul 2012) din care 833 cauze în materie civilă şi 94 

cauze în materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 118 faţă de 248 în 

anul 2012. 
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                                   Judecătoria Năsăud 

 

 

La un stoc de 1.765 cauze s-au adăugat 3.867 dosare nou înregistrate, (faţă 

de 3519 cauze în anul 2012) astfel că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele 

suspendate, a fost de 5.240 în anul 2013 (faţă de 4.378 cauze în anul 2012). 

Din cele 5.240 cauze de soluţionat, 4.722 au fost în materie civilă (faţă de 

4012 în anul 2012), iar 518 cauze au fost în materie penală (faţă de 336 cauze în 

anul 2012). 

De menţionat este faptul că Judecătoria Năsăud este singura instanţă la care 

numărul dosarul nou înregistrate a crescut în anul 2013 (cu 348 dosare), sub aspectul 

structurii cauzelor nou înregistrate constatându-se că această creştere s-a manifestat 

în ambele materii, fiind de 212 dosare civile (3.458 în anul 2013 faţă de 3246 în anul 

2012) şi 136 dosare penale (409 dosare în anul 2013 faţă de 273 dosare în anul 2012). 

De asemenea, la sfârşitul anului au rămas nesoluţionate un număr de 2105 

dosare (faţă de 1.765 dosare în anul 2012) din care 1.934 cauze în materie civilă şi 

171 cauze în materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 392 faţă de 874 în 

anul 2012. 
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1.2 Încărcătura pe judecător  

Încărcătura de activitate pe judecător se impune a fi apreciată şi evidenţiată 

prin prisma volumului de activitate şi a gradului efectiv de ocupare a schemelor 

instanţelor. 

 Din perspectiva unor asemenea repere încărcătura medie pe judecător la nivelul 

tribunalului şi judecătoriilor din circumscripţie a fost în anul 2013 de 1.043 dosare în 

uşoară scădere faţă de anul 2012 când a fost de 1070 dosare. 

 Pe categorii de instanţe aşa cum se va vedea în continuare această încărcătură 

medie este de 1.172 dosare pe judecător la tribunal şi 957 dosare pe judecător la 

judecătorii. 

 

La tribunal, nediferenţiat pe secţii, sau materii  încărcătura medie pe 

judecător în anul 2013 a fost de  1.172 dosare, mai mare decât cea din 2012 care a 

fost de 1.008 dosare sau decât cea din 2011 care a fost de 865 dosare. 

De menţionat este faptul că valoarea acestui indicator pentru anul 2013 a fost 

stabilită de Direcţia de statistică a Ministerului Justiţiei prin raportare la numărul de 

posturi efectiv ocupate şi plasează tribunalul uşor peste media pe ţară la nivelul 

tribunalelor care este de 1104,78 dosare pe judecător. 
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De altfel, potrivit aceleiaşi statistici la Tribunalul Bistriţa-Năsăud încărcătura 

pe judecător raportat la numărul de posturi din schemă este de 1.005 dosare ce, de 

asemenea, depăşeşte media pe ţară care este de 978,48 dosare pe judecător. 

În ceea ce priveşte secţiile tribunalului peste media de 1.172 dosare se 

situează secţia II civilă la care, în anul 2013 încărcătura pe judecător a fost de 1.925 

dosare (faţă de 1.457 dosare în anul 2012 şi 1.429 dosare în anul 2011). 

              La secţia a I-a civilă încărcătura medie pe judecător în anul 2013 a fost de 

1.045 dosare, mai mare decât cea din anul 2012 de 881 dosare pe judecător sau decât 

cea din anul 2011 de 761 dosare pe judecător. 

La secţia penală încărcătura medie pe judecător în anul 2013 a fost de 391 

dosare faţă de 375 dosare în anul 2012 şi de 333 dosare în anul 2011. 

 La Judecătorii, în cursul anului 2013 încărcătura medie pe judecător a fost de 

957 dosare, peste această medie situându-se Judecătoria Bistriţa cu o medie pe 

Judecător de 1.010 dosare (faţă de 1.221 dosare pe judecător în anul 2012 şi 1.194 

dosare în anul 2011).     

 

 Judecătoria Năsăud se află puţin sub această medie cu o încărcătura medie pe 

judecător de 938 dosare în anul 2013 faţă de 1.050 dosare pe judecător în anul 2012 şi 

1.123 dosare pe judecător în anul 2011. 
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 La Judecătoria Beclean, încărcătura medie pe judecător a fost, de asemenea 

sub media de 957 dosare, respectiv de 764 dosare în anul 2013 faţă de 772 dosare în 

anul 2012 şi 1.111 dosare în anul 2011. 

 În ceea ce priveşte volumul dosarelor soluţionate este de observat că, în 

cursul anului 2013 judecătorii Tribunalului Bistriţa-Năsăud au pronunţat un număr 

de 10.976 hotărâri faţă de 9.510 în anul 2012. 

 Diferenţiat de pe secţii se constată că, în anul 2013 la secţia I civilă numărul 

mediu al dosarelor soluţionate pe judecător este de 757, la secţia II civilă de 908, iar 

la secţia penală de 349. 

 La judecătorii volumul mediu de dosare soluţionate pe judecător a fost în 

anul 2013 de 625 dosare peste această medie aflându-se Judecătoria Bistriţa cu 755 

dosare soluţionate pe judecător (faţă de 936 dosare pe judecător în anul 2012 şi 836 

în anul 2011).  

La Judecătoria Năsăud, în anul 2013, judecătorii au soluţionat, în medie, 587 

dosare fiecare (faţă de 697 dosare pe judecător în anul 2012 şi 776 dosare în anul 

2011), iar la Judecătoria Beclean media dosarelor soluţionate pe judecător a fost 532 

dosare ( faţă de 555 dosare pe judecător în anul 2012 şi 847 dosare în anul 2011).  

 

1.3.Operativitatea pe instanţă, pe secţii/complete specializate, pe diferite 

materii şi pe judecători 

 

În ceea ce priveşte numărul dosarelor soluţionate, respectiv finalizate se 

constată că, în anul 2013, tribunalul şi instanţele din raza sa de activitate au soluţionat 

un număr de 28.133 dosare, faţă de 30.188 în anul 2012 şi 26.664 în anul 2011.                  

Având în vedere că, în anul 2013 instanţele au avut de soluţionat 40.085 dosare 

operativitatea generală, strict matematică, calculată ca raport procentual între 

numărul dosarelor soluţionate (finalizate la nivelului tribunalului) şi cele de 

soluţionat a fost de 70% faţă de 83,89% în anul 2012 şi 80,12% în anul 2011. 
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În realitate, ceea ce interesează cu ocazia prezentului bilanţ este operativitatea 

concretă, respectiv raportul procentual dintre numărul dosarelor soluţionate şi cele de 

soluţionat care au ajuns efectiv „pe masa judecătorului” în cursul anului 2013. 

Din acest punct de vedere se poate observa că, la toate instanţele, a existat un 

număr semnificativ de dosare la care primul termen de judecată a fost stabilit pentru 

anul 2014, ca şi dosare civile pentru care termenul de verificare a regularităţii cererii 

de chemare în judecată a fost, de asemenea, fixat direct în anul 2014, în toate acestea 

judecătorul neîndeplinind nici un act şi, prin urmare, considerăm că acestea, obiectiv, 

nu pot fi incluse în categoria dosarelor de soluţionat avută în vedere la calculul 

indicelui de operativitate. 

În concret, numărul total al acestor dosare se ridică la 4.609 din care 2.184 la 

tribunal, 1403 la Judecătoria Bistriţa, 308 la Judecătoria Beclean şi 714 la Judecătoria 

Năsăud. 

Mai mult, la nivelul tribunalului sistemul informatic ECRIS stabileşte 

operativitatea pe instanţă prin luarea în calcul a dosarelor finalizate, respectiv doar a 

acelora în care hotărârea a fost redactată şi documentul închis, procedeu, de asemenea 

criticabil. Astfel, din punct de vedere juridic un ciclu procesual se încheie la 

momentul pronunţării hotărârii şi nu odată cu redactarea acesteia şi, prin urmare, 
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acesta trebuie să fie reperul în raport de care dosarul să fie considerat „finalizat” şi 

din punct de vedere statistic. 

Sub acest aspect este de observat că în raportul statistic privitor la 

operativitatea, pe instanţă, la tribunal la rubrica dosare finalizate sunt reţinute doar 

9.637 dosare deşi, în realitate, numărul dosarelor soluţionate de către judecătorii 

tribunalului este de 10.976, mai mare decât cel din anii anteriori (9.510 în anul 2012 

şi 7.294 în anul 2011), diferenţa fiind reprezentată de cele în care hotărârea nu era 

redactată la 31 decembrie 2013. 

Înlăturând aceste deficienţe considerăm că numărul total de dosare de 

soluţionat la toate instanţele a fost în anul 2013 de 35.476 dosare, obţinut prin 

scăderea din totalul de 40.085 dosare cele 4.609 dosare cu termen în anul 2014. 

Pe de altă parte, pentru motivele arătate mai sus, prin reţinerea ca soluţionate la 

tribunal şi a dosarelor în care hotărârea nu era redactată la sfârşitul anului numărul 

total şi real al dosarelor soluţionate în anul 2014 este de 29.472. 

În raport de aceste repere operativitatea generală, efectivă şi concretă, a 

instanţelor din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost în cursul anului 2013 de 83%. 

 

Facem precizarea că, în continuare, toate consideraţiile referitoare la 

operativitate vor fi făcute avându-se în vedere această modalitate de calcul, la anexa 2 

fiind însă prezentată şi cealaltă variantă. 
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Diferenţiat pe materii operativitatea generală a fost următoarea: 

              Anul            Civil           Penal 

               2011        80,12%         85,77% 

               2012        83,85%         85,10% 

               2013        82,84%          85% 

  

         Operativitatea la nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud  

 

Potrivit raportul generat de programul ECRIS operativitatea generală la nivelul 

tribunalului este de 62% însă, în modalitatea de calcul arătată mai sus, singura în 

măsură să reflecte, în concret, eficienţa activităţii judecătorilor, aceasta este de 82% 

în uşoară scădere faţă de anul 2012 când acesta a fost de 85, 97 %, dar în creştere faţă 

de cel din anul 2011 care a fost de 80,42%. 

 

Diferenţiat pe materii situaţia operativităţii la nivelul tribunalului este 

următoarea: 

           Anul             Civil 

  Secţia I şi II civilă 

            Penal 

          2011         79,51%              88,305 

          2012         85,57%              90,15% 

          2013         81%              87% 
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 Pe secţii operativitatea de soluţionare a cauzelor este următoarea: 

 La secţia I civilă din totalul de 5.378 cauze pe rol au fost soluţionate 4.129 

cauze realizându-se, în anul 2013, o operativitate de 77% faţă de 87,16% în anul 

2012 şi 86,42% în anul 2011.  

 

     Diferenţiat pe grade de jurisdicţie  situaţia se prezintă astfel: 

         Anul         Fond         Apel       Recurs 

        2011       86,02%          81,82%          89,90% 

        2012       87%          87,79%          88,91%  

        2013        75%          90%          83% 

 

            Din cele de mai sus se poate observa cu uşurinţă că scăderea operativităţii la 

secţia I civilă s-a localizat, în principal, la cauzele directe motivat nu doar de 

creşterea numărului acestora ci şi de noile dispoziţii procedurale a căror efect a fost, 

în fapt, de prelungire a duratei de soluţionare a cauzelor. 

 La secţia II civilă din totalul de 7.135 cauze pe rol au fost soluţionate 6.034 

cauze realizându-se, în anul 2013, o operativitate de 84% faţă de 87,16% în anul 

2012 şi 86,42% în anul 2011. 
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           Diferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie  situaţia se prezintă astfel: 

   Anul Lit.profesionişti 

şi insolvenţă 

Contencios 

adm. fiscal 

  Apel Recurs 

   2011   86,48%  63,74%  58,83% 79,67% 

   2012    75,81%   85,32%  61,12% 78,17% 

   2013   91%   83%   94% 74% 

 La secţia penală din totalul de 935 cauze pe rol au fost soluţionate 813 cauze 

realizându-se, în anul 2013, o operativitate de 87% faţă de 90,15 în anul 2012 şi 

88,30% în anul 2011. 
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           Diferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie  situaţia se prezintă astfel: 

      Anul         Fond         Apel    Recurs 

     2011      86,09%    96,11%   90,13% 

     2012      85,33%    100%    97,14% 

     2013      81%    100%    95% 

 

           Operativitatea la nivelul judecătoriile din circumscripţia tribunalului. 

  

 Cele 3 judecătorii din raza de activitate a tribunalului au avut de soluţionat în 

total 22.028 dosare din care au fost soluţionate 18.496 dosare (faţă de 20.678 dosare 

în anul 2012 şi 19.370 dosare în anul 2011) indicele de operativitate general fiind de 

84% în anul 2013 (faţă de 83,31% în anul 2012 şi 80,89% în anul 2011). 

 

 

 

Diferenţiat pe materii: 

 - în materie civilă, indicele de operativitate a fost de 83,94% în anul 2013 faţă 

de  83,01% în anul 2012 şi 80,35% în anul 2011. 

 - în materie penală,  indicele de operativitate a fost de 84,11% faţă de 85,25% 

în anul 2012 şi 84,49% în anul 2011. 
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                 Pe instanţe, situaţia se prezintă astfel: 

Judecătoria Bistriţa 

În cursul anului 2013, din totalul de 114.871 cauze pe rol au fost soluţionate 

12.839 cauze, realizându-se o operativitate de 86% faţă de 85,04 % în anul 

precedent. 

În materie civilă din totalul de 12.144 cauze pe rol au fost soluţionate 10.404 

cauzei obţinându-se o operativitate de 85,67 % (faţă de 84,50 % în anul 2012). 

În materie penală, din totalul de 2.727 cauze au fost soluţionate 2.435 cauze, 

obţinându-se o operativitate de 89,30% (faţă de 88,26% în anul 2012).  

Judecătoria Beclean 

În cursul anului 2013, din totalul de 2.631 cauze s-au soluţionat 2.130 cauze 

obţinându-se o operativitate de 81% (faţă de 78,19% în anul 2012). 

În materie civilă din totalul de 2.370 cauze pe rol au fost soluţionate 1.963 

cauzei operativitatea fiind de 82,83 % (faţă de 78,53 % în anul 2012). 

În materie penală, din totalul de 261 cauze au fost soluţionate 167 cauze, 

obţinându-se o operativitate de 64% (faţă de 72,95% în anul 2012).  

Judecătoria Năsăud 

În cursul anului 2013, din totalul de 4.526 cauze s-au soluţionat 3.527 cauze 

obţinându-se o operativitate de 78% (faţă de 79,65% în anul 2012). 

În materie civilă din totalul de 4.008 cauze pe rol au fost soluţionate 3.180 

cauzei operativitatea fiind de 79,34% (faţă de 80,15 % în anul 2012). 

În materie penală, din totalul de 518 cauze au fost soluţionate 347 cauze, 

obţinându-se o operativitate de 67% (faţă de 70,22% în anul 2012).  

 În ceea ce priveşte operativitatea medie generală pe judecător aceasta a fost 

în anul 2013 de 83% faţă de 82,37% în anul 2012. 

 La tribunal indicele mediu de operativitate pe judecător a fost în anul 2013 de 

87,13%  faţă de 80,87% în anul 2012. 

 Pe secţii situaţia acestui indicator este următoarea: 

 La secţia I civilă 78,20% (faţă de 82,83% în anul 2012), la secţia II civilă 

80,31% (faţă de 78,70%), iar la secţia penală de 89,20% (faţă de 91,46% în anul 

2012). 



 25 

 La nivelul judecătoriilor indicele mediu de operativitate pe judecător a fost de 

82,30% la Judecătoria Bistriţa, 81,00% la Judecătoria Beclean şi 78,00% la 

Judecătoria Năsăus. 

   1.4 Managementul resurselor umane 

                        În ceea ce priveşte managementul resurselor umane la nivelul tribunalului şi a 

instanţelor din circumscripţia acestuia atenţia a fost permanent îndreptată spre 

menţinerea  gradului de ocupare a schemelor de personal şi echilibrarea acestora atât la 

nivelul tribunalului, cât şi al judecătoriilor, urmărirea îndeaproape a modificărilor 

fluxului de personal şi efectuarea cu operativitate, în limitele de competenţă, a 

demersurilor către factorii de decizie în sensul: eliminării rămânerii vacante a 

posturilor, apelării la soluţiile delegării, detaşării şi transferului, redimensionării 

acestor scheme atunci când din  analizele periodice efectuate rezultă o neconcordanţă a 

acestora cu volumul de activitate actual etc.  

 La sfârşitul anului 2013 în statele de funcţii ale tribunalului şi judecătoriilor 

din circumscripţie erau prevăzute un număr de 52 posturi de judecători cu 

menţiunea că, prin OMJ nr.501/C/2013 s-au suplimentat schemele Judecătoriei 

Bistriţa şi tribunalului cu 2 şi respectiv 1 post de judecători . 

 Din totalul de 52 de posturi de judecător 21 sunt prevăzute în schema 

tribunalului, fiind ocupate, în cursul anului 2013 doar 19, însă faptic şi-au desfăşurat 

efectiv activitatea doar 18 judecători, unul fiind detaşat la Ministerul Justiţiei, precum 

şi 4 asistenţi judiciari. 

 La Judecătoria Bistriţa statul de funcţii cuprinde un număr de 20 de posturi 

de judecător fiind ocupate, în prima parte a anului 2013, doar 18. De menţionat este 

faptul că la această instanţă, începând cu 15 octombrie 2013, s-a dispus transferul 

unui judecător de la Judecătoria Năsăud (delegat până la data de 1 aprilie 2013 la 

Judecătoria Beclean), iar ocuparea ultimului post s-a făcut de abia la 27 decembrie 

2013. 

 La Judecătoria Năsăud schema tradiţională este de 7 judecători însă, datorită 

unor împrejurări speciale, prin Hotărârea CSM nr.1000/2012 s-a dispus ocuparea, în 

condiţiile art.134/1 din Legea 304/2004 a unui post temporar vacant, măsură asupra 

căreia s-a revenit prin Hotărârea 1058/2013 ca urmare a vacantării unui post prin 

transferul unui judecător la Judecătoria Bistriţa. Prin urmare, la această instanţă, 
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începând cu 15 octombrie 2013 au fost ocupate toate cele 7 posturi de judecător, însă 

efectiv au activat doar 6 judecători, unul fiind suspendat. 

 La Judecătoria Beclean sunt prevăzute 4 posturi de judecător, toate ocupate, 

însă raporturile de muncă a 2 judecătoare sunt suspendate de drept pe perioada 

concediului de maternitate, recurgându-se la soluţia delegării la această instanţă, pe o 

perioadă de 6 luni, a unui judecător de la Judecătoria Bistriţa. 

 În ceea ce priveşte personalul auxiliar la tribunal sunt prevăzute în schemă 28 

posturi de grefier, toate ocupate, un post de grefier statistician, 3 grefieri arhivar şi un 

registrator. La acestea se mai adaugă 5 specialişti IT, 2 agenţi procedurali, 2 aprozi, 4 

şoferi, 8 funcţionari publici, 4 personal contractual, dar şi 7 posturi de consilieri de 

probaţiune din care sunt ocupate doar 3. 

 La Judecătoria Bistriţa, în cursul anului 2013, s-a suplimentat schema de 

personal cu 3 posturi de grefier numărul acestora ajungând la 29, alături de care mai 

activează şi 4 grefieri arhivari şi un registrator, 2 agenţi procedurali şi un şofer, toate 

posturile fiind ocupate. 

 La Judecătoria Năsăud sunt 11 grefieri, 2 grefieri arhivari, un registrator, 2 

aprozi, 1 personal contractual şi 1 şofer, în timp ce la Judecătoria Beclean sunt 

prevăzute 5 posturi de grefier (unul vacant ce a fost ocupat la 1 ianuarie 2014), 2 

posturi de arhivar, 1 agent procedural, 1 aprod şi 1 personal contractual.  

 Mai trebuie menţionat că, prin OMJ 2456/2013 s-au modificat schemele de 

personal ale instanţelor prin trecerea unui post de grefier de la Judecătoria Năsăud la 

Judecătoria Beclean şi a altui post de grefier de la această din urmă instanţă la 

tribunal. 

În ceea ce priveşte Departamentul economico-financiar şi administrativ al 

tribunalului, până la data de 1 septembrie 2013 şi-au desfăşurat activitatea 11 

persoane din care 4 personal contractual şi 7 funcţionari publici din care unul este 

managerul economic, unul asigură activitatea Biroului local pentru expertize tehnice 

şi contabile, unul este consilier pentru informaţii publice în cadrul Biroului de 

informare şi relaţii publice, iar altul are atribuţii de gestiune.  

Din fericire, în vara acestui an, preşedintele Curţii de Apel Cluj a publicat un 

anunţ referitor la posibilitatea ocupării prin transfer a postului de funcţionar public 

vacant,  iar în urma interviului organizat la nivelul curţii, prin decizia nr.360 din 30 
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august 2013, s-a dispus transferul unei persoane de la Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud şi reîncadrarea sa în funcţia publică de consilier, 

pe durată nedeterminată la Tribunalul Bistriţa-Năsăud. 

În fine, referitor la conducerea instanţelor  trebuie menţionat că începând cu 

data de 1 mai 2013 a devenit vacantă funcţia de preşedinte al tribunalului, ca urmare 

a încetării mandatului fostului preşedinte, prin transfer, atribuţiile acestuia fiind 

exercitate până la sfârşitul anului de către vicepreşedinte, în condiţiile art. 13 alin 3 

din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. 

De asemenea, a devenit vacantă funcţia de preşedinte la Judecătoria Beclean 

unul dintre judecători fiind delegat în această funcţie prin Hotărârea secţiei pentru 

judecători a CSM nr.614/20 iunie 2013.  

 

SECŢIUNEA a 2-a - Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 

 

             La nivelul capacităţii administrative disfuncţiile au apărut, în timp, la toate 

instanţele din raza tribunalului, sediile în care îşi desfăşurau activitatea devenind total 

improprii. S-au găsit soluţii optime de rezolvare, prin realizarea unor locaţii, sedii noi 

pentru tribunal, Judecătoria Bistriţa şi Judecătoria Năsăud, în cadrul unui proces 

investiţional ce s-a derulat pe perioada a 10 ani (1995 - 2005). 

             Din aceste sedii menţine şi va menţine standardul de acoperire a nevoilor de 

spaţiu, doar sediul Judecătoriei Năsăud, deşi şi la această instanţă au început să apară 

situaţii care au impus reparaţii de urgenţă.Astfel, în această vară, mai multe placaje 

ceramice de marmură de pe 2 holuri ale judecătoriei, dar şi din sălile de judecată, s-

au desprins, luându-se măsura demolării manuale a celor care prezentau tendinţa 

iminentă de cedare şi cădere ( circa 5,0 mp), înlăturându-se astfel orice stare de 

pericol. La acel moment, în capitolul reparaţii curente era prevăzută, pentru 

Judecătoria Năsăud, suma de 7.000 lei, iar în urma desfăşurării procedurii de 

achiziţie publică a fost depusă o singură ofertă pentru efectuarea lucrărilor necesare, 

ce au fost estimate de ofertant la suma de 12.400 lei. 

 Între timp, suma alocată acestei instanţe a crescut la 18.000 lei însă, prin 

referatul înaintat tribunalului, cu nr.1055/A din 17 septembrie 2013, preşedintele 

Judecătoriei Năsăud a solicitat remedierea, cu prioritate şi de urgenţă, a degradărilor 
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imobilului apărute ca urmare a infiltrării apei pluviale şi care privesc 2 birouri a căror 

tencuială s-a desprins, formându-se un strat de mucegai care afectează sănătatea 

personalului, urmând ca lucrările de aplicare a plăcilor ceramice să fie efectuate în 

cursul anului 2014. În aceste condiţii, s-a hotărât efectuarea acestor reparaţii, 

declanşându-se procedura de achiziţie publică, urmând a se realiza şi celelalte lucrări 

în măsura în care fondurile se vor dovedi suficiente. 

 Mai trebuie menţionat că tot la Năsăud, în administrarea tribunalului, se află şi 

corpul A al fostului sediu al judecătoriei, ce a fost închiriat Primăriei Năsăud şi în 

care funcţionează Biblioteca orăşenească. Întrucât imobilul se află într-o stare 

avansată de degradare şi nu mai este necesar instanţei, tribunalul şi-a dat avizul 

favorabil pentru trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Năsăud, în acest sens 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Local Năsăud din 27 iunie 2013, procedura 

legală de preluare fiind în curs de desfăşurare. 

 La nivelul tribunalului cea mai stringentă problemă a reprezentat-o spaţiul 

insuficient pentru arhiva curentă având în vedere că, de la proiectarea acesteia, 

volumul de activitate al tribunalului a crescut de 3,4 ori. De altfel, şi arhiva generală 

a tribunalului a atins deja capacitatea maximă, deşi ultima triere a dosarelor şi 

predare a dosarelor cu termenul de păstrare împlinit, la Arhivele naţionale, a avut loc 

în anul 2010.  

          Întrucât în continuarea arhivei curente se află un hol spaţios, aşa-numita „sală a 

paşilor pierduţi” s-a hotărât extinderea arhivei cu o suprafaţă utilă de 17,00 mp, care 

nu afectează aspectul etajului, costurile lucrării fiind estimate la suma de 9.696 lei.

 Cum la capitolul reparaţii curente este prevăzută suma de 11.000 lei s-a 

declanşat procedura achiziţiei în modalitatea cumpărării directe prev. de art. 19 din 

OUG 34/2006 aprobată prin Legea 337/2006 criteriul aplicat în vederea finalizării 

acesteia fiind „preţul cel mai scăzut”, costul lucrărilor fiind de 4.640,91 lei.  

 O altă situaţie ce a impus găsirea unei soluţii a reprezentat-o preconizata 

intrare în vigoare a Legii nr.252/2013 privind probaţiunea şi care presupune 

încheierea unor protocoale privind transmiterea spre folosinţă Direcţiei naţionale de 

Probaţiune a unor spaţii în care să-şi desfăşoare activitatea serviciile de probaţiune, 

cu suportarea de către aceasta a unei cote-părţi din cheltuielile de întreţinere. Mai 

mult, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.1484/CC/22.04.2013 s-a modificat statul de 
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funcţii a tribunalului cu încă 2 posturi de consilier de probaţiune, fiind scoase la 

concurs şi celelalte 2 posturi vacante, numărul total al consilierilor de probaţiune 

urmând să ajungă la 7. 

 În aceste condiţii, s-a oferit acestui serviciu un spaţiu, conceput iniţial ca 

garsonieră de serviciu, care nu a fost folosit niciodată şi care a fost considerat de 

serviciul de probaţiune mai mult decât îndestulător pentru desfăşurarea 

activităţii.Totodată, în acest mod se va elibera spaţiul ocupat actual de acest serviciu 

la Judecătoria Bistriţa, asigurându-se necesarul de birouri al acestei instanţe în 

perspectiva ocupării celor 2 posturi vacante. 

 Probleme deosebite ridică însă necesitatea amenajării unor săli de cameră de 

consiliu având în vedere intrarea în vigoare, la 1 ianuarie 2016, a Codului de 

procedură civilă, în întregul său.Până în prezent au fost amenajate la demisolul 

clădirii 4 astfel de săli, însă necesarul de încăperi cu destinaţie de cameră de consiliu, 

pentru judecătorie şi tribunal, ar fi de 14 şi având în vedere că pentru soluţionarea 

cauzelor civile sunt folosite 4 săli de judecată, câte 2 la fiecare instanţă, rezultă că 

mai sunt necesare încă cel puţin 6 săli de acest fel. 

 Faţă de această situaţie, în cursul lunii noiembrie 2012 fosta conducere a făcut 

demersuri la Ministerului Justiţiei pentru preluarea în administrarea tribunalului a 

jumătate din fostul sediu a tribunalului, trecut în administrarea SNG prin HG 

514/2009 în vederea înfiinţării unui centru de formare profesională a personalului 

auxiliar, fără ca, în decurs de 3 ani, să se obţină fondurile necesare demarării 

investiţiei, având în vedere nevoia acută de spaţiu acceptându-se de către tribunal 

chiar şi preluarea în întregime a fostului sediu. 

 Deşi, la data de 30 iulie 2013 Ministerul Justiţiei a solicitat tribunalului, prin 

intermediul Curţii de Apel, să transmită punctul de vedere asupra cotei de ocupare a 

imobilului ( integral sau parţial şi cât anume) având în vedere posibilitatea dublei 

administrări a imobilului de către CSM şi MJ, la data de 9 august 2013, prin 

Hotărârea Consiliului de Conducere a SNG s-a avizat favorabil trecerea imobilului 

din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud, ca 

urmare a unei cereri în acest sens formulată de consiliul judeţean, procedura fiind în 

curs de desfăşurare. Prin urmare, apare ca necesară stabilirea unor contacte la nivel 

instituţional cu conducerea consiliului judeţean în vederea transmiterii către tribunal 
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a folosinţei a jumătate din imobil, după renovarea acestuia, unde să îşi desfăşoare 

activitatea secţia a II a civilă, având în vedere şi perspectiva înfiinţării de tribunale 

comerciale. 

 În situaţia în care acest demers va fi sortit eşecului vor trebui găsite alte soluţii 

de amenajare a actualului sediu, cum ar fi: compartimentarea mansardei care ar 

asigura spaţii suficiente pentru fluxul de activitate necesar, evită dezavantajul 

separării secţiilor tribunalului, oferă posibilitatea dotării cu instalaţiile necesare, fără 

a se afecta structura de rezistenţă a clădirii care a fost dimensionată cu includerea 

acestei mansardări sau amenajarea mai multor săli de consiliu la parterul spaţiului gol 

din „inima clădirii”. 

Dintre toate instanţele din raza de competenţă a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 

doar sediul Judecătoriei Beclean nu asigură condiţii normale de desfăşurare a 

activităţii pentru judecători şi personalul auxiliar pe de o parte, iar pe de altă parte, 

pentru justiţiabilii care se adresează acestei instanţe. 

Pe baza analizei făcute de conducerea tribunalului privind asigurarea unei 

locaţii corespunzătoare desfăşurării actului de justiţie, s-a constatat că actualul sediu 

este impropriu, iar investiţii în amenajare nu sunt oportune, atât pentru că elementele 

de construcţie nu permit o adaptare corespunzătoare, iar investiţia nu şi-ar atinge 

scopul, cât şi pentru că locaţia a intrat în procedura Legii nr.10/2001, fiind 

revendicată de fostul proprietar. 

Concluzia a fost că, edificarea unui nou sediu este cea mai bună soluţie pentru 

asigurarea unui act de justiţie de calitate şi a evitării riscului punerii în pericol a 

personalului şi a integrităţii bunurilor.În realizarea noii investiţii s-au început 

demersurile în anul 2007, în luna aprilie 2009 a fost demarată licitaţia de proiectare 

ce a fost finalizată în luna august 2009, s-a întocmit proiectul tehnic şi detaliile de 

execuţie şi au fost înaintate spre aprobare Consiliului Tehnico - Economic din cadrul 

Ministerului Justiţiei, lucrările începând la data de 31 octombrie 2011, în baza 

contractului de execuţie nr.1.932/20.10.2011. 

Pe parcursul derulării contractului au apărut numeroase probleme, inclusiv 

necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, neincluse în contractul iniţial, 

determinate de constatarea că, la adâncimea prevăzută în proiect, terenul nu era 

corespunzător din punct de vedere geotehnic, impunându-se adâncirea săpăturii şi 
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realizarea unei perne de balast, optându-se pentru aplicarea procedurii prevăzută în 

art. 122 lit i din OUG nr.34/2006, respectiv cea a negocierii fără publicarea unui 

anunţ prealabil de participare, neînţelegeri între proiectant şi executant în ceea ce 

priveşte materialele necesare etc. 

De asemenea, începând cu luna iunie 2012 şi până în luna mai 2013 execuţia 

lucrărilor a fost întreruptă din lipsa fondurilor bugetare, până la acest moment fiind 

finalizat parterul şi etajul I. Oricum, faţă de faptul că stadiul fizic de realizare a 

lucrărilor este de 9,45% este evident că termenul de punere în funcţiune (PIF), stabilit 

pentru luna aprilie 2014, este imposibil de realizat motiv pentru care s-a solicitat 

translatarea acestuia pentru o dată rezonabilă finalizării investiţiei şi anume 

decembrie 2015. 

 În anul 2013 au apărut probleme şi în ceea ce priveşte logistica localizate la 

nivelul aparaturii informatice, al aparaturii de multiplicare şi consumabile. Utilizarea 

aplicaţiei ECRIS precum şi, în general, nevoile de utilizare a aparaturii informatice, 

impun dotări cu aparatură pentru fiecare persoană, însă constrângerile bugetare au 

determinat lipsa de fonduri pentru achiziţia de unităţi de calculatoare, monitoare, 

imprimante sau multifuncţionale. 

 Mai mult, măsurile de reducere a cheltuielilor publice au afectat şi bugetul 

tribunalului astfel că în anul 2010 s-a raţionalizat folosirea imprimantelor din dotarea 

grefierilor instalându-se câte o singură imprimantă pentru fiecare secţie a 

tribunalului, măsuri similare fiind luate şi la nivelul judecătoriilor. În timp, această 

soluţie a dus la accentuarea gradului de uzură a imprimantelor, unele dintre acestea 

nemaiputând fi reparate, costurile privind tonerele au rămas aceleaşi întrucât 

consumul pe fiecare imprimantă a fost triplat, apărând şi disfuncţionalităţi 

determinate de numărul mare de grefieri ce foloseau acelaşi aparat, dar şi de volumul 

mare de lucrări care necesitau imprimarea. 

 Mai mult, şi multifuncţionalele de la toate instanţele au început să dea dovadă 

nu doar de uzură morală, dar şi de uzură fizică, necesitând reparaţii frecvente şi 

costisitoare (spre exemplu la Judecătoria Năsăud s-a înlocuit o piesă în valoare de 

800 lei, după care aparatul a mai funcţionat doar 2 săptămâni). 

           În aceste condiţii, la data de 1 iulie 2013, s-au încheiat cu SC Ecocart Holding 

SRL Balş 2 contracte de custodie cu numerele 334 şi 335 privind 43 de imprimante 
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laser Lexmark T640 DN şi respectiv 7 multifuncţionale laser Lexmark X646E MFP, 

pe o durată de 6 luni, cu condiţia comandării cartuşelor necesare direct de la 

proprietar. 

 Făcând un calcul estimativ al costurilor aferente s-a ajuns la concluzia că 

acestea sunt egale cu cele necesare pentru folosirea echipamentelor anterioare, 

necorespunzătoare calitativ, o evaluare aplicată urmând a se face la expirarea duratei 

contractelor, când, în funcţie de rezultate, acestea vor putea fi reînnoite. În acest mod, 

tribunalul a fost dotat cu 14 imprimante şi 3 multifuncţionale, Judecătoria Bistriţa cu 

15 imprimante şi 2 multifuncţionale, Judecătoria Năsăud cu 7 imprimante şi o 

multifuncţională, iar Judecătoria Beclean cu 7 imprimante şi o multifuncţională, fiind 

acoperit astfel necesarul de aparatură de acest fel pentru fiecare instanţă. 

 Mai mult, proprietarul asigură şi service-ul în modalitatea preluării, în termen 

de 24 de ore, a aparatului defect şi a înlocuirii cu unul corespunzător, o astfel de 

situaţie petrecându-se la Judecătoria Năsăud unde, într-adevăr, proprietarul a adus o 

altă imprimantă funcţională, în locul celei defecte în termenul prevăzut de contract. 

 Cu toate acestea, rămâne în continuare în atenţie necesitatea înlocuirii treptate, 

pe măsura primirii fondurilor necesare, a calculatoarelor uzate fizic şi moral, pentru a 

se ajunge la o dotare corespunzătoare şi sub acest aspect. Această problemă s-a ivit 

cu prilejul punerii în funcţiune a noilor instalaţii de înregistrare a şedinţelor de 

judecată constatându-se că ascultarea înregistrărilor nu se putea face decât pe 

calculatoare pe care este instalat sistemul de operare Windows 7, niciunul dintre 

grefieri neavând un astfel ce calculator, iar cele existente nu permit instalarea acestui 

sistem. 

 În aceste condiţii, s-a amenajat în demisolul clădirii o încăpere în care au fost 

montate 4 calculatoare primite odată cu instalaţiile de înregistrare şi compatibile cu 

acestea şi în care grefierii secţiilor I şi II civilă pot asculta înregistrările şedinţelor de 

judecată, cu menţiunea că opţiunea secţiei penale a fost de a rămâne cu vechea 

instalaţie care permite ascultarea înregistrărilor folosindu-se calculatorul fiecărui 

grefier.  

În concluzie, se poate aprecia că şi anul 2013 a fost caracterizat, din punct de 

vedere material, de nealocarea sumelor necesare desfăşurării în mod corespunzător a 

activităţii instanţelor, acestea funcţionând deseori în „regim de avarie”, lăsându-se în 
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seama conducerilor instanţelor sarcina de a găsi soluţii, în limitele constrângerilor 

financiare aplicate. 

          La nivelul capacităţii instituţionale, a instanţelor din circumscripţia 

tribunalului, se poate aprecia că, se impune regândirea modului de stabilire a 

necesarului de personal, prin renunţarea la folosirea exclusivă a criteriul numeric a 

încărcăturii medii pe ţară şi care nu are în vedere specificul activităţii fiecărei instanţe 

şi nici eventualele implicaţii ale modificărilor legislative. 

 Din acest punct de vedere este evident că actualele scheme de personal ale 

instanţelor nu acoperă necesarul aplicării, în condiţii optime, şi a noilor coduri în 

materia penală ce urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2014.  

 

SECŢIUNEA a 3-a – Calitatea actului de justiţie 

3.1. Accesul la justiţie 

 

Accesul liber la justiţie este consacrat cu valoare de principiu de art. 21 din 

Constituţie, care în alin. (1) prevede că „Orice persoană se poate adresa justiţiei 

pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale”, precum şi de art. 6 din 

Legea nr. 304/2004, republicată. 

În acelaşi timp, art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, asigură 

dreptul de acces la un tribunal. 

Totodată, Directiva Consiliului Uniunii Europene 2003/8/CE cuprinde 

reglementări privind îmbunătăţirea accesului la justiţie în cazul litigiilor 

transfrontaliere, stabilind reguli minimale comune referitoare la asistenţa judiciară 

acordată în cadrul acestor categorii de cauze. 

În cadrul calendarului de transpunere în plan intern a Directivei 2003/8/CE, s-a 

adoptat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public 

judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

193/2008. 

Conform art. 6 din acest act normativ, ajutorul public judiciar se poate acorda 

sub forma asistenţei prin avocat, a plăţii expertului, traducătorului sau interpretului 

folosit în cursul procesului, a plăţii onorariului executorului judecătoresc, precum şi a 

unor scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare de timbru. 
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În aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă, în cursul anului 2013 la secţia I 

civilă au fost soluţionate în total un număr de 39 cereri de acordare a ajutorului public 

judiciar, din care: 36 cereri pentru taxă judiciară de timbru (din care 20 de cereri au 

fost admise, iar 16 respinse); 2 cereri pentru asistenţă juridică sub forma plăţii 

onorariului de avocat, ambele admise şi 1 cerere pentru asistenţă juridică sub forma 

plăţii onorariului de expert, admisă. 

La nivelul secţiei I civile se constată o creştere a numărului acestor cereri faţă 

de anul anterior. 

Pe stadii procesuale, situaţia se prezintă astfel: 

-  19 cereri formulate în recurs; 

-  9 cereri formulate în apel; 

- 11 cereri formulate în primă instanţă. 

 Totodată, au fost formulate 4 cereri de reexaminare a ajutorului public judiciar 

şi 4 cereri de reexaminare a taxei judiciare de timbru, toate fiind respinse. 

În cadrul secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal pe parcursul 

anului 2013 s-au înregistrat 30 de cereri pentru acordarea ajutorului judiciar, din care 

28 au vizat acordarea facilităţilor la plata taxei judiciare  de timbru, 2 dintre ele fiind 

admise , iar 2 cereri au fost formulate pentru asigurarea asistenţei juridice , ambele 

fiind admise.  Au fost înregistrate şi 5 cereri de reexaminare, din care au fost admise 

2. 

În materie penală,  în scopul asigurării protecţiei victimelor infracţiunilor, 

Legea nr. 211/2004 reglementează unele măsuri de informare a victimelor 

infracţiunilor cu privire la drepturile acestora, precum si de consiliere psihologică, 

asistenta juridică gratuită si compensare financiară de către stat pentru victimele unor 

infracţiuni. 

Cu toate că au fost luate măsuri privind aducerea la cunoştinţă a drepturilor 

prevăzute de lege, în cursul anului 2013, la nivelul tribunalului nu s-au înregistrat 

cereri pentru valorificarea acestor drepturi. 

Tot în scopul facilitării accesului liber la justiţie s-a afişat la loc vizibil 

cuantumul  taxelor de timbru (mai ales în contextul modificărilor substanţiale aduse 

de OUG nr. 80/2013)   pentru ca justiţiabili să aibă posibilitatea de a-şi calcula 

sumele datorate cu acest titlu, s-au împărţit broşuri informative cu privire la drepturile 
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şi îndatoririle procesuale a părţilor din proces. În acelaşi timp pe portalul instanţei s-

au publicat informaţii de interes public, s-a asigurat în permanenţă actualizarea 

datelor şi informaţiilor postate. 

 

3.2. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. 

Indicele de desfiinţare 

 

În cursul anului 2013 la nivelul secţiei I civile au fost pronunţate un număr de 

4172 de hotărâri. 

Din acest total au fost atacate un număr de 1543 hotărâri, cu apel sau cu recurs, 

ponderea atacabilităţii fiind de 36,98%. 

 La nivelul secţiei I civile, din totalul hotărârilor atacate au fost modificate sau 

desfiinţate un număr de 81 hotărâri, ceea ce procentual reprezintă 1,94%, un procent 

în scădere semnificativă faţă de cel din anul precedent, care a fost de 4,77%, ceea ce 

dovedeşte efortul judecătorilor secţiei pentru îmbunătăţirea acestui parametru. 

Se impune a se preciza că în cadrul procentului de casare sunt cuprinse şi 

hotărârile desfiinţate sau modificate în căile de atac pentru motive neimputabile 

judecătorilor. 

 

În cadrul secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal s-au 

pronunţat în cursul anului 2032 un număr total de 6.034 hotărâri, media fiind de 

1.005,66 pe judecător, în toate cele trei grade de jurisdicţie – fond, apel şi recurs, faţă 

de 5.384 hotărâri în anul 2012 şi 3.653 în anul 2011. 

Din totalul hotărârilor redactate,  de 4.647, au fost atacate un număr de 1.689 

hotărâri (cu apel şi  recurs), ponderea atacabilităţii fiind de 36,34 % faţă de 37,70 % 

cât s-a înregistrat în anul 2012. 

Chiar dacă această pondere a scăzut cu  1,36 %, se reţine totuşi un procent de 

hotărâri atacate cu recurs, acest fapt putând fi justificat prin aceea că în toate cazurile 

în care s-au pronunţat hotărâri de admitere a cererilor de restituire a taxei de poluare, 

DGFP – Bistriţa – Năsăud a promovat recurs, chiar şi în condiţiile în care s-a unificat 

practica judiciară ca urmare a pronunţării deciziei de către Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene de la Luxenburg, în cauza Tatu (cererea 402/2009), prin care s-a 
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stabilit că taxa de poluare instituită prin O.U.G. 50/2008 este discriminatorie pentru 

persoanele care achiziţionează autoturisme din state ale Uniunii Europene. 

Din totalul hotărârilor redactate la nivelul Secţiei a II-a Civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, în anul 2013, de 4.647, au fost desfiinţate sau modificate în 

căile de atac, un număr de 226 hotărâri, indicele de desfiinţare/casare ori modificare 

fiind de 4,86 %, relativ apropiat de cel înregistrat în anul 2012, de 4,18 %. 

 

În materie penală, din cele 818 hotărâri penale pronunţate de tribunal, au fost 

atacate cu apel un număr de 99 hotărâri respectiv un procent de 12,10%. 

Totodată, ca urmare a exercitării căilor de atac au fost desfiinţate sau casate un 

număr de 21 hotărâri, indicele de casare fiind de 2,56%, soluţiile de reformare 

nedatorându-se culpei magistraţilor fiind vorba, în principal, despre chestiuni de 

apreciere, sau despre aspecte noi, necunoscute la momentul pronunţări hotărârii. 

 

3.3. Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv 

pe materii) 

 

Respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, impus prin art. 6  

din Convenţia Europeană pentru Apărarea  Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale, consacrat şi de dispoziţiile art. 21 din Constituţia României , prin 

garantarea dreptului cetăţeanului la un proces echitabil,  a constituit şi în anul 2013 o 

preocupare majoră pentru judecătorii care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul 

Tribunalului  Bistriţa-Năsăud. 

Din analiza datelor statistice privitoare la durata de soluţionare a cauzelor 

rezultă, în concret, că la nivelul secţiei I civile din totalul celor 4172 de dosare 

soluţionate în cursul anului 2013, un număr de 2370 dosare, reprezentând un procent 

de 57%, au avut o durată de soluţionare cuprinsă între 0 şi 6 luni, 1350 dosare, 

reprezentând un procent de 32%, au fost soluţionate într-un interval cuprins între 6 şi 

12 luni, în timp ce 452 dosare, reprezentând 11%, au depăşit durata unui an de zile. 

 Datele statistice prezentate reflectă activitatea deosebită desfăşurată de 

colectivul de judecători ai secţiei, ajutat de personalul auxiliar de specialitate, efortul 

intens depus în scopul respectării unei garanţii de ordin general înscrisă în art. 6 din 
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Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi anume „termenul rezonabil”, în care 

orice persoană are dreptul să fie judecată. 

Este de menţionat faptul că în cursul anului 2013 rolul secţiei I civile a fost 

încărcat şi cu litigii care au avut ca obiect restituirea taxei speciale de înmatriculare, 

taxe pe poluare ori pe emisiile poluante, judecătorii secţiei înţelegând necesitatea 

sprijinirii colegilor secţiei a II-a civile şi acceptând o supraîncărcare cu asemenea 

litigii, al căror număr total a fost de cca. 600 de dosare. 

Principiul celerităţii procedurilor judiciare a constituit o preocupare a 

conducerii secţiei şi în acelaşi timp a colectivului de judecători ai secţiei, începând cu 

procedura prealabilă prevăzută de noul Cod de procedură civilă, continuând cu 

fixarea primului termen de judecată şi terminând cu redactarea hotărârii, astfel încât 

înfăptuirea justiţiei să aibă loc fără întârzieri de natură a-i compromite eficacitatea şi 

credibilitatea. 

Pentru a urmări îndeaproape fenomenul s-a realizat permanenta monitorizare a 

dosarelor aflate pe rol şi identificarea cauzelor care generează întârzieri ori duc pe 

alocuri la depăşirea duratei rezonabile de soluţionare a litigiilor. 

În acest context, s-a întocmit periodic situaţia dosarelor mai vechi de un an în 

materia litigiilor de primă instanţă şi mai vechi de 6 luni în apel şi recurs, analizându-

se în cadrul colectivului secţiei motivele ori cauzele care au condus la depăşirea 

duratei optime de soluţionare. Totodată, a fost supravegheată activitatea de redactare 

a lucrărilor. 

În cursul anului 2013 soluţionarea multor recursuri a avut loc chiar la primul 

termen de judecată, exceptând situaţiile în care au fost formulate cereri de amânare 

pentru angajare de apărător, inclusiv de către recurent, cereri de reexaminare a taxelor 

judiciare de timbru, de acordare a ajutorului public judiciar. 

În apel, atunci când s-a dispus administrarea probei cu expertiza judiciară, 

soluţionarea cauzei a depins exclusiv de expertul desemnat, care de cele mai multe 

ori, în principal datorită volumului mare de lucru, a întocmit lucrarea uneori cu 

inacceptabile întârzieri, amenzile aplicate de judecător nereuşind să determine 

expertul să efectueze cu celeritate raportul de expertiză. 

În cadrul secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, din totalul 

cauzelor soluţionate în anul 2013, un număr de 1.460 (31 %) au avut o durată de 
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soluţionare între 0 – 6 luni, ( faţă de  67,86% în anul 2012),  un număr de 2.300 cauze 

au avut o durată de soluţionare între 6 şi 12 luni (50 % faţă de 27,87% în anul 2012), 

un număr de 793 cauze s-au soluţionat între 1 – 2 ani (17 % faţă de  4,25% în anul 

2012) şi 94 dosare au avut o durată de soluţionare de peste 2 ani (2% , în anul 2012 

fiind un singur dosar). 

Se constată o creştere a duratei de soluţionare cauzată, în principal, de 

menţinerea numărului mare de dosare în materia contenciosului administrativ, în 

special  cele cu obiect „ restituire taxă poluare” dar şi a celor din materia insolvenţei 

pe fondul neocupării  unui post de judecător aprobat  la începutul anului 2013 pentru 

această secţie şi detaşarea unui alt judecător la Ministerul Justiţiei, încă din anul 

2012. 

În anul anterior, 2012, durata de soluţionare a cauzelor a fost apropiată de cea 

înregistrată în 2012, respectiv: 76 % între 0 – 6 luni, 21,57 % între 6 – 12 luni, 1,8 % 

între 1 – 2 ani  şi 3 cauze între 2 – 3 ani. 

În materie penală, în medie durata de soluţionare se prezintă astfel: la fond, 

între 6 luni – 1 an iar în recurs 2-3 luni. 

De remarcat este faptul că o pondere semnificativă a cauzelor, respectiv 752 

dosare, reprezentând 91% din total, au fost soluţionate în intervalul cuprins între 0-6 

luni (387 dosare de fond, 1 dosar de apel şi 364 dosare de recurs), un procent de 9% 

din totalul dosarelor fiind reprezentat de dosarele soluţionate în intervalul de 6 luni – 

3 ani (4%  fiind soluţionate între 6 luni  - 1 an;  4% în intervalul 1-2 ani şi 1%în 

intervalul cuprins  între 2-3 ani). 

Durata mai mare de soluţionare a unor cauze de fond este rezultatul 

complexităţii deosebite a acestora, fapt ce impune audierea unui număr mare de 

persoane ( inculpaţi, părţi vătămate şi martori), împrejurare de ridică serioase  

probleme, date fiind posibilităţile de deplasare ale persoanelor în spaţiul european; 

efectuarea unor expertize contabile, medico-legale, ale înregistrărilor audio-video 

etc.), a unor teste poligraf etc., activităţi care necesită timp pentru a fi realizate. 

Acestea sunt şi cauzele pentru care, la finele anului de referinţă, pe rolul secţiei 

penale a tribunalului existau un număr de 19 dosare de fond cu o vechime mai mare 

de 1 an, în scădere uşoară, totuşi faţă de sfârşitul anului 2012, când s-au înregistrat un 

număr de 23 de astfel de dosare. 
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În context, mai este de evidenţiat faptul că, la finele anului 2013, pe rolul 

secţiei penale,  nu exista nici o cauză, în materia recursului cu o vechime de 6 luni. 

 

3.4. Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţei 

 

Practica neunitară este elementul care determină nemulţumiri în cadrul 

justiţiabililor şi reprezintă o problemă esenţială din perspectiva vulnerabilităţii 

sistemului judiciar. 

Este de necontestat faptul că în ultimii ani practica judiciară a câştigat în 

uniformitate, însă nu se poate vorbi încă de un caracter unitar în întregime al 

hotărârilor judecătoreşti pronunţate în anumite materii (proprietate, asigurări sociale, 

conflicte de muncă), care ar fi de natură să constituie o garanţie de funcţionare 

corectă şi coerentă a sistemului judiciar. 

Nu poate fi neglijat nici faptul că statul român a fost sancţionat de Curtea 

europeană a drepturilor omului şi pentru lipsa de uniformitate, pentru incoerenţa 

legislativă, pentru divergenţele de jurisprudenţă. 

În direcţia unificării practicii judiciare, în cadrul secţiei I civile au fost 

organizate lunar întâlniri profesionale la care au participat toţi judecătorii secţiei. 

În cadrul acestor întâlniri, conform planificării întocmite de preşedintele secţiei 

la începutul anului, au fost dezbătute problemele de practică judiciară întâlnite la 

nivelul secţiei, practica de casare, hotărâri ale CEDO şi CJUE, dar şi noile 

reglementări legislative, în scopul exprimării unor puncte de vedere asupra modului 

de interpretare şi aplicare a unor norme juridice. 

Pentru a veni în sprijinul judecătorilor de la toate instanţele din raza teritorială 

a Tribunalului Bistriţa-Năsăud la nivelul secţiei I civile, în reţeaua Intranet, s-a 

realizat cu sprijinul corpului de informaticieni ai tribunalului o secţiune destinată 

postării de probleme profesionale, rubrică în care apare materializată problema de 

drept pusă în discuţie şi soluţia la care s-a ajuns în urma dezbaterilor în cadrul 

colectivului. 

Această secţiune este accesibilă oricărei judecătorii, care poate posta pentru 

dezbatere orice problemă întâlnită în practica sa, problemă ce urmează a fi discutată 

în cadrul colectivului de judecători ai secţiei I civile a tribunalului. 
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Totodată, fiecare judecător are acces la platforma informatică on-line de tip 

forum, realizată de Curtea de Apel Cluj pentru discutarea diferitelor probleme 

profesionale. 

S-a apreciat că asemenea sisteme de comunicare on-line pot contribui efectiv la 

unificarea practicii judiciare şi pot răspunde nevoii rapide de dezbatere a diferitelor 

probleme în condiţiile noilor modificări procedurale. 

Practica neunitară reprezintă adesea o realitate inerentă fiecărui sistem judiciar, 

decurgând în principal din lacunele sau ambiguitatea textelor de lege. Cu toate că 

sursele generatoare de practică judiciară nu s-au diminuat şi nici nu s-au îmbunătăţit 

semnificativ, pe întreg parcursul anului 2013 la nivelul secţiei I civile s-a încercat a se 

evita apariţia practicii neunitare, căutându-se a se adopta diverse măsuri şi metode 

pentru asanarea acestui fenomen. 

 Rezultatul concret se reflectă în invocarea de către practicieni a orientării 

secţiei I civile în dosarele aflate pe rol şi în preluarea de către aceştia a dezlegărilor 

date de către judecători. 

În vederea identificării şi dezvoltării mecanismelor care să permită o 

uniformizare a practicii instanţelor din raza de competenţă, la nivelul Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud s-a acţionat în următoarele direcţii: 

1. organizarea de întâlniri profesionale lunare la nivelul fiecărei secţii, al 

fiecărei judecătorii, precum şi de întâlniri profesionale trimestriale a judecătorilor din 

cadrul instanţelor aflate în raza Tribunalului Bistriţa-Năsăud. La începutul anului, în 

cadrul fiecărei secţii s-au stabilit datele întâlnirilor profesionale lunare. 

Un prim pas în organizarea şi coordonarea mecanismelor de uniformizare a 

jurisprudenţei instanţei l-a constituit identificarea în concret a problemelor de drept 

care au fost soluţionate neunitar la nivelul judecătoriilor din raza teritorială a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud, precum şi la nivelul tribunalului. 

Problemele s-au comunicat spre studiu şi analiză fiecărei instanţe, solicitându-

se transmiterea unui feed-back. 

În anul 2013, pe lângă întâlnirile profesionale lunare, s-au organizat un număr 

de 4 întâlniri profesionale cu judecătorii tuturor instanţelor din raza de competenţă a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 
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Întâlnirile trimestriale au constituit un prilej de identificare a unor probleme de 

practică neunitară. Discuţiile au fost consemnate într-o minută, care s-a comunicat 

fiecărei judecătorii şi a fost postată şi în reţeaua internă a instanţei, pentru informarea 

tuturor judecătorilor. 

2. monitorizarea aspectelor de practică neunitară. 

În cursul anului 2013 au fost comunicate lunar Curţii de Apel Cluj problemele 

discutate de fiecare instanţă cu prilejul întâlnirilor profesionale. 

Lunar, la nivelul fiecărei instanţe din raza Tribunalului Bistriţa-Năsăud se întocmeşte 

de judecătorul delegat referatul cuprinzând practica instanţei de control judiciar, care 

se comunică vicepreşedintelui tribunalului, fiecărui judecător al secţiei/instanţei, 

materialul fiind discutat în cadrul colectivului de judecători.  

Rapoartele întocmite de judecătorul desemnat  la nivelul fiecărei secţii a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi la nivelul fiecărei judecătorii din raza de competenţă a 

tribunalului în scopul unificării practicii judiciare au fost comunicate lunar Curţii de 

Apel Cluj. 

Problemele sesizate de judecătoriile din raza tribunalului sunt discutate la 

nivelul secţiei competente a tribunalului, soluţia fiind discutată şi comunicată fie cu 

prilejul întâlnirilor profesionale trimestriale, fie pe parcursul anului.  

3. elaborarea Buletinului jurisprudenţei Tribunalului Bistriţa-Năsăud, lucrare la 

realizarea căreia au colaborat toţi judecătorii tribunalului,  şi care a necesitat un efort 

considerabil din partea fiecărui judecător. 

4. publicarea în reţeaua intranet a tuturor materialelor care prezintă relevanţă 

pentru unificarea practicii judiciare (minute, hotărâri ale Curţii europene, ale CJCE, 

etc.) în vederea cunoaşterii lor de către judecătorii tribunalului şi judecătoriilor din 

raza de competenţă a tribunalului. 

5. acordarea unei atenţii sporite formării continue a judecătorilor, care în cursul 

anului 2013 s-a realizat la nivel centralizat, cât şi descentralizat, prin participarea la 

programele de învăţământ profesional organizate trimestrial de Curtea de Apel Cluj. 

6. asigurarea accesului la publicaţii. 

În scopul asigurării pregătirii profesionale şi unificării practicii judiciare s-a 

creat posibilitatea consultării zilnice de către fiecare judecător a actelor normative 

apărute, în sistem informatic. 
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Din păcate, la fel ca în anii anteriori, fondurile băneşti limitate au făcut 

imposibilă achiziţionarea pentru tribunal sau pentru judecătoriile din raza de 

competenţă a tribunalului a unor reviste de specialitate juridică precum „Dreptul”, 

„Revista de drept comercial”, „Buletinul Casaţiei”, „Curierul judiciar”, „Pandectele 

Române” sau a unor lucrări de specialitate. 

Singurele publicaţii de care au beneficiat instanţele din raza teritorială a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud au fost cele oferite de editura Universul Juridic şi 

anume: Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Drept Privat, Revista 

Română de Dreptul Mediului şi Revista de Executare Silită, în urma încheierii unui 

parteneriat cu această editură. 

 

3.5. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar  

 

Un act de justiţie de calitate presupune un corp de magistraţi bine pregătiţi 

profesional, adaptat permanent la noile realităţi sociale. Pentru aceasta, formarea 

profesională continuă reprezintă o modalitate de sporire şi aprofundare a 

cunoştinţelor profesionale ale fiecărui judecător. Independenţa şi imparţialitatea 

judecătorilor în exercitarea atribuţiilor se asigură printr-o bună cunoaştere a 

dispoziţiilor legale, a doctrinei şi practicii judiciare. 

 Carta Europeană cu privire la Statutul judecătorului prevede un “drept la 

pregătirea continuă” a judecătorilor, care trebuie sa aibă în mod regulat acces la 

acţiuni de pregătire asigurate de Stat, menite să garanteze judecătorului întreţinerea si 

aprofundarea cunoştinţelor, atât tehnice, cât şi sociale si culturale. 

Statul trebuie să vegheze ca organizarea acestor acţiuni de pregătire să se facă 

ţinându-se cont de condiţiile care se referă la rolul instanţei independente, pentru a se 

garanta corespunderea conţinutului acţiunilor de pregătire şi a structurilor care le 

asigură cu exigenţele de deschidere, de competenţă si de imparţialitate. 

În condiţiile în care procesul legislativ este încă îndeajuns de prolific, în care 

legislaţia este uneori modificată rapid şi succesiv, formarea profesională continuă a 

judecătorilor capătă valenţe sporite. 
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Modificarea rapidă şi succesivă a legislaţiei, corelată cu intrarea în vigoare a 

noului Cod de procedură civilă, la 15 februarie 2013 a conferit activităţii de formare 

profesională continuă a judecătorilor un rol semnificativ. 

La nivel naţional, în anul 2013, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat un 

program naţional pentru formarea continuă a judecătorilor, creându-se astfel 

posibilitatea ca fiecare judecător să participe la diferite seminarii de pregătire şi 

perfecţionare profesională, conform domeniilor de interes liber alese de judecător. 

Institutul Naţional al Magistraturii a acordat atenţie modului de formare 

continuă a judecătorilor, încercând să adapteze oferta seminariilor de pregătire şi 

perfecţionare profesională la nevoile concrete ale judecătorilor.  

În anul 2013 formarea profesională continuă a judecătorilor s-a bazat în mare 

măsură pe studiul individual. 

Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a presupus şi încă 

presupune un efort suplimentar prin asimilarea tuturor modificărilor legislative 

intervenite, efort pe care judecătorii secţiilor civile l-au depus şi îl depun în 

continuare în paralel cu activitatea de judecată, prin studiul individual şi în cadrul 

formelor organizate de formare profesională. 

Este de remarcat faptul că toţi judecătorii tribunalului au participat la seminarii 

de formare profesionale în ţară şi străinătate (Cracovia, Ljubljana). 

În concret, în anul 2013 judecătorii au participat la următoarele seminarii: 

Rolul Agentului Guvernului României pentru CJUE (30 ianuarie –  Cluj); Noul cod 

de procedură penală (1-2 aprilie – Cluj, 1-2 iulie –Cluj); Cod fiscal, Codul de 

procedură fiscală (22 mai –  Cluj, 5 iulie – Cluj, 4 decembrie – Cluj);  Judecătorii 

naţionali şi Dreptul U.E. cu privire la egalitate (17-18 iunie – Bucureşti); EU 

Disability Law and the UN Convention an the Right of Persons With Disabilities (3 - 

4 septembrie – Cracovia); Civil liability arising from motor vehicle accidents/La 

responsabilité civile rezultant des accidents des vehicules a moteurs  (25-26 

septembrie –   Ljubljana); Dreptul insolvenţei( 30 septembrie - 1 octombrie – 

Bucureşti, 21-22 octombrie  –Giroc); Noul cod penal (17-18 octombrie  – Cluj); 

Engleză juridică (25-29 noiembrie – Bucureşti); Noul cod civil (11-12 septembrie –

Cluj); Procese funciare (19–20 septembrie–Bucureşti); Cooperare judiciară 

internaţională în materia obligaţiei de întreţinere (7-9 octombrie –Cluj);  Noul cod 
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civil – aspecte de dreptul familiei (14 - 15 noiembrie –Cluj); Dreptul bancar (21-22 

noiembrie – Bucureşti); Noul cod penal, Noul cod de procedură penală( 9-10 

decembrie –Cluj).         

La nivelul tribunalului obiectivele pregătirii profesionale a judecătorilor au fost 

jalonate pe următoarele principii: 

► pregătirea judecătorilor în privinţa modificărilor legislative majore din 

sistemul legal românesc aduse de intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă 

şi a noului Cod civil.  

► cunoaşterea regulilor prevăzute în tratatele internaţionale ratificate de 

România şi a jurisprudenţei CEDO; 

► diseminarea în şedinţele de învăţământ profesional a modificărilor 

intervenite prin intrarea în vigoare a diferitelor acte normative; 

► încurajarea judecătorilor în vederea participării la diferite seminarii 

profesionale. 

În anul 2013 formarea profesională a personalului auxiliar s-a realizat atât la 

nivel centralizat, cât şi descentralizat. 

S-a asigurat participarea unui număr de 16 grefieri ai tribunalului şi a 2 

specialişti IT  la seminariile organizate de Şcoala Naţională de Grefieri şi Curtea de 

Apel Cluj. Tematica seminariilor a fost circumscrisă următoarelor domenii: drept 

procesual civil, drept procesual penal, management, deontologie şi comunicare, 

platformă de e-Learning cu specific IT. 

           În concret, personalul auxiliar a  participat la următoarele seminarii:  Drept 

procesual civil  (18-20 martie–Vatra Dornei, 13-15 mai – Vatra Dornei, 16, 17 mai - 

Cluj, 9-10 septembrie – Vatra Dornei, 7 - 9 octombrie –  Vatra Dornei);  Drept 

procesual penal (15-17 aprilie -Vatra Dornei, 9-11 octombrie - Vatra Dornei); 

Cooperare judiciară internaţională în materie civilă (17-19 aprilie  – Vatra Dornei),  

Management  (27-29 mai  – Sovata); Drept procesual civil, Drept procesual  penal, 

comunicare şi deontologie  (10-15 iunie – Sovata);   Platformă de e-Learning cu 

specific IT (5-7 noiembrie –Cluj, 12-14 noiembrie – Cluj); Comunicare şi 

deontologie (13-15 noiembrie–Vatra Dornei); Drept procesual penal – învăţământ la 

distanţă – e-Learning.  
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Totodată, au fost organizate întâlniri trimestriale de învăţământ profesional, 

conform art. 32 din Legea nr. 567/2004, desfăşurarea acestora fiind coordonată de 

judecătorul desemnat.  

În contextul intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă întâlnirile s-au 

axat pe activităţi practice legate de întocmirea actelor de procedură, având scopul de 

a lămuri problemele procedurale ivite în activitatea curentă de îndeplinire a sarcinilor, 

finalitatea acestor şedinţe de lucru având consecinţe directe asupra îmbunătăţirii 

calităţii şi sporirii celerităţii actului de justiţie, urmărindu-se o creştere a 

responsabilizării grefierilor, astfel încât aceştia să fie conştienţi de importanţa muncii 

pe care o desfăşoară pentru bunul mers al justiţiei. 

De asemenea, intrarea în vigoare a noilor coduri penale a impus pregătirea 

personalului auxiliar în scopul însuşirii noilor instituţii de drept material şi procesual. 

Sporirea atribuţiilor şi competenţelor grefierului în managementul dosarelor 

implică în permanenţă acţiuni de aprofundare a cunoştinţelor juridice atât în domeniul 

dreptului, dar şi al tehnicii informaţionale. Este considerentul pentru care verificarea 

şi îndrumarea continuă a acestora a reprezentat o prioritate în cadrul secţiilor, în 

scopul realizării de lucrări de calitate, în termenele stabilite prin legi şi regulamente. 

 

CAPITOLUL 2 - PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU 

IMPACT ASUPRA 

ACTIVITĂŢII INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2013 

 

În cursul anului 2013 principalele modificări legislative cu impact asupra 

activităţii secţiei I civile s-au materializat în următoarele acte normative: 

1. Legi: 

Legea nr. 2 din 1 februarie 2013 privind unele măsuri pentru degrevarea 

instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 

134/2010 privind Codul de procedură civilă 

Legea nr. 3 din 13 februarie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 
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Legea nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

Legea nr. 42 din 8 martie 2013 pentru abrogarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea 

nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative 

asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 

Legea nr. 87 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii 

de asigurări sociale de sănătate 

Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 

de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România 

Legea nr. 171 din 31 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare 

Legea nr. 175 din  6 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

Legea nr. 211 din 27 iunie 2013 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

care nu mai au cetăţenia română, dar care au fost persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri 

Legea nr. 213 din 27 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare civilă 

Legea nr. 214 din 28 iunie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative conexe 

Legea nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională 

Legea nr. 257 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

Legea nr. 291 din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 

privind acordarea tichetelor de masă 
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Legea nr. 327 din  5 decembrie 2013 pentru completarea art. 86 din Legea nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare 

Legea nr. 337 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al 

cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului 

Legea nr. 368 din 18 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau 

prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist 

în România 

Legea nr. 380 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

2. Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului: 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 22 ianuarie 2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind 

modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative conexe 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind 

organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 

şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea 

în perioada 2013 - 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor 

disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de 

disponibilizare 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele 

judiciare de timbru 

3. Hotărâri: 

Hotărârea Guvernului nr. 1 din 17 mai 2013 pentru modificarea Statutului 

Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor 
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judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 

Hotărârea Guvernului nr. 10 din 17 mai 2013 pentru modificarea Statutului 

Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor 

judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a 

Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010 

Hotărârea Guvernului nr.  13 din 29 ianuarie 2013 pentru aprobarea Tabloului 

Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România în anul 2013 

Hotărârea Guvernului nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară garantat în plată 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 48 din 23 ianuarie 2013 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005 

Hotărârea Guvernului nr. 75 din  6 august 2013 pentru aprobarea 

Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei sau a supralegalizării de 

către Camerele Notarilor Publici pe actele notariale 

Hotărârea Guvernului nr. 84 din 21 martie 2013 privind aprobarea Tabloului 

executorilor judecătoreşti pe anul 2013 

Hotărârea Guvernului nr. 225 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

144/2008 

Hotărârea Guvernului nr. 401 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 

restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada regimului comunist în România 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545 din  4 iunie 2013 pentru 

modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 
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Hotărârea Guvernului nr. 572 din 30 iulie 2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 711 din 27 iunie 2013 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005 

Hotărârea Guvernului nr. 727 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a 

Comisiei Internaţionale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve 

ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 832 din 20 august 2013 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006 

Hotărârea Guvernului nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul 

de muncă 

Hotărârea Guvernului nr. 871 din 14 noiembrie 2013 pentru stabilirea salariului 

de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

 Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 878 din 20 august 2013 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 881 din 20 august 2013 

pentru completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a 

judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 676/2007 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1080 din 8 octombrie 2013 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005 
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Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1081 din 8 octombrie 2013 

pentru completarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a cursurilor de 

formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor 

obţinute, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

322/2005 

Hotărârea Guvernului nr. 1087 din 11 decembrie 2013 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 94/2006 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1170 din 22 octombrie 2013 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau 

examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1409 din 10 decembrie 2013 

pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a 

judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 676/2007. 

Pentru secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, un impact 

major asupra activităţii, în cursul anului 2013, a avut  Noul cod de procedură civilă 

(NCPC), intrat în vigoare la data de 15 februarie 2013 împreună cu actele normative 

pregătitoare ori ulterioare cu precizarea că prin Legea nr.76/2012 de punere în 

aplicare a NCPC au fost modificate ori completate un  număr foarte mare de acte 

normative cu impact major în materia raporturilor juridice între profesionişti, 

insolvenţă  ori contencios administrativ şi fiscal 

Astfel prin Titlul IV al Legii nr.76/2012 au fost modificate ori/şi completate 

acte normative importante pentru activitatea Secţiei a II-a, cum ar fi: ( le amintim pe 

cele mai importante): 

- Legea nr.58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin şi Legea 

nr.59/1934 asupra cecului; 

- Legea nr.31/1990 privind activităţile comerciale,  că şi-a modificat şi 

titulatura, devenind  Legea societăţilor  şi care a primit modificări şi completări 



 51 

substanţiale, atât în ce priveşte norme de drept material cât şi procedural ( 

procesual); 

 - Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici; 

- Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate 

pentru comercianţi şi consumatori; 

 - Legea contenciosului administrativ, nr.554/2004; 

 - Legea nr.503/2004 privind deducerea financiară şi falimentul 

societăţilor de asigurare; 

 - Legea nr.1/2005  privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; 

 - Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei; 

 - OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică; 

- Legea nr.381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi  

mandatului ad-hoc; 

Este de menţionat faptul că Legea nr.76/2012 a fost modificată prin O.U.G. 

nr.4/31.01.2013 care, la rândul ei, a fost aprobată cu modificări, prin Legea 

nr.214/28.06.2013. 

O importanţă deosebită pentru activitatea secţiei, a avut-o Legea nr.2/2013 

privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru 

pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind  Codul de procedură civilă 

şi care prin Secţiunea a II-a din cap.I, aduce modificări şi completări importante unor 

acte normative în materia contenciosului administrativ şi fiscal. 

Un impact pozitiv l-a avut prevederea art.III care a stabilit competenţa de 

soluţionare a plângerii contravenţionale în baza OG nr.15/2002 privind  aplicarea 

tarifului de utilizare şi de  trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, la 

instanţa de la domiciliu sau sediul contravenientului, prin derogare de la prev. OUG 

nr.2/2001 şi care a fost de natură să scadă numărul plângerilor contravenţionale cu 

acest obiect, în condiţiile în care pe  raza judeţului Bistriţa Năsăud, în localitatea Tiha 

Bîrgăului, este plasat un dispozitiv de identificare a autovehiculelor pentru care 

proprietarii ( utilizatorii) nu deţin rovigneta legală. 

Pe de altă parte, prin art. IV-X din Legea nr.2/2013, ca urmare a degrevării 

instanţelor superioare, în special a curţii de apel, s-a stabilit competenţa materială a 

tribunalelor – secţia de contencios administrativ şi fiscal, pentru cauzele având ca 
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obiect: raportul de serviciu al  funcţionarilor publici ( art.109 din Legea nr.188/1999), 

litigiile legate de aplicarea Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap nr.448/2006 ale Legii cetăţeniei nr.21/1991, ale Legii 

nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de  arhitect. 

Aceste dispoziţii  ale Legii 2/2013 au fost de natură să crească relativ numărul 

de dosare care, oricum este mult mai mare decât celelalte secţii. 

Trebuie de menţionat că începând  cu anul 2013 , au început să apară şi litigii 

între profesionişti cu privire la raporturile juridice născute după data de 1.10.2011, 

fiindu-le aplicabile prevederile Noului Cod Civil,  ceea ce impune necesitatea  

afectării unui timp suficient pentru studiu, din partea judecătorilor, în condiţiile în 

care şi pentru anul 2013 volumul de activitate s-a menţinut la un nivel foarte ridicat. 

De asemenea,  pentru anul 2013 pot fi menţionate şi alte acte normative noi cu 

impact asupra secţiei, cum ar fi: 

 - Legea nr.72/28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea 

întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contractele între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante – lege care 

transpune Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 

februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile 

comerciale; 

 - O.U.G. nr.91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, intrată în vigoare la data de 25 octombrie 2013 şi declaraţia 

neconstituţională prin Decizia  Curţii Constituţionale nr.447/29 octombrie 2013, 

publicată în M.O. nr.674/01 noiembrie 2013, după care au reintrat în vigoare 

prevederile Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Acest act normativ care s-a aplicat, chiar pentru o scurtă perioadă de timp, a 

produs o relativă bulversare, judecătorii sindici fiind nevoiţi să se adapteze cu 

rapiditate trecerii de la o legislaţie la alta şi apoi revenirea la vechea legislaţie. 

În fine, un impact negativ prin menţinerea numărului mare de cauze noi, l-a 

avut şi îl au, în continuare Legea nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile  poluante de 

la autovehicule şi care a menţinut dispoziţii discriminatorii, aşa cum acestea au fost 

reţinute de Curtea Europeană de Justiţie, în special prin  Cauza Tatu -  dosar 

402/2012. 
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CAPITOLUL III - INDEPENDENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE, INTEGRITATE ŞI 

TRANSPARENŢĂ 

 

SECŢIUNEA 1 - Independenţa judecătorilor instanţei în cursul anului 2013 

 

Unul dintre cele mai importante principii care guvernează activitatea 

judecătorilor este independenţa lor în activitatea profesională sens în care, şi în cursul 

anului 2013, conducerea administrativă a tribunalului s-a preocupat ca judecătorii 

instanţei să se bucure de libertatea de a da în procesele pe care le judecă doar acele 

soluţii pe care, potrivit convingerii lor sincere şi oneste, le apreciază ca legale şi 

temeinice, astfel că nu au fost înregistrate sesizări sau plângeri ale vreunui judecător 

referitoare la periclitarea independenţei sale printr-un act sau o decizie a conducerii 

instanţei în care îşi desfăşoară activitatea. 

Pe de altă parte, potrivit dispoziţiilor constituţionale, Consiliul Superior al 

Magistraturii este garantul independenţei justiţiei, el având obligaţia de a lua măsurile 

şi de a întreprinde toate acţiunile necesare unei continue consolidări a sistemului 

judiciar, întâi de toate în ce priveşte asigurarea independenţei lui. Trebuie să mai 

menţionăm că în perioada de referinţă niciunul dintre judecători nu a formulat vreo 

cerere de apărare a independenţei şi nici nu a reclamat fapte care să afecteze 

independenţa. 

În egală măsură, Ministerul Justiţiei are, la rândul său, obligaţia de a respecta 

independenţa judecătorilor prin asigurarea condiţiilor de lucru care să conducă la un 

act de justiţie de calitate, însă, din păcate subfinanţarea sistemului judiciar a persistat 

şi în cursul anului 2013. 

În fine, se impune a fi menţionat faptul că în perioada de referinţă niciunul 

dintre judecători nu a formulat vreo cerere de apărare a independenţei şi nici nu a 

reclamat fapte care să afecteze independenţa, ceea ce înseamnă că judecătorii 

tribunalului, ca şi cei ai judecătoriilor din circumscripţie s-au bucurat de deplină 

independenţă în activitatea lor.  
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SECŢIUNEA a 2-a - Aspecte privind răspunderea disciplinară a personalului 

instanţei 

 

           În cursul anului 2013 judecătorii şi personalul auxiliar al tribunalului şi al 

instanţelor din circumscripţie şi-au îndeplini îndatoririle profesionale în mod adecvat, 

trebuind remarcate seriozitatea şi disciplina care  caracterizează întregul corp 

profesional, neexistând situaţii de abateri disciplinare şi, prin urmare, nu au fost 

aplicate astfel de sancţiuni. 

 

SECŢIUNEA a 3-a - Aspecte privind integritatea personalului şi asigurarea 

transparenţei la nivelul instanţei 

 

  Integritatea morală şi, în special cea profesională, este o calitate imanentă 

funcţiei de judecător sau grefier şi, prin urmare, conducerea tribunalului, dar şi a 

celorlalte instanţe, a acordat o atenţie deosebită  calităţii, în plan etic, a prestaţiei 

profesionale a acestora, neexistând, în cursul anului 2013 abateri nici sub acest 

aspect. 

Sub aspectul transparenţei în activitatea instanţei, trebuie remarcată activitatea 

Biroului de informare şi relaţii publice, acesta funcţionând în baza prevederilor Legii 

544/2001 şi art.77 al Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

aprobat prin hotărârea C.S.M. nr. 387 din 22 septembrie 2005, şi având ca principală 

atribuţie stabilirea şi menţinerea relaţiilor instituţiei cu mass-media şi publicul larg în 

vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii. Activitatea 

biroului este condusă de către un judecător care este şi purtătorul de cuvânt al 

instanţei, asistat de un funcţionar public - expert responsabil cu difuzarea 

informaţiilor de interes public.  

Astfel, informaţiile care se comunică din oficiu, conform art. 5 din Legea 

544/2001, au fost permanent actualizate şi puse la dispoziţia publicului prin afişarea 

la sediul autorităţii în punctele de informare-documentare şi postarea pe site-ul 

instanţei. 

Totodată, în cursul anului 2013 au fost înregistrate în total 104 cereri privind 

informaţiile de interes public, iar în cazul în care acestea au vizat hotărâri 
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judecătoreşti s-a procedat, anterior comunicării, la anonimizarea lor în scopul 

protejării datelor cu caracter personal ale justiţiabililor. 

          De asemenea, s-a făcut zilnic monitorizarea apariţiilor din mass-media şi s-a 

întocmit „revista presei" care cuprinde articole de presă cu referire la tribunal sau 

instanţele din circumscripţia sa, fiind acordate 8 acreditări unor organe de presă. 

 Nu în ultimul rând, ca urmare a intrării în vigoare a noului ghid pentru relaţia 

cu mass-media, biroul a luat măsuri pentru aducerea la cunoştinţă a conţinutului 

acestuia de către jurnalişti şi întreg personalul instanţei. 

 

Nr.crt.   

1. Total solicitări informaţii 104 

2. Domenii de interes  

    a) informaţii referitoare la dosare 76 

   b) informaţii privind tipurile de 

cauze aflate pe rolul instanţei 

16 

   c) informaţii referitoare la 

magistraţi şi alte categorii de 

personal  

3 

   d)altele 9 

3. Numărul solicitărilor respinse:  7 

    a) ca cereri de informaţii care nu 

fac obiectul Legii nr.544/2001 

4 

   b) ca nefiind de competenţa 

instanţei 

3 

4. Informaţii solicitate:  

    a) pe suport de hârtie sau fax 8 

   b) pe suport electronic(e-mail) 37 

   c) verbale, telefonice 59 

5. Reclamaţii administrative: 0 

6. Plângeri în instanţă: 0 

7. Costuri totale ale biroului: 0 
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 Sumele totale încasate pentru servicii 

de copiere 

Nu e cazul, se plăteşte taxă 

judiciară 

8. Solicitanţii informaţiilor de interes 

public: 

 

    a) persoane fizice 19 

   b) jurnalişti (instituţii media) 70 

   c) persoane juridice 15 

9. Număr estimativ de vizitatori ai 

punctului de informare-documentare: 

12/zi 

 

 

 

CAPITOLUL 4 -  ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI 

EUROPEAN ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ 

 

În continuarea ideilor dezvoltate şi concretizate de tratatele fundamentale 

anterioare ale Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona intrat în vigoare la 1.12.2009 

doreşte să consolideze realizarea unui spaţiu european comun în care persoanele să 

circule liber şi să beneficieze de o protecţie judiciară eficace.  

Realizarea unui astfel de spaţiu are repercusiuni asupra domeniilor în care 

aşteptările cetăţenilor europeni sunt ridicate, cum ar fi imigraţia, combaterea 

criminalităţii organizate sau terorismul. Aceste probleme au o puternică dimensiune 

transfrontalieră şi, prin urmare, necesită o cooperare eficace la nivel european.  

În realizarea acestui deziderat, Tratatul de la Lisabona împarte temele 

referitoare la spaţiul european în patru domenii, printre care cu impact asupra secţiei I 

civile este cooperarea judiciară în materie civilă. 

În cadrul normativ comunitar actual secţia I civilă este o instanţă naţională 

chemată să aplice dreptul Uniunii Europene cu prioritate faţă de dreptul naţional, ori 

de câte ori există un conflict între normele comunitare şi cele naţionale, în lumina 

interpretărilor date de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene tratatelor 

fundamentale şi legislaţiei comunitare secundare prin jurisprudenţa sa obligatorie.  
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În cursul anului 2013 secţia I civilă a făcut o strictă aplicare a normelor 

comunitare incidente în materia cooperării judiciare în materie civilă asigurând 

dreptului comunitar preeminenţa care decurge din caracterul supranaţional al ordinii 

pe care o constituie Uniunea Europeană.  

Tratatul de la Lisabona autorizează instituţiile europene să adopte noi măsuri în 

ceea ce priveşte: 

• punerea în aplicare a principiului recunoaşterii reciproce: fiecare sistem juridic 

trebuie să recunoască drept valabile şi aplicabile deciziile adoptate de sistemele 

juridice ale celorlalte state membre; 

• accesul efectiv la justiţie; 

• dezvoltarea metodelor alternative de soluţionare a litigiilor; 

• formarea magistraţilor şi a personalului din justiţie. 

Pe parcursul anului 2013, la nivelul secţiei I civile s-au derulat următoarele 

activităţi: 

1.) participarea la formarea profesională în domeniul cooperării civile 

internaţionale în cadrul unor seminarii organizate de Institutul Naţional al 

Magistraturii; 

2.) întocmirea de lucrări privind situaţia şi evoluţia din punct de vedere statistic 

a cererilor de cooperare judiciară internaţională, la solicitarea Ministerului Justiţiei.  

Din punct de vedere statistic, în cursul anului 2013, pe rolul secţiei I civile s-au 

înregistrat 15 dosare având ca obiect recunoaşterea înscrisurilor şi hotărârilor străine 

şi au fost efectuate 4 comunicări de acte procedurale în străinătate. 

Nu au existat cereri pentru comisii rogatorii internaţionale civile. 

La nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud nu s-au adresat întrebări preliminare 

Curţii de Justiţie însă judecătorii instanţei au invocat şi aplicat hotărâri preliminare 

pronunţate de către Curtea de Justiţie (spre exemplu cauzele Tatu, Nisipeanu).  

Un alt instrument juridic în materia cooperării şi care priveşte direct 

Tribunalul, ca instanţă competentă să aplice procedura insolvenţei, este 68 

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind procedurile de 

insolvenţă. Regulamentul se aplică procedurilor de insolvenţă, indiferent dacă 

debitorul este o persoană fizică sau juridică, un comerciant sau o persoană 

particulară. 
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Regulamentul permite deschiderea procedurii principale de insolvenţă în statul 

membru în care se află centrul intereselor principale ale debitorului. Aceste proceduri 

au o întindere universală şi includ toate bunurile debitorului. Este permisă şi 

deschiderea de proceduri secundare paralele cu procedura principală, în statul 

membru în care debitorul are un sediu. Efectele procedurii secundare se limitează la 

bunurile situate în statul respectiv. 

La nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud nu s-au înregistrat cauze de insolvenţă 

cu efecte transfrontaliere prevăzute de Regulament. 

În materie penală, în cursul anului 2013 au fost emise şi înaintate instituţiilor 

competente 8 mandate  europene de arestare şi 8 mandate de urmărire internaţională, 

fiind puse în executare câte 1 mandat din fiecare categorie, din acest punct de vedere 

înregistrându-se o creştere faţă de anul 2012, când au fost emise  doar două astfel de 

mandate. 

 

 

CAPITOLUL V - RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI 

CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU 

SOCIETATEA CIVILĂ 

 

In cursul anului 2013 instanţele din raza de activitate a Tribunalului Bistriţa-

Năsăud au derulat raporturi cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu Ministerul 

Justiţiei, cu parchetele, cu barourile de avocaţi, colegiile consilierilor juridice, cu 

experţii judiciari, cu asociaţiile profesionale, societatea civilă, instituţiile şi 

organismele internaţionale, precum şi cu mass-media. 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au derulat în condiţii 

corespunzătoare, în limitele competenţelor legale, relaţiile fiind caracterizate prin 

respect, dialog, bună-credinţă. 

Cooperarea cu Consiliul Superior al Magistraturii a vizat în special măsurile 

luate de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la activitatea instanţelor, cariera 

judecătorilor, examenele de admitere şi promovări în funcţii de execuţie şi de 
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conducere, delegarea, detaşarea şi transferul judecătorilor, verificarea sesizărilor 

primite de la justiţiabili, activitatea de inspecţie judiciară. 

În vederea unei colaborări eficiente ar fi necesar ca datele şi informaţiile să fie 

solicitate instanţelor într-un termen rezonabil, avându-se în vedere gradul ridicat de 

încărcare a judecătorilor. 

De asemenea, în cadrul diferitelor controale sau în cadrul verificării unor 

sesizări, inspectorii ar putea să culeagă şi unele propuneri şi sesizări ale judecătorilor 

care apoi să fie valorificate şi discutate în cadrul secţiilor sau plenului consiliului. 

Raporturile cu Ministerul Justiţiei 

Justiţia, ca unul din cei mai importanţi piloni pentru funcţionarea statului, are 

nevoie de parametri moderni de organizare şi funcţionare, în concordanţă cu 

sistemele de justiţie performante ale ţărilor din Uniunea Europeană.  

Pentru aceasta, preocuparea trebuie să se focalizeze spre protecţia, promovarea 

şi garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a accesului facil şi eficace al 

cetăţeanului la justiţie, respectiv spre asigurarea şi garantarea independenţei justiţiei 

şi a magistraţilor. 

Raporturile cu Ministerul Justiţiei, s-au desfăşurat, în condiţiile impuse de 

dispoziţiile legii finanţelor publice, privind alocarea de fonduri necesare bunei 

funcţionări a instanţelor din circumscripţia tribunalului, precum şi pentru asigurarea 

informatizării instanţelor, în acord cu noutăţile în domeniu, respectiv, aplicarea 

programului informatic Ecris. 4. 

Raporturile dintre instanţă şi parchetul corespunzător în grad 

La nivelul tuturor instanţelor, raporturile cu parchetul s-au desfăşurat în limitele 

stabilite de dispoziţiile legale şi regulamentare, fiecare instituţie urmărind să-şi 

îndeplinească propriul rol în procesul de înfăptuire a justiţiei. 

Lunar, conducerile parchetelor şi instanţelor şi-au comunicat reciproc 

programările în şedinţele de judecată, la serviciul de permanenţă, astfel încât orice 

problemă apărută a fost rezolvată cu operativitate, activitatea procurorilor de şedinţă 

desemnaţi să participe atât în cauzele penale, cât şi în cele civile desfăşurându-se în 

condiţii bune. 

Dialogul profesional cu reprezentanţii parchetelor pentru unificarea soluţiilor 

propuse în cadrul proceselor penale a existat şi se impune a fi menţinut şi chiar 

intensificat. 
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                 Raporturile cu barourile de avocaţi şi experţii judiciari 
 

        Colaborarea cu diferiţii parteneri (avocaţi, consilieri juridici, experţi) are ca 

scop găsirea de soluţii în probleme majore ca: celeritatea procedurilor judiciare, 

respectarea dreptului la apărare în procesele penale, asigurarea asistenţei judiciare 

gratuite, administrarea probelor, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, iar 

realizarea unui asemenea deziderat nu poate avea loc fără un efort colectiv şi de 

bună-credinţă a tuturor partenerilor. 

Raporturile cu Baroul de avocaţi Bistriţa-Năsăud şi alte barouri din ţară cu care 

instanţele din raza teritorială a Tribunalului Bistriţa-Năsăud au venit în contact prin 

avocaţii angajaţi în diverse cauze, au fost în general bune, ele desfăşurându-se în 

limitele stabilite de deontologia fiecărei profesii. 

Şi în cursul anului 2013, ca şi în anii anteriori, s-a constatat aceeaşi lipsă de 

interes a Baroului Bistriţa-Năsăud în identificarea cazurilor de aplicare neunitară a 

legii în hotărârile pronunţate de tribunal şi judecătorii şi în instituirea unui mecanism 

de implicare cu puncte de vedere teoretice ale avocaţilor în discuţiile organizate cu 

ocazia întâlnirilor profesionale lunare. 

Raporturile cu experţii au fost stabilite în limitele normelor procedurale, în 

condiţiile în care cel mai important factor obiectiv care generează întârzieri în 

soluţionarea unei cauze îl constituie neefectuarea la timp şi de calitate a expertizelor 

topografice, determinate şi de numărul insuficient de experţi topografi. 

Deşi au fost aplicate cu rigurozitate dispoziţiile procedurale privitoare la 

sancţionarea experţilor, finalitatea acestei măsuri nu a fost cea scontată, ci, 

dimpotrivă, s-a ajuns la blocarea activităţii instanţei, deoarece o parte a experţilor au 

renunţat la calitatea de expert tehnic judiciar. 

Principalul instrument de restabilire a normalităţii nu trebuie să fie cel 

sancţionator, ci înţelegerea de către experţi a importanţei activităţii de expertiză în 

cadrul unui proces şi asumarea responsabilă a misiunii lor profesionale. 

Ca atare, relaţia instanţelor cu experţii judiciari, a fost una deficitară, pe 

anumite segmente de activitate, impunându-se organizarea, cu regularitate, de 

întâlniri profesionale între judecători şi această categorie de participanţi în proces.  
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                                           Raporturile cu mass-media 
 

Raporturile cu mass-media s-au desfăşurat prin intermediul Biroului de 

informare şi relaţii publice, activitatea purtătorului de cuvânt şi a consilierului în 

relaţii publice contribuind la menţinerea unei imagini pozitive a instanţelor din raza 

teritorială a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

Relaţiile s-au asigurat prin dialog direct sau telefonic cu purtătorul de cuvânt 

sau cu consilierul în relaţii publice, prin e-mail, prin declaraţii sau comunicate de 

presă, al căror conţinut s-a reflectat ulterior în diverse articole din presa locală, fiind 

monitorizate permanent ştirile din televiziunea sau presa locală. 

Manifestarea „Ziua Porţilor Deschise" organizată în cursul lunii octombrie 

2013 pentru a marca Ziua europeană a justiţiei civile a permis reprezentanţilor mass-

media să cunoască în concret modul de desfăşurare a activităţii judiciare. 

De asemenea, s-au consolidat raporturile cu jurnaliştii acreditaţi în anii anteriori 

şi s-au stabilit contacte cu alţi jurnalişti. 

 

                                   Raporturile cu justiţiabilii 

În ceea ce priveşte raporturile cu justiţiabilii, la nivelul fiecărei instanţe s-au 

asigurat într-o manieră accesibilă informaţiile de interes procesual şi s-au oferit 

condiţii optime pentru depunerea cererilor de chemare în judecată, pentru studiul 

dosarelor, pentru investirea hotărârilor judecătoreşti cu formulă executorie, pentru 

participarea efectivă la activitatea de judecată. 

Punctul de informare pentru justiţiabili s-a actualizat permanent, oferindu-se 

informaţii tuturor persoanelor interesate, iar prin intermediul infochioşcurilor puse la 

dispoziţia publicului larg, s-a deschis posibilitatea cunoaşterii informaţiilor legate de 

dosarele instanţelor. 

           Mai mult, în cursul anului 2013 s-au implementat la toate instanţele serviciile 

Info dosar şi Fişă dosar, aplicaţii ce permit obţinerea de informaţii privitoare la 

traseul judiciar al unui proces şi evoluţia acestuia la fiecare termen de judecată şi, 

mai mult, prin autentificarea cu o parolă de acces, pusă exclusiv la dispoziţia părţilor 

şi imprimată pe citaţie se pot vizualiza, în integralitatea lor şi unele documente din 

dosarul selectat ( încheieri de şedinţă, acte depuse de părţi, rapoarte de expertiză, 

rechizitorii, declaraţii de martor etc.), acest lucru fiind permis şi judecătorilor.   
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 Chiar dacă aplicarea acestor servicii, aprobată de colegiul de conducere, a 

presupus desemnarea unei persoane care să scaneze documentele în format pdf şi să 

le ataşeze în ECRIS la documente în dosar, modificându-se fişa postului acesteia ca 

şi a grefierilor de şedinţă cu privire la scanarea documentelor depuse în timpul 

şedinţei, rezultatele benefice cu privire la descongestionarea arhivei şi scăderea 

numărului cererilor de eliberare de copii sunt evidente. 

 

Raporturile cu asociaţiile profesionale, societatea civilă, instituţiile şi 

                                          organismele internaţionale 
 

Raporturile cu asociaţiile profesionale şi cu societatea civilă s-au limitat la 

solicitarea de date statistice de diferite asociaţii şi fundaţii, la organizarea de acţiuni 

sub egida „porţilor deschise", la publicarea informaţiilor de interes public pe portalul 

instanţelor din raza de competenţă a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

În condiţiile în care activitatea instanţelor nu ar fi atât de încărcată, s-ar putea 

asigura o reală deschidere către comunitate, judecătorii şi-ar putea asuma un rol 

social prin demararea unui proces de educare a colectivităţii în vederea înţelegerii 

rolului legilor, a mecanismelor care se pun în aplicare odată cu încălcarea lor şi a 

consecinţelor unei conduite contrare regulilor de convieţuire socială. 

S-ar impune organizarea unor întâlniri ale judecătorilor cu organizaţii civile în 

scopul îmbunătăţirii imaginii sistemului judiciar, a sporirii încrederii publicului în 

acest sistem, întrucât de multe ori nemulţumirile au la bază informaţii greşite ori 

insuficiente în legătură cu activitatea instanţelor de judecată. 
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CAPITOLUL VI - CONCLUZII PRIVIND  PROGRESELE ÎNREGISTRATE, 

VULNERABILITĂŢILE IDENTIFICATE ŞI MĂSURILE LUATE SAU 

PROPUSE PENTRU REMEDIEREA ACESTORA. 

 

 

Din datele prezentate şi consideraţiile făcute pe parcursul acestui material de 

bilanţ concluzia care se impune este aceea că în anul 2013 au fost depuse eforturi 

susţinute de întreg personalul tribunalului şi al judecătoriilor din circumscripţie 

pentru depăşirea tuturor provocărilor şi atingerea la un nivel cât mai bun a 

parametrilor definitorii pentru actul de justiţie. 

Pe de altă parte, la tribunal şi la instanţele din raza sa de activitate se identifică, 

în continuare, aceleaşi vulnerabilităţi existente la toate instanţele din ţară şi care se 

perpetuează în fiecare an, legate de insuficienţa resurselor materiale şi umane, modul 

incoerent şi defectuos de recrutare a personalului (judecători şi greieri), 

supraîncărcarea judecătorilor cu cauze ce ar putea fi rezolvate pe cale administrativă 

(de ex. taxe de poluare, drepturi băneşti ale anumitor categorii profesionale). 

           Astfel, guvernul ar trebui să aibă în vedere, ca o preocupare permanentă, 

recomandarea C.M.(20109 12) către statele membre a U.E., adoptată la 17.11.2010, 

prin care se recomandă guvernelor statelor membre să ia măsuri în sensul că prin 

legislaţia, politicile şi practicile lor să asigure judecătorilor mijloacele necesare pentru 

a-şi îndeplini atribuţiile în conformitate cu cerinţele exprimate în document. 

 Se poate constata că documentul relevă obligaţia statelor de a aloca instanţelor 

de judecată resurse care să permită funcţionarea acestora în conformitate cu 

standardele stabilite de art.6 al C.E.D.O., respectiv de a asigura judecătorilor 

condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii de judecată, în sensul asigurării  

unui număr  suficient de judecători şi de personal auxiliar de specialitate. 

 Cu toate acestea, subfinanţarea sistemului judiciar persistă în continuare 

sumele alocate fiind insuficiente faţă şi de costurile inerente implementării noilor 

coduri, de multe ori instanţele funcţionând „în regim de avarie” şi cu dotări depăşite 

fizic şi intelectual. 

 Totodată, din conţinutul raportului MCV din luna decembrie a anului 2012 

rezultă că, la acel moment, guvernul comunica faptul că lucrează la un act normativ 
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care să degreveze instanţele de cauzele având ca obiect restituirea taxei de poluare şi 

care nu a mai fost adoptată niciodată. 

 De asemenea, în lipsa unor măsuri de degrevare a instanţelor de anumite 

categorii de cauze, pe termen scurt, se impune o regândire a schemelor de personal în 

sensul unei dimensionări a lor – judecători şi personal auxiliar de specialitate – nu 

prin raportare doar la criteriul încărcăturii medii pe ţară, ci şi la specificul fiecărei 

instanţe  şi la  necesitatea asigurării specializării efective şi, în final, a creşterii 

calităţii actului de justiţie. 

 Aceasta se impune cu stringenţă şi din perspectiva Noului cod de procedură 

penală care separă funcţiile judiciare atribuind-le unor 3 categorii de judecători, 

separare ce rămâne doar teoretică la schemele actuale de judecători, contrar spiritului 

şi esenţei noilor dispoziţii legale.  

 Sub aspectul resurselor umane, un rol important revine CSM care trebuie să-şi 

regândească politica de ocupare a posturilor vacante de judecător, indiferent de 

nivelul ierarhic la care se află acestea, prin simplificarea modului de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor de admitere în magistratură, promovare în funcţii de 

execuţie sau de conducere, chiar dacă aceasta presupune modificări legislative.  

 Faţă de faptul că, la tribunal, a fost nevoie de 1 an calendaristic pentru 

ocuparea unui post de judecător justifică aprecierea că, în cursul anului trecut, această 

politică s-a dovedit falimentară. 

 Cu toate aceste lipsuri, se poate aprecia, că activitatea judecătorilor şi 

personalului auxiliar de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi instanţele din raza sa de 

activitate a fost una laborioasă şi cu rezultate foarte bune.   

 


