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Extras din „Raportul privind activitatea pe anul 2014 a Tribunalului Bistri a-N ud i a 

instan elor judec tore ti din circumscrip ie” 

 
A c t i v i t a t e a   i n s t a n  e i 

Volumul   de   activitate   la   nivelul   instan ei, pe sec ii/complete 
specializate / materii 

 

Volumul de activitate  al instan elor din circumscrip ia tribunalului. 

 

Datele statistice relev  urm toarele: 

Anul Volumul de dosare 
nou înregistrate 

Volumul de dosare 
de solu ionat 

Volumul dosarelor 
solu ionate 

2012 30.844 35.947 30.188 

2013 27.939 40.085 29.472 

2014 25.555 40.275 28.787 
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Urm rind evolu ia parametrilor statistici ce caracterizeaz  volumul de activitate 

se poate observa c  instan ele din raza teritorial  a Tribunalului Bistri a-N ud au 

fost sesizate, în anul 2014, cu judecarea a 25.555 cauze, în sc dere fa  de anii 

2013 i 2012 când num rul dosarelor nou înregistrate a fost de 27.939 i respectiv 

30.844. 

Cu toate acestea, num rul dosarelor de solu ionat (rezultat prin însumarea 

num rului dosarelor nou intrate în cursul anului cu num rul de dosare r mase 

nesolu ionate la sfâr itul anului trecut) de 40.275 este sensibil egal cu cel din anul 

precedent fiind influen at de stocul de dosare aflat pe rolul instan elor la începutul 

anului 2014.  

În ceea ce prive te num rul dosarelor solu ionate se constat  c , în anul 2014, 

tribunalul i instan ele din raza sa de activitate au solu ionat un num r de 28.787 

dosare, cu 685 dosare mai pu in ca în anul 2013 când num rul acestora a fost de 

29.472 dosare.  

Anul 2014 s-a încheiat cu un stoc de 12.347 dosare nesolu ionate dintre care 

9.021 dosare la judec torii (Judec toria Bistri a 5.123 dosare, Judec toria N ud 

2277 dosare i Judec toria Beclean 1.621 dosare nesolu ionate) i 3.326 la tribunal. 

De asemenea, la sfâr itul anului 2014 exista un num r total de 863 dosare 

suspendate, 653 la judec torii (Judec toria Bistri a 474 dosare, Judec toria N ud 

88 dosare i Judec toria Beclean 91 dosare suspendate) i 210 la tribunal. 

                                   

                                   Volumul de activitate al tribunalului. 

Anul Nr.de dos. nou 
înregistrate 

Nr.dos. de solu ionat Nr.dos. solu ionate 

2012 10.456 11.124 9.510 

2013 9.288 15.632 10.976 

2014 6.280 12.895 9.776 

 

Tribunalul Bistri a i-a început activitatea în anul 2014, potrivit programului 

statistic ECRIS, cu un stoc de 6.825 dosare, dintre care 1.622 dosare se aflau pe 

rolul sec iei I civil  (1.353 cauze directe, 88 cauze în apel i 181 cauze în recurs), 

5.065 dosare pe rolul sec iei a II-a civil  ( 398 fond comercial, 1076 faliment, 2.816 
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cauze de contencios administrativ i fiscal, 184 cauze în apel i 595 cauze în recurs) 

i 138 dosare pe rolul sec iei penale (110  fonduri,  4  cauze  în  apel  i  24  cauze  în  

recurs).  

În cursul anului 2014, la Tribunalul Bistri a-N ud s-au înregistrat 6.280 

cauze (incluzând dosarele asociate) mai pu ine cu 3.008 cauze decât în anul 2013 

când au fost înregistrate 9.288 dosare i cu 4.176 decât în anul 2012 când num rul 

cauzelor nou înregistrate a fost de 10.456.  

 

 
 

Pe sec ii i faze procesuale situa ia cauzelor nou înregistrate este urm toarea: 

- la Sec ia I civil : 2.215 cauze în anul 2014 (fa  de 3.683 cauze în 2013), din 

care 1.687 fonduri (fa  de 3.045 cauze în 2013), 188 cauze în apel (fa  de 164 în 

anul 2013) i 250 cauze în recurs (fa  de 474 în anul 2013).  

Rezult , prin urmare, c  sc derea num rului de cauze nou înregistrate la 

aceast  sec ie cu 1.558 dosare a fost determinat  de înregistrarea cu 1.358 cauze de 

fond i 224 cauze în recurs mai pu ine decât în anul anterior, chiar dac  în apel 

num rul cauzelor nou înregistrate a crescut cu 24 fa  de anul 2013. 

- la Sec ia a II-a civil  de contencios administrativ i fiscal: 2.968 cauze în 

anul 2014 (fa  de 4.815 cauze în anul 2013), din care 403 fond comercial (fa  de 
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565 în anul 2013), 724 cauze de insolven  (fa  de 1.108 în anul 2013), 840 cauze de 

contencios administrativ i fiscal (fa  de 2.232 în anul 2013), 782 cauze în apel ( fa  

de 175 în anul 2013) i 219 cauze în recurs ( fa  de 735 în anul 2013). 

Prin urmare, la aceast  sec ie sc derea num rului de cauze nou înregistrate cu 

1.847 dosare s-a datorat, în principal, reducerii cu 1.392 a num rului de dosare 

înregistrate în materia contenciosului administrativ i fiscal, cu 162 dosare în materia 

litigiilor cu profesioni ti, cu 384 dosare de insolven , cu 516 de dosare în recurs, 

concomitent cu înregistrarea cu 607 dosare mai mult în apel raportat la valorile 

aceluia i parametru în anul 2013. 

               - la sec ia penal : 1.187 cauze în 2014 (fa  de 790 cauze în 2013), din care 

775 cauze de fond (fa  de 438 în anul 2013), 27 cauze în apel (fa  de o cauz  în 

anul 2013), 18 cauze în recurs (fa  de 312 în anul 2012) i 367 dosare în calea de 

atac a contesta iei, cre terea cu 397 dosare a num rului cauzelor nou înregistrate la 

aceast  sec ie în anul 2014 fiind determinat  de înregistrarea cu 337 mai multe dosare 

de fond, restul de 60 de dosare în plus fiind reprezentate de c i de atac. 

 În concluzie, din datele prezentate rezult  c , la tribunal, în cursul anului 2014 

au fost înregistrate cu 3.008 cauze mai pu ine decât în anul 2013, sc derea fiind 

localizat  la nivelul celor 2 sec ii civile, concomitent cu o cre tere a num rului 

acestor cauze la sec ia penal  ( 1.558+ 1.847-397=1.168). 
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                   În cursul anului 2014 num rul total al dosarelor de solu ionat la 

Tribunalul Bistri a-N ud (calculat prin însumarea stocului din anul precedent cu 

num rul dosarelor nou intrate, f  cele suspendate) a fost de 12.895 dosare, în 

sc dere fa  de anul 2013 când num rul acestora a fost de 15.632 dosare, dar mai 

mare decât în anul 2012 când tribunalul a avut de solu ionat 11.124 dosare. 

 
        Sc derea acestui indicator statistic cu 2.737 dosare trebuie privit, f  îndoial , 

ca o consecin  direct  a sc derii num rului cauzelor nou înregistrate în cursul anului 

2014. 
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               Pe sec ii situa ia cauzelor de solu ionat (categorie în care nu sunt cuprinse 

cauzele suspendate) se prezint  astfel: 

Sec ia I civil  a avut de solu ionat în total 3.622 dosare, cu 2.011 dosare mai 

pu in decât în anul 2013 când num rul acestora a fost de 5.633 dosare. 

Diferen iat pe grade de jurisdic ie situa ia dosarelor de solu ionat la sec ia I 

civil  se prezint  astfel: 

    Anul    Total      Fond      Apel   Recurs 

    2013     5.633      4.776       217    640 

    2014     3.622      2.948        264    410 

 

           Sec ia a II-a civil , de contencios administrativ i fiscal a avut de solu ionat 

în total  7.948 dosare, mai pu in cu 1.097 dosare fa  de anul precedent când 

num rul acestora a fost 9.045dosare. 

Diferen iat pe grade de jurisdic ie i specializ ri situa ia dosarelor de solu ionat 

la sec ia II civil  se prezint  astfel: 

 

Sec ia penal  a  avut  de  solu ionat  în total 1.325 dosare, cu 371 dosare mai 

mult decât în anul 2013 când num rul acestora a fost de 954 dosare. 

Diferen iat pe grade de jurisdic ie situa ia dosarelor de solu ionat la sec ia 

penal  se prezint  astfel: 

     Anul     Total      Fond      Apel    Recurs Contesta ii 

     2013        954       550         1     403  

     2014      1.325       885       31      41     367 

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

ar tate mai sus, în cursul anului 2013 a fost urm torul: 

La completele de litigii de munc i asigur ri sociale au fost înregistrate un 

num r de 1.480 cauze noi (fa  de 2.757 dosare în anul 2013), au fost de solu ionat, 

   Anul   Total Litigii cu 
profesioni ti 

Insolven  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 
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 dosare suspendate, un num r de 2.628 cauze (fa  de 4.421 dosare în anul 2013) 

mânând un stoc de dosare nesolu ionate de 451 cauze. 

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

num r de 188 cauze noi (fa  de 227 dosare în anul 2013), au fost de solu ionat, f  

dosare suspendate un num r de 265 cauze (fa  de 277 dosare în anul 2013) 

mânând un stoc de dosare nesolu ionate de 56 cauze. 

De altfel, în total, la sfâr itul anului 2014 pe rolul tribunalului au r mas 

nesolu ionate 3.326 dosare, stocul fiind de 689 dosare la sec ia I civil , 2.474 dosare 

la sec ia II civil i 163 dosare la sec ia penal , fiind suspendate un num r de 210 

dosare. 

                     Volumul de activitate al judec toriilor 

 
 

Cele 3 instan e de fond din circumscrip ia Tribunalului Bistri a-N ud i-au 

început activitatea în anul 2014 cu un stoc de 7.754 dosare la care s-au ad ugat cele 

19.275 cauze nou înregistrate (fa  de 18.651 cauze în  anul 2013) fiind de 

solu ionat 27.376 cauze (fa  de 24.453 cauze în anul precedent). 
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La Judec toria Bistri a, situa ia se prezint  astfel:  

 
La un stoc de 5.503 cauze  s-au ad ugat 13.207 cauze nou înregistrate, astfel 

 num rul cauzelor de solu ionat, f  cauzele suspendate, a fost de 18.236, fa  de 
16.274 cauze în anul 2013.  

Din totalul de 18.236 cauze de solu ionat, 14.391 au fost cauze în materie 
civil  (fa  de 13.547 cauze în 2013), iar  3.845 cauze în materie penal  (fa  de 
2.727 cauze în anul 2013). 

De asemenea, la sfâr itul anului au r mas nesolu ionate un num r de 5.123 
dosare (fa  de 4.323 dosare în anul 2013) din care 4.252 cauze în materie civil i 
871 cauze în materie penal , num rul dosarelor suspendate fiind de 474 fa  de 888 în 
anul 2013.                          

Judec toria Beclean 
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La un stoc de 1.208 cauze s-au ad ugat 2.647 dosare nou înregistrate, astfel 

 num rul cauzelor de solu ionat, f  cauzele suspendate, a fost de 3.760 în anul 

2014 (fa  de 2.939 cauze în anul 2013). 

Din cele 3.760 cauze de solu ionat, 3.418 au fost în materie civil  (fa  de 2678 

în anul 2013), iar 342 cauze au fost în materie penal  (fa  de 261 cauze în anul 

2013). 

De asemenea, la sfâr itul anului au r mas nesolu ionate un num r de 1.621 

dosare (fa  de 927 dosare în anul 2013) din care 1.483 cauze în materie civil i 138 

cauze în materie penal , num rul dosarelor suspendate fiind de 91 fa  de 118 în anul 

2013. 

                                   Judec toria N ud 

 
La un stoc de 2.047 cauze s-au ad ugat 3.421 dosare nou înregistrate, (fa  

de 3.813 cauze în anul 2013) astfel c  num rul cauzelor de solu ionat, f  cauzele 

suspendate, a fost de 5.468 în anul 2014 (fa  de 5.578 în anul 2013). 

Din cele 5.468 cauze de solu ionat, 4.658 au fost în materie civil  (fa  de 

4.722 în anul 2013), iar 722 cauze au fost în materie penal  (fa  de 518 cauze în 

anul 2013). 

De asemenea, la sfâr itul anului au r mas nesolu ionate un num r de 2.047 

dosare (fa  de 2.105 dosare în anul 2013) din care 1.986 cauze în materie civil i 

291 cauze în materie penal , num rul dosarelor suspendate fiind de 88 fa  de 392 în 

anul 2013. 
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Î n c  r c  t u r a   p e   j u d e c  t o r 

Înc rc tura de activitate pe judec tor se impune a fi apreciat i eviden iat  

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

instan elor.

 

 

 

La Tribunal Bistri a-N ud, nediferen iat pe sec ii, sau materii  

înc rc tura medie pe judec tor în anul 2014 a fost de  887  dosare, în sc dere fa  

de anul 2013 când aceasta a fost de 1.172 dosare. 

De men ionat este faptul c  valoarea acestui indicator pentru anul 2014 a fost 

stabilit  de Direc ia de statistic  a Ministerului Justi iei prin raportare la num rul de 

posturi efectiv ocupate i plaseaz  tribunalul foarte aproape de media pe ar  la 

nivelul tribunalelor care este de 916 dosare (fa  de 1104,78 dosare pe judec tor în 

anul 2013). 

De altfel, potrivit aceleia i statistici la Tribunalul Bistri a-N ud înc rc tura 

pe judec tor raportat la num rul de posturi din schem  este de 802 dosare (fa  de 

1.005 dosare în anul 2013) ce, de asemenea, se situeaz  la nivelul mediei pe ar  de 

818 dosare pe judec tor (fa  de 978,48 dosare pe judec tor în anul 2013). 
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În ceea ce prive te sec iile tribunalului peste media de 916 dosare se 

situeaz  sec ia II civil  la care, în anul 2014 înc rc tura pe judec tor, f  dosare 

suspendate, a fost de 1.506 dosare (fa  de 1.925 dosare pe judec tor în anul 2013). 

              La sec ia a I-a civil  înc rc tura medie pe judec tor în anul 2014, f  dosare 

suspendate, a fost de 680 dosare (fa  de 1.045 dosare pe judec tor în anul 2013). 

     La sec ia penal  înc rc tura medie pe judec tor în anul 2014 a fost de 360 

dosare (fa  de 391 dosare pe judec tor în anul 2013) . 

 La Judec torii, a a cum rezult   valoarea acestui indicator pentru anul 2014  

stabilit  de Direc ia de statistic  a Ministerului Justi iei înc rc tura medie pe 

judec tor a fost de 1.208 dosare, peste aceast  medie situându-se doar Judec toria 

Beclean cu o medie pe judec tor de 1.260, Judec toriile Bistri a i N ud cu 1.140 

dosare pe judec tor i respectiv 1.053 dosare pe judec tor aflându-se aproape de 

aceast  medie. 

 În ceea ce prive te înc rc tura medie pe judec tor raportat la num rul de 

posturi din schem , potrivit aceleia i statistici, aceasta a fost la nivelul judec toriilor 

de 1.061 dosare în anul 2014, aproape de aceast  medie fiind Judec toriile Bistri a i 

Beclean cu 912 i respectiv 945 dosare pe judec tor, în timp ce la Judec toria N ud 

aceasta a fost de 752 dosare.  
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Operativitatea pe instan , pe sec ii/complete specializate, 
pe diferite materii i pe judec tor 

 
           În ceea ce prive te num rul dosarelor finalizate se constat  c , în anul 2014, 

tribunalul i instan ele din raza sa de activitate au finalizat un num r de 28.787  

dosare, fa  de 28.133 în anul 2013.                  

          Având în vedere c , în anul de referin , instan ele au avut de solu ionat 40.271 

dosare operativitatea general , calculat  ca raport procentual între num rul 

dosarelor finalizate i cele de solu ionat a fost de 71,2% ( fa  de 70% în anul 2013). 

 
Diferen iat pe materii operativitatea general  a fost de 71% în materie civil i 

77% în materie penal .  
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Operativitatea la nivelul Tribunalului Bistri a-N ud 
 
În cursul anului 2014 la tribunal din cele 12.895 cauze de solu ionat au fost 

finalizate 9.776 cauze rezultând un indice de operativitate de 76% apropiat de cel 

din anul precedent când operativitatea a fost de 77,24%.  

 
Diferen iat pe materii situa ia operativit ii la nivelul tribunalului este de 74% 

în materie civil i 88% în materie penal .  

 Pe sec ii operativitatea de solu ionare a cauzelor este urm toarea: 

 La sec ia I civil  din totalul de 3.622 cauze pe rol au fost finalizate 3.058 

cauze realizându-se, în anul 2014, o operativitate de 84%. 

     Diferen iat pe grade de jurisdic ie  situa ia se prezint  astfel: 

         Anul         Fond         Apel       Recurs 

         2014         85%         75%         83% 

 La sec ia II civil  din totalul de 7.948 cauze pe rol au fost solu ionate 5.559 

cauze realizându-se, în anul 2014, o operativitate de 70%. 

           Diferen iat pe materii i grade de jurisdic ie  situa ia se prezint  astfel: 

Anul Lit.profesioni ti 
i insolven  

Contencios 
adm. fiscal 

Apel Recurs 

 2014         85%     69%      55% 82% 
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            La sec ia penal  din totalul de 1.325 cauze pe rol au fost finalizate 1.162 

cauze realizându-se, în anul 2014, o operativitate de 88% . 

          

  Diferen iat pe materii i grade de jurisdic ie  situa ia se prezint  astfel: 

      Anul    Fond       Apel    Recurs Contesta ii 

   2014       84%      100%   100%      95% 

 

 În ceea ce prive te completele specializate este de observat c  indicele de 

operativitate al completelor de minori i familie a fost de 81%, iar a celor de litigii de 

munc i asigur ri sociale de 86%. 

 Mai trebuie precizat i faptul c  o comparare cu valoarea acestui indicator 

statistic în anii anteriori nu este relevant  datorit  modalit ii diferite de stabilire a 

acestuia. 

  

Operativitatea la nivelul judec toriile din circumscrip ia tribunalului 

  

 Cele 3 judec torii din raza de activitate a tribunalului au avut de solu ionat în 

total 27.376 dosare (fa  de 22.028 dosare în anul 2013)  din care au fost finalizate 

19.008 dosare (fa  de 18.496 dosare în anul 2013) indicele de operativitate general 

fiind de 69% în anul 2013. 

Diferen iat pe materii indicele de operativitate a fost de 69% în materie civil  

i 74% în materie penal . 

                 Pe instan e, situa ia se prezint  astfel: 

Judec toria Bistri a 

În cursul anului 2014, din totalul de 18.236 cauze pe rol au fost finalizate 

13.587, realizându-se o operativitate de 74,5%. 

În materie civil  din totalul de 14.391 cauze pe rol au fost finalizate 10.613 

cauzei ob inându-se o operativitate de 74 %, iar în materie penal , din totalul de 

3.845 cauze au fost finalizate 2.974 cauze operativitatea fiind de 77%.  
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Judec toria Beclean 

În cursul anului 2014, din totalul de 3760 cauze s-au finalizat 2.230 cauze 

ob inându-se o operativitate de 59%.  

Diferen iat pe materii operativitatea a fost de 59% în materie civil  (din totalul 

de 3.418 cauze pe rol au fost finalizate 2.026 cauze) i de 60% în materie penal  ( din 

totalul de 342 cauze au fost finalizate 204 cauze).  

Judec toria N ud 

În cursul anului 2014, din totalul de 5.380 cauze s-au solu ionat 3.191 cauze 

ob inându-se o operativitate de 59%. 

Diferen iat pe materii operativitatea a fost de 59% în materie civil  (din totalul 

de 4.658 cauze pe rol au fost finalizate 2.760 cauze) i de 60% în materie penal  ( din 

totalul de 722 cauze au fost finalizate 431 cauze).  

De men ionat este faptul c  nici în cazul judec toriilor nu se poate face o 

comparare relevant  a acestui criteriu statistic cu cel din anii anteriori, când la stabilirea 

acestuia au fost avute în vedere dosarele solu ionate i nu cele finalizate. 

De altfel, prin Hot rârea nr.1305/2014 Sec ia pentru judec tori a CSM a aprobat 

Raportul Grupului de lucru privind eficien a activit ii instan elor prin care se stabilesc 

indicatorii de performan  a eficien ei i eficacit ii activit ii instan elor i care 

stabile te un alt mod de calcul a indicatorului privind operativitatea. 

Astfel, rata de solu ionare a dosarelor (operativitatea) se va calcula ca fiind 

raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de referin  (un an) i dosarele 

finalizate în aceea i perioad , exprimat  procentual. 

Calculând în acest mod operativitatea tribunalului se constat  c  aceasta este de 

155,72% (9779:6280x100=155,72%), ceea ce plaseaz  tribunalul în categoria instan elor 

foarte eficiente, ilustrând i reducerea aproape la jum tate a stocului de dosare 

nesolu ionate la sfâr itul anului 2014 fa  de anul 2013. 

Acest mod de calcul nu poate fi îns  aplicat judec toriilor având în vedere c , la 

nivelul acestora, anul 2014 a reprezentat trecerea la sistemul nou de raportare statistic  

acest fapt explicând i valorile mai sc zute ale operativit ii calculat  prin raportare la 

dosarele finalizate. 

 În ceea ce prive te operativitatea medie general  pe judec tor la tribunal 

indicele mediu de operativitate pe judec tor a fost în anul 2014 de 96%, iar pe sec ii 
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situa ia acestui indicator este 82,80% la sec ia I civil  78,20%, 70% la sec ia II civil  

i 87,50% la sec ia penal . 

  

M a n a g e m e n t u l   r e s u r s e l o r   u m a n e 

 

 Potrivit statelor de func ii i personal, la începutului anului 2014, au fost 

prev zute în schema aprobat  52 de posturi de judec tor dintre care 21 la tribunal, 

iar restul de 31 la judec torii (20 posturi de judec tor la Judec toria Bistri a, 4 la 

Judec toria Beclean i 7 la Judec toria N ud. 

 Acestora li se adaug  104 posturi aferente personalului auxiliar i conex (41 

la tribunal i restul de 63 la judec torii), 4 posturi de asisten i judiciari, 5 posturi de 

informaticieni, precum i 8 posturi de func ionari publici i 6 de personal contractual 

(4 la tribunal i câte unu la Judec toriile Beclean i N ud.  

 Diferen iat pe instan e situa ia se prezint  astfel: 

Tribunalul Bistri a-N ud 

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

num r total de 90 de posturi din care: 21 de posturi de judec tor, 33 posturi de 

grefier (dintre care 28 grefieri de edin , 1 grefier statistician, 3 grefieri arhivari i un 

registrator), 4 asisten i judiciari, 5 informaticieni, 2 agen i procedurali, 2 aprozi, 4 

oferi, 4 posturi de personal contractual i 8 func ionari publici i 7 consilieri de 

proba iune. Cu privire la ace tia din urm  trebuie men ionat c  posturile au fost 

preluate de c tre Direc ia Na ional  de Proba iune din cadrul Ministerului Justi iei, 

conform Ordinului MJ nr. 1052/C/13.03.2014. 

 Dintre toate posturile, la 1 ianuarie 2014, erau vacante doar 2 posturi de 

judec tor, unul suplimentat prin  OMJ nr. 501/C/06.02.2013, iar cel lalt aferent 

func iei de vicepre edinte al tribunalului.  

           Primul s-a ocupat începând cu data de 15.01.2014, ca urmare a examenului de 

promovare în func ii de execu ie (Hot. Plenului CSM nr. 1325/10.12.2013), iar cu 

privire la cel de al doilea atribu iile specifice func iei de vicepre edinte au fost 

exercitate, ini ial, prin delegare, iar ulterior, prin numirea unui judec tor în aceast  

func ie, pe o perioad  de 3 ani, începând cu data de 15 iulie 2014, ca urmare a 

promov rii concursului de ocupare a posturilor de conducere vacante  organizat în 
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perioada 28.03-25.06.2014 (Hot rârea nr. 743/03.07.2014 a Sec iei pentru Judec tori 

a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 Datorit  acestui din urm  fapt a devenit vacant un post de judec tor ce a fost 

ocupat, începând cu 1.10.2014 prin transferul unui judec tor de la Judec toria 

Bistri a, conform Hot rârii Sec iei pentru judec tori a CSM nr. 891/16.09.2014, 

modificat  prin Hot rârea nr. 989/23.09.2014. 

 Rezult , prin urmare c  în cea mai mare parte a anului 2014 la tribunal i-au 

desf urat activitatea 19 judec tori (unul fiind deta at la Ministerul Justi iei), dintre 

care 5 cu func ii de conducere. 

 În ceea ce prive te personalul auxiliar de men ionat este faptul c , în luna 

aprilie 2014, prin Ordinul Ministrului Justi iei nr. 1420/C/11.04.2014 (rezervat pentru 

absolven ii colii Na ionale de Grefieri, promo ia 2013-2014) a fost suplimentat  

schema de personal a tribunalului cu un post de grefier gradul II, care a fost ocupat de 

un absolvent SNG începând cu data de 15.04.2014.  

 De asemenea, ca urmare a pension rii titularei, s-a vacantat, în luna mai 2014,  

postul de prim-grefier al tribunalului, care a fost ocupat, prin concurs, începând cu  

5.05.2014, dar i un post de grefier cu studii medii, ca urmare a transferului. 

 La nivelul Departamentului Economico-Financiar i Administrativ a devenit 

vacant, prin pensionare, 1 post de func ionar public la Biroul Local de expertize, care 

a fost ocupat, prin concurs, la data de 01.04.2014 i  înc  unul, tot ca urmare a 

pension rii, pentru acesta din urm  fiind întreprinse demersuri în vederea 

transform rii (referent, clasa III) în post de func ionar public cu studii superioare 

(consilier, clasa I). 

  De asemenea, în luna septembrie 2014 a r mas neocupat i un post de ofer-

personal conex, ca urmare a demisiei, la sfâr itul anului situa ia fiind urm toarea: 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. 
posturi - 
schema 

aprobat   

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 
vacante 

1 JUDEC TORI 21 21 0 
2 ASISTEN I JUDICIARI 4 4 0 

studii 
superioare 16 16 0 

3 
GREFIERI 

studii medii 13 12 1 



 
 

18 

studii 
superioare 1 1 0 

4 

GREFIERI 
STATISTICIENI studii medii 0 0 0 

5 INFORMATICIENI 5 5 0 
6 GREFIERI ARHIVARI 3 3 0 
7 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 
8 AGEN I PROCEDURALI 2 2 0 
9 APROZI 2 2 0 

10 OFERI 4 3 1 
11 FUNC IONARI PUBLICI 8 7 1 
12 PERSONAL CONTRACTUAL 4 4 0 

  TOTAL 84 81 3 
 

Judec toria Bistri a 

          La începutul anului 2014, schema de personal a judec toriei cuprindea un 

num r total de 57 de posturi din care: 20 de posturi de judec tor, 34 posturi de 

grefier (dintre care 29 grefieri de edin , 4 grefieri arhivari i un registrator), 2 agen i 

procedurali u un ofer, toate posturile fiind ocupate.  

 La data de 01.01.2014 a devenit vacant postul aferent func iei de 

vicepre edinte al Judec toriei Bistri a, care a fost ocupat de abia  începând cu data de 

01 septembrie 2014 ca urmare a concursului de ocupare a posturilor de conducere 

vacante organizat în perioada 28.03-25.06.2014 (Hot rârea nr. 744/03.07.2014 a 

Sec iei pentru Judec tori a Consiliului Superior al Magistraturii), iar la 15 ianuarie 

2014 i un post de execu ie prin promovarea efectiv  a unui judec tor la tribunal 

(Hot rârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1325/10.12.2013). 

 De asemenea, s-a dispus delegarea unui judec tor de la Judec toria Bistri a la 

Judec toria Beclean, pe o perioad  de 6 luni, începând cu 01.04.2014 (Decizia nr. 

166/26.03.2014 a Cur ii de Apel Cluj, delegarea prelungit  ulterior pentru alte 6 luni,  

conform Deciziei nr. 445/16.09.2014 a Cur ii de Apel Cluj. 

 Alte 2 posturi  de judec tor au devenit vacante, în luna iulie 2014, ca urmare a 

promov rii unui judec tor la Tribunalul Alba ( Hot rârea CSM- Plen nr. 741/2014), 

dar i a transferului altui judec tor la Judec toria Drobeta Turnu Severin (Hot rârea 

CSM –Sec ia pentru judec tori nr. 578/29.05.2014), posturi care au fost ocupate, prin 

numire, începând cu 15 iulie 2014, a 2 judec tori stagiari (Hot rârea Plenului C.S.M 

nr. 881/03.07.2014). 
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 În fine, la data de 1 octombrie 2014 a devenit vacant  func ia de pre edinte a 

judec toriei, ca urmare a transferului fostului pre edinte la Tribunalul Bistri a-

ud, concomitent cu eliberarea din func ia de conducere de inut  (Hot rârea nr. 

891/16.09.2014 a Sec iei pentru Judec tori a Consiliului Superior al Magistraturii). 

           În ceea ce prive te personalul auxiliar, la data de 11.04.2014, a fost 

suplimentat  schema de personal a Judec toriei Bistri a cu 1 post de grefier gradul II 

cu studii superioare juridice, alocat absolven ilor SNG, conform OMJ nr. 

1420/C/11.04.2014, post ce a fost ocupat doar la sfâr itul anului 2014.  

 De asemenea, la data de 01.07.2014, a devenit vacant un post de grefier cu 

studii medii ca urmare a numirii, prin transfer, a titularei în func ia de grefier treapta I 

pe perioad  nedeterminat  la Judec toria Dej i deta area pe o perioad  de 6 luni la 

Judec toria Cluj-Napoca. Postul a fost ocupat temporar prin numirea unui grefier 

treapta II, pe durat  determinat , la Judec toria Bistri a i care a fost deta at, cu 

aceea i dat , pe o perioad  de 6 luni la Tribunalul Specializat Cluj (Decizia Cur ii de 

Apel Cluj nr. 364/11.07.2014). 

 De asemenea, în luna iunie 2014, a devenit vacant prin decesul titularului i 

postul de ofer, astfel c , la sfâr itul anului 2014, situa ia de personal la Judec toria 

Bistri a era urm toarea: 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. 
posturi - 
schema 

aprobat   

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 
vacante 

1 JUDEC TORI 20 19 1 
studii superioare 24 24 0 

2 GREFIERI studii medii 6 6 0 
3 GREFIERI ARHIVARI 4 4 0 
4 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 
5 AGEN I PROCEDURALI 2 2 0 
6 OFERI 1 1 0 

  TOTAL 58 57 1 
  

Judec toria N ud 

          La începutul anului 2014, schema de personal a judec toriei cuprindea un 

num r total de 25 de posturi din care: 7 posturi de judec tor, 13 posturi de grefier 
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(dintre care 11 grefieri de edin i 2 registratori), 1 agent procedural, 2 aprozi i un 

ofer, toate posturile fiind ocupate.  

 La data de 01.01.2014 a încetat, prin ajungerea la termen, mandatul de 

pre edinte al Judec toriei N ud, func ie ce a fost exercitat  de un judec tor, prin 

delegare începând cu 15.01.2014 i pân  la ocuparea func iei, prin concurs sau 

examen, în condi iile legii, dar nu mai mult de 6 luni (Hot rârea nr. 23/15.01.2014 a 

Sec iei pentru Judec tori a Consiliului Superior al Magistraturii), delegare ce a fost 

ulterior prelungit  cu înc  6 luni prin Hot rârea nr. 701/03.07.2014 a Sec iei pentru 

Judec tori a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 De asemenea, alt judec tor a fost ini ial delegat la Judec toria Constan a, 

pentru o perioad  de 6 luni, începând cu 01.01.2014 (Hot rârea Sec iei pentru 

judec tori a CSM nr. 1058/03.12.2013), iar ulterior transferat la aceast  instan  

(Hot rârea Sec iei pentru judec tori a CSM nr. 223/25.02.2014). 

 În fine, un alt post de judec tor a r mas vacant, începând cu data de 1.12.2014, 

ca urmare a transferului unui judec tor la Judec toria Br ila ( Hot rârile Sec iei 

pentru judec tori a CSM nr. 1099/21.10.2014 i nr. 1156/06.11.2014) i având în 

vedere c  un judec tor este în continuare suspendat din func ie rezult  c , în cea mai 

mare parte a anului 2014, la Judec toria N ud i-au desf urat activitatea 5 

judec tori. 

 În ceea ce prive te personalul auxiliar, conex i contractual nu au existat 

fluctua ii astfel c , la sfâr itul anului 2014, sub aspectul schemei de personal a 

Judec toriei N ud, situa ia era urm toarea: 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. 
posturi - 
schema 

aprobat   

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 
vacante 

1 JUDEC TORI 7 5 2 
studii superioare 3 3 0 

2 GREFIERI studii medii 8 8 0 
3 GREFIERI REGISTRATORI 2 2 0 
4 AGEN I PROCEDURALI 1 1 0 
5 APROZI 2 2 0 
6 OFERI 1 1 0 
7 PERSONAL CONTRACTUAL 1 1 0 

  TOTAL 25 23 2 
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Judec toria Beclean 

          La începutul anului 2014, schema de personal a judec toriei cuprindea un 

num r total de 15 de posturi din care: 4 posturi de judec tor, 8 posturi de grefier 

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

de personal contractual, toate posturile fiind ocupate.  

 Pe tot parcursul anului 2014 conducerea instan ei a fost asigurat  prin 

delegarea unui judec tor în func ia de pre edinte, prin Hot rârile nr. 12/15.01.2014 i 

981/23.09.2014 a Sec iei pentru Judec tori a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 Situa ia Judec toriei Beclean a continuat s  fie una special i în anul 2014 

datorit  faptului c , începând cu 22.01.2014 i respectiv 12.02.2014 raporturile de 

munc  a dou  judec toare au fost suspendate, la cerere, în vederea acord rii 

concediului pentru cre terea i îngrijirea copilului în vârst  de pân  la 1 an(Deciziile 

nr.53/28.01.2014 i nr. 86/17.02.2014   ale Cur ii de Apel Cluj). 

 În aceste condi ii, fiind evident c  instan a nu poate func iona cu doar 2 

judec tori s-a recurs la solu ia deleg rii unui judec tor de la judec toria Bistri a, ce a 

fost prelungit  întrucât, începând cu data de 29.10.2014 i pân  cel târziu la data de 

29.11.2015, s-a dispus suspendarea raportului de munc  a uneia dintre cele 2 

judec toare, la cerere, în vederea acord rii concediului f  plat  pentru  cre terea i 

îngrijirea copilului în vârst  de pân  la 2 ani, conform Deciziei nr. 498/30.10.2014 a 

Cur ii de Apel Cluj. 

    De i suspendarea raportului de munc  a celeilalte judec toare a fost ridicat  la 

data de 12.11.2014 prin Decizia nr. 478/17.10.2014 a Cur ii de Apel Cluj, în absen a 

prelungirii deleg rii judec torului de la Judec toria Bistri a cel pu in pân  la data de 

29.11.2015, la Judec toria Beclean r mân doar 2 judec tori, întrucât cel de al treilea a 

fost numit în func ia de pre edinte la Judec toria Câmpulung, jude ul Suceava.                                  

 În ceea ce prive te personalul auxiliar, conex i contractual nu au existat 

fluctua ii astfel c , la sfâr itul anului 2014, sub aspectul schemei de personal a 

Judec toriei Beclean situa ia era urm toarea: 
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Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. 
posturi - 
schema 

aprobat   

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante 

1 JUDEC TORI 4 4 0 
studii superioare 4 4 0 

2 GREFIERI studii medii 2 2 0 
3 GREFIERI ARHIVARI 2 2 0 
4 AGEN I PROCEDURALI 1 1 0 
5 APROZI 1 1 0 
6 PERSONAL CONTRACTUAL 1 1 0 

  TOTAL 15 15 0 
 

 
P r o b l e m e   d e   m a n a g e m e n t   a l   i n s t a n  e i 

 

 Principalele probleme de management al instan ei s-au manifestat în planul 

resurselor umane, dar i al celor materiale. 

 Sub primul aspect trebuie men ionat, în primul rând, faptul c , pe parcursul 

anului 2014, date fiind func iile vacante atât la nivelul tribunalului, cât i al 

judec toriilor, s-a impus g sirea unor solu ii care s  asigure func ionarea în cele mai 

bune condi ii a tuturor instan elor. 

 Astfel, la începutul anului 2014, la tribunal, a devenit vacant  func ia de 

vicepre edinte i având în vedere importan a acestei func ii în organizarea 

administrativ-judiciar  a activit ii instan ei s-a recurs, ini ial, la solu ia deleg rii, 

postul fiind ulterior ocupat prin  numire. 

 La acela i moment de referin  era vacant i postul aferent func iei de 

pre edinte al Judec toriei N ud i la aceast  instan  recurgându-se la delegare. 

 Judec toria Beclean era condus  înc  din anul 2013 prin delegare, iar dup  

publicarea deciziei Cur ii Constitu ionale nr.176/2014, în lipsa unui alt judec tor care 

 îndeplineasc  cerin a de vechime, a fost delegat în func ia de pre edinte acela i 

judec tor, de i, cumulat, delegarea sa dep ise deja 1 an. 

 Nici la Judec toria Bistri a echipa de conducere nu a fost complet  pe tot 

parcursul anului 2014 întrucât, în perioada 1 ianuarie - 1 septembrie 2014,  a fost 

vacant  func ia de vicepre edinte, dup  ocuparea c reia au devenit vacante posturile 

aferente func iilor de pre edinte i respectiv pre edinte al sec iei penale. De altfel, din 
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luna octombrie 2014, dar i în prezent, conducerea administrativ  a Judec toriei 

Bistri a este asigurat  de vicepre edinte, care exercit i atribu iile pre edintelui. 

 În contextul celor ar tate mai sus apreciem c  se impune cu necesitate 

regândirea modului de organizare i desf urare a concursurilor de promovare în 

func ii de conducere, în sensul simplific rii acestuia, pentru înl turarea re inerilor 

judec torilor de a participa la astfel de concursuri. 

 De asemenea, s-ar impune chiar modific ri legislative referitoare la durata 

mandatului sau la condi iile de vechime cerute pentru fiecare func ie, inclusiv la 

posibilitatea unor derog ri, pentru a se asigura ocuparea func iilor de conducere i la 

instan ele mici, de tranzit i neatractive, dar i eventuale reglement ri având în vedere 

faptul c  aceste concursuri sunt din ce în ce mai mult folosite în locul transferului, 

pentru a se ajunge la instan a dorit , impunând modific ri corespunz toare ale 

schemelor de personal. 

 O situa ie aparte, în ceea ce prive te num rul de judec tori, a reprezentat-o cea 

de la Judec toria  Beclean i care, de i a ap rut în cursul anului 2013, s-a perpetuat i 

în anul 2014 i va continua i în anul 2015. 

 Astfel, de i toate cele 4 posturi de judec tori din schema de personal a acestei 

instan e au fost ocupate pe tot parcursul anului 2014, ca urmare a suspend rii 

raporturilor de munc  a 2 judec toare pentru cre terea copilului mai mic de 1 an i, 

ulterior, de 2 ani a existat riscul ca activitatea acestei instan e s  fie serios perturbat  

în condi iile în care r mâneau doar 2 judec tori. 

 În aceste condi ii, s-a recurs la solu ia deleg rii unui judec tor de la Judec toria 

Bistri a, ce a fost prelungit  întrucât, de i suspendarea raportului de munc  a uneia 

dintre cele 2 judec toare a fost ridicat  la data de 1 ianuarie 2015 la Judec toria 

Beclean ar fi r mas doar 2 judec tori, întrucât cel de al treilea a fost numit în func ia 

de pre edinte la Judec toria Câmpulung, jude ul Suceava.   

 În ceea ce prive te personalul auxiliar probleme serioase determinate de 

fluctua ia acestuia au ap rut la nivelul tribunalului, unde au devenit vacante, prin 

pensionare, 2 posturi de grefier cu studii medii, ce au fost ocupate de 2 grefieri 

numi i, ini ial pe perioad  determinat . 
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 Prin urmare, din cele 4 posturi de grefier, vacante temporar, au putut fi ocupate 

doar 2, celelalte 2 ar tate mai sus devenind vacante în perioada în care, din lipsa 

fondurilor bugetare, s-a sistat ocuparea tuturor posturilor vacante de personal auxiliar. 

 Mai mult, cei 2 grefieri numi i pe perioad  determinat , ca de altfel i ceilal i 2 

care au fost în cele din urm  fixa i pe posturile vacante, nu aveau nici o experien  în 

aceast  profesie i nu urmaser  nici cursurile SNG, astfel c  preg tirea profesional  

concret  a acestora a revenit judec torilor cu care ace tia au intrat în edin  de 

judecat i celorlal i grefieri. 

 De altfel, de mul i ani tribunalul a preg tit „la locul de munc ” numero i 

grefieri care proveneau din  alte localit i i care, în cele din urm , s-au transferat la 

instan e ce î i desf oar  activitatea în localit ile lor de domiciliu. 

 În acest context este salutar  modificarea Regulamentului privind organizarea 

i desf urarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instan ele 

judec tore ti i a parchetelor de pe lâng  acestea aprobat prin Hot rârea Plenului 

CSM nr.126/2007 potrivit  c reia concursul pentru posturile vacante de grefier se 

poate desf ura doar dac  posturile vacante nu au fost ocupate în urma concursurilor 

de promovare la instan e sau parchete superioare. 

mâne îns  în continuare insuficient  schema de personal auxiliar a 

tribunalului, chiar dac  aceasta cuprinde un num r de 29 grefieri, f  grefierul 

statistician, cel registrator i cei 3 grefieri arhivari. 

Astfel, dintre ace tia 3 desf oar  activit i de dactilografiere, unul a fost 

repartizat la arhiva separat  înfiin at  pentru cauzele din materia insolven ei, 1 grefier 

func ioneaz  efectiv în cadrul compartimentului registratur , 1 grefier asigur  

activitatea de secretariat pentru pre edintele instan ei i unul îndepline te func ia de 

prim grefier, neparticipând la edin ele de judecat . Unuia dintre grefierii cu activit i 

de dactilografiere i-au fost stabilite atât atribu ii privind aplicarea apostilei, cât i 

referitoare la comunicarea actelor de procedur  în str in tate. 

Totodat , din cauza lipsei grefierilor de edin ,  grefierii efi de sec ie din 

cadrul sec iilor  I civil i a II-a civil  de  contencios administrativ i fiscal  particip  

la edin e de judecat , contrar prevederilor Regulamentului de ordine interioar  a 

instan elor judec tore ti, a a cum au fost modificate prin Hot rârea CSM nr. 79/2014, 

iar grefierul ef de sec ie penal   efectueaz  toate actele compartimentului de 
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execut ri penale. În egal  m sur , unul dintre grefier desf oar i activitatea din 

cadrul compartimentului de execut ri civile, pe lâng edin ele de judecat  stabilite 

de judec torul la care este arondat, f  a fi degrevat de alte atribu ii. 

Drept consecin , tribunalul dispune efectiv de 19 grefieri de edin  

(excluzând grefierii efi de sec ie), raportul real dintre num rul  grefierilor de edin  

i cel al judec torilor (pe schem ) fiind de 0,86, astfel c  num rul lor este total 

insuficient fa  de num rul de judec tori, admi ând c  trebuie alocat cel pu in 1 

grefier fiec rui judec tor. 

În aceste condi ii, este dificil  asigurarea continuit ii grefierului pe complet i 

respect rii dezideratului noilor coduri de procedur  de scurtare a duratei proceselor 

atât în materie civil , cât i în materie penal .  

Totodat , pentru derularea în bune condi ii a procedurii prealabile în materie 

civil  ar fi necesar  alocarea a câte unui grefier la fiecare sec ie civil , care s  se 

ocupe exclusiv de aceast  faz  a procesului. 

 Întrucât, între timp a devenit vacant un post de ofer i având în vedere c  la 

tribunal exist  2 autoturisme i 4 posturi de ofer r mâne de analizat în ce m sur  este 

oportun ca postul vacant s  fie transformat într-un post de grefier, chiar cu studii 

medii. 

 Sub aspectul resurselor materiale i anul 2014 s-a caracterizat prin 

subfinan area activit ii instan elor judec tore ti, structura bugetului, prin compara ie 

cu anul anterior, fiind urm toarea: 

Titlul 
Solicitat prin proiect 

buget Buget aprobat initial Rectificare  Buget final aprobat  
Anul 2014 12.893.000 2.171.300 125.098 2.296.398 

Cap.61.01 Ordine publica  
si siguran  nationala 12.403.000 1.755.300 113.447 1.868.747 

Titlul II-Bunuri si servicii 1.303.000 755.300 113.447 868.747 
din care: reparatii curente 175.000 0 15.000  15.000 
Titlul XII - Active 
nefinanciare 11.100.000 1.000.000 0 1.000.000 

Anul 2013 15.877.000 1.818.100 564.349 2.382.449 

Cap.61.01 Ordine publica  
si siguran  na ionala 15.457.000 1.576.100 375.597 1.951.697 

Titlul II -Bunuri si servicii 1.472.000 576.100 310.597 886.697 
din care: reparatii curente 214.000 0 14.840 14.840 
Titlul XII- Active 
nefinanciare 13.985.000 1.000.000 65.000 1.065.000 
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 De men ionat este faptul c , la fel ca i în anul 2013, suma de 15.000 prev zut  

la repara ii curente a provenit din economii, prin virare între aliniate. 

 Lipsa resurselor necesare a dus nu doar la imposibilitatea moderniz rii 

infrastructurii, dar i a efectu rii unor lucr ri curente, de între inere i de dotare a 

instan elor cu logistica necesar  desf ur rii activit ii, fiind g site solu ii alternative 

ar tate la sec iunea I.2. 

 De asemenea, de i noile coduri implic  cheltuieli mai mari cu consumabilele 

sumele alocate au r mas acelea i, iar eventualitatea intr rii în vigoare a dispozi iilor 

legale privind cercetarea proceselor în camera de consiliu las  pe umerii conducerii 

instan elor problema g sirii de solu ii, f  a avea i fondurile necesare.     

                           

I n f r a s t r u c t u r a    i   c a p a c i t a t e a   i n s t i t u  i o n a l     

a  i n s t a n  e i 

 

             La nivelul capacit ii administrative disfunc iile au ap rut, în timp, la toate 

instan ele din raza tribunalului, sediile în care î i desf urau activitatea devenind total 

improprii. S-au g sit solu ii optime de rezolvare, prin realizarea unor loca ii, sedii noi 

pentru tribunal, Judec toria Bistri a i Judec toria N ud, în cadrul unui proces 

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

             Din aceste sedii î i men ine standardul de acoperire a nevoilor de spa iu, doar 

sediul Judec toriei N ud, de i i la aceast  instan  au început s  apar  situa ii care 

au impus i înc  mai reclam  repara ii de urgen . 

 Astfel, în primele 9 luni ale anului 2014, s-a intervenit pentru rezolvarea 

defectelor accidentale ale sistemului de securitate la incendiu, efrac ie i a centralei 

telefonice. De asemenea, au fost par ial reparate i în mare parte înlocuite accesoriile 

de închidere-deschidere ale tâmpl riei din profile de aluminiu de pe fa ada principal , 

din zona de acces al publicului, de la parterul cl dirii, defecte. Contravaloarea 

lucr rilor totale de repara ii efectuate la Sediul Judec toriei N ud, în anul încheiat, 

este de 5,99 mii lei, fa  de suma solicitat  de 37,5 mii lei.  

            Din p cate, din cauza lipsei fondurilor necesare, nu a putut fi  rezolvat  

problema placajelor interioare din granito-gresie desprinse din stratul suport (pere i i 
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stâlpi)  din  s lile  de  judecat  1  i  2,  cât  i  din  holurile  de  la  parter  i  etajul  I  ale  

cl dirii, de i acestea reclam  repara ii înc  din anul 2012.  

 Mai trebuie men ionat c  tot la N ud, în administrarea tribunalului, se afl i 

corpul A al fostului sediu al judec toriei, ce a fost închiriat Prim riei N ud i în 

care func ioneaz  Biblioteca or eneasc . Întrucât imobilul se afl  într-o stare 

avansat  de degradare i nu mai este necesar instan ei, tribunalul i-a dat avizul 

favorabil pentru trecerea acestuia în domeniul public al ora ului N ud, în acest sens 

fiind adoptat  Hot rârea Consiliului Local N ud din 27 iunie 2013, procedura 

legal  de preluare fiind în curs de desf urare. 

 La Palatul de Justi ie Bistri a, unde î i desf oar  activitatea Tribunalul 

Bistri a-N ud i Judec toria Bistri a, au fost solicitate în anul 2014 fonduri pentru 

repara ii curente în sum  de 189,0 mii lei, îns  au fost alocate doar 7,52 mii lei. Din 

aceast  sum  s-a reu it repararea co ului de fum de la centrala termic , prin stoparea 

emana iei de gaze arse în biroul de grefieri 131 de la etajul III, birou traversat de 

respectivul co , repararea sistemului de securitate la incendiu, efrac ie i repara ia 

sta iei de chemare.    

 La cl direa Judec toriei din Beclean, în luna februarie 2014 s-a reparat 

sistemul de securitate la incendiu i efrac ie, costul repara iei fiind  în sum  de  0,53 

mii lei. 

         De altfel, în total pentru tribunal i instan ele arondate în anul 2014 a fost 

solicitat  pentru fondul de repara ii curente suma de 235,5 mii lei, din care a fost 

alocat  o sum   de doar 15,00 mii lei. 

 O deficien  major  cu care ne-am confruntat în anul 2014, preluat  înc  din 

anii anteriori, care se men ine în continuare, o reprezint  faptul c  spa iile în care î i 

desf oar  activitatea Tribunalul Bistri a-N ud i Judec toria Bistri a au devenit 

insuficiente pentru cele dou  instan e. 

 Astfel, la data proiect rii actualului Palat de Justi ie, nu s-a putut prevedea 

amploarea modific rilor de ordin legislativ i nici cre terea continu  a procesualit ii. 

De i la data configur rii cl dirii i chiar la preluarea în folosin  a imobilului,  spa iul 

era destul de generos i corespunz tor nevoilor  instan ei, din  perspectiva aplic rii  

noilor  dispozi ii  de procedur , el se dovede te absolut insuficient.  
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            Una dintre problemele stringente este num rul insuficient de birouri  pentru 

judec tori, personal auxiliar i personal administrativ. Toate birourile  i spa iile 

existente sunt utilizate, iar în momentul în care se vor ocupa  posturile din schem  

(de judec tori i grefieri), precum i în perspectiva supliment rii schemelor de 

personal, nu vor exista spa ii pentru amenajarea unor astfel de birouri. 

 De asemenea, tribunalul i Judec toria Bistri a se confrunt  cu problema 

inexisten ei unor s li care s  poat  avea destina ia de camer  de consiliu. De i a 

mas pu in timp pân  la data de 1 ianuarie 2016 când vor  intra în vigoare 

prevederile Noului Cod de procedur  civil   cu privire la cercetarea procesului în 

camera de consiliu, nici una din instan ele care î i  desf oar  activitatea în Palatul de 

Justi ie din Bistri a nu sunt în m sur  s  amenajeze astfel de spa ii. În prezent, atât 

tribunalul cât i judec toria dispun doar de câte trei s li de edin , care nu vor putea 

fi  folosite ca i camere de consiliu în condi iile în care dezideratul noilor prevederi 

procesuale este de a se asigura celeritatea i continuitatea procesului.  De vreme ce 

21 de judec tori dispun doar de 3 s li de judecat , este greu de imaginat cum se vor 

putea pune în practic  dispozi iile art.241 din Noul Cod de procedur  civil  

referitoare la acordarea  termenelor de la o zi la alta. 

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

strare nu este expirat) f   precedent, în condi iile în care volumul de activitate al 

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

înregistreze un num r de 10.456 dosare noi, mai mult decât dublu fa  de anul 2008, 

când s-au înregistrat 4.749 de dosare. Este adev rat c  în ultimii doi ani a avut loc o 

oar  sc dere a num rului dosarelor nou intrate, la 9.288 în anul 2013 i 6280 în 

2014,  îns  aceast  împrejurare nu conduce la înl turarea situa iei dificile a arhivei, 

de vreme ce  spa iile de p strare a dosarelor tribunalului au fost proiectate în anul 

1995, când volumul de activitate al acestei instan e nu trecea de 1.000 de dosare pe 

an.  

          În mod similar, volumul de activitate  al Judec toriei Bistri a a fost în continu  

cre tere, ajungând ca în anul 2013 s  se înregistreze 12.594 de dosare noi ,iar în anul 

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

 Problema p str rii dosarelor în arhivele curente s-a acutizat la nivelul ambelor 

instan e odat  cu intrarea în vigoare a Noului Cod de procedur  civil , fiind necesar   
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strarea distinct  a dosarelor aflate pe rol,  în func ie de legea aplicabil . Cu toate 

, în noiembrie 2013, arhiva curent  a tribunalului a fost extins  cu o înc pere de 

17,0 mp, situa ia s-a rezolvat doar temporar. În perspectiva urm toare, cu u urin  se 

poate anticipa necesitatea asigur rii unor spa ii suplimentare pentru scopul ar tat. 

 Pentru rezolvarea necesit ilor stringente semnalate mai sus, dup  o analiz  

atent  a situa iei existente, s-a ajuns la concluzia c  cea mai bun  solu ie ar fi 

extinderea cl dirii. 

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

nr.2782/28.11.2014 privind necesitatea i oportunitatea extinderii Palatului de Justi ie 

Bistri a, prin care s-a propus construirea unui corp de cl dire lâng  cea existent , cu o 

valoare estimat  de 5.500.000 lei, cu urm toarele date constructive:  

                 Regim de în ime D+P+3E; 

                 Aria construit    =     250 mp 

                 Aria desf urat  =  1.200 mp.      

               Aceast  not  de fundamentare a fost aprobat  de Ministerului Justi iei 

urmând ca suma necesar  realiz rii investi iei s  fie asigurat  prin programul 

“Priorit i Investi ii Publice 2015”, pentru domeniul Justi ie, al Ministerului 

Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice.                  

                Dintre toate instan ele din raza de competen  a Tribunalului Bistri a-

ud, doar sediul Judec toriei Beclean nu asigur  condi ii normale de desf urare 

a activit ii pentru judec tori i personalul auxiliar pe de o parte, iar pe de alt  parte, 

pentru justi iabilii care se adreseaz  acestei instan e. 

Pe baza analizei f cute de conducerea tribunalului privind asigurarea unei 

loca ii corespunz toare desf ur rii actului de justi ie, s-a constatat c  actualul sediu 

este impropriu, iar investi ii în amenajare nu sunt oportune, atât pentru c  elementele 

de construc ie nu permit o adaptare corespunz toare, iar investi ia nu i-ar atinge 

scopul, cât i pentru c  loca ia a intrat în procedura Legii nr.10/2001, fiind 

revendicat  de fostul proprietar. 

Concluzia a fost c , edificarea unui nou sediu este cea mai bun  solu ie pentru 

asigurarea unui act de justi ie de calitate i a evit rii riscului punerii în pericol a 

personalului i a integrit ii bunurilor. În realizarea noii investi ii s-au început 

demersurile în anul 2007, în luna aprilie 2009 a fost demarat  licita ia de proiectare 
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ce a fost finalizat  în luna august 2009, s-a întocmit proiectul tehnic i detaliile de 

execu ie i au fost înaintate spre aprobare Consiliului Tehnico - Economic din cadrul 

Ministerului Justi iei, lucr rile începând la data de 31 octombrie 2011, în baza 

contractului de execu ie nr.1.932/20.10.2011. 

Pe parcursul derul rii contractului au ap rut numeroase probleme, inclusiv 

necesitatea efectu rii unor lucr ri suplimentare, neincluse în contractul ini ial, 

determinate de constatarea c , la adâncimea prev zut  în proiect, terenul nu era 

corespunz tor din punct de vedere geotehnic, impunându-se adâncirea s turii i 

realizarea unei perne de balast, optându-se pentru aplicarea procedurii prev zut  în 

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

anun  prealabil de participare. Lucr rile suplimentare în cauz , dup  derularea 

procedurii de negociere direct  cu executantul, au fost executate i achitate acestuia 

în luna martie 2014, în sum  de 67.324,56 lei. 

De asemenea, de la începutul investi iei pân  la data de 31.12.2014 execu ia 

lucr rilor a fost întrerupt  temporar pe mai multe perioade de timp din lipsa 

fondurilor bugetare, totalul întreruperilor fiind de 490 zile.                                                   

La data de 31.12.2014, stadiul fizic atins, reprezint  realizarea suprastructurii 

obiectivului pân  la cota +15,70 m (cota de sub acoperi ), executarea închiderilor i a 

pere ilor de compartimentare de la parter în propor ie de 95% i a celor de la etajul I 

60%. Din punct de vedere valoric, stadiul fizic este realizat în propor ie 16,94%.                                             

 Din cauza aloca iilor bugetare insuficiente termenul de punere în func iune 

(PIF), stabilit ini ial pentru data de 30.04.2014, nu a  putut fi respectat, motiv pentru 

care s-a solicitat translatarea acestuia pentru data de 31.12.2015. Îns , în condi iile în 

care pentru anul bugetar 2015 s-a alocat suma de numai 1.000.000 lei, fa  de un rest 

de finan at la 01.01.2015 de 15.168.687 lei, nu se va reu i finalizarea investi iei nici  

la noul termen propus.  

 Cu privire la logistica tribunalului i a instan elor arondate, înc  din anul 2013 

au ap rut probleme la nivelul aparaturii informatice, al aparaturii de multiplicare i 

consumabile. Utilizarea aplica iei ECRIS precum i, în general, nevoile de utilizare a 

aparaturii informatice, impun dot ri cu aparatur  pentru fiecare persoan , îns  

constrângerile bugetare au determinat lipsa de fonduri pentru achizi ia de unit i de 

calculatoare, monitoare, imprimante sau multifunc ionale. 
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 Mai mult, m surile de reducere a cheltuielilor publice au afectat i bugetul 

tribunalului astfel c  în anul 2010 s-a ra ionalizat folosirea imprimantelor din dotarea 

grefierilor instalându-se câte o singur  imprimant  pentru fiecare sec ie a 

tribunalului, m suri similare fiind luate i la nivelul judec toriilor. În timp, aceast  

solu ie a dus la accentuarea gradului de uzur  a imprimantelor, unele dintre acestea 

nemaiputând fi reparate. Costurile privind consumabilele au r mas acelea i, întrucât 

consumul pe fiecare imprimant  a fost triplat, ap rând i disfunc ionalit i 

determinate de num rul mare de grefieri ce foloseau acela i aparat, dar i de volumul 

mare de lucr ri care necesitau imprimarea. 

 Mai mult, i multifunc ionalele de la toate instan ele au început s  dea dovad  

nu doar de uzur  moral , dar i de uzur  fizic , necesitând repara ii frecvente i 

costisitoare (spre exemplu la Judec toria N ud s-a înlocuit o pies  în valoare de 

800 lei, dup  care aparatul a mai func ionat doar 2 s pt mâni). 

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

SRL Bal  2 contracte de custodie cu numerele 334 i 335 privind 43 de imprimante 

laser Lexmark T642 DN i respectiv 7 multifunc ionale laser Lexmark X644E MFP, 

pe o durat  de 6 luni, cu condi ia comand rii cartu elor necesare direct de la 

proprietar. 

 când un calcul estimativ al costurilor aferente s-a ajuns la concluzia c  

acestea sunt egale cu cele necesare pentru folosirea echipamentelor anterioare, 

necorespunz toare calitativ, o evaluare aplicat  urmând a se face la expirarea duratei 

contractelor, când, în func ie de rezultate, acestea vor putea fi reînnoite.  

În anul 2014 a continuat utilizarea echipamentelor puse la dispozi ie de c tre 

SC Ecocart Holding SRL Bal , la tribunal utilizându-se 16 imprimante i 3 

multifunc ionale, la Judec toria Bistri a 15 imprimante i 2 multifunc ionale, la 

Judec toria N ud 7 imprimante i o multifunc ional , iar la Judec toria Beclean 5 

imprimante i o multifunc ional , fiind acoperit astfel necesarul de aparatur  de acest 

fel pentru fiecare instan . 

 Mai mult, proprietarul asigur i service-ul în modalitatea prelu rii, în termen 

de 24 de ore, a aparatului defect i a înlocuirii cu unul corespunz tor, astfel de situa ii 

petrecându-se la toate instan ele unde, într-adev r, proprietarul a trimis alte 
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imprimante func ionale sau piesele de schimb solicitate de c tre speciali tii IT, în 

locul celor defecte, în termenul prev zut din contract. 

 Cu toate acestea, r mâne în continuare în aten ie necesitatea înlocuirii treptate, 

pe m sura primirii fondurilor necesare, a calculatoarelor uzate fizic i moral, pentru a 

se ajunge la o dotare corespunz toare i sub acest aspect.  

           Aceast  problem  s-a ivit cu prilejul punerii în func iune a noilor instala ii de 

înregistrare a edin elor de judecat  constatându-se c  ascultarea înregistr rilor nu se 

putea face decât pe calculatoare pe care este instalat sistemul de operare Windows 7. 

Din cele 39 licen e Windows 7/8 transferate tribunalului i judec toriilor arondate de 

tre Ministerul Justi iei în baza contractului de furnizare nr.37/30.04.2009, a 

procesului- verbal de predare-primire nr. 90291/3/IT/21.10.2013 i a Ordinului 

Ministrului Justi iei nr.1738/C/2014 privind repartizarea activelor fixe reprezentând 

produse software (licen e perpetue) IT, deja au fost instalate licen e Windows 7 pe 5 

calculatoare de grefieri din cadrul tribunalului, împreun  cu aplica ia DUALIS pentru 

redarea i transcrierea înregistr rilor audio din s lile de judecat .  

             De asemenea, s-au instalat un num r de 4 licen e Windows 7 la biroul IT al 

tribunalului, 2 licen e la departamentul DEFA i 4 licen e pe calculatoare de 

judec tori la Judec toria Bistri a. De i licen ele de Windows 7 sunt pu ine 

comparativ cu tehnica de calcul existent , iar o parte important  dintre calculatoarele 

instan elor nu accept  acest sistem de operare, se va continua instalarea acestuia pe 

calculatoare care necesit  acest lucru. 

 Pentru o mai bun  desf urare a activit ii pe calculatoarele IBM NetVista 

primite la finalul anului 2002, s-au achizi ionat memorii suplimentare de câte 1GB 

pentru un num r de  23 calculatoare la tribunal i 15 la Judec toria Bistri a. Tot 

pentru acest tip de calculatoare au fost achizi ionate un num r de 12 monitoare LCD 

19” care au înlocuit o parte dintre monitoarele CRT existente. 

 La demisolul cl dirii func ioneaz  o înc pere în care au fost montate 4 

calculatoare primite odat  cu instala iile de înregistrare i compatibile cu acestea i în 

care grefierii sec iilor I i II civil  pot asculta înregistr rile edin elor de judecat , cu 

men iunea c  op iunea sec iei penale a fost de a r mâne cu vechea instala ie care 

permite ascultarea înregistr rilor folosindu-se calculatorul fiec rui grefier.  
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În concluzie, se poate aprecia c i anul 2014 a fost caracterizat, din punct de 

vedere material, de nealocarea sumelor necesare desf ur rii în mod corespunz tor a 

activit ii instan elor, acestea func ionând deseori în „regim de avarie”, l sându-se în 

seama conducerilor instan elor sarcina de a g si solu ii, în limitele constrângerilor 

financiare aplicate. 

 

C a l i t a t e a   a c t u l u i   d e   j u s t i  i e 
 

Ponderea hot rârilor atacate din totalul hot rârilor pronun ate. 
Indicele de desfiin are 

 

În cursul anului 2014 la nivelul sec iei I civile au fost pronun ate un num r de 

2788 de hot râri din totalul de 3622 dosare de solu ionat f  cauzele suspendate. 

Faptic în cursul acestui an au fost finalizate 3058 dosare, în cadrul acestui num r 

intrând hot rârile pronun ate la finele anului 2013 i redactate în anul 2014. 

Din totalul hot rârilor pronun ate în anul 2014, de 2788, au fost atacate un 

num r de 504 hot râri, ponderea atacabilit ii fiind de 18,07%. 

Dac  ne raport m la hot rârile finalizate în anul 2014, care puteau fi atacate 

doar în cursul acestui an, ulterior redact rii hot rârilor, ponderea atacabilit ii este 

mai mic , ea fiind de numai 16,48%. 

 La nivelul sec iei I civile, din totalul hot rârilor atacate au fost modificate sau 

desfiin ate un num r de 42 de hot râri, ceea ce procentual reprezint  1,50%, un 

procent în sc dere fa  de cel din anul precedent, ceea ce dovede te efortul 

judec torilor sec iei pentru îmbun irea acestui parametru. 

Se impune a se preciza c  în cadrul procentului de casare sunt cuprinse i 

hot rârile desfiin ate sau modificate în c ile de atac pentru motive neimputabile 

judec torilor. 

În  cadrul  Sec iei  a  II-a  civil ,  de  contencios  administrativ  i  fiscal s-au 

pronun at în anul 2014 un num r total de 4.787 hot râri, media fiind de 684 pe 

judec tor, în toate cele trei grade de jurisdic ie – fond, apel i recurs, fa  de 6.034 

hot râri în anul 2013 i 5384 hot râri în anul 2012. 
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Din totalul hot rârilor pronun ate, de 4.787, au fost atacate un num r de 1.474 

hot râri (cu apel i recurs), ponderea atacabilit ii fiind de 30,80 % fa  de 36,34 % în 

anul 2013. 

Chiar dac  aceast  pondere a sc zut cu 5,54 %, în anul 2014, se re ine totu i, 

un procent crescut de hot râri atacate cu recurs în dosarele având ca obiect „restituire 

taxe poluare”, recursuri promovate în toate dosarele în care s-au admis ac iunile, de 

tre Administra ia Jude ean  a Finan elor Publice Bistri a-N ud chiar i în 

condi iile în care s-a unificat practica judiciar  ca urmare a pronun rii deciziei de 

tre Curtea de Justi ie a Uniunii Europene de la Luxemburg, în cauza Tatu (cererea 

402/2009), prin care s-a stabilit c  taxa de poluare instituit  prin OUG 50 /2008 este 

discriminatorie pentru persoanele care achizi ioneaz  autoturisme din state ale 

Uniunii Europene.  

In practica judiciar , s-a aplicat acest principiu i în cazul taxei pentru emisiile 

poluante, instituit  prin Legea nr.9/2012. 

Din totalul hot rârilor pronun ate la nivelul Sec iei a II-a civil , de contencios 

administrativ i fiscal în anul 2014,  de 4.787, au fost desfiin ate sau modificate în 

ile de atac, un num r de 127 hot râri, indicele de desfiin are/casare/modificare fiind 

de 2,65 % fa  de 4,86 % în anul 2013. 

În materie penal , în cursul anului 2014 au fost pronun ate un num r de 

1131 hot râri penale la nivelul tribunalului, din care au fost atacate un num r de 61 

hot râri, ceea ce reprezint  un procent de 5,40%. 

Ca urmare a exercit rii c ilor de atac au fost desfiin ate sau modificate un 

num r de 29 hot râri indicele de casare fiind de 2,56%, solu iile de reformare 

datorându-se, în principal, noilor dispozi ii legale în materia penal , intrate în vigoare 

la data de 1 februarie 2014. 

 

D u r a t a   d e   s o l u  i o n a r e   a   c a u z e l o r 

Din analiza datelor statistice privitoare la durata de solu ionare a cauzelor 

rezult , în concret, c  la nivelul sec iei I civile din totalul celor 3058 dosare finalizate 

în cursul anului 2014, un num r de 1228 dosare, reprezentând un procent de 40%, au 

avut o durat  de solu ionare cuprins  între 0 i 6 luni, 1499 dosare, reprezentând un 

procent de 49%, au fost solu ionate într-un interval cuprins între 6 i 12 luni, 186 
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dosare, reprezentând un procent de 6%, au fost solu ionate într-un interval cuprins 

între 1 i 2 ani, 113 dosare, reprezentând un procent de 4%, au fost solu ionate într-un 

interval cuprins între 2 i 3 ani, în timp ce 32 dosare, reprezentând 1%, au dep it 

durata a 3 ani de zile. 

Detaliat pe gradele de jurisdic ie situa ia este urm toarea: în fond au fost 

finalizate 2517 dosare din care 846 dosare într-un interval cuprins între 0 – 6 luni; 

1387 dosare într-un interval cuprins între 6 – 12 luni, 154 dosare într-un interval 

cuprins între 1 - 2 ani, 98 dosare într-un interval cuprins între 2 – 3 ani i 32 dosare 

într-o perioad  mai mare de 3 ani; în apel s-au finalizat 199 dosare din care 145 

dosare într-un interval cuprins între 0 – 6 luni; 39 dosare într-un interval cuprins între 

6 – 12 luni, 9 dosare într-un interval cuprins între 1 - 2 ani i 6 dosare într-un interval 

cuprins între 2 – 3 ani, neexistând dosare solu ionate într-o perioad  mai mare de 3 

ani; în recurs s-au finalizat 342 dosare din care 237 dosare într-un interval cuprins 

între 0 – 6 luni; 73 dosare într-un interval cuprins între 6 – 12 luni, 23 dosare într-un 

interval cuprins între 1 - 2 ani i 9 dosare într-un interval cuprins între 2 – 3 ani 

neexistând dosare solu ionate într-o perioad  mai mare de 3 ani. 

Distinct pe materii situa ia se prezint  astfel: 579 cauze civile finalizate, din 

care 392 dosare într-un interval cuprins între 0 – 6 luni; 124 dosare într-un interval 

cuprins între 6 – 12 luni, 36 dosare într-un interval cuprins între 1 - 2 ani, 26 dosare 

într-un interval cuprins între 2 – 3 ani i 1 dosar într-o perioad  mai mare de 3 ani; 

109 litigii de asigur ri sociale finalizate din care 20 dosare într-un interval cuprins 

între 0 – 6 luni; 20 dosare într-un interval cuprins între 6 – 12 luni, 17 dosare într-un 

interval cuprins între 1 - 2 ani, 26 dosare într-un interval cuprins între 2 – 3 ani i 26 

dosare într-o perioad  ce dep te 3 ani; 2155 litigii de munc  finalizate, din care 

639 dosare într-un interval cuprins între 0 – 6 luni; 1326 dosare într-un interval 

cuprins între 6 – 12 luni, 125 dosare într-un interval cuprins între 1 - 2 ani, 60 dosare 

într-un interval cuprins între 2 – 3 ani i 5 dosare într-o perioad  ce dep te 3 ani; 

215 cauze cu minori i de familie, din care 173 dosare într-un interval cuprins între 

0 – 6 luni; 29 dosare într-un interval cuprins între 6 – 12 luni, 8 dosare într-un 

interval cuprins între 1 - 2 ani, 1 dosar într-un interval cuprins între 2 – 3 ani i 4 

dosare într-o perioad  ce dep te 3 ani. 
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 Datele statistice prezentate reflect  activitatea deosebit  desf urat  de 

colectivul de judec tori ai sec iei, ajutat de personalul auxiliar de specialitate, efortul 

intens depus în scopul respect rii unei garan ii de ordin general înscris  în art. 6 din 

Conven ia European  a Drepturilor Omului i anume „termenul rezonabil”, în care 

orice persoan  are dreptul s  fie judecat . 

Principiul celerit ii procedurilor judiciare a constituit o preocupare a 

conducerii sec iei i în acela i timp a colectivului de judec tori ai sec iei, începând cu 

procedura prealabil  prev zut  de noul Cod de procedur  civil , continuând cu 

fixarea primului termen de judecat i terminând cu redactarea hot rârii, astfel încât 

înf ptuirea justi iei s  aib  loc f  întârzieri de natur  a-i compromite eficacitatea i 

credibilitatea. 

Pentru a urm ri îndeaproape fenomenul s-a realizat permanenta monitorizare a 

dosarelor aflate pe rol i identificarea cauzelor care genereaz  întârzieri ori duc pe 

alocuri la dep irea duratei rezonabile de solu ionare a litigiilor. 

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

materia litigiilor de prim  instan i mai vechi de 6 luni în apel i recurs, analizându-

se în cadrul colectivului sec iei motivele ori cauzele care au condus la dep irea 

duratei optime de solu ionare. Totodat , a fost supravegheat  activitatea de redactare 

a lucr rilor. 

În cursul anului 2014 solu ionarea multor recursuri a avut loc chiar la primul 

termen de judecat , exceptând situa iile în care au fost formulate cereri de amânare 

pentru angajare de ap tor, inclusiv de c tre 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 judiciar , 

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

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

inacceptabile întârzieri, amenzile aplicate de judec tor nereu ind s  determine 

expertul s  efectueze cu celeritate raportul de expertiz . 

În  cadrul  Sec iei  a  II-a  civil ,   de  contencios  administrativ  i  fiscal, din 

totalul cauzelor solu ionate în anul 2014 (respectiv 5559 cauze), un num r de 1.333 

cauze (23,97 %) au avut o durat  de solu ionare între 0 – 6 luni (fa  de 31 % în anul 

2013, un num r de 1.714 (30,8 %)  cauze au avut o durat  de solu ionare între 6 i 12 
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luni (fa  de 50 % în anul 2013), un num r de 2185 cauze (39,3 %) s-au solu ionat 

între 1 – 2 ani (fa  de 17 % în anul 2013), i un num r de 327 cauze (5,88 %) au avut 

o durat  de solu ionare de peste 2 ani ( fa  de 2 % în anul 2013). 

Se constat  o cre tere a duratei de solu ionare cauzat , în principal, de 

men inerea num rului mare de dosare în materia contenciosului administrativ i 

fiscal, în special cele cu obiect „restituire tax  poluare” în care s-a înregistrat un 

procent mare la durata de solu ionare între 1 – 2 ani (1856 cauze, reprezentând 56,22 

% din totalul de 3.301 cauze cu acest obiect). 

La aceasta se adaug  faptul c  în materia contencios administrativ i fiscal au 

func ionat doar trei judec tori – complete specializate pân  la data de 01.10.2014 

când un post vacant de judec tor de la Sec ia I-a civil  a fost transferat la  Sec ia a II-

a civil i repartizat în aceast  materie, , în aplicarea prevederilor art.22 alin.2 lit.b 

ind.1 din Regulamentul de ordine interioar  al instan elor de judecat , aprobat prin 

Hot.C.S.M. nr.387/2004 cu modific rile ulterioare. 

In materia litigiilor cu profesioni ti i insolven , durata de solu ionare este 

îmbun it  în anul 2014, asta i datorit  faptului c  din luna ianuarie 2014 a fost 

ocupat un post de judec tor  ce fusese repartizat sec iei înc  din anul 2013, prin 

Ordinul Ministrului Justi iei nr.501/C/29.01.2013. 

Astfel, din totalul cauzelor din materia litigii cu profesioni ti i insolven , de 

2285 cauze (1029 litigii cu profesioni ti i 1229 insolven ), s-au solu ionat 991 

cauze între 0 – 6 luni (43 %), 750  cauze între  6 – 12 luni (33 %), 329 cauze între 1 – 

2 ani (14,57 %) , iar 188 cauze (8,3 % au avut o durat  de solu ionare de peste 2 ani. 

În materie penal , în medie, durata de solu ionare a cauzelor s-a situat în 

intervalul de 0-6 luni. 

De eviden iat  este faptul c  o pondere semnificativ  a cauzelor, respectiv 

1055 dosare, reprezentând 92%, din total (în cre tere spectaculoas  fa  de anul 2013, 

cu un num r de 752 dosare), au fost solu ionate în intervalul cuprins între 0-6 luni( 

637 dosare de fond, 30 dosare în apel i 38 dosare în recurs), un procent de 8% din 

totalul dosarelor fiind solu ionate peste 6 luni (3% fiind solu ionate între 6 luni – 1 

an; 3% în intervalul 1-2 ani; 1% în intervalul 2-3 ani i 1% peste 3 ani). 

În ceea ce prive te durata sporit  de solu ionare a unor cauze de fond este de 

men ionat c  acesta este rezultatul complexit ii deosebite a unora dintre dosare, fapt 



 
 

38 

ce impune audierea unui num r mare de persoane, în special în cauzele solu ionate 

prin rechizitoriu de procurorii DNA i DIICOT (inculpa i, p i v mate i martori), 

împrejurare ce ridic  serioase probleme dat  fiind libertatea de mi care în spa iul 

european i nu numai; efectuarea unor expertize contabile de un num r restrâns de 

speciali ti care, drept consecin , sunt supraaglomera i cu lucr ri, a unor expertize 

medico-legale, a unor teste poligraf, etc., activit i care necesit  timp pentru a fi 

realizate. 

Acestea sunt i cauzele pentru care, la finele anului de referin  pe rolul 

sec iei penale a tribunalului existau un num r de 18 dosare de fond cu o vechime mai 

mare de 1 an, fa  de 19 dosare la sfâr itul anului 2013. 

În contextul celor mai sus men ionate mai este de precizat c  procedura 

camerei preliminare, institu ie nou introdus  prin dispozi iile Codului de procedur  

penal , intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014, se prefigureaz  ca fiind o cauz  

suplimentar  de tergiversare a judec rii dosarelor prin termenele stabilite i prin 

posibilitatea atac rii hot rârii adoptate în camera preliminar , motiv pentru care în 

aprecierea noastr  – se impune, fie modificarea acestei proceduri fie renun area la 

aceasta. 

 

M e c a n i s m e   d e   u n i f i c a r e   a   p r a c t i c i i   j u d i c i a r e 
l a   n i v e l u l   i n s t a n  e i 

 
Practica neunitar  este elementul care determin  nemul umiri în cadrul 

justi iabililor i reprezint  o problem  esen ial  din perspectiva vulnerabilit ii 

sistemului judiciar. 

Este de necontestat faptul c  în ultimii ani practica judiciar  a câ tigat în 

uniformitate, îns  nu se poate vorbi înc  de un caracter unitar în întregime al 

hot rârilor judec tore ti pronun ate în anumite materii (proprietate, asigur ri sociale, 

conflicte de munc , contencios administrativ i fiscal etc.), care ar fi de natur  s  

constituie o garan ie de func ionare corect i coerent  a sistemului judiciar. 

Nu poate fi neglijat nici faptul c  statul român a fost sanc ionat de Curtea 

european  a drepturilor omului i pentru lipsa de uniformitate, pentru incoeren a 

legislativ , pentru divergen ele de jurispruden . 
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În direc ia unific rii practicii judiciare, în cadrul fiec rei sec ii a tribunalului 

au fost organizate lunar întâlniri profesionale la care au participat to i judec torii. 

În cadrul acestor întâlniri, conform planific rii întocmite de pre edin ii de sec ii 

la începutul anului, au fost dezb tute problemele de practic  judiciar  întâlnite, 

practica de casare, hot râri ale CEDO i CJUE, dar i noile reglement ri legislative, 

în scopul exprim rii unor puncte de vedere asupra modului de interpretare i aplicare 

a unor norme juridice. 

Pentru a veni în sprijinul judec torilor de la toate instan ele din raza teritorial  

a Tribunalului Bistri a-N ud la nivelul sec iei I civile, în re eaua Intranet, a 

func ionat o sec iune destinat  post rii de probleme profesionale, rubric  în care 

apare materializat  problema de drept pus  în discu ie i solu ia la care s-a ajuns în 

urma dezbaterilor în cadrul colectivului. 

Aceast  sec iune este accesibil  oric rei judec torii, care poate posta pentru 

dezbatere orice problem  întâlnit  în practica sa, problem  ce urmeaz  a fi discutat  

în cadrul colectivului de judec tori ai sec iei I civile a tribunalului. 

Totodat , fiecare judec tor are acces la platforma informatic  on-line de tip 

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

profesionale. 

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

unificarea practicii judiciare i pot r spunde nevoii rapide de dezbatere a diferitelor 

probleme în condi iile noilor modific ri procedurale. 

Practica neunitar  reprezint  adesea o realitate inerent  fiec rui sistem judiciar, 

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

sursele generatoare de practic  judiciar  nu s-au diminuat i nici nu s-au îmbun it 

semnificativ, pe întreg parcursul anului 2014 s-a încercat a se evita apari ia practicii 

neunitare, c utându-se a se adopta diverse m suri i metode pentru asanarea acestui 

fenomen. 

În vederea identific rii i dezvolt rii mecanismelor care s  permit  o 

uniformizare a practicii instan elor din raza de competen , la nivelul Tribunalului 

Bistri a-N ud s-a ac ionat în urm toarele direc ii: 

1. organizarea de întâlniri profesionale lunare la nivelul fiec rei sec ii, al 

fiec rei judec torii, precum i de întâlniri profesionale trimestriale a judec torilor din 
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cadrul instan elor aflate în raza Tribunalului Bistri a-N ud. La începutul anului, în 

cadrul fiec rei sec ii s-au stabilit datele întâlnirilor profesionale lunare. 

Un prim pas în organizarea i coordonarea mecanismelor de uniformizare a 

jurispruden ei instan ei l-a constituit identificarea în concret a problemelor de drept 

care au fost solu ionate neunitar la nivelul judec toriilor din raza teritorial  a 

Tribunalului Bistri a-N ud, precum i la nivelul tribunalului. 

Problemele s-au comunicat spre studiu i analiz  fiec rei instan e, solicitându-

se transmiterea unui feed-back. 

În anul 2014, pe lâng  întâlnirile profesionale lunare, s-au organizat un num r 

de 2 întâlniri profesionale cu judec torii tuturor instan elor din raza de competen  a 

Tribunalului Bistri a-N ud. 

Întâlnirile trimestriale au constituit un prilej de identificare a unor probleme de 

practic  neunitar . Discu iile au fost consemnate într-o minut , care s-a comunicat 

fiec rei judec torii i a fost postat i în re eaua intern  a instan ei, pentru informarea 

tuturor judec torilor. 

Beneficiind  de sprijinul Cur ii de Apel Cluj, tribunalul a g zduit în anul 2014 

câte o întâlnire trimestrial  organizat   de instan a superioar   în materie civil , 

penal , de contencios administrativ i fiscal. 

2. monitorizarea aspectelor de practic  neunitar . 

În cursul anului 2014 au fost comunicate lunar Cur ii de Apel Cluj problemele 

discutate de fiecare instan  cu prilejul întâlnirilor profesionale. 

Lunar, la nivelul fiec rei instan e din raza Tribunalului Bistri a-N ud se 

întocme te de judec torul delegat referatul cuprinzând practica instan ei de control 

judiciar, care se comunic  vicepre edintelui tribunalului, fiec rui judec tor al 

sec iei/instan ei, materialul fiind discutat în cadrul colectivului de judec tori.  

Rapoartele întocmite de judec torul desemnat  la nivelul fiec rei sec ii a 

Tribunalului Bistri a-N ud i la nivelul fiec rei judec torii din raza de competen  a 

tribunalului în scopul unific rii practicii judiciare au fost comunicate lunar Cur ii de 

Apel Cluj. 

Problemele sesizate de judec toriile din raza tribunalului sunt discutate la 

nivelul sec iei competente a tribunalului, solu ia fiind discutat i comunicat  fie cu 

prilejul întâlnirilor profesionale trimestriale, fie pe parcursul anului.  
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Din fericire la nivelul tribunalului nu au existat divergen e de opinie în 

probleme de drept majore, practica neunitar  având caracter sporadic la nivelul 

sec iei a II-a civile, de contencios administrativ i fiscal,  iar în cadrul sec iei penale 

au fost identificate câteva modalit i nuan ate de aplicare a unor texte legale, f  a 

crea efecte practice asupra solu iei în sine. 

3. publicarea în re eaua intranet a tuturor materialelor care prezint  

relevan  pentru unificarea practicii judiciare (minute, materiale cuprinzând practica 

diverselor cur i de apel, hot râri ale Cur ii europene, ale CJCE, etc.) în vederea 

cunoa terii lor de c tre judec torii tribunalului i judec toriilor din raza de 

competen  a tribunalului. 

4. acordarea unei aten ii sporite form rii continue a judec torilor, care în 

cursul anului 2014 s-a realizat atât la nivel centralizat, cât i descentralizat, prin 

participarea la programele de înv mânt profesional organizate trimestrial de Curtea 

de Apel Cluj. 

5. asigurarea accesului la publica ii. 

În scopul asigur rii preg tirii profesionale i unific rii practicii judiciare s-a 

creat posibilitatea consult rii zilnice de c tre fiecare judec tor a actelor normative 

ap rute, în sistem informatic. 

La fel ca în anii anteriori fondurile b ne ti destinate achizi iei de carte au fost 

limitate, îns  cu toate acestea s-a reu it achizi ionarea a patru abonamente la revista 

Dreptul, unul pentru tribunal i câte unul pentru judec toriile din raza acestuia, iar 

prin grija Cur ii de apel  Cluj  fondul de carte al bibliotecii s-a m rit cu câteva lucr ri 

cum ar fi: Tratat de procedur  penal , Buletinul Cur ilor de Apel, Buletinul 

jurispruden ei Cur ii de Apel Cluj pentru anul 2013 etc. 

În primul trimestru al anului instan ele din raza teritorial  a Tribunalului 

Bistri a-N ud au  beneficiat i de publica iile oferite de editura Universul Juridic i 

anume: Revista Român  de Jurispruden , Revista Român  de Drept Privat i Revista 

de Executare Silit , în urma încheierii unui parteneriat cu aceast  editur . Odat  cu 

încetarea colabor rii cu editura s-a eliminat i aceast  posibilitate de achizi ionare a 

revistelor. 
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S i t u a  i a   p r e g  t i r i i   p r o f e s i o n a l e 
a   j u d e c  t o r i l o r   i   p e r s o n a l u l u i   a u x i l i a r 

 

Un act de justi ie de calitate presupune un corp de magistra i bine preg ti i 

profesional, adaptat permanent la noile realit i sociale. Pentru aceasta, formarea 

profesional  continu  reprezint  o modalitate de sporire i aprofundare a 

cuno tin elor profesionale ale fiec rui judec tor. Independen a i impar ialitatea 

judec torilor în exercitarea atribu iilor se asigur  printr-o bun  cunoa tere a 

dispozi iilor legale, a doctrinei i practicii judiciare. 

 Carta European  cu privire la Statutul judec torului prevede un “drept la 

preg tirea continu ” a judec torilor, care trebuie sa aib  în mod regulat acces la 

ac iuni de preg tire asigurate de Stat, menite s  garanteze judec torului între inerea si 

aprofundarea cuno tin elor, atât tehnice, cât i sociale si culturale. 

Statul trebuie s  vegheze ca organizarea acestor ac iuni de preg tire s  se fac  

inându-se cont de condi iile care se refer  la rolul instan ei independente, pentru a se 

garanta corespunderea con inutului ac iunilor de preg tire i a structurilor care le 

asigur  cu exigen ele de deschidere, de competen  si de impar ialitate. 

La acest moment, perfec ionarea profesional  prezint  un interes sporit atât 

pentru magistra i cât i pentru personalul auxiliar, determinat de modific rile 

legislative de amploare operate atât în materie penal  cât i în materie civil . 

Provoc rile sunt numeroase, iar c ut rile perioadelor de început ale efectelor  oric rui 

act normativ de asemenea anvergur  sunt dificile. 

La nivel na ional, în anul 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat un 

program na ional pentru formarea continu  a judec torilor, creându-se astfel 

posibilitatea ca fiecare judec tor s  participe la diferite seminarii de preg tire i 

perfec ionare profesional , conform domeniilor de interes liber alese de judec tor. 

Institutul Na ional al Magistraturii a acordat aten ie modului de formare 

continu  a judec torilor, încercând s  adapteze oferta seminariilor de preg tire i 

perfec ionare profesional  la nevoile concrete ale judec torilor.  

Intrarea în vigoare a noului Cod penal i a noului Cod de procedur  penal  a 

presupus i înc  presupune un efort suplimentar prin asimilarea tuturor modific rilor 

legislative intervenite, efort pe care judec torii sec iei penale l-au depus i îl depun în 
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continuare în paralel cu activitatea de judecat , prin studiul individual i în cadrul 

formelor organizate de formare profesional . 

Este de remarcat faptul c  to i judec torii tribunalului au participat la seminarii 

de formare profesionale în ar i str in tate (Frankfurt, Trier).  

În concret, în anul 2014 judec torii au participat la urm toarele seminarii: 

„Executarea silit . Reglementare i aplica ii practice” desf urat la Cluj-Napoca, în 

data de 17 ianuarie 2014, „Noul Cod de procedur  penal ” (10-11 aprilie – Cluj-

Napoca); „Dreptul insolven ei” (24-25 aprilie - Bucure ti);  „Impactul noilor coduri 

asupra mediului de afaceri” (12-13 mai - Bucure ti); „Schimb de experien e între 

autorit ile judiciare” (Frankfurt – Germania), Workshop „Management judiciar” 

(19-20 iunie - Cluj-Napoca), „Dreptul insolven ei” (20-22 iunie – Geoagiu-B i); 

„Dreptul mediului”(15-17 septembrie -Trier-Germania) „Noul Cod penal” (29-30 

septembrie – Cluj-Napoca); „Etic i deontologie profesional ” (16-17 octombrie, 3-

4 noiembrie – Bucure ti); „Noul Cod de procedur  civil ” (30-31 octombrie  – Cluj-

Napoca); Englez  juridic  (10-14 noiembrie – Bucure ti); „Drept procesual civil. 

ile de atac. Asigurarea unei practici judiciare unitare”(17-18 noiembrie – 

Bucure ti). „Exerci ii practice pentru implementarea instrumentelor de cooperare 

judiciar  în materie civil ”  (20-21 noiembrie-Bucure ti),  Noul Cod civil (4-5 

decembrie –Cluj-Napoca).  

La nivelul tribunalului obiectivele preg tirii profesionale a judec torilor au fost 

jalonate pe urm toarele principii: 

 preg tirea judec torilor în privin a modific rilor legislative majore din 

sistemul legal românesc aduse de intrarea în vigoare a noilor coduri, atât în materie 

civil  cât i în materie penal ;  

 cunoa terea regulilor prev zute în tratatele interna ionale ratificate de 

România , a jurispruden ei CEDO i a hot rârilor pronun ate de CJUE; 

 diseminarea în edin ele de înv mânt profesional a modific rilor 

legislative intervenite prin intrarea în vigoare a diferitelor acte normative; 

 încurajarea judec torilor în vederea particip rii la diferite seminarii i 

întâlniri profesionale. 

În anul 2014 formarea profesional  a personalului auxiliar s-a realizat atât la 

nivel centralizat, cât i descentralizat. 
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S-a asigurat participarea unui num r de 13 grefieri ai tribunalului la seminariile 

organizate de coala Na ional  de Grefieri i Curtea de Apel Cluj. Tematica 

seminariilor a fost circumscris  urm toarelor domenii: drept procesual civil, drept 

procesual penal, deontologie i comunicare, informa ii clasificate, Statistic i Ecris, . 

         Personalul auxiliar a  participat la urm toarele seminarii:  Drept procesual 

civil  (24-26 martie–Vatra Dornei, 10 iunie – Cluj-Napoca, 11 iunie – Cluj-Napoca, 

13 octombrie – 2 noiembrie în modalitatea înv mântului la distan ) ;  Drept 

procesual penal (26-27 martie -Vatra Dornei, 29 mai – Cluj-Napoca, 30 mai – Cluj-

Napoca); „Execut ri penale”(12-14 mai – Vatra Dornei), „Arhivare i 

registratur ”(23-25 iunie – Vatra Dornei), „Drept procesual civil. Drept procesual 

penal. Comunicare i deontologie”( 22-29 septembrie – Sovata), Informa ii 

clasificate (26 septembrie – Cluj - Napoca), Cooperare judiciar  interna ional  în 

materie civil  (22 septembrie – 22 octombrie, în modalitatea înv mântului la 

distan ), „Statistic i Ecris” (2 octombrie –Cluj-Napoca),  „Drept procesual penal. 

Camera preliminar . Judecata în prim  instan ” (06 octombrie 2014 – 26 

octombrie 2014, în modalitatea înv mântului la distan ), „Limba român . 

Elemente de gramatic . Dificult i. Ezit ri. Confuzii” (24 noiembrie 2014 – 18 

ianuarie 2015 în modalitatea înv mântului la distan ). 

Totodat , au fost organizate întâlniri trimestriale de înv mânt profesional, 

conform art. 32 din Legea nr. 567/2004, desf urarea acestora fiind coordonat  de 

judec torul desemnat.  

În contextul intr rii în vigoare a noului Cod de procedur  civil  întâlnirile s-au 

axat pe dezbaterea unor probleme de drept i aspecte practice în strâns  leg tur  cu 

activitatea grefierului, cum ar fi procedura  prealabil  fix rii primului termen de 

judecat , competen a  instan elor de judecat  în materie civil  (atribu iile grefierului 

în sesizarea aspectelor de necompeten ),  termenele procedurale, nulitatea actelor de 

procedur , înregistrarea c ilor de atac i circuitul dosarelor în c ile de atac,  actele 

procesuale i actele procedurale ale grefierului în etapa cercet rii procesului civil, 

executarea silit  în materie civil .  Finalitatea acestor edin e de lucru a avut 

consecin e directe asupra îmbun irii calit ii i sporirii celerit ii actului de justi ie. 
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De asemenea, intrarea în vigoare a noilor coduri penale i de procedur  penal  

a impus preg tirea personalului auxiliar în scopul însu irii noilor institu ii de drept 

material i procesual. 

Sporirea atribu iilor i competen elor grefierului în managementul dosarelor 

implic  în permanen  ac iuni de aprofundare a cuno tin elor juridice atât în domeniul 

dreptului, dar i al tehnicii informa ionale. Este considerentul pentru care verificarea 

i îndrumarea continu  a acestora a reprezentat o prioritate în cadrul sec iilor, în 

scopul realiz rii de lucr ri de calitate, în termenele stabilite prin legi i regulamente. 

 

 
 


