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CAPITOLUL I  

 STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015 

I.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 relevă următoarele: 

Anul Volumul de dosare 

nou înregistrate 

Volumul de dosare 

de soluţionat 

Volumul dosarelor 

soluţionate 

2013 27.939 40.085 29.472 

2014 25.555 40.275 28.787 

2015                           22.870 35.573 23.817 

 

Urmărind evoluţia parametrilor statistici ce caracterizează volumul de activitate 

se poate observa că instanţele din raza teritorială a Tribunalului Bistriţa-Năsăud au 

fost sesizate, în anul 2015, cu judecarea a 22.870 cauze, în scădere faţă de anii 
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2014 şi 2013 când numărul dosarelor nou înregistrate a fost de 25.555 şi respectiv 

27.939. 

De asemenea, numărul dosarelor de soluţionat (rezultat prin însumarea 

numărului dosarelor nou intrate în cursul anului cu numărul de dosare rămase 

nesoluţionate la sfârşitul anului trecut) de 35.573 este mai mic decât cel din anul 

precedent fiind influenţat de stocul de dosare aflat pe rolul instanţelor la începutul 

anului 2015.  

În ceea ce priveşte numărul dosarelor finalizate se constată că, în anul 2015, 

tribunalul şi instanţele din raza sa de activitate au soluţionat un număr de 23.817 

dosare, mai puține decât în anul anterior (28.787 dosare), explicabil în condițiile 

tendinței de scădere a volumului de activitate.  

Anul 2015 s-a încheiat cu un stoc de 11.756 dosare nesoluţionate (față de 

12.347  la sfârșitul anului 2014) dintre care 9.467 dosare la judecătorii (Judecătoria 

Bistriţa  5.843 dosare, Judecătoria Năsăud 2.142 dosare şi Judecătoria Beclean 1.482 

dosare nesoluţionate) şi 2.289 la tribunal. 

De asemenea, la sfârşitul anului 2015 exista un număr total de 799 dosare 

suspendate, 626 la judecătorii (Judecătoria Bistriţa 437 dosare, Judecătoria Năsăud  

118 dosare şi Judecătoria Beclean 71 dosare suspendate) şi 173 la tribunal. 

                                   

                                   Volumul de activitate al tribunalului. 

Anul Nr. de dos. nou 

înregistrate 

Nr. dos. de soluţionat Nr. dos. finalizate 

2013 9.288 15.632 10.976 

2014 6.280 12.895 9.776 

2015 4.610 8.237 5.948 

 

Tribunalul Bistriţa şi-a început activitatea în anul 2015 cu un stoc de 3.627 

dosare, dintre care 709 dosare se aflau pe rolul secţiei I civilă (542 cauze directe, 78 

cauze în apel şi 89 cauze în recurs), 2.757 dosare pe rolul secţiei a II-a civilă  (133 

litigii cu profesioniști, 854 faliment, 1.163 cauze de contencios administrativ şi fiscal, 

437 cauze în apel şi 170 cauze în recurs) şi 161 dosare pe rolul secţiei penale (144 

fonduri penale și 17 cauze în contestație).  
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În cursul anului 2015, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat 4.610 

cauze (4.806 cauze cu dosarele asociate) mai puţine cu 1.670 cauze decât în anul 

2014 când au fost înregistrate 6.280 dosare şi cu 4.678 decât în anul 2013 când 

numărul cauzelor nou înregistrate a fost de 9.288.  

 

 

 

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

- la Secţia I civilă: 1.371 cauze în anul 2015 (faţă de 2.125 cauze în 2014), din 

care 912 fonduri (faţă de 1.687 cauze în 2014), 301 cauze în apel (faţă de 188 în anul 

2014) şi 158 cauze în recurs (faţă de 250 în anul 2014).  

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

această secţie cu 754 dosare a fost determinată de înregistrarea cu 775 cauze de fond 

şi 92 cauze în recurs mai puţine decât în anul anterior, chiar dacă în apel numărul 

cauzelor nou înregistrate a crescut cu 113 faţă de anul 2014. 

- la Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal: 2.343 cauze în 

anul 2015 (faţă de 2.968 în anul 2014), din care 271 litigii cu profesioniști (faţă de 

403 în anul 2014), 466 cauze de insolvenţă (faţă de 724 în anul 2014), 622 cauze de 

contencios administrativ şi fiscal (faţă de 840 în anul 2014), 847 cauze în apel ( faţă 

de 782 în anul 2014) şi 137 cauze în recurs ( faţă de 219 în anul 2014). 
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Separat pe cele 2 specializări ale secției a II a civilă se constată că în materia 

litigiilor cu profesioniști și insolvență au fost înregistrate, în anul 2015, 1.081 de 

cauze, respectiv : 271 litigii cu profesioniști, 466 faliment ( din care 148 cauze noi și 

318 dosare asociate), 228 cauze în apel și 116 cauze în recurs, iar în materia 

contenciosului administrativ și fiscal s-au înregistrat 1.262 cauze, respectiv: 622 

cauze de fond, 619 în apel și 21 în recurs.   

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

625  dosare s-a datorat, în principal, reducerii cu 218  a numărului de dosare 

înregistrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal, cu 132 dosare în materia 

litigiilor cu profesionişti, cu 258 dosare de insolvenţă (în total 608 dosare de fond), cu 

82 de dosare în recurs, concomitent cu înregistrarea cu 65 dosare mai mult în apel 

raportat la valorile aceluiaşi parametru în anul 2014. 

               - la secţia penală: 896 cauze în 2015 (faţă de  1.187 cauze în 2014), din care 

591 cauze de fond (faţă de 775  în anul 2014) şi 367 dosare în calea de atac a 

contestaţiei (față de 397 în anul 2014), scăderea cu 291 dosare a numărului cauzelor 

nou înregistrate la această secţie, în anul 2015, fiind determinată de înregistrarea cu 

184 dosare de fond și 62 dosare în contestație mai puține decât în anul 2014, restul de 

45 de dosare în plus, în  anul 2014, fiind reprezentate de dosare de apel și recurs. 

  Mai trebuie menționat și faptul că,în cursul anului 2015, la secția penală au fost 

înregistrate și 129 dosare asociate ce, începând cu anul 2016, vor fi evidențiate 

statistic. 

 În concluzie, din datele prezentate rezultă că, la tribunal, în cursul anului 2015 

au fost înregistrate cu 1670 cauze mai puţine decât în anul 2014, scăderea fiind 

localizată la nivelul tutor celor 3 secții (754 la secția a I a civilă, 625 la secția a II a 

civilă și 291 la secție penală). 
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        În cursul anului 2015 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 8.237 dosare, în scădere faţă de 

anul 2014 când numărul acestora a fost de 12.895 dosare. 
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        Scăderea acestui indicator statistic cu 4.658 dosare trebuie privit, fără îndoială, 

ca o consecinţă directă a scăderii numărului cauzelor nou înregistrate în cursul anilor 

anteriori, dar şi a reducerii stocului de dosare. 

 

               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 2.080 dosare, cu 1.542 dosare mai 

puţin decât în anul 2014 când numărul acestora a fost de 3.622 dosare. 

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

civilă se prezintă astfel: 

    Anul    Total      Fond      Apel   Recurs 

    2013     5.633      4.776       217    640 

    2014     3.622      2.948        264    410 

    2015     2.080      1.454       379    247 

                                            

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

în total  5.100 dosare, mai puţin mult cu 2.848 dosare faţă de anul precedent când 

numărul acestora a fost 7.948 dosare. 
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Diferenţiat pe grade de jurisdicţie şi specializări situaţia dosarelor de soluţionat 

la secţia II civilă se prezintă astfel: 

        De menţionat este faptul că, din cele 1.284 cauze în apel, 895 au fost în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal şi 403 în cea a litigiilor cu 

profesionişti, iar din cele 310 dosare în recurs 107 au vizat contenciosul 

administrativ şi fiscal, 203 fiind litigii cu profesionişti.  

Secţia penală a avut de soluţionat în total 1.057 dosare, cu 268 dosare mai 

puţin decât în anul 2014 când numărul acestora a fost de 1.325 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie situaţia dosarelor de soluţionat la secţia 

penală se prezintă astfel: 

     Anul     Total      Fond      Apel    Recurs Contestaţii 

     2013        954       550         1     403        - 

     2014      1.325       885       31      41     367 

     2015      1.057                        735         -        -     322 

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

arătate mai sus, în cursul anului 2015 a fost următorul: 

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

număr de 719 cauze noi (faţă de 1.480 dosare în anul 2014), au fost de soluţionat, 

fără dosare suspendate, un număr de 1.188 cauze (faţă de 2.628 dosare în anul 2014) 

rămânând un stoc de dosare nesoluţionate de 327 cauze. 

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

număr de 122 cauze noi (faţă de 188 dosare în anul 2014), au fost de soluţionat, fără 

dosare suspendate un număr de 160 cauze (faţă de 265 dosare în anul 2014) 

rămânând un stoc de dosare nesoluţionate de 34 cauze. 

   Anul   Total Litigii cu 

profesionişti 

Insolvenţă Contencios 

adm. fiscal 
  Apel  Recurs 

   2013   9.045    891   2.180   4.513     186   1.275 

   2014   7.978     787     1.799    3.616      955    791 

   2015   5.100    404   1.320             1.785               1.284    307 
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De altfel, în total, la sfârşitul anului 2015 pe rolul tribunalului au rămas 

nesoluţionate 2.289 dosare, stocul fiind de 565 dosare la secţia I civilă, 1.598 dosare 

la secţia II civilă şi 173 dosare la secţia penală, fiind suspendate un număr de 173 

dosare. 

În cursul anului 2015 Tribunalul Bistriţa-Năsăud a soluţionat un nr. de 5.948 

dosare (faţă de 9.776 dosare în anul 2014). 

Separat pe secţii situaţia dosarelor soluţionate se prezintă astfel: 

La secţia a I a civilă au fost soluţionate 1.515 cauze (faţă de 3058 dosare în 

anul 2014) din care 1056 cauze de fond, 266 dosare în apel şi 193 dosare în recurs. 

La secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal au fost 

soluţionate 3.502 dosare (faţă de 5.559 dosare în anul 2014) din care 2.354 cauze de 

fond (219 dosare litigii cu profesionişti, 759 dosare insolvenţă şi 1.376 dosare în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal), 904 cauze în apel (234 dosare litigii cu 

profesionişti şi 670 dosare de contencios administrativ şi fiscal) şi 244 dosare în 

recurs (150 cauze litigii cu profesionişti şi 94 în materia contenciosului administrativ 

şi fiscal). 

La secţia penală s-au soluţionat 931 dosare (faţă de 1.162 cauze în anul 2014) 

din care 624 cauze de fond şi 307 contestaţii. 

 

                     Volumul de activitate al judecătoriilor 
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Cele 3 instanţe de fond din circumscripţia Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi-au 

început activitatea în anul 2015 cu un stoc de 9.076 dosare la care s-au adăugat cele 

18.260 cauze nou înregistrate (faţă de 19.275 cauze în  anul 2014) fiind de 

soluţionat 26.710 cauze (faţă de 27.376 cauze în anul precedent). Din acestea au fost 

soluţionate 17.869 dosare (faţă de 19.008 dosare în anul 2014 şi 18.496 dosare în 

anul 2013). 

 

                La Judecătoria Bistriţa, situaţia se prezintă astfel:  

 

La un stoc de 5.248 cauze  s-au adăugat 12.523 cauze nou înregistrate, astfel 

că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele suspendate, a fost de 17.334, faţă de 

18.236 cauze în anul 2014.  

Din totalul de 17.334 cauze de soluţionat, 13.484 au fost cauze în materie 

civilă (faţă de 14.391 cauze în 2014), iar  3.850 cauze în materie penală (faţă de 

3.845 cauze în anul 2014). 

De asemenea, au fost soluţionate 11.928 cauze (faţă de 13.587 dosare în anul 

2014) la sfârşitul anului rămânând nesoluţionate un număr de 5.843 dosare (faţă de 

5.123 dosare în anul 2014) din care 5.252 cauze în materie civilă şi 591 cauze în 

materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 437.         
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Judecătoria Beclean 

 

 

La un stoc de 1.578 cauze s-au adăugat 2.056 dosare nou înregistrate, astfel 

că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele suspendate, a fost de 3.563 în anul 

2014 (faţă de 3.760 cauze în anul 2014). 

Din cele 3.563 cauze de soluţionat, 3.224 au fost în materie civilă (faţă de 

3.418 în anul 2014), iar 339 cauze au fost în materie penală (faţă de 342 cauze în 

anul 2014). 

De asemenea, au fost soluţionate 2.152 cauze (faţă de 2.230 dosare în anul 

2014) la sfârşitul anului rămânând la sfârşitul anului rămânând nesoluţionate un 

număr de 1.482 dosare (faţă de 1.621 dosare în anul 2014) din care 1.318 cauze în 

materie civilă şi 164 cauze în materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 

71 faţă de 91 în anul 2014. 
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                                   Judecătoria Năsăud 

 

La un stoc de 2.250 cauze s-au adăugat 3.681 dosare nou înregistrate, (faţă 

de 3.421 cauze în anul 2014) astfel că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele 

suspendate, a fost de 5.813 în anul 2015 (faţă de 5.468 în anul 2014). 

Din cele 5.813 cauze de soluţionat, 5.089 au fost în materie civilă (faţă de 

4.658 în anul 2014), iar 724 cauze au fost în materie penală (faţă de 722 cauze în 

anul 2014). 

De asemenea, au fost soluţionate 3.789 cauze (faţă de 3.191 dosare în anul 

2014) la sfârşitul anului rămânând nesoluţionate un număr de 2.142 dosare (faţă de 

2.047 dosare în anul 2014) din care 1.749 cauze în materie civilă şi 393 cauze în 

materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 118 faţă de 88 în anul 2014. 

 

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 în anul 

2015, pe categorii de instanţe, este de 916 dosare la tribunal şi 1.208 dosare la 

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

judecător în anul 2014 a fost de  579 dosare, în scădere faţă de anii 2013 şi 2014 

când aceasta a fost de 1.172 dosare şi respectiv 887. 

De menţionat este faptul că valoarea acestui indicator pentru anul 2015 a fost 

stabilită de Direcţia de statistică a CSM prin raportare la numărul de posturi efectiv 

ocupate şi plasează tribunalul sub media pe ţară la nivelul tribunalelor care este de 

792 dosare (faţă de 916 dosare pe judecător în anul 2013 şi 1104,78 dosare pe 

judecător în anul 2013). 

De altfel, potrivit aceleiaşi statistici la Tribunalul Bistriţa-Năsăud încărcătura 

pe judecător raportat la numărul de posturi din schemă este de 524 dosare (faţă de 

802 dosare în anul 2014 şi 1.005 dosare în anul 2013) ce, de asemenea, se situează 

sub nivelul mediei pe ţară de 710 dosare pe judecător (faţă de 818 dosare pe judecător 

în anul 2014 şi 978,48 dosare pe judecător în anul 2013). 

În ceea ce priveşte secţiile tribunalului peste media de 529 dosare se 

situează doar secţia a II a civilă la care, în anul 2015 încărcătura pe judecător, fără 

dosare suspendate, a fost de 917 dosare (faţă de 1.506 dosare pe judecător în anul 

2014 şi 1.925 dosare pe judecător în anul 2013). 

              La secţia a I a civilă încărcătura medie pe judecător în anul 2015, fără dosare 

suspendate, a fost de 414 dosare (faţă de 680 dosare pe judecător în anul 2014 şi 

1.045 dosare pe judecător în anul 2013). 

     La secţia penală încărcătura medie pe judecător în anul 2015 a fost de 264 

dosare (faţă de 360 dosare pe judecător în anul 2014 şi 391 dosare pe judecător în 

anul 2013) . 

 La Judecătorii, aşa cum rezultă  valoarea acestui indicator pentru anul 2015  

stabilită de Direcţia de statistică a CSM încărcătura medie pe judecător a fost de 

1.060 dosare, peste această medie situându-se toate cele 3 judecătorii, după cum 

urmează: Judecătoria Beclean cu o medie pe judecător de 1.211 dosare, Judecătoria 

Bistriţa cu 1.185 dosare pe judecător şi respectiv Judecătoria Năsăud cu 1.483 dosare 

pe judecător. 

 În ceea ce priveşte încărcătura medie pe judecător raportat la numărul de 

posturi din schemă, potrivit aceleiaşi statistici, aceasta a fost la nivelul judecătoriilor 

de 971 dosare în anul 2015, peste această medie fiind Judecătoria Năsăud cu 1.186 
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dosare pe judecător, aproape de această medie fiind Judecătoriile Beclean cu 909 

dosare pe judecător şi sub această medie Judecătoria Bistriţa cu 889 dosare pe 

judecător.  

 

1.3. Managementul resurselor umane 

 

 Potrivit statelor de funcţii şi personal, la începutului anului 2015, au fost 

prevăzute în schema aprobată 52 de posturi de judecător dintre care 21 la tribunal, 

iar restul de 31 la judecătorii (20 posturi de judecător la Judecătoria Bistriţa, 4 la 

Judecătoria Beclean şi 7 la Judecătoria Năsăud). 

 Acestora li se adaugă 104 posturi aferente personalului auxiliar şi conex (41 

la tribunal şi restul de 63 la judecătorii), 4 posturi de asistenţi judiciari, 5 posturi de 

informaticieni, precum şi 8 posturi de funcţionari publici şi 6 de personal contractual 

(4 la tribunal şi câte unu la Judecătoriile Beclean şi Năsăud).  

 Diferenţiat pe instanţe situaţia se prezintă astfel: 

 

TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

 

 La începutul anului 2015, schema de personal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud - 

aparat propriu cuprindea un număr total de 84 de posturi, din care: 21 posturi de 

judecător, 4 asistenţi judiciari, 8 funcţionari publici, 29 grefieri, 1 grefier statistician, 

3 grefieri arhivari şi unul registrator, 5 specialişti IT, 2 agenţi procedurali, 2 aprozi, 4 

şoferi şi 4 posturi personal contractual. 

 Dintre toate posturile, la 1 ianuarie 2015, erau vacante: 

 -  1 post de grefier cu studii medii, 

 din decembrie 2014, ca urmare a transferului titularului la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Sălaj (Decizia nr. 576/16.12.2014 a Preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 

 -  1 post vacant de şofer-personal conex din septembrie 2014, ca urmare a 

demisiei titularului (Decizia nr. 441/10.09.2014 a Preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 

 -  1 post vacant de funcţionar public, din octombrie 2014, ca urmare a 

pensionării titularului (Decizia nr. 460/01.10.2014 a Preşedintelui Curţii de Apel 

Cluj); pentru acest post au fost întreprinse demersuri în vederea transformării din post 

de referent cu studii medii în post de consilier grad profesional superior. 
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SITUAŢIE PRIVIND NUMĂRUL DE POSTURI DETALIATĂ PE CATEGORII DE PERSONAL 

  Ianuarie 2015   

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. 
posturi - 
schema 
aprobată  

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 

vacante, 
din care: 

1 JUDECĂTORI 21 21 0 

2 ASISTENŢI JUDICIARI 4 4 0 

3 
GREFIERI 

studii superioare 16 16 0 

studii medii 13 12 1 

4 GREFIERI STATISTICIENI studii superioare 1 1 0 

5 INFORMATICIENI 5 5 0 

6 GREFIERI ARHIVARI 3 3 0 

7 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 

8 AGENŢI PROCEDURALI 2 2 0 

9 APROZI 2 2 0 

10 ŞOFERI 4 3 1 

11 FUNCŢIONARI PUBLICI 8 7 1 

12 PERSONAL CONTRACTUAL 4 4 0 

  TOTAL 84 81 3 

 La nivelul funcţiilor de conducere, în luna martie a anului 2015 a expirat 

mandatul de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, funcţie care 

a fost ocupată prin delegare până în luna octombrie, când titularul a fost numit pentru 

încă un mandat de 3 ani.  

 În ceea ce priveşte schema judecătorilor, în prima jumătate a anului 2015, şi-au 

desfăşurat efectiv activitatea un număr de 19 judecători (pentru un judecător s-a 

dispus suspendarea din funcţie ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea cu 

intenţie a unor infracţiuni cu intenţie), dintre care 5 cu funcţii de conducere, iar în cea 

de-a doua jumătate a anului doar 18 judecători, schema posturilor ocupate fiind 

redusă cu un judecător, ca urmare a pensionării acestuia în luna iulie 2015. 

  Pe parcursul anului 2015 au intervenit următoarele modificări în ceea ce 

priveşte fluctuaţia personalului: 

 - prin Ordinul nr. 278/C/28.01.2015 a Ministrului Justiţiei s-a modificat statul 

de funcţii prin transformarea unui post vacant de referent, clasa III, grad superior 

(funcţie publică) în post de consilier, clasa I, grad superior (funcţie publică). Postul 
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vacant se va ocupa în luna iunie prin concurs de recrutare organizat de către Curtea 

de Apel Cluj; 

 - postul de grefier cu studii medii vacant din luna decembrie 2014 a fost ocupat 

în luna februarie 2015 prin concurs de promovare la instanţele superioare a 

personalului auxiliar;  

 - începând cu data de 25.02.2015 a fost dispusă detaşarea unui grefier cu studii 

superioare, pe durata unui an, la Tribunalul Specializat Cluj (Decizia nr. 

91/23.02.2015 a Preşedintelui Curţii de Apel Cluj); în luna septembrie 2015 s-a 

aprobat transferul grefierului la Judecătoria Cluj-Napoca (Decizia nr. 440/03.09.2015 

a Preşedintelui Curţii de Apel Cluj);  

 - în luna iulie 2015 a devenit vacant un post de judecător, ca urmare a 

pensionării titularului, post care se va ocupa în luna ianuarie 2016 prin transfer a unui 

judecător cu grad de tribunal de la Judecătoria Bistriţa; 

 - postul vacant de şofer-personal conex, începând cu luna august 2015, a fost 

transferat din statul de funcţii a Tribunalului Bistriţa-Năsăud - aparat propriu, în statul 

de funcţii a Curţii de Apel Cluj; 

 La sfârşitul anului 2015, situaţia posturilor era următoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIE PRIVIND NUMĂRUL DE POSTURI DETALIATĂ PE CATEGORII DE 
PERSONAL 

  Decembrie 2015  

      

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. 
posturi - 
schema 
aprobată  

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 

vacante, 
din care: 

1 JUDECĂTORI 21 20 1 

2 ASISTENŢI JUDICIARI 4 4 0 

3 
GREFIERI studii superioare 16 16 0 

studii medii 13 13 0 

4 GREFIERI STATISTICIENI studii superioare 1 1 0 

5 INFORMATICIENI 5 5 0 

6 GREFIERI ARHIVARI 3 3 0 

7 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 

8 AGENŢI PROCEDURALI 2 2 0 

9 APROZI 2 2 0 

10 ŞOFERI 3 3 0 

11 FUNCŢIONARI PUBLICI 8 8 0 

12 PERSONAL CONTRACTUAL 4 4 0 

  TOTAL 83 82 1 
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Judecătoria Bistriţa 

          La începutul anului 2015, schema de personal a judecătoriei cuprindea un 

număr total de 57 de posturi din care: 20 de posturi de judecător, 34 posturi de 

grefier (dintre care 29 grefieri de şedinţă, 4 grefieri arhivari şi un registrator), 2 agenţi 

procedurali şi un şofer. 

 De menţionat este faptul că funcţia de preşedinte a fost vacantă până la data de 

1 iulie 2015, problemele Judecătoriei Bistriţa sub acest aspect fiind analizate pe larg 

la punctul 1.5 din prezentul material, însă la sfârşitul anului 2015 toate funcţiile de 

conducere erau ocupate prin numire (preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte secţie 

penală şi civilă).    

 În ceea ce priveşte posturile de judecător, în cursul anului 2015, au existat 

modificări semnificative ale gradului de ocupare a acestora întrucât un judecător a 

fost delegat la Judecătoria Beclean, până la data de 18 mai 2015, un judecător a 

promovat la Tribunalul Maramureş, iar un alt judecător a fost transferat la Judecătoria 

Cluj începând cu 1 decembrie 2015, acesta din urmă aflându-se în concediu de risc 

maternal şi lăuzie încă din luna iulie 2015. 

 Pe de altă parte, un alt judecător a fost delegat în Penitenciarul Bistrița, ca 

judecător de supraveghere a privării de libertate, iar alţi 2 judecători au fost stagiari, 

susţinând examenul de capacitate, în urma căruia doar unul a mai optat pentru 

Judecătoria Bistriţa.  

  Fluctuaţii de personal au existat şi în ce priveşte personalul auxiliar de 

specialitate un grefier şi un grefier arhivar încetându-şi activitatea prin pensionare. 

Dacă acest din urmă post a fost ocupat prin valorificarea rezultatelor unui concurs 

organizat la tribunal, celălalt post de grefier a rămas vacant. Totodată, 2 posturi sunt 

ocupate de grefieri numiţi pe perioadă determinată în locul celor a căror raporturi de 

muncă sunt suspendate pentru creşterea copilului mai mic de 1 an. 

 În fine, pe parcursul anului 2015 au devenit vacante, succesiv funcţiile de 

grefier şef şi grefier şef secţie civilă, recurgându-se iniţial la soluţia delegării, pentru 

ca, în cele din urmă, acestea să fie ocupate prin numire ca urmare a participării la 

concurs, iar un post de grefier a fost  preluat de  Curtea de Apel Cluj şi transformat în 

grefier şef secţie, cu studii superiore OMJ 3780/C/11.11.2015 . 
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           La sfârşitul anului 2015 situaţia de personal la Judecătoria Bistriţa era 

următoarea: 

 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi 
- schema 
aprobată  

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 
vacante 

1 JUDECĂTORI 20 17 3 

2 
GREFIERI 

studii superioare 24 24 0 

studii medii 5 4 1 

3 GREFIERI ARHIVARI 4 4 0 

4 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 

5 AGENŢI PROCEDURALI 2 2 0 

6 ŞOFERI 1 1 0 

  TOTAL 57 53 4 

  

Judecătoria Năsăud 

          La începutul anului 2014, schema de personal a judecătoriei cuprindea un 

număr total de 25 de posturi din care: 7 posturi de judecător, 14 posturi de grefier 

(dintre care 11 grefieri de şedinţă, 2 arhivari şi un registrator), 1 agent procedural, 2 

aprozi şi un şofer, toate posturile fiind ocupate.  

 În ce priveşte posturile de judecător, la un moment dat în cursul anului 2015, 

acestea au rămas doar 5 ca urmare a transferului temporar al unui post la Tribunalul 

Cluj şi a indisponibilizării şi redistribuirii altui post, aspecte analizate pe larg la 

punctul 1.5 din prezentul material.  

 Ulterior, prin Hotărârea nr.1166/3.11.2015 a Plenului CSM s-a acordat avizul 

conform pentru revenirea postului vacant de la Tribunalul Cluj la Judecătoria Năsăud 

astfel că schema de personal a acestei instanțe era, la sfârşitul anului 2015, de 6 

judecători. 

 Totodată, la 18 mai 2015 a devenit vacantă, prin demisie, funcţia de preşedinte, 

care a fost ocupată prin delegare şi apoi, începând cu 1 ianuarie 2016, prin numire. 

 Ca urmare a cererii fostului preşedinte de continuare a activităţii la Judecătoria 

Beclean şi a admiterii cererii de transfer a altui judecător la Judecătoria Aiud, o 

perioadă, la Judecătoria Năsăud au rămas doar 3 judecători, la care, începând cu 1 

iulie 2015, s-a adăugat un judecător stagiar. 
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   În ceea ce priveşte fluctuaţia personalului auxiliar, la data de 12 februarie 

2015, un grefier a fost promovat la tribunal, începând cu data de 1 iunie 2015 un alt 

grefier a fost transferat la Judecătoria Beclean, de unde însă, la 1 iulie 2015 este 

transferat la Judecătoria Năsăud un grefier. 

 Totodată, prin concurs, un alt grefier de la Judecătoria Năsăud a fost numit, la 

2 iulie 2015, în funcţia de grefier şef la Judecătoria Beclean, pentru un mandat de 5 

ani, pe acest post fiind numit un grefier pe perioadă determinată. 

 Prin urmare, la sfârşitul anului 2015 situaţia de personal de la Judecătoria 

Năsăud era următoarea: 

 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi 
- schema 
aprobată  

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 
vacante 

1 JUDECĂTORI 6 4 2 

2 
GREFIERI 

studii superioare 3 3 0 

studii medii 8 7 0 

3 GREFIERI REGISTRATORI 2 2 0 

4 AGENŢI PROCEDURALI 1 1 0 

5 APROZI 2 2 0 

6 ŞOFERI 1 1 0 

7 PERSONAL CONTRACTUAL 1 1 0 

  TOTAL 24 21 3 

 

Judecătoria Beclean 

          La începutul anului 2015, schema de personal a judecătoriei cuprindea un 

număr total de 15 de posturi din care: 4 posturi de judecător, 8 posturi de grefier 

(dintre care 6 grefieri de şedinţă şi 2 arhivari), 1 agent procedural, 1 aprod şi un post 

de personal contractual. 

 În prima jumătate a anului 2015 conducerea instanţei a fost asigurată prin 

delegarea unui judecător în funcţia de preşedinte şi apoi, începând cu 1 iulie 2015 

prin numirea în această funcţie, ca urmare a promovării concursului, a fostului 

preşedinte al Judecătoriei  Năsăud care, odată cu demisia, a solicitat să-şi continue 

activitatea la Judecătoria Beclean. 

 Totodată, la data de 18 mai 2015 a încetat delegarea la această instanţă a unui 

judecător de la Judecătoria Bistriţa, iar începând cu 1 decembrie 2015 un alt judecător 
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a fost transferat la Judecătoria Huedin, în prealabil fiind delegat la această din urmă 

instanţă. 

 În ceea ce priveşte personalul auxiliar, conex şi contractual, postul rămas vacat 

prin pensionarea unui grefier a fost ocupat, prin transfer, de un grefier de la 

Judecătoria Năsăud, un grefier a fost transferat de la Judecătoria Beclean la 

Judecătoria Năsăud, iar un alt grefier de la această din urmă instanţă a fost numit în 

funcţia de grefier şef la Judecătoria Beclean, pentru un mandat de 5 ani.  

           Prin urmare, la sfârşitul anului 2015, sub aspectul schemei de personal a 

Judecătoriei Beclean situaţia era următoarea: 

 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi 
- schema 
aprobată  

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 
vacante 

1 JUDECĂTORI 4 3 1 

2 
GREFIERI 

studii superioare 4 3 1 

studii medii 2 2 0 

3 GREFIERI ARHIVARI 2 2 0 

4 AGENŢI PROCEDURALI 1 1 0 

5 APROZI 1 1 0 

6 PERSONAL CONTRACTUAL 1 1 0 

  TOTAL 15 13 2 

 

             

I.2 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 îşi 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. 

 Așa cum arătam mai sus, în anul 2015, pentru prima dată după mulți ani, 

tribunalului i s-au alocat fonduri pentru reparații curente, cea mai mare parte a 

acestora (40,467,51 lei din 62.584 lei) fiind folosită pentru Judecătoria Năsăud. 
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 Astfel, încă din anul 2012 placajele interioare din granito-gresie au început să 

se desprindă din stratul suport (pereţi şi stâlpi) din sălile de judecată 1 şi 2, cât şi din 

holurile de la parter şi etajul I ale clădirii și, pentru a evita producerea unor 

evenimente nedorite, în anul 2014 s-a procedat la desprinderea tuturor acestor 

elemente care prezentau riscul de cădere, aspectul acestor locații fiind departe de 

modul cum ar trebui să arate o instanță de judecată. 

 În vara acestui an, cu sprijinul conducerii Curții de Apel Cluj, s-a reușit 

efectuarea lucrărilor de reparații necesare, redându-i-se sediului Judecătoriei Năsăud 

frumusețea de altădată și, în plus, au fost efectuate reparații la sistemul de securitate, 

la centrala de incendiu și cea telefonică, ca și la ușile de la garaje. 

 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 Palatul de Justiţie Bistriţa, unde îşi desfăşoară activitatea Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud şi Judecătoria Bistriţa, a fost folosită suma de 12.031,73 lei 

efectuându-se reparații la instalațiile electrice, la sistemul de securitate și birouri. 

De asemenea, cu suma de 5.198 lei, a  fost extinsă instalația termică din sala de 

judecată nr.4 creându-se confortul termic necesar pentru justițiabili, dar și pentru 

completele de judecată ale tribunalului ce își desfășoară activitatea în această sală.

 La clădirea Judecătoriei din Beclean, în anul 2015, s-a îmbunătățit sistemul de 

alimentare a sobelor cu gaz metan prin achiziționarea și montarea de termostate, ce 

asigura o temperatură constantă și scutește personalul de grija pornirii sobelor, fiind 

reparat și sistemul de securitate, costul total fiind de 10.083,98 lei. 

          O deficienţă majoră cu care ne-am confruntat în anul 2015, preluată încă din 

anii anteriori, care se menţine în continuare, o reprezintă faptul că spaţiile în care îşi 

desfăşoară activitatea Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi Judecătoria Bistriţa au 

devenit insuficiente pentru cele două instanţe. 
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 Astfel, la data proiectării actualului Palat de Justiţie, nu s-a putut prevedea 

amploarea modificărilor de ordin legislativ şi nici creşterea continuă a procesualităţii. 

Deşi la data configurării clădirii şi chiar la preluarea în folosinţă a imobilului,  spaţiul 

era destul de generos şi corespunzător nevoilor  instanţei, din  perspectiva aplicării  

noilor  dispoziţii  de procedură, el se dovedeşte absolut insuficient.  

        Una dintre problemele stringente este numărul insuficient de birouri  

pentru judecători, personal auxiliar şi personal administrativ în condiţiile în care, dacă 

în anul 1994, în total, la cele 2 instanţe îţi desfăşurau activitatea 62 de persoane, în 

anul 2015 numărul angajaţilor aproape s-a dublat ajungând la 117 şi sub acest aspect 

creşterea fiind mai accentuată la tribunal. 

          Toate birourile  şi spaţiile existente sunt utilizate, iar în momentul în care se 

vor ocupa  posturile din schemă (de judecători şi grefieri), precum şi în perspectiva 

suplimentării schemelor de personal, nu vor exista spaţii pentru amenajarea unor 

astfel de birouri. 

 Mai mult, ca urmare a implementării Strategiei de informatizare a sistemului 

judiciar instanţele au fost dotate cu aparatură informatică şi a fost creat un 

compartiment IT deservit de 5 informaticieni. 

 Cum la momentul proiectării clădirii nu putea fi prevăzută această situaţie         

sala servere şi biroul IT, din lipsă de spaţiu, funcţionează înghesuite împreună în 

Sala de consiliu a Judecătoriei Bistriţa.  

          Ori, pentru respectarea standardelor în vigoare, se impune dotarea cu camere 

separate, cu suprafeţe utile adecvate, inclusiv a unei încăperi BACKUP pentru 

depozitare date informatice. 

         Tot pentru compartimentul IT, este strict necesară o încăpere pentru atelier de 

depanare şi un depozit pentru aparatură IT, consumabile şi piese de schimb. Arătăm 

că,  pentru aparatura defectă, în curs de reparaţie, locul de depozitare a devenit holul 

pentru circulaţie personal de la parterul imobilului.  

 Arhiva tribunalului are în prezent un stoc de dosare (al căror termen de 

păstrare nu este expirat) fără  precedent, în condiţiile în care volumul de activitate al 

tribunalului în ultimii anii a crescut  foarte mult,  ajungând ca în anul 2012 să se 

înregistreze un număr de 10.456 dosare noi, mai mult decât dublu faţă de anul 2008, 

când s-au înregistrat 4.749 de dosare. Este adevărat că în ultimii doi ani a avut loc o 
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uşoară scădere a numărului dosarelor nou intrate, la 9.288 în anul 2013 şi 6280 în 

2014 şi 4610 în anul 2015 însă această împrejurare nu conduce la înlăturarea situaţiei 

dificile a arhivei, de vreme ce  spaţiile de păstrare a dosarelor tribunalului au fost 

proiectate în anul 1995, când volumul de activitate al acestei instanţe nu trecea de 

1.000 de dosare pe an.  

          În mod similar, volumul de activitate  al Judecătoriei Bistriţa a fost în continuă 

creştere, ajungând ca în anul 2013 să se înregistreze 12.594 de dosare noi,  în anul 

2014  13.207 astfel de dosare, faţă de 8.060 de dosare în anul 2008. 

           La această situaţie contribuie şi faptul că termenele de păstrare a dosarelor, dar 

şi a altor documente sau evidenţe ale instanţei, sunt destul de lungi, nefavorizând 

descongestionarea ritmică a arhivelor celor 2 instanţe. 

   Astfel, spre exemplu, potrivit Nomenclatorului-cadru al dosarelor şi 

materialelor preconstituite păstrate la instanţele judecătoreşti aprobat prin Ordinul 

ministrului justiţiei nr.4399/C din 28.12.2012 termenul de păstrare al dosarelor având 

ca obiect fond funciar, acţiuni în revendicare şi alte drepturi reale este de 50 de ani, cel 

al dosarelor privind înfiinţarea asociaţilor şi fundaţiilor; anularea completarea sau 

modificarea actelor de stare civilă; insolvenţă; protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului sau în care s-au pronunţat pedepse cu închisoarea pentru infracţiuni grave, de 

crimă organizată sau corupţie este de 30 de ani, pe când în cazul dosarelor în care s-au 

pronunţat pedepse cu închisoarea de peste 15 ani sau detenţiune pe viaţă şi între 5-15 

ani închisoare pentru infracţiuni contra vieţii termenul de păstrare este permanent. 

   Tot permanent este şi termenul de păstrare al altor documente şi materiale 

preconstituite la nivelul instanţelor cum ar fi: mapele conţinând hotărârile 

judecătoreşti, registrul general de dosare, registrul informativ, opisul alfabetic, 

registrele judecătorilor sindici, statele de plată, documentele contabile etc. 

 Problema păstrării dosarelor în arhivele curente s-a acutizat la nivelul ambelor 

instanţe odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, fiind necesară  

păstrarea distinctă a dosarelor aflate pe rol,  în funcţie de legea aplicabilă. Cu toate 

că, în noiembrie 2013, arhiva curentă a tribunalului a fost extinsă cu o încăpere de 

17,0 mp, situaţia s-a rezolvat doar temporar. În perspectiva următoare, cu uşurinţă se 

poate anticipa necesitatea asigurării unor spaţii suplimentare pentru scopul arătat. 
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 De asemenea, tribunalul şi Judecătoria Bistriţa se confruntă cu problema 

inexistenţei unor săli care să poată avea destinaţia de cameră de consiliu, În 

prezent, atât tribunalul cât şi judecătoria dispun doar de câte trei săli de şedinţă, care 

nu vor putea fi  folosite ca şi camere de consiliu în condiţiile în care dezideratul 

noilor prevederi procesuale este de a se asigura celeritatea şi continuitatea procesului.  

De vreme ce 21 de judecători de la tribunal și 20 de la judecătorie dispun doar de 3 

săli de judecată, este greu de imaginat cum se vor putea pune în practică dispoziţiile 

art.241 din Noul Cod de procedură civilă referitoare la acordarea  termenelor de la o 

zi la alta. 

 Pentru rezolvarea necesităţilor stringente semnalate mai sus, după o analiză 

atentă a situaţiei existente, s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie ar fi 

extinderea clădirii. 

            În acest sens, s-a procedat la întocmirea Notei de fundamentare privind 

necesitatea şi oportunitatea extinderii Palatului de Justiţie Bistriţa, prin care s-a 

propus construirea unui corp de clădire lângă cea existentă, cu următoarele date 

constructive:  

                 Regim de înălţime D+P+3E; 

                 Aria construită   =    250 mp 

                 Aria desfăşurată =  1.200 mp.      

               Această notă de fundamentare, completată ulterior și cu anveloparea 

termică a clădirii actuale, a fost aprobată de Ministerului Justiţiei urmând ca suma 

necesară realizării investiţiei să fie asigurată prin programul “Priorităţi Investiţii 

Publice 2015”, pentru domeniul Justiţie, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice.   

 Ulterior, a fost întocmit studiul de fezabilitate, ce a fost avizat favorabil prin 

avizul nr.30/30 din 18.09.2015 a Consiliului Tehnico-Economic, în baza căruia a fost 

emis ordinul ministrului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr.774 din 30.09.2015 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai 

obiectului de investiții –Extindere și anvelopare termică a Palatului de justiție, 

municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud- din cadrul Programului național de 

construcții de interes public sau social, urmând ca finanțarea acestuia să se facă prin 

Compania Națională de Investiții SA.   
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 Mai trebuie menționat că, la sfârșitul anului 2015, CNI SA a declanșat 

procedura de achiziție publică pentru proiectarea și execuția obiectivului, însă după 

desemnarea câștigătorului aceasta a fost contestată, existând totuşi şanse ca, cel târziu 

în toamna anului 2016, să fie demarate lucrările.               

                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 

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. Lucrările suplimentare în cauză, după derularea 

procedurii de negociere directă cu executantul, au fost executate şi achitate acestuia 

în luna martie 2014, în sumă de 67.324,56 lei. 
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De asemenea, de la începutul investiţiei până în prezent  execuţia lucrărilor a 

fost întreruptă temporar, pe mai multe perioade de timp, din lipsa fondurilor 

bugetare, totalul întreruperilor fiind de 490 zile.                                                   

La data de 31.12.2015, stadiul fizic atins, reprezintă realizarea integrală a 

structurii de rezistență a clădirii între cotele -3.00 și + 16,97, ca și a acoperișului, 

executarea în proporție de 98% a pereților structurali ai anvelopei clădirii și a 

pereților structurali interiori și montarea în proporție de 10% a tâmplăriei exterioare. 

Din punct de vedere valoric, stadiul fizic este realizat în proporţie 22,18%.                                            

Din cauza alocaţiilor bugetare insuficiente termenul de punere în funcţiune 

(PIF), stabilit iniţial pentru data de 30.04.2014, nu a  putut fi respectat, iar în toamna 

acestui an lucrările au intrat din nou în impas datorită discuțiilor legate de 

achiziționarea și montarea tâmplăriei antiglonț, considerată prea costisitoare de către 

conducerea Ministerului Justiției, deși fusese prevăzută ca atare în tema de proiectare 

și caietul de sarcini, problema fiind în curs de analiză la Direcția de investiții a 

ministerului. 

Deși suma alocată în acest an este sensibil mai mare decât cea din anii anteriori 

(1.600.000 lei față de 1.000.000 lei în anii 2014 și 2015) nerezolvarea cât mai rapidă 

a aspectului arătat poate duce la întârzieri semnificative sau chiar la imposibilitatea 

folosirii întregii sume până la sfârșitul anului. 

Cu privire la logistica tribunalului şi a instanţelor arondate, încă din anul 

2013 au apărut probleme 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 consumabilele au rămas aceleaşi, întrucât 

consumul pe fiecare imprimantă a fost triplat, apărând şi disfuncţionalităţi 
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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 

laser Lexmark T642 DN şi respectiv 7 multifuncţionale laser Lexmark X644E 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 anul 2015 s-a continuat utilizarea echipamentelor puse la dispoziţie de către 

SC Ecocart Holding SRL Balş, la tribunal utilizându-se 16 imprimante şi 3 

multifuncţionale, la Judecătoria Bistriţa 15 imprimante şi 2 multifuncţionale, la 

Judecătoria Năsăud 7 imprimante şi o multifuncţională, iar la Judecătoria Beclean 5 

imprimante şi o multifuncţională, fiind acoperit astfel necesarul de aparatură de acest 

fel pentru fiecare instanţă. 

             La finalul anului 2015 s-a reînnoit colaborarea cu SC Ecocart Holding SRL 

Balş, încheindu-se Contractul de închiriere imprimante laser fără plată (nr. 334 din 

31.12.2016), respectiv Contractul de închiriere multifuncţionale laser fără plată (nr. 

335 din 31.12.2016), prin care s-au suplimentat echipamentele contractate, după cum 

urmează: 

- La Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-a suplimentat numărul de multifuncţionale 

cu 2 buc., astfel putându-se instala încă două numere de fax, pe lângă cel 

din secretariatul instanţei, la arhivă respectiv grefier-şef secţia penală. În 

acest mod corespondența administrativă se primește la secretariat, cea 
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referitoare la dosare la arhivă, iar cu privire la executările penale la grefierul 

șef de secție, care este și grefier delegat. 

-  La judecătoria Bistriţa s-a suplimentat cu încă un multifuncţional, montat 

ca fax la arhiva instanţei, precum şi cu încă o imprimantă. 

- Judecătoriile Năsăud şi Beclean au primit fiecare câte o imprimantă în plus. 

În primăvara anul 2015 (aprilie), Tribunalul Bistriţa-Năsăud a primit, ca 

urmare a derulării Proiectului Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 - 

Programul RO 24 „Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare”, Proiectul 

“Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor 

provocări legislative şi instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian 

judicial system to face new legislative and institutional challenges”, 10 staţii de lucru 

HP ProDesk 400GT MT + 10 monitoare HP ProDisplay P201 şi  10 imprimante 

Lexmark MS510bn.  

Calculatoarele au fost repartizate tuturor instanţelor, după cum urmează: 

- La Tribunalul Bistriţa-Năsăud – 6 buc. 

- La Judecătoria Bistriţa – 2 buc. 

- La Judecătoria Năsăud – 1 buc. 

- La Judecătoria Beclean – 1 buc. 

- 6 imprimante au fost repartizate în sălile de judecată ale Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud şi Judecătoriei Bistriţa, iar 4 sunt păstrate ca rezervă. 

La finalul lunii septembrie 2015 a fost reînfiinţat serverul STATIS local, la 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud, care deserveşte toate instanţele arondate, cu actualizarea 

bazelor de date săptămânal. 

 Tot la sfârșitul anului 2015, ca urmare a unor fonduri alocate de către 

Ministerul Justiţiei, s-au achiziţionat 13 calculatoare DELL Optiplex 3020 cu licenţe 

MS Windows 7/8  şi MS Office Standard 2016 (cu posibilitate de downgrade), 13 

monitoare LED Philips 21,5”- 223V5, repartizate instanţelor astfel: 
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- La Tribunalul Bistriţa-Năsăud – 7 buc. 

- La Judecătoria Bistriţa – 4 buc. 

- La Judecătoria Năsăud – 1 buc. 

- La Judecătoria Beclean – 1 buc. 

Din aceste fonduri s-au achiziţionat şi 8 televizoare LG LED-TV SMART 

43LF590V care vor fi montate la uşile de acces în sălile de şedinţă şi utilizate pentru 

afişarea în timp real a informaţiilor privind desfăşurarea şedinţelor de judecată.  

Acestea au fost repartizate astfel: 

- La Tribunalul Bistriţa-Năsăud – 3 buc. 

- La Judecătoria Bistriţa – 3 buc. 

- La Judecătoria Năsăud – 1 buc. 

- La Judecătoria Beclean – 1 buc. 

Deoarece la judecătoria Năsăud sunt în uz două săli de şedinţe, din fonduri 

proprii, a mai fost achiziţionat un televizor LG LED-TV SMART 43LF590V, astfel 

încât a fost acoperit necesarul pentru toate instanţele. 

În fine, în anul 2015, din resurse proprii, au fost achiziţionate un număr de 11 

monitoare LED AOC E2070SWN de 19,5” şi 6 monitoare LED PHILIPS 

203V5SB26/10 de 19,5”, necesare pentru înlocuirea parțială a monitoarelor vechi, de 

tip CRT, încă utilizate în instanţe.  


