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Volumul total de activitate al instanŃelor din circumscripŃia tribunalului 

 
 InfluenŃat de unele modificări legislative şi de factorul procesualităŃii la nivelul 

tuturor instanŃelor din circumscripŃia tribunalului au fost înregistrate în anul 2008 un 

număr de  17.823 de dosare, în creştere  faŃă de anul 2007 când au fost înregistrate un 

număr de 17.391 dosare,  creşterea fiind  de 423 dosare, procentual de 2,4 %. 

 La nivelul tuturor instanŃelor, în anul 2008, au fost soluŃionate un număr de 

21.636 dosare în scădere faŃă de anul 2007 când instanŃele au soluŃionat un număr de 

21.885 dosare, scăderea fiind de 249 dosare, procentual de 1,15 %. 

 Deşi moderat semnificativă, scăderea mai sus arătată evidenŃiază existenŃa unui 

stoc de dosare crescut la începutul anului 2008 când a fost de 4.494 dosare faŃă de 

începutul anului 2007 când a fost de 3.503 dosare, creşterea stocului fiind de 991 

dosare, procentual fiind de 28,8 %, în condiŃiile în care, aşa cum s-a arătat, numărul 

de dosare înregistrate a crescut în anul 2008. 

 În privinŃa stocului de dosare de la sfârşitul anului 2008, se constată că la 

nivelul tututor instanŃelor acesta a scăzut de la 6.268 dosare cât a fost la începutul 



anului 2008, respectiv la sfârşitul anului 2007, la 6.241 dosare cât reprezintă stocul 

de dosare la sfârşitul anului 2008, scăderea fiind de 27 dosare, procentual de 0,432 

%. 

 În formulă tabelară situaŃia volumului total de activitate pe anul 2008 precum 

şi modificările în cadrul acestui volum faŃă de anul 2007 la nivelul tuturor instanŃelor 

din circumcripŃia tribunalului, se prezintă astfel: 

Anul  Volum instanŃe Volum de soluŃionat      Stoc dosare 

2007 17.391 21.885 6.268 

2008 17.823 21.636 6.241 

 

17391

21885

6268

17823

21636

6241

0

5000

10000

15000

20000

25000

2007 2008

EVOLUłIA VOLUMULUI TOTAL DE ACTIVITATE

ŞI A STOCULUI DE DOSARE

Volum instan Ńe
Volum de solu Ńionat
Stoc dosare

 

Volumul de activitate  al tribunalului 

  

  Sub influenŃa  factorilor variabili, respectiv unele modificări legislative şi cel 

al procesualităŃii, fără evidenŃierea activităŃii desfăşurată la Oficiul Registrului 

ComerŃului de judecătorii desemnaŃi din cadrul secŃiei comerciale şi de contencios – 

administrativ şi fiscal, activitate care se va evidenŃia separat, fără însă a-şi pierde 

semnificaŃia  unei  activităŃi integrate în volumul de activitate al tribunalului, în 

cursul anului 2008 au fost înregistrate un număr de 4.749 dosare, în scădere faŃă de 

anul 2007 când au fost înregistrate un număr de 5.108 dosare, scăderea fiind de 359 

dosare, procentual de 7 %. 

 Această scădere nu reprezintă o tendinŃă în volumul de activitate al 

tribunalului, întrucât scăderea, este în principal consecinŃa influenŃei mai redusă a 



modificărilor legislative în anul 2008 faŃă de anul 2007 şi apoi o referire la anul  

2006, an puŃin bogat şi el în modificări legislative cu influenŃă asupra volumului de 

activitate când volumul dosarelor înregistrate  a fost de 4.130 dosare, mai mic cu 619 

dosare decât cele înregistrate în anul 2008, întăreşte concluzia afirmată referitoare la 

tendinŃa în volumul de activitate. 

 Tribunalul s-a confruntat, fără volumul de la Oficiul Registrului ComerŃului, cu 

un număr de dosare de soluŃionat de 5.778 dosare, într-o uşoară creştere faŃă de anul 

2007 când numărul dosarelor de soluŃionat a fost de 5.725 dosare,  creşterea fiind de 

53 dosare procentual fiind de 0,92 % şi într-o creştere mai semnificativă faŃă de anul 

2006 când numărul  dosarelor de soluŃionat a fost de 4.495 dosare, creşterea fiind de 

1.283 dosare, procentual 28,5 %. 

 Creşterea nesemnificativă a dosarelor de soluŃionat faŃă de anul 2007 constă în 

stocul de dosare, iar faŃă de anul 2006 în creşterea semnificativă a numărului de 

dosare înregistrate în cursul anului . 

 Volumul de activitate al tribunalului în anul 2008 îl situează între cele 18 

tribunale din Ńată cu un volum de activitate între 5.000 – 1.000 dosare, aşa cum acest 

volum este relevat în raportul privind starea justiŃiei pe anul 2007. 

 În privinŃa stocului de dosare la sfârşitul anului 2008, se constată o scădere Ńară 

de sfârşitul anului 2007 de la 1.516 dosare la 1.113 dosare, scăderea fiind de 403 

dosare, procentual fiind de 36,2 %, iar faŃă de anul 2006, o creştere de la 617 dosare 

la 1.113 dosare, creşterea fiind de 496 dosare, procentual de 44,5 %, această creştere 

explicându-se prin creşterea semnificativă a numărului de dosare de soluŃionat în anul 

2008 de 5.778 dosare faŃă de 4.744 dosare în anul 2006. 

 SituaŃia prezentată a volumului de activitate al tribunalului în anul 2008, cu 

referirile la anii 2007 şi 2006, se prezintă sinoptic astfel : 

Anul  Stoc anterior Total intrate Total de soluŃionat 
fără suspendate 

Stoc la sfârşitul 
anului 

2008 1.516 4.749 5.778 1.113 

2007 617 5.108 5.725 1.516 

2006 614 4.130 4.744 617 
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Volumul de activitate pe secŃii  

 - SecŃia civilă - 
 

  La nivelul secŃiei, nediferenŃiat pe grade de jurisdicŃie şi complete specializate 

au fost înregistrate în anul 2008 un număr de 1.475 dosare faŃă de 1.917 dosare cât au 

fost înregistrate în anul 2007, înregistrându-se o scădere de 442 dosare, procentual 

reprezentând 29,9 %, iar faŃă de anul 2006 scăderea este de 182 dosare, procentul 

fiind de 12,3 %. 

 ExplicaŃia scăderii numărului de dosare faŃă de anul 2007 rezidă atât în 

modificările legislative (O.U.G. 75/2008) cât şi în factorul procesualitate care a fost 

în scădere dată fiind scăderea cauzelor ce au avut ca obiect drepturi băneşti restante, 

pentru diferite categorii profesionale. 

 DiferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie, se constată pentru dosarele înregistrate în 

cursul anului 2008 comparativ cu anul 2007 : 

- în fond au fost înregistrate un număr de 868 dosare, în scădere faŃă de 

anul 2007, cu 465 dosare, când au fost înregistrare 1.333 dosare, 

scăderea reprezentând procentual 34,8 %. 

Această semnificativă scădere este consecinŃa factorilor enunŃaŃi la 

prezentarea volumului secŃiei nediferenŃiată pe grade de jurisdicŃie; 

- în apel au fost înregistrate în anul 2008 un număr de 109 dosare faŃă 

de anul 2007 când au fost înregistrate un număr de 131 dosare, 

scăderea fiind de 22 dosare, procentual reprezentând 16,7 %; 



- în recurs,  au fost înregistrate un numărde 498 dosare faŃă de 453 

dosare câte au fost înregistrate în anul 2007, înregistrându-se astfel o 

creştere de 45 dosare, procentual reprezentând o creştere de 9,9 %. 

 NediferenŃiat pe grade de jurisdicŃie, se constată pentru dosarele de soluŃionat  

în cursul anului 2008, comparativ cu anul 2007 : o scădere de la 2.102 dosare în anul 

2007 la 1.708 dosare în anul 2008, scăderea fiind de 394 dosare, procentual 

reprezentând 23 %. 

 ExplicaŃia acestei scăderi regăsindu-se în factorii deja amintiŃi, precum şi în 

scăderea volumului de activitate în fond care a influenŃat semnificativ şi volumul de 

dosare de soluŃionat. 

 Sub  aspectul stocului de dosare: 

- nediferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie, se constată o scădere a acestuia în anul 2008 

de la 452 dosare în anul 2007 la 410 dosare în anul 2008, scăderea fiind de 42 dosare, 

procentual vorbind de 10,2 %; 

- diferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie se constată că : 

-  în fond , o scădere de la nivelul de 286 dosare în anul 2007 la 255, în anul 2008 

scăderea fiind de 31 dosare, procentual fiind de 12,1 %; 

-  în apel,  se constată, de asemenea, o scădere de la nivelul de 61 în anul 2007 

dosare la 53 dosare,  în anul 2008 scăderea fiind de 8 dosare, procentual reprezentând 

15 %; 

-  în recurs,  o scădere nesemnificativă de la 105 dosare cât a fost în anul 2007 la 102 

dosare în anul 2008. 

 În privinŃa stocului de dosare, situarea lui la un nivel relativ mare în recurs este 

consecinŃa numărului relativ mare a dosarelor suspendate de 62 dosare din 102 

dosare, stocul real fiind de 40 dosare, mai scăzut decât în anul 2007 când a fost de 68 

dosare. 

 În privin Ńa dosarelor suspendate se constată, la nivelul secŃiei, nediferenŃiat 

pe grade de jurisdicŃie o creştere de la 127 dosare cât au fost la sfârşitul anului 2007 

la 219 dosare cât s-au înregistrat la sfârşitul anului 2008, creşterea fiind de 92 dosare, 

procentual reprezentând 43 %. Creşterea a fost determinată de dublarea numărului de 

dosare în fond şi a fost determinată de aplicarea disp.art.242, art.155/1, 244 pct.1 din 

Codul de procedură civilă. 



 DiferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie, se constată o creştere la toate etapele 

procesuale semnificativă fiind aşa cum s-a arătat, creşterea dosarelor suspendate în 

fond de la 64 dosare în  anul 2007 la 124 dosare suspendate în anul 2008, creşterea 

fiind de 60 dosare. 

 

- completele specializate din cadrul secŃiei civile 
 
 În materia  minori şi familie, cele două complete specializate în anul 2008 s-au 

confruntat cu un număr de dosare de soluŃionat de 175 dosare ( fără suspendate), 

stocul fiind de 20 dosare iar dosarele nou înregistrate fiind de 161 dosare. 

 Comparativ cu anul 2007 se constată o scădere la numărul de dosare 

înregistrate de 44 dosare, o menŃinere la acelaşi nivel a stocului de dosare de 

aproximativ 20 dosare la sfârşitul celor doi anu 2007 şi 2008; 

 În materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale, cele 2 complete specializate 

în anul 2008 s-au confruntat cu un număr de 769 dosare de soluŃionat ( fără 

suspendate), stocul reprezentând 161 dosare iar cele nou înregistrate fiind de 689 

dosare. 

 Comparativ  cu anul 2007 se constată o scădere la numărul de dosare nou 

înregistrate de la 970 dosare cât a fost în anul 2007 la 689 dosare câte au fost în anul 

2008, scăderea fiind de 289 dosare şi o uşoară creştere la stocul de dosare de la 161  

în 2007  la 183 de dosare, creşterea fiind de 22 dosare, procentual reprezentând 13,6 

%. 

 Scăderea mai semnificativă a numărului de dosare nou înregistrate în anul 

2008 care a influenŃat relevant numărul de dosare de soluŃionat, îşi găseşte explicaŃia, 

deja prezentată, în procesualitatea mai scăzută în materia drepturilor salariale restante 

a diferitelor categorii socio-profesionale. 

Stoc la începutul perioadei Volum Operativitate Stoc la sfârşitul perioadei  
SecŃia  Total 6-12 

luni 
Peste 
1 an 

Suspen- 
date 

Intrate Total 
Fără 
Susp. 

SoluŃio- 
Nate 

% Total  6-12 
luni 

Peste 
1 an 

Sus- 
pendate 

CIVILĂ             
Fond 286 6 12 64 868 1030 899 87,29 255 15 4 124 
Apel 61 2 6 26 109 137 117 85,41 53 1 3 33 
Recurs 105 1 - 37 498 541 501 92,61 102 - - 62 
TOTAL 452 9 18 127 1475 1708 1517 88,82 410 16 7 219 
 

 

 

 

 



-  SecŃia penală - 

 

 Volumul  de activitate al secŃiei nu a fost influenŃat de modificări legislative, 

fiind exclusiv determinat de fenomenul infracŃional şi într-o oarecare măsură de 

exercitarea drepturilor procedurale la iniŃiativa persoanelor în cazurile prevăzute de 

lege. 

 Volumul de activitate al secŃiei, nediferenŃiat pe grade de jurisdicŃie, cu 

referire la volumul de dosare de soluŃionat, a crescut de la 794 dosare în anul 2007 la 

889 dosare în anul 2008, creşterea fiind de 95 dosare, procentual reprezentând 10,6 

%, stocul fiind în scădere, de la 151 dosare în anul 2007 la 138 dosare în anul 2008, 

scăderea fiind de 13 dosare, procentual scăderea fiind de 9,4 %. 

 DiferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie, volumul de activitate, comparativ cu anul 

2007 se prezintă astfel : 

- în fond,  volumul dosarelor nou înregistrate a crescut de la 366 

dosare înregistrate în anul 2007 la 389 dosare înregistrate în anul 

2008, creşterea fiind de 23 dosare în procente reprezentând 5,9 %, iar 

volumul dosarelor de soluŃionat a crescut de la 436 cât a fost în anul 

2007 la 459 dosare în anul 2008,  creşterea fiind de 23 dosare, în 

procente reprezentând 5 %; 

- în apel,  volumul de activitate,  cu referire la dosarele nou 

înregistrate,  se constată o scădere de la 160 dosare cît a fost în anul 

2007 la 104 dosare în anul 2008, scăderea fiind de 56 dosare în 

procente reprezentând 35 %, iar volumul dosarelor de soluŃionat a 

fost  de 104 dosare în anul 2008; 

- în recurs,  volumul de activitate, cu referire la  dosarele nou 

înregistrate, se constată o scădere de la 268 dosare în anul 2007 la 

245 în anul 2008, scăderea fiind de 23 dosare, în procente fiind de 9,3 

%, iar volumul dosarelor de soluŃionat a înregistrat un număr de 

274 dosare. 

 În ce priveşte stocul de dosare diferenŃiat pe grade de jurisdicŃie, se constată o 

uşoată creştere de la 70  dosare în anul 2007 la 74 dosare în anul 2008, creşterea fiind 

de 4 dosare în procente fiind de 6 %, în apel o scădere de la 52 cât s-a înregistrat în 



anul 2007 la 44 dosare în anul 2008, scăderea fiind de 8 dosare, în procente fiind de 

16 %, iar în recurs o scădere de 9 dosare de la  29 dosare la 20 dosare, în procente de 

22 %. 

 

Stoc la începutul perioadei Volum Operativitate Stoc la sfârşitul perioadei  
SecŃia  Total 6-12 

luni 
Peste 
1 an 

Suspen- 
date 

Intrate Total 
Fără 
Susp. 

SoluŃio- 
Nate 

% Total  6-12 
luni 

Peste 
1 an 

Sus- 
pendate 

PENALĂ             
Fond 70 10 6 - 389 459 385 83,90 74 8 21 - 
Apel 52 4 - - 104 156 112 71,80 44 - - - 
Recurs 29 - - - 245 274 254 92,70 20 - - - 
TOTAL 151 14 6 - 738 889 751 84,50 138 8 21 - 

 

  - SecŃia comercială, de contencios administrativ şi fiscal -  

 

 Volumul de activitate al acestei  secŃii este, prin competenŃele ce îi revin 

potrivit legii, unul diferenŃiat faŃă de celelalte secŃii, colectivul secŃiei desfăşurând 

activitate în domeniul insolvenŃei şi activitate delegată la Oficiul Registrului 

ComerŃului. 

 Exclusiv volumului de activitate desfăşurat la Oficiul Registrului ComerŃului, 

volumul secŃiei nediferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie şi cu referire la numărul de 

dosare nou înregistrate, comparativ cu anul 2007, se constată o creştere 

semnificativă de la 2.379 dosare în anul  2007, la 2.536 dosare în anul 2008, creşterea 

fiind de 157 dosare, în procente reprezentând 6,2 %, iar volumul dosarelor de 

soluŃionat s-a înregistrat un număr de 3181 dosare la acelaşi nivel cu anul 2007 când 

au fost înregistrate un număr de 3.186 dosare. 

 DiferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie, comparativ cu anul 2007, se constată 

următoarele : 

-în fond, dosare nou înregistrate au scăzut de la 1.857 dosare în anul 2007 la 1.795 

dosare în anul 2008 scăderea fiind de 62 dosare, în  procente fiind de 4 %; 

-în apel,  dosare nou înregistrate au fost de 3 dosare în anul 2008 ; 

- în recurs,  dosare nou înregistrate au fost de 538 dosare. 

 În privin Ńa stocului de dosare se înregistrează în anul 2008 faŃă de anul 2007, 

nediferenŃiat pe grade de jurisdicŃie o scădere semnificativă de la 911 dosare la 565 

dosare, scăderea fiind de 346 dosare, în procente reprezentând 62 %. 



 DiferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie şi comparativ cu anul 2007, se constată 

următoarea evoluŃie a  stocului de dosare, următoarele: 

-  în fond, o creştere de  la 215 dosare în anul 2007 la 285 dosare în anul 2008, 

creşterea fiind de 70 dosare în procent de 25 %; 

 -  în apel,  o menŃinere a stocului de 2 dosare; 

-  în recurs,  o uşoară creştere de la 106 dosare la 110 dosare creşterea fiind 

nesemnificativă. 

 Volumul de activitate prezentat al secŃiei se completează cu volumul de 

activitate desfăşurat la  Oficiul Registrului ComerŃului, prezentarea separată, se 

impune exclusiv din motive statistice. 

 S-a constatat că la Oficiul Registrului ComerŃului  cei 7 judecători delegaŃi 

au desfăşurat activitatea specifică, potrivit legii, pronunŃând un număr de 5310 

încheieri în tot atâtea dosare, mai multe decât în 2007 cu 222 dosare, an în care au 

fost pronunŃate un număr de 5.088 încheieri în tot atâtea dosare. 

 În ce priveşte dosarele suspendate, comparativ cu anul 2007 şi nediferenŃiat 

pe grade de jurisdicŃie, numărul de dosare a crescut de la 104  la 266 dosare, creşterea 

fiind influenŃată de creşterea dosarelor suspendate în  contencios administrativ şi 

fiscal. 

 

Stoc la începutul perioadei Volum Operativitate Stoc la sfârşitul perioadei  
SecŃia  Total 6-

12 
luni 

Peste 
1 an 

Suspen- 
date 

Intrate Total 
Fără 
Susp. 

SoluŃio- 
Nate 

% Total  6-
12 
luni 

Peste 
1 an 

Sus- 
pendate 

COM.+CA 73 4 4 38 1013 1019 971 92,29 115 18 6 67 
Fond com. 36 - - 4 246 255 222 87,06 60 - - 27 
Procedura 
Insolventei 

109 4 4 42 1259 1254 1193 93,65 175 18 6 94 

Apel 2 - - - 3 3 3 100,0 2 - - 2 
CA 694 1 2 36 736 1307 1152 88,14 278 21 - 123 
Recurs 106 - - 26 538 597 534 89,45 110 - - 47 
TOTAL : 911 5 6 104 2536 3181 2882 90,60 565 39 6 266 

 

Operativitatea 
Indicele general de operativitate al instanŃei. 

 
 Ca o subliniere generală privind maniera de abordare a acestui parametru la 

nivelul instanŃei a fost una de realizare a unui echilibru cu cel al calităŃii  actului de 

justiŃie, fiind însă conştientizată importanŃa „termenului rezonabil” în soluŃionarea 

cauzelor din perspectiva normelor şi practicii instanŃelor europene dar fiind 

conştientizat şi faptul că pronunŃarea unor hotărâri de calitate poate scurta ciclul 



procesual şi implicit se respectă şi termenul rezonabil, sau printr-un rabat de calitate 

să se mărească ciclul procesual cu consecinŃa nerespectării termenului rezonabil. 

 Aceste consideraŃii generale  cu privire la modul de abordare a acestui 

parametru, au un accent sporit în cazul tribunalului în ce priveşte calitatea hotărârilor, 

având în vedere competenŃele în ultimă instanŃă ale acestei instanŃe. 

 Realizările instanŃei la acest parametru a fost influenŃat negativ de 

administrarea probei privind expertiza tehnică judiciară topografică, cu toate măsurile 

organizatorice luate atât de completele de judecată cât şi la nivelul conducerii 

instanŃei. 

 Realitatea influenŃei negative a împrejurării amintite este îngrijorătoare având 

în vedere permanetizarea în timp a acesteia şi scăderea vizibilă a posibilităŃilor de 

îmbunătăŃire a ei. 

 La nivelul întregii instanŃe, nediferenŃiat pe materii şi grade de jusrisdicŃie. 

Comparativ cu anul 2007, s-a realizat o creştere a operativităŃii de 12,28 procente de 

la 76,86 % cât a fost în anul 2007 la 89,14 cât s-a obŃinut în anul 2008.  

 La nivelul secŃiilor , nediferenŃiat pe grade de jurisdicŃie, comparativ cu anul 

2007, evoluŃia parametrului operativităŃii a fost următoarea: 

- secŃia civilă, a realizat o creştere de la 84,60 % cât a fost în anul 2007 

la 86, 60 % cât s-a obŃinut în anul 2008, creşterea fiind de 2 procente; 

- secŃia penală,  a realizat o uşoară creştere de 2,45 procente de la 

83,45 % în anul 2007 la 85,90 % realizat în 2008 ; 

- secŃia comercială, de contencios administrativ şi fiscal a realizat o 

creştere semnificativă de la 67,88 % cât s-a realizat în 2007 la 88,42 

% cât s-a obŃinut în anul 2008, creşterea fiind de 20,54 procente. 

 

       EvoluŃia indicelui de operativitate la nivelul tribunalului şi al secŃiilor  

InstanŃă/SecŃie                O P E R A T I V I T A T E 

          2007                              2008 

Creştere în procente 

Total 
Tribunal 

76,86 % 89,14 % 12,28 % 

SecŃia civilă 84,60 % 88,82 % 4,22 % 
SecŃia penală 83,45 % 84,50 % 1,05 % 
SecŃia com.de 

CA+ fiscal 
67,88 % 90,60 % 22,72 % 
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 DiferenŃiat pe secŃii şi pe grade  de jurisdicŃie, comparativ cu anul 2007, 

parametrul operativităŃii a  înregistrat în anul 2008, următoarea evoluŃie : 

-  în fond: 

  - civil,  o creştere de la 84,70 % la 87, 29 %, creşterea fiind de 2,59 procente; 

 -  penal,  o scădere nesemnificativă de la 84,06 % la 83, 90 %, scăderea  

                          fiind de 1,6 procente; 

 - comercial, contencios administrativ şi fiscal,  o creştere semnificativă de la 

62,37 % la 87,            

                          6 %, creşterea fiind de 25,3 procente; 

- în apel: 

            -  civil,  o creştere de 79,66 % la 85,41 %, creşterea fiind de 5,75 procente; 

            -  penal, o uşoară scădere de la 72,05 %  la 71,80 %, scăderea fiind de   

                            0,25 procente; 

             - comercial, contencios administrativ şi fiscal,  procentul de operativitate a 

fost de 100 %. 

-  în recurs : 

    - în civil,  o creştere de la 85,90 % la 92,61 %, creşterea fiind de 6,7 

procente; 

    - în penal,  o creştere de la 89,61 % la 92,70 %, creşterea fiind de  

                             3,09 procente;  



            - comercial, contencios administrativ şi fiscal,  o creştere de la 85,62 % la 

89,45 % creşterea fiind de 3,83 procente ; 

   EvoluŃia operativităŃii pe secŃii şi grade de jurisdicŃie  
 

Gradul de 
jurisdicŃie 

SecŃia Anul 2007 Anul 2008 

Civilă 84,70 % 87,29 % 
Penală 84,06 % 83,90 % 

 
 
Fond Comercială, de 

CA şi fiscal 
62,37 % 90,08 % 

Civilă 79,66 % 85,41 % 
Penală 72,05 % 71,80 % 

 
 
Apel Comercială, de 

CA şi fiscal 
- 100 % 

Civilă 85,90 % 92,61 % 
Penală 89,61 % 92,70 % 

 
 
Recurs  Comercială, de 

CA şi fiscal 
85,62 % 89,45 % 
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EVOLUłIA OPERATIVITAłII TRIBUNALULUI PE SECłII

ŞI GRADE DE JURISDICłIE

Civil Penal Comercial

 
 
 Din prezentările făcute şi tabelul sinoptic rezultă că s-au înregistrat 

îmbunătăŃiri ale procentului de operativitate, unele chiar semnificative atât la nivelul 

întregii instanŃe cât şi la nivelul fiecărei secŃii, nediferenŃiat pe grade de jurisdicŃie şi 

diferenŃiat pe grade de jurisdicŃie, o scădere înregistrându-se numai în apel în în 

materie civilă şi penală, dat fiind caracterul devolutiv al acestor căi de atac, la care a 

adaugă, în materie civilă dificultăŃile întâmpinate în administrarea probei expertizei 

tehnice judiciare topografice datorită numărului insuficient de experŃi, iar în materie 

penală necesitatea refacerii întregii probaŃiuni. 



 ÎmbunătăŃirile obŃinute la parametrul operativităŃii ca un parametru cu 

rezonanŃă socială, alături de calitatea actului de justiŃei, au fost consecinŃa creşterii 

responsabilităŃii judecătorilor şi a implicării lor în actul de justiŃie  pe care îl 

înfăptuieşte, acestea fiind premisele  ce se impun a fi permanent menŃinute pentru un 

act de justiŃie de calitate. 

  
Încărcătura pe judecător 

 În prealabil se impune precizarea că pentru calcularea acestui indice statistic a 

fost avut în vedere nu numărul de cauze ce a revenit spre  soluŃionare instanŃei, aşa 

cum a fost arătat, ci prin raportare la acest număr, numărul de cauze influenŃat de 

componenŃa completelor de judecată, determinată de gradul de jurisdicŃie fond, apel, 

recurs  şi de natura unor litigii precum cele de muncă şi asigurări sociale. 

 FaŃă de această specificare volumul de activitate al instanŃei la care urmează a 

se raporta pentru determinarea încărcăturii nu va fi cel al volumului de dosare de 

soluŃionat ci cel care are  în vedere specificarea făcută. 

 Astfel, volumul de activitate, pentru calculul încărcăturii pe judecător a fost în 

anul 2008 de 10375 dosare, încărcătura medie pe judecător la nivelul instanŃei fiind 

de 494 dosare (10375 : 21 judecători) cu suspendate şi 471 dosare fără suspendate. 

 La nivelul secŃiilor, urmând acelaşi mod de calcul, s-a înregistrat o încărcătură 

medie pe judecător după cum urmează : 

-  secŃia civilă:-  cu suspendate de 449 dosare (4043 dosare : 9 judecători ); 

      -  fără suspendate  de 425 dosare (3824 dosare : 9 judecători); 

-  secŃia penală,  de 319 dosare (1593 dosare : 5 judecători); 

-  secŃia comercială, de contencios administrativ şi fiscal :  

 -cu suspendate:de 677 dosare (4372 dosare : 7 judecători);   

 -fără suspendate: de 639  dosare (4473 dosare : 7 judecători);  

Încărcătura medie pe judecător la nivelul secŃiilor 

Volum cauze de 
soluŃionat 

Volum mediu cauze de 
soluŃionat/judecător 

Volum cauze  
soluŃionate 

Volum cauze  
soluŃionate 

 
SecŃia 

Nr.jude-
cători 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Civil ă 9 4008 4043 445 449 3527 3310 392 368 
Penală 5 1496 1593 299 319 1387 1371 277 274 
Com.CA
+ fiscal 

7 5029 4739 718 677 3214 3952 459 565 

 
 



- Volumul de activitate al judecătoriilor - 

  Sub influenŃa aceloraşi factori, ca cei enunŃaŃi la volumul de activitate al 

tribunalului, respectiv procesualitatea şi modificările legislative, factorul decisiv fiind 

procesualitatea în cursul anului 2008 comparativ cu anul 2007 judecătoriile  s-au 

confruntat cu un volum de activitate care se prezintă astfel : 

- la numărul total de cauze intrate,  s-a înregistrat o creştere de 494 dosare, de la 

12.579 dosare la 13.074 dosare, principala creştere fiind în materie civilă de la 9.783 

dosare în  anul 2007 la 10.861 dosare în anul 2008, creşterea principală fiind 

înregistrată la Judecătoria BistriŃa de la 5.852 dosare la 6.345, iar în penal la 

Judecătoria Beclean de la 230 dosare în anul 2007 la 255 dosare în anul 2008 ; 

-  la numărul total  de cauze de soluŃionat   s-a înregistrat o scădere de 824 dosare 

de la 16.221 dosare  cât a fost în anul 2007 la 15397 dosare în anul 2008, explicaŃia 

regăsindu-se în stocul de dosare care a fost la începutul anului 2007 de 2889 dosare, 

iar la începutul anului 2008 a fost de 4754 dosare, o diferenŃă de 1885 de dosare, 

influenŃa acestei diferenŃe fiind dată  în  principal de stocul de dosare  în materie 

civilă unde a crescut la toate instanŃele. Creşterea cea mai semnificativă înregistrată 

la Judecătoria BistriŃa în materie civilă de la 1459 dosare în anul 2007 la 2788 dosare 

în anul 2008. 

 Sub aspectul volumului de activitate de soluŃionat, cu referire la volumul de 

activitate al judecătoriilor din Ńară la nivelul anului 2007, se constată că Judecătoria 

BistriŃa se încadrează între cele 38 de judecătorii cu un volum între 5000 – 10000 de 

dosare iar Judecătoria Năsăud şi Beclean între judecătoriile cu  un volum între 1000 – 

5000 de cauze ). 

  Este de evidenŃiat că în anul 2008 Judecătoria Năsăud şi-a desfăşurat 

activitatea cu o schemă completă de judecători, respectiv de 8 judecători în timp ce 

Judecătoria BistriŃa şi Beclean şi-au desfăşurat activitatea cu scheme incomplete de 

judecători. Astfel, Judecătoria BistriŃa cu o schemă de 17 judecători din 18 judecători, 

iar Judecătoria Beclean cu o schemă de 3 judecători din 4 judecători. 

 Relevant în prezentarea încărcătorii de judecată pe instanŃă şi pe judecător este 

evidenŃierea numărului efectiv de judecători cu care instanŃele şi-au desfăşurat 

activitatea. 



 Astfel, Judecătoria BistriŃa şi-a desfăşurat activitatea cu un număr de 13 

judecători, Judecătoria Năsăud un un număr de 7 judecători şi Judecătoria Beclean cu 

un număr de 3 judecători. 

 Raportat la numărul de judecători efectiv la volumul de soluŃionat al fiecărei  

instanŃe rezultă că în anul 2008 a fost : 

- la Judecătoria  Bistri Ńa o încărcătură medie efectivă pe judecători, fără suspendate 

de 754 dosare, cu suspendate de 866 dosare; 

- la Judecătoria Năsăud, o încărcătură medie efectivă pe judecător de 491 dosare, 

fără suspendate şi de 561 dosare cu suspendate; 

- la Judecătoria Beclean, a fost o încărcătură medie efectivă de 716 dosare, fără 

suspendate şi de 879 dosare cu suspendate. 

 Pe materii încărcătura medie pe judecător se prezintă pentru anul 2008, astfel : 

- în civil de 767 dosare fără suspendate şi de 913 dosare cu suspendate; 

- în penal de 343 dosare ; 

- la Judecătoria Năsăud : 

  - în civil de 451 dosare fără suspendate şi de 520 dosare, cu   

    suspendate ; 

  - în penal de 40 dosare ; 

- la Judecătoria Beclean : 

  - în  civil  de 771 dosare, fără suspendate  şi de 797 dosare cu               

suspendate; 

  - în  penal de 307 dosare. 

 Din datele prezentate rezultă înainte de orice alte referiri că încărcătura medie 

pe judecător este la un nivel ridicat la Judecătoria BistriŃa şi Judecătoria Beclean în 

materie civilă. 

 Cu referire la media naŃională a încărcăturii efective de activitate pe judecător 

pe anul 2007 care a fost de 625 dosare, se constată o depăşire a acesteia la 

Judecătoria BistriŃa cu 142 dosare (calculat fără suspendate ) şi la Judecătoria 

Beclean cu 146 dosare, depăşirile fiind mai mari cu suspendatele. 

 Volumul total de activitate, operativitatea medie şi stocul de dosare la nivelul 

tuturor celor trei judecătorii: 

 



 

 Total judecătorii 2 0 07 2 0 0 8 
Civil 9783 10861 
Penal 2796 2213 

 
Intrate 

Total : 12579 13074 
Civil 12777 12676 
Penal 3440 2721 

 
 
De soluŃionat fără 
suspendare 

Total : 16221 15397 

Civil 88,52 % 82,78 % 
Penal 79,79 % 80,11 % 

Operativitate 
medie la nivelul 
judecătoriilor Total : 84,15 % 81,44 % 

Civil 2889 4391 
Penal 689 471 

 
Stoc  

Total : 3578 4862 
 

- Operativitatea la judecătorii - 

  Apreciat ca unul din parametrii importanŃi pentru actele de justiŃie, fiind într-o 

strânsă legătură cu termenul rezonabil şi calitatea actului de justiŃie sub aspectul 

finalităŃii lui, judecătorii de la judecătorii au acordat importanŃa cuvenită, existând 

străduinŃa stătuitoare pentru înlăturarea factorilor controlabili ce-l influenŃează. 

 Scăpată de sub posibilităŃile de control al judecătorilor, efectuarea la timp a 

expertizelor judiciare topometrice, au influenŃat hotărâtor parametrul operativităŃii. 

 Demersurile judecătorilor în fiecare dosar, atât cele procedurale prin aplicarea 

normelor în materie, cât şi cele de „curtoazie” faŃă de inginerii experŃi, nu au avut 

rezultatele aşteptate, experŃii judiciari topometrici la nivelul tribunalului fiind extrem 

de reduşi numeric, respectiv de 4 iar încărcătura acestora, în raport de solicitările 

instanŃelor fiind de  peste 100 dosare. 

 Măsurile de sancŃionare procedurală, nu au avut efectul scontat ci unul 

contraproductiv respectiv solicitarea de radiere de pe lista experŃilor topografi 

autorizaŃi de Ministerul JustiŃiei, de un număr de 4 experŃi . 

 Apreciat fiind că singura măsură pentru redresarea situaŃiei este o intervenŃie 

legislativă, conducerile judecătoriilor şi a tribunalului au făcut demersuri pe lângă 

autorităŃile competente, în principal Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul 

JustiŃiei pentru îmbunătăŃirea cadrului legislativ privind accesul la calitatea de expert 

judiciar şi crearea unui corp profesional de experŃi judiciari la nivelul tribunalelor, 

demersurile fiind fără rezultat. 



 Deşi neefectuarea expertizelor tehnice judiciare, în termen rezonabil, a fost  

relevată în mod constant de InspecŃia Judiciară din Consiliul Superior al 

Magistraturii, cu ocazia rapoartelor de inspecŃie întocmite în urma inspecŃiilor la 

nivelul instanŃelor din raza tribunalului dar şi din Ńară, drept cauză a nesoluŃionării 

operative şi într-un termen rezonabil a dosarelor,  nici până în prezent nu au fost luate 

măsurile ce se impun. 

 Indicele de operativitate a judecătoriilor, influenŃată hotărâtor de neefectuarea 

expertizelor într-un termen rezonabil, a fost în anul 2008: 

- la Judecătoria Bistri Ńa de 81,89 % ( fără suspendate); 

- la Judecătoria Năsăud de 88,84 % ( fără suspendate ); 

- la Judecătoria Beclean de 75,01 % ( fără suspendate ); 

 Operativitatea medie pe materii a fost în anul 2008 de : 

- în civil  :  

 - 81,30 % la Judecătoria BistriŃa; 

 - 89,05 % la Judecătoria Năsăud; 

 - 75,90 % la Judecătoria Beclean. 

- în  penal : 

 - de 84,05 % la Judecătoria BistriŃa ; 

 - de 86,58 % la Judecătoria Năsăud ; 

 - de 69,71 % la Judecătoria Beclean. 

 Indicii de operativitate prezentaŃi relevă un nivel scăzut la Judecătoria Beclean 

în anul 2008, explicaŃia regăsindu-se în dificultăŃile deja sesizate în materie civilă 

precum şi în încărcătura de activitate care, aşa cum s-a arătat, a fost foarte ridicată 

respectiv, în medie de 914 dosare pe judecător, cu 31,62 % mai mult decât media 

naŃională din anul 2007. 

 În acelaşi timp însă, se impune că luarea unor măsuri organizatorice 

corespunzătoare  puteau îmbunătăŃi operativitatea, afirmaŃia bazându-se pe faptul că 

şi la Judecătoria BistriŃa a fost o creştere a încărcăturii medii pe judecător de 17,11 % 

faŃă de media naŃională arătată dar operativitatea medie pe judecător a fost de 81,97 

%. 

 

 



 Operativitatea medie pe judecător în anul 2008 la nivelul  
    InstanŃei şi pe materii 
 
 

InstanŃa  Operativitatea 
medie pe 

judecător/instanŃă 

Operativitatea medie pe materii 
      Penal                            Civil 

Judecătoria 
BistriŃa 

81,89 % 84,05 % 81,30 % 

Judecătoria 
Năsăud 

88,84 % 86,58 % 89,05 % 

Judecătoria 
Beclean 

75,01 % 69,71 % 75,90 % 
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EVOLUłIA INDICELUI DE OPERATIVITATE LA NIVELUL 

TRIBUNALULUI

Judec ătoria Bistri Ńa

Judec ătoria N ăsăud

Judec ătoria Beclean
 

   

 Indicii de operativitate evidenŃiaŃi la nivelul fiecărei instanŃe, fără distincŃii, pe 

materii, relevă: Judecătoria BistriŃa şi Năsăud se situează peste nivelul indicelui de 

operativitate, la nivelul naŃional la nivelul judecătoriilor, în anul 2007 care a fost de 

79,99 %, sub acest procent fiind Judecătoria Beclean. 

 

 Concluzii privind evoluŃia indicatorilor statistici la nivelul instan Ńei în 
anul 2008. VulnerabilităŃi identificate. Măsuri de remediere propuse. 
  
 EvoluŃia indicatorilor statistici cât şi a vulnerabilităŃilor identificate se regăsesc 

în prezentările privind încărcătura pe judecători şi a operativităŃii, în principal fiind : 

- imposibilitatea realizării într-un  termen rezonabil a expertizelor topografice 

datorită numărului restrâns numeric de experŃi în această calitate la nivelul 



Biroului Local de Expertiză şi lipsa eficienŃei demersurilor la alte B.L.E. care, 

şi ele, se confruntă cu asemenea dificultăŃi ; 

- lipsa ocupării postului de judecător vacant la Judecătoria Beclean. 

 În privinŃa măsurilor ce se propun, de asemenea, ele se desprind din tratările 

anterioare a capitolului „Analiza activităŃii instanŃelor”, în esenŃă fiind: 

- îmbunătăŃirea cadrului legislativ privind accesul la calitatea de expert judiciar 

în materia topografică în fond ; 

-  măsuri concrete pentru evitarea transferurilor judecătorilor ce ocupă posturile 

vacante, după perioade scurte de la ocuparea posturilor; 

- corelarea realizării transferurilor cu realizarea ocupării posturilor devenite 

astfel vacante, cu evitarea unei vacantări de durată ; 

- evitarea realizării de transferuri de judecători în grup, mai ales la instanŃele cu 

scheme mici. 

 
ANALIZA CALITATIV Ă A ACTIVIT ĂłII TRIBUNALULUI 

  
 Efectele modificărilor legislative survenite în 2007 asupra activităŃii 
instanŃei . 
 

Cu toate că şi în anul 2008 activitatea legislativă a fost destul de bogată,  fiind 

adoptate 308  legi, 28 de ordonanŃe de guvern, 230 de ordonanŃe de urgenŃă şi 1721 

hotărâri de guvern,  în materie civilă  nu au existat modificări legislative de 

substanŃă, care să fi produs consecinŃe directe asupra activităŃii instanŃei. Ar fi de 

amintit doar Legea 115/2008, prin care s-a respins OrdonanŃa de urgenŃă a 

Guvernului nr.126/2007  pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulaŃii a cetăŃenilor români în străinătate, cu consecinŃa readucerii în 

competenŃa tribunalelor a cauzelor având ca obiect limitarea exercitării dreptului la 

liberă circulaŃie, care însă sunt destul de reduse ca număr ( în 2008 s-au înregistrat 

doar 6 dosare). 

Ca şi anul trecut, instabilitatea legislativă afectează în mod negativ activitatea 

judecătorilor din cadrul  secŃiei civile şi impietează asupra realizării obiectivului de 

unificare a practicii judiciare. 

Astfel, în numeroase cazuri s-au ales soluŃii legislative lipsite de supleŃe, care 

nu rezolvă întreaga problematică a reglementării, nu iau în considerare diferitele 



ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a actului normativ, nu sunt aplicabile 

oricăror situaŃii posibile, nu sunt redactate într-un limbaj şi stil concis, sobru, clar şi 

precis care să excludă orice echivoc, să asigure înŃelegerea lor corectă şi să evite 

interpretările greşite, iar unele reglementări sunt inechitabile şi excesive. În plus, 

modificările repetate, la intervale foarte scurte, ale unor acte normative sunt de natură 

a crea serioase dificultăŃi de aplicare şi interpretare . 

 Exemplul Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, care de la data adoptării şi până în prezent a suferit nu mai puŃin de 

40 de modificări, îl considerăm edificator în acest sens. 

Din acest punct de vedere este îmbucurătoare pronunŃarea de către Înalta Curte 

de CasaŃie şi JustiŃie a 13 de decizii în interesul legii, în materie civil ă, care au reuşit 

să mai lămurească din interpretările foarte diferite date de instanŃe. 

În materie comercială au fost adoptate o serie de acte normative ce au tangenŃă 

cu obiectul de activitate al secŃiei comerciale şi anume: OUG nr.137/2008 pentru 

modificarea L.nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, 

OUG.nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, şi 

OUG.nr.212/2008 pentru modificarea L.nr.146/1997 privind taxele judiciare de 

timbru. 

Dar nu se poate totuşi afirma că aceste acte ar fi influenŃat în mod semnificativ 

activitatea desfăşurată în anul analizat. 

În consecinŃă se poate concluziona că nici în anul 2008 nu s-au produs 

modificări legislative care să influenŃeze în mod pozitiv activitatea acestei secŃii. 

Dimpotrivă în continuare activitatea secŃiei resimte efectele negative ale 

caracterului instabil, contradictoriu şi stufos al legislaŃiei în materie contravenŃională 

şi fiscală. 

 În materie penală, în cursul anului 2008, nu au fost operate importante 

modificări legislative, însă au continuat să se resimtă consecinŃele modificărilor de 

substanŃă ale dispoziŃiilor legale de drept material şi procedural adoptate în anul 

2006. 

 Astfel, prin Legea 356/2006 a fost modificat art. 27 pct 1 lit a Cod procedură 

penală prin trecerea în competenŃa judecătoriilor, ca instanŃe de fond, a infracŃiunilor 



de tâlhărie, cu excepŃia formei agravate prev. de art.211 alin 3 Cod penal, ca şi a 

infracŃiunii de furt calificat, în întregul ei, indiferent de obiectul material al acesteia. 

 Totodată, prin efectul acestei dispoziŃii legale judecătoriile au devenit şi 

instanŃe de executare ale pedepselor aplicate pentru aceste infracŃiuni, în sensul art. 

418 Cod procedură penală, devenind competente să soluŃioneze şi cererile incidente 

fazei de executare. 

 Ca urmare a acestui fapt se constată că, în cursul anului 2008, a continuat să 

scadă volumul de activitate al tribunalului, ca instanŃă de fond, de la 441 cauze nou 

intrate în anul 2006, 369 cauze în anul 2007, la 291 cauze în anul 2008. 

 De asemenea, întrucât potrivit art. 385/1 lit f Cod procedură penală sentinŃele 

pronunŃate în materia executării hotărârilor penale sunt, prin efectul Legii 356/2006, 

sunt supuse căii de atac a recursului şi nu a apelului, a continuat să se manifeste 

tendinŃa descendentă a numărului cauzelor înregistrate în materia apelului, de la 187 

în anul 2006, 160 în anul 2007, la 105 în anul 2008. 

 Pe de altă parte însă, numărul cauzelor înregistrate în materia recursului, a 

scăzut nesemnificativ de la 269 în anul 2007, la 248 în anul 2008. 

 De asemenea, prin Legea 356/2006, a fost modificat şi art. 279 Cod procedură 

penală în sensul eliminării plângerilor penale ce puteau fi adresate direct instanŃei de 

judecată şi cu privire la care tribunalul era competent să soluŃioneze eventualele 

recursuri exercitate de părŃi. 

         Această modificare se evidenŃiază în structura cauzelor de soluŃionat în materia 

recursului, numărul cauzelor având ca obiect plângerile împotriva soluŃiei 

procurorului de netrimitere în judecată crescând de la 34 în anul 2006, 57 în anul 

2007 la 76 în anul 2008. 

 Totodată, a scăzut corespunzător numărul celorlalte cauze înregistrate în recurs 

de la 212 în anul 2007 la 169 în anul 2008. 

Aplicarea prevederilor legale privind repartizarea aleatorie a cauzelor şi 
funcŃionarea sistemului informatic de repartizare 

 
 Asigurarea imparŃialităŃii şi transparenŃei în realizarea actului de justiŃie poate 

fi garantată în practică şi prin introducerea unui criteriu obiectiv de distribuire a 

dosarelor spre soluŃionare. 

Distribuirea aleatorie a dosarelor în sistem informatizat este completată de 



prevederi procedurale care asigură aplicarea efectivă a principiului continuităŃii 

completului/judecătorului în soluŃionarea cauzelor în principal în situaŃiile de 

incidente procedurale.  

Atât distribuirea aleatorie, cât şi principiul continuităŃii sunt strâns legate de 

asigurarea independenŃei interne şi de eliminarea unui potenŃial instrument de 

ingerinŃă în actul de justiŃie, aşa cum s-a arătat în rapoartele de evaluare a sistemului 

judiciar din România. 

 În prezent la nivelul tuturor instanŃelor din raza teritorială a Tribunalului 

BistriŃa-Năsăud funcŃionează aplicaŃia informatică ECRIS 3.0. 

 În anul 2008 procesul de informatizare al instanŃelor a continuat. Astfel, 

dotările cu tehnică de calcul ale Tribunalului BistriŃa-Năsăud şi ale judecătoriilor din 

raza sa teritorială au fost completate prin derularea unei noi componente a 

programului PHARE, fiind livrate în baza contractelor Phare RO 2005/017-

553.01.04.04.02 şi RO 2005/017-553.01.04.08 echipamente audio-video formate din 

-Videoconferencing system – 1buc.; DVD Recoding Philips -1buc.; Audio System 

Amplifier - 1buc.; Image distorsion system - 1 buc.; Sound distorsion system - 1 buc.; 

Videoconferencing System Aetra - 1 buc., respeciv echipamente reprezentând Server 

FSC Primery TX300S4F + accesorii  -2buc.; Scaner Color A3 Panasonic - 3buc.; 

UPS Informer Guard Standby 1500 - 2buc.; Unitate Stocare externă Plasman - 1buc. 

 În afara acestor contracte, în luna decembrie 2008 fiecare instanŃă a fost dotată 

cu Infokiosk-uri astfel: 2 buc. Tribunalul BistriŃa-Năsăud, 2 buc. Judecătoria BistriŃa, 

1 buc. Judecătoria Năsăud şi 1 buc. Judecătoria Beclean. 

Dotările au îmbunătăŃit condiŃiile de utilizare ale sistemului ECRIS şi au 

permis întregului personal de specialitate juridică să participe la exploatarea curentă a 

acestuia, fiecare magistrat sau grefier având cont personal de utilizator. 

În prezent, la nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud fiecare magistrat are la 

dispoziŃie un calculator conectat în reŃea, cu acces internet, cu acces la sistemul de 

comunicaŃie electronică (având adresă de e-mail personală pe domeniul ”just.ro”), cu 

acces la programul legislativ “Lex”, cel legislativ şi de jurisprudenŃă „Eurolex”, care 

se actualizează permanent (zilnic) şi poate consulta Monitorul Oficial în format 

electronic pe calculatorul personal. 



Personalul auxiliar participă, de asemenea, corespunzător funcŃiei, specialităŃii 

şi atribuŃiilor fiecărui salariat, la întreŃinerea şi exploatarea sistemului ECRIS, iar pe 

portalul instanŃelor de pe site-ul Ministerului JustiŃiei se publică şi informaŃii extrase 

din sistem, referitoare la dosare, la şedinŃele de judecată, precum şi în extras 

jurisprudenŃa relevantă a fiecărei secŃii a tribunalului. 

 În cursul anului 2008, în cadrul Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-au luat toate 

măsurile pentru realizarea exigenŃelor impuse de Legea nr. 303/2004 privind 

organizarea judiciară şi de Regulamentul de ordine interioară al instanŃelor 

judecătoreşti pentru asigurarea repartizării aleatorii a cauzelor şi respectarea 

principiului continuităŃii completelor de judecată şi au fost respectate toate regulile de 

ordine internă privind repartizarea aleatorie adoptate de colegiul de conducere. 

Au fost desemnate persoanele care răspund de repartizarea aleatorie a cauzelor 

pentru fiecare secŃie din cadrul tribunalului şi persoanele care realizează efectiv 

această operaŃiune. 

 S-a procedat la constituirea şi numerotarea completelor de judecată conform 

prevederilor Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, Ńinând 

seama şi de specializare şi au fost repartizate cauzele în ziua înregistrării la instanŃă. 

 S-au respectat indicii de complexitate a cauzelor utilizaŃi în repartizarea 

aleatorie, stabiliŃi în anii anteriori. 

 S-au completat regulile interne de repartizare aleatorie stabilite în anii 

precedenŃi cu noi reglementări aprobate de colegiul de conducere al instanŃei, reguli 

care au fost comunicate tuturor judecătorilor, grefierilor şi celuilalt personal implicat 

în activitatea de distribuire aleatorie a dosarelor, în vederea aplicării uniforme a 

diferitelor dispoziŃii legale privitoare la repartizarea unui dosar, înlăturării 

suspiciunilor şi nemulŃumirilor legate de eventuala diferenŃă de încărcătură dintre 

complete, de modalitatea de asigurare a conducerii şedinŃei de judecată în cazul 

imposibilităŃii de participare a unui membru titular al completului de judecată, de 

modalitatea de compunere a completului de judecată în situaŃia calificării unei căi de 

atac din apel în recurs. 

 În concret, s-au prevăzut reguli pentru evitarea posibilităŃii de alegere a 

completului de judecată prin introducerea repetată a aceleiaşi cereri (având aceleaşi 

părŃi, obiect, cauză) şi renunŃarea la judecata unora după realizarea repartizării; 



pentru situaŃiile de incompatibilitate a completelor specializate în soluŃionarea 

conflictelor de muncă şi altor drepturi de asigurări sociale, a cauzelor cu minori; 

pentru repartizarea cauzelor penale în cadrul permanenŃei în ceea ce priveşte măsurile 

privitoare la libertatea persoanei sau alte măsuri cu caracter penal în situaŃia în care 

numărul unor asemenea cereri este mai mare de 2; pentru repartizarea aleatorie în 

ipoteza casării cu trimitere spre rejudecare. 

 Totodată, au fost stabilite reguli de repartizare a cauzelor pe perioada vacanŃei 

judecătoreşti. 

Pentru a se asigura funcŃionarea în condiŃii optime a aplicaŃiei ECRIS, s-a 

procedat la prezentarea dosarelor imediat după repartizare preşedintelui completului 

de judecată sau, în lipsa acestuia, unui membru al completului de judecată pentru a se 

stabili măsurile ce se impun pentru pregătirea primului termen de judecată. 

 Au fost respectate dispoziŃiile Regulamentului de ordine interioară privind 

evidenŃele pe care le presupune aplicaŃia ECRIS şi care s-au concretizat în procese-

verbale şi încheieri referitoare la incidentele procedurale şi la situaŃiile de absenŃă ale 

judecătorilor, acestea fiind păstrate în mape. 

 O deficienŃă în repartizarea aleatorie a reprezentat-o modificarea prin 

Hotărârea CSM nr. 614/2008 a dispoziŃiilor art. 98 alin. 3 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, în sensul consacrării regulii repartizării 

aleatorii din nou a dosarului în situaŃia în care în urma soluŃionării incidentelor 

procedurale se constată motivat că judecătorii cărora le-a fost repartizată aleatoriu 

cauza nu mai pot participa la judecată. 

                        Durata de soluŃionare a cauzelor 

Una din principalele cerinŃe ale art. 6 din ConvenŃia Europeană pentru 

Apărarea  Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale, reluată şi de dispoziŃiile 

art. 21 din ConstituŃia României şi care garantează dreptul cetăŃeanului la un proces 

echitabil, este soluŃionarea cauzei într-un „termen rezonabil”. 

Acest termen rezonabil a fost apreciat în practica CurŃii Europene a Drepturilor 

Omului de la caz la caz, în funcŃie de condiŃiile concrete de desfăşurare a procesului, 

neputându-se stabili un termen rezonabil în valoare absolută, care să se aplice tuturor 

cauzelor. 



Raportat la condiŃiile concrete în care s-a desfăşurat judecata cauzelor  la 

Tribunalul BistriŃa-Năsăud, se poate afirma că acest termen rezonabil este respectat, 

depăşirea termenelor generale de soluŃionare de 6 luni, respectiv 1 an, datorându-se 

în principal unor factori care sunt independenŃi de voinŃa şi puterea judecătorului. 

În materie civilă, examinând cauzele de tergiversare în raport cu persoanele 

care au determinat amânarea şi cu motivele concrete, s-a constatat că durata de 

soluŃionare a acestora a fost influenŃată atât de factori subiectivi cât şi de factori 

obiectivi, aceştia din urmă fiind imputabili în primul rând părŃilor, avocaŃilor acestora 

şi celorlalŃi participanŃi la proces. Este de subliniat că numărul cauzelor amânate din 

motive subiective, imputabile instanŃelor, este redus. 

Dintre factorii obiectivi care  conduc la tergiversarea judecăŃii dosarelor 

menŃionăm: numărul redus de personal (judecători şi personal auxiliar)în raport de 

volumul de activitate; numărul mare de dosare suspendate în care nu sunt îndeplinite 

condiŃiile pentru constatarea perimării; creşterea permanentă a volumului de 

activitate; numărul insuficient de experŃi; complexitatea deosebită a unor cauze; 

numărul mare de cauze în care părŃile nu beneficiază de asistenŃă juridică calificată; 

procedura  încă greoaie cu străinătatea. 

În categoria factorilor imputabili părŃilor, apărătorilor acestora, martorilor, 

experŃilor sau altor participanŃi la proces pot fi incluşi: formularea unor cereri 

incomplete urmate de multiple precizări de acŃiune;  neachitarea taxelor de timbru; 

exercitarea cu rea-credinŃă, abuzivă, a drepturilor procesuale; solicitarea cu rea 

credinŃă a unor termene pentru încheierea unor tranzacŃii; nedepunerea cererilor de 

apel, respectiv recurs şi a înscrisurilor în număr suficient în raport de numărul 

intimaŃilor. 

Dintre factorii imputabili altor autorităŃi amintim: durata mare de timp în care 

se efectuează expertizele; comunicarea cu întârziere a relaŃiilor solicitate unor 

instituŃii publice. 

În medie durata de soluŃionare a cauzelor se prezintă astfel : la fond între 2 luni 

-1 an, în funcŃie de complexitate; în apel  între 2 luni – 1 an, mai mare de regulă în 

cazul dosarelor unde este necesară administrarea probei cu expertiza topografică, şi 

în recurs – 2-4 luni.  



La finele anului 2008, pe rolul secŃiei civile s-au regăsit 14 dosare având o 

vechime mai mare de 1 an, respectiv 10 fonduri (din care 7 având ca obiect Legea 

10/2001) şi 4 apeluri. Toate aceste cauze au fost amânate la ultimul termen de 

judecată pentru motivul nedepuneri raportului de expertiză topografică, respectiv 

contabilă. De asemenea  pe rolul secŃiei civile se regăsesc şi 20 de dosare cu vechime 

între 6 şi 12 luni, din care 17 fonduri, 2 apeluri şi 1 recurs ( acesta din urmă fiind de o 

complexitate deosebită, vizând retrocedarea unor suprafeŃe mari de păduri 

grănicereşti). 

Acest număr poate părea mare, însă după cum se poate observa, dosarele mai 

vechi de 1 an sunt în calea de atac a apelului şi în fond, unde tribunalul, ca şi 

judecătoriile, se confruntă cu mari dificultăŃi în ceea ce priveşte administrarea probei 

cu expertiza topografică, în condiŃiile în care pe raza judeŃului mai funcŃionează 

efectiv doar 4 experŃi judiciari, iar numărul cauzelor care necesită administrarea 

acestei probe este foarte mare. 

Oricum, raportat la numărul cauzelor de soluŃionat în anul 2008 – 1708 dosare,   

procentul de 1,22% al dosarelor civile cu termenul de soluŃionare de 1 an depăşit  

este unul rezonabil, în condiŃiile arătate. El ar fi fost mult mai mare, dacă nu se 

recurgea şi la soluŃia depunerii unor expertize extrajudiciare, în situaŃia în care părŃile 

şi-au dat acordul, mai ales în materia Legii 10/2001. 

În materie comercială, contencios administrativ, contencios fiscal şi materia 

recursurilor comerciale şi contravenŃionale, durata de soluŃionare a cauzelor  este 2-

4 luni. 

Cauzele care au condus la tergiversarea soluŃionării unor dosare au rămas în 

continuare procedura greoaie cu străinătatea, gradul  ridicat de complexitate al unor 

expertize contabile, invocarea unor excepŃii de neconstituŃionalitate în scopul 

amânării cauzei, formularea unor cereri de strămutare a cauzelor, dependenŃa 

soluŃionării cauzelor de finalizarea controalelor efectuate de organele fiscale şi de 

soluŃionarea altor cauze civile sau penale şi prin gradul necorespunzător de pregătire 

a cauzelor de către părŃi. 

 De menŃionat că în categoria cauzelor comerciale menŃionate nu intră şi cele 

5.310 de dosare soluŃionate în anul 2008 de judecătorii delegaŃi la Oficiul Registrului 



ComerŃului de pe lângă Tribunalul BistriŃa-Năsăud, ce au fost soluŃionate în intervale 

de timp mult mai scurte.  

Principala cauză ce conduce la prelungirea soluŃionării dosarelor în domeniul 

insolvenŃei o constituie gradul redus de atractivitate al bunurilor scoase la vânzare de 

lichidatori, ceea ce are ca efect necesitatea acordării de termene în mod repetat în 

vederea organizării de licitaŃii, la care se adaugă şi unele din cauzele mai sus 

enumerate cum ar fi expertizele contabile de evaluare a activităŃii falitei şi a  

bunurilor supuse lichidării precum şi cercetările efectuate de organele de poliŃie şi de 

cele fiscale. 

În materie penală, în medie, durata de soluŃionare a cauzelor se prezintă astfel: 

la fond între 6 luni-1 an, în apel între 6 luni - 1 an şi în recurs -2,3 luni. 

 De altfel, la sfârşitul anului 2008 pe rolul secŃiei penale a tribunalului există 24 

cauze mai vechi cu o vechime de peste 1 an dintre care 21 fonduri penale şi 3 apeluri 

penale. 

 Durata mai mare de soluŃionare a unor cauze de fond derivă din complexitatea 

deosebită a acestora, care impune audierea unui mare număr de martori, efectuarea 

unor expertize contabile sau medico-legale şi care necesită timp pentru a fi realizate. 

 În materia apelului dificultăŃile sunt, de asemenea, legate de necesitatea 

administrării unor probe, fie noi, fie dintre cele neadministrate la instanŃa de fond. 

 Este de menŃionat că la sfârşitul anului 2008 nu exista pe rolul secŃiei penale 

nici o cauză în materia recursului cu o vechime de 6 luni sau mai mare.  

 

Creşterea gradului de specializare în activitatea judiciară 
SituaŃia completelor specializate,  impactul 

funcŃionării acestora asupra activităŃii instanŃei 
 
Aşa cum rezultă din prevederile art. 37 alin.1 coroborate cu cele ale art. 36 

alin.3 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în materia cauzelor civile, cauzelor penale, cauzelor comerciale, cauzelor cu minori şi 

de familie, cauzelor de contencios administrativ şi fiscal, cauzelor privind conflicte 

de muncă şi asigurări sociale, cauzelor maritime şi fluviale sau pentru alte materii se 

pot  înfiinŃa tribunale specializate. Atunci când înfiinŃarea acestor tribunale nu este 

posibilă, cauzele enumerate sunt judecate de secŃii sau complete specializate ale 

tribunalelor. 



Potrivit art. 41 alin.1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind organizarea judiciară, secŃiile şi completele 

specializate ale curŃilor de apel şi ale instanŃelor din circumscripŃia acestora se 

înfiinŃează, la propunerea colegiilor de conducere ale fiecărei instanŃe, prin hotărâre a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

În cadrul secŃiei civile a tribunalului în cursul anului 2008 au funcŃionat 

complete specializate în trei materii: litigii de muncă şi asigurări sociale, cauze cu 

minori şi fond funciar. 

Desigur că raŃiunea înfiinŃării acestor complete a fost cel de a asigura o mai 

bună specializare a judecătorilor, cu consecinŃa firească a înfăptuirii actului de justiŃie 

în condiŃii superioare, atât din punct de vedere al celerităŃii soluŃionării cauzelor, cât 

şi din cel al calităŃii hotărârilor. 

Din păcate, în mod concret, o specializare efectivă a judecătorilor este dificil 

de realizat în condiŃiile în care secŃia funcŃionează doar cu 9 judecători, din care 2 

îndeplinesc şi funcŃia de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al instanŃei, având multe 

atribuŃii de ordin administrativ. 

Aşa fiind, s-a menŃinut situaŃia existentă şi în anul precedent în care din cei 9 

judecători ai secŃiei patru sunt specializaŃi în materia conflictelor de muncă şi 

asigurări sociale, doi în materia protecŃiei copilului, dar în acelaşi timp toŃi 9 fac parte 

din complete specializate în materia fondului funciar. În plus, urmare a aplicării 

prevederilor art. 282¹ din Codul procedură civilă,  aşa cum au fost ele interpretate 

prin Decizia în interesul legii nr. XXXII din 2008 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, 

în marea majoritate  a cazurilor sentinŃele pronunŃate de instanŃele de fond sunt 

supuse doar căii de atac a recursului, ceea ce a condus la o încărcătură mare a celor 

trei complete de recurs. 

Precizăm că specializarea celor două complete în materia justiŃiei pentru 

minori se referă la adopŃii şi la cauzele întemeiate pe prevederile Legii 272/2004 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului,  celelalte cauze de dreptului 

familiei referitoare la desfacerea căsătoriei, raporturile personale dintre părinŃi şi 

copii, precum şi cele derivate din acestea fiind repartizate în mod aleatoriu celor 

patru complete de  apel şi celor trei complete de  recurs. 



Apreciem că în materie civilă, raportat la schema actuală o adevărată  

specializare a judecătorului nu este posibilă, iar crearea completelor specializate 

conduce doar la inegalităŃi a încărcăturii de dosare pe judecători. 

SecŃia comercială şi de contencios administrativ  şi fiscal este compusă dintr-

un număr de 7 judecători, toŃi judecătorii având calitatea de judecători sindici şi toŃi 

soluŃionează cauze din întreaga paletă de dosare ce formează obiectul de activitate al 

secŃiei; dosare de insolvenŃă, litigii comerciale, contencios administrativ, contencios 

fiscal, recursuri comerciale şi recursuri contravenŃionale. 

Dintre aceştia, 6 sunt judecători delegaŃi la Oficiul Registrului ComerŃului de 

pe lângă Tribunalul BistriŃa-Năsăud şi 3 sunt delegaŃi cu aplicarea apostilei. 

Referitor la formarea specializată a judecătorilor şi la perfecŃionarea lor 

profesională este de menŃionat că majoritatea judecătorilor au participat la cursurile 

de perfecŃionare în anul 2008.  

De asemenea la nivelul secŃiei s-a desfăşurat un program de perfecŃionare 

compus din şedinŃe lunare în care s-a analizat practica de casare întocmită de 

judecătorul delegat, precum şi din şedinŃele organizate în primul semestru al anului 

2008 la nivelul CurŃii de Apel Cluj – SecŃia comercială şi de contencios administrativ 

şi fiscal, la care au participat şi judecători din secŃiile similare ale celorlalte tribunale 

din raza acestei curŃi de apel.  

La nivelul secŃiei penale funcŃionează 4 complete specializate în judecarea 

cauzelor având ca obiect infracŃiuni de corupŃie, însă în cursul anului 2008 a fost 

înregistrat doar un astfel de dosar, toŃi cei 5 judecători fiind desemnaŃi, prin ordin de 

serviciu, să participe la soluŃionarea cauzelor cu inculpaŃi sau părŃi vătămate minore. 

 
Indici de calitate. 

Ponderea atacabilităŃii hotărârilor.  
Indicele de casare/menŃinerea hotărârilor în c ăile de atac. 

Principalele motive de casare/desfiinŃarea hotărârilor.  
 

În materie civilă din totalul de 144 sentinŃe atacabile cu apel au fost apelate 43, 

respectiv un procent de 29,87%, iar din totalul de 873 decizii şi sentinŃe atacabile cu 

recurs au fost recurate un număr de 525, ceea ce reprezintă 60,14%. 

Din totalul de 1517 de hotărâri pronunŃate de secŃia civilă a Tribunalului 

BistriŃa-Năsăud au fost reformate, respectiv casate, modificate, desfiinŃate sau 



schimbate 28, respectiv un procent de 1,85 %, în scădere considerabilă faŃă de  

procentul de 2,47%  înregistrat în anul 2007, şi este cu atât mai relevant cu cât 

procentul hotărârilor  verificate în căile de atac a crescut considerabil, respectiv a 

hotărârilor atacate cu recurs  de la 21,37% la 60,14% şi a celor atacate cu apel de la 

23,93% la 29,87%. 

Motivul de casare cel mai des întâlnit este cel prevăzut de art. 304 pct.9 din 

Codul de procedură civilă, respectiv greşita aplicare a legii, care de cele mai multe 

ori este determinată de practica neunitară existentă în cadrul instanŃelor din raza 

curŃii, grefată pe ambiguitatea legislaŃiei în vigoare (cu precădere în materia 

conflictelor de muncă şi asigurări sociale), dar şi reaprecierea probelor, depunerea 

unor acte noi în recurs sau probatoriul apreciat ca fiind insuficient. 

În cadrul secŃiei comercială şi de contencios administrativ  şi fiscal s-au 

pronunŃat în cursul anului 2008 un număr de 2881 hotărâri faŃă de 1388 în 2007, din 

care într-un număr de 826 de dosare s-a declarat recurs, iar într-un singur dosar s-a 

declarat apel, indicele de casare fiind de 3,54%. 

Principalele motive de casare înregistrate au fost următoarele: acte noi în 

recurs; neobservarea prevederilor legale referitoare la competenŃă prin calificarea 

greşită a naturii litigiului; greşita apreciere a naturii cauzei cu consecinŃe asupra 

stabilirii taxei de timbru; aprecierea eronată a stării de fapt; aprecierea greşită a 

probelor referitoare la fondul cauzei. 

 În materie penală, din cele 309 sentinŃe penale pronunŃate de tribunal, ca 

instanŃă de fond, au fost atacate cu apel un număr de 20 de hotărâri, respectiv un 

procent de 6,48%, iar din numărul total de 188 decizii pronunŃate în apel au fost 

recurate 68 decizii, deci un procent de 36,17%. 

Din numărul total de 751 hotărâri judecătoreşti pronunŃate de secŃia penală a 

tribunalului au fost desfiinŃate sau casate, în căile de atac 25 hotărâri,  rezultând un 

procent de casare de 3,33%. 

Dintre principalele motive de reformare a hotărârilor judecătoreşti menŃionăm: 

modificarea prin OUG 85/2006 a preŃului unui metru cub de masă lemnoasă şi 

pronunŃarea deciziei 12/2008 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie în materia 

infracŃiunilor silvice, intrarea în vigoare a noului Cod silvic ce cuprinde o 

reglementare diferită a infracŃiunilor silvice, punându-se problema aplicării legii 



penale mai favorabile, achitarea unor inculpaŃi şi aplicarea de sancŃiuni cu caracter 

administrativ etc. 

Sigur că o diminuare a procentajului hotărârilor judecătoreşti casate sau 

desfiinŃate în căile de atac este posibilă, în toate materiile, însă ea depinde cu 

precădere de următorii factori: 

- reducerea încărcăturii de dosare pe judecător; 

- creşterea continuă a nivelului pregătirii profesionale şi crearea condiŃiilor 

pentru această pregătire; 

 - unificarea practicii judiciare; 

- achiziŃionarea de lucrări şi publicaŃii de specialitate. 

În acest context ne întrebăm, desigur retoric, cum este posibilă creşterea 

pregătirii profesionale individuale a judecătorilor, când bugetul instanŃelor nu permite 

nici măcar achiziŃionarea unei reviste de specialitate? 

- Măsuri pentru unificarea practicii judiciare luate la  nivelul instanŃei - 
 

Se ştie că una dintre principalele deficienŃe cu care se confruntă sistemul 

judiciar român, cu incidenŃă asupra calităŃii actului de justiŃie şi a credibilităŃii 

justiŃiei, este practica judiciară neunitară, precum şi aplicarea neunitară a legislaŃiei în 

vigoare.  

În remedierea acestei situaŃii şi pentru asigurarea securităŃii raporturilor 

juridice, în conformitate cu jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, un 

rol deosebit îl are activitatea de formare continuă, pe care s-a pus accent în cursul 

anului 2008. 

Pregătirea judecătorilor trebuie să determine standarde ridicate de 

profesionalism, în scopul aplicării eficiente şi uniforme a legii. 

Formarea continuă a judecătorilor în cursul anului 2008 s-a realizat atât la nivel 

centralizat, cât şi la nivel descentralizat. 

Prin programele de formare continuă la nivel centralizat s-a urmărit 

actualizarea cunoştinŃelor judecătorilor cu privire la noua legislaŃie, îmbunătăŃirea 

cunoştinŃelor de limbă străină sau manageriale, actualizarea cunoştinŃelor privitoare 

la modalităŃile de aplicare în practică a prevederilor legale la nivel naŃional şi 

comunitar. 



 Întâlnirile profesionale lunare la nivelul fiecărei instanŃe, cele trimestriale 

organizate la nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud şi a CurŃii de Apel Cluj au creat 

posibilitatea efectivă de a pune în discuŃie, de a analiza diferite aspecte ale practicii 

judiciare care se confruntă cu probleme tot mai complexe. 

Participarea la asemenea întâlniri se impune, deoarece o practică judiciară 

unitară nu se poate realiza decât prin exprimarea, într-un cadru organizat, a diferitelor 

opinii pertinente, urmată de alegerea, prin acordul comun al participanŃilor, a opiniei 

care răspunde cel mai bine problemelor de drept discutate. 

În mod izolat, la nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud, au existat o soluŃie 

neunitară la nivelul secŃiei civile, în materia conflictelor de muncă. În cadrul 

întâlnirilor profesionale lunare şi a celei trimestriale organizate de Curtea de Apel 

Cluj au fost dezbătute aspectele care au generat practica neunitară, asigurându-se 

fiecărui judecător posibilitatea de a-şi expune argumentele pertinente în favoarea 

soluŃiei pronunŃate. În finalul acestor dezbateri s-a adoptat o soluŃie unitară, fiind 

împărtăşită una dintre cele 2 soluŃii divergente. 

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

asigurat abonamente la Monitorul Oficial şi au fost achiziŃionate diferite lucrări de 

specialitate utile activităŃii practice. 

Totodată, s-a creat posibilitatea consultării zilnice de către fiecare judecător a 

actelor normative apărute, în sistem informatic, prin ataşarea Monitorului oficial în 

căsuŃa „InformaŃii utile”. 

Din păcate, fondurile băneşti limitate au făcut imposibilă achiziŃionarea pentru 

fiecare instanŃă a unor reviste de specialitate juridică precum „Dreptul”, „Revista de 

drept comercial”, „Buletinul CasaŃiei”, „Curierul judiciar”, etc. 

Buna informatizare a instanŃelor, care a deschis posibilitatea ca fiecare 

judecător să aibă propriul calculator, cu posibilitatea consultării programelor 

informatice „Lex”, „Eurolex” şi facilitatea accesului la speŃele relevante ale CurŃii de 

Apel Cluj, asigurarea conexiunii Internet sunt factori care asigură posibilitatea 

realizării unui studiu profesional individual continuu, necesar realizării unei practici 

judiciare unitare. 

 



Aplicarea dispoziŃiilor ConvenŃiei Europene pentru Apărarea  Drepturilor 
Omului şi a Libert ăŃilor Fundamentale, astfel cum sunt interpretate în 

jurispruden Ńa CurŃii Europene a Drepturilor Omului,  
în activitatea judecătorilor instan Ńei 

 

 Potrivit art. 20 alin 2 din ConstituŃie, dacă există neconcordanŃe între pactele şi 

tratatele privitoare la drepturile omului la care România este parte şi legile interne au 

prioritate reglementările internaŃionale, cu excepŃia cazurilor în care ConstituŃia sau 

legile interne conŃin dispoziŃii mai favorabile. 

 Rezultă, prin urmare că, dacă prima regulă a art. 20 stabileşte că interpretarea 

şi aplicarea dispoziŃiilor constituŃionale se face în concordanŃă cu prevederile 

tratatelor internaŃionale în materia drepturilor omului la care România este parte, cea 

de a doua regulă, enunŃată mai sus, acordă prioritate reglementărilor internaŃionale 

atunci când între acestea şi legile interne s-ar ivi nepotriviri, contradicŃii sau 

neconcordanŃe.  

 Cu alte cuvinte, atunci când între dispoziŃiile unui tratat privind drepturile 

omului, deci inclusiv ConvenŃia europeană şi o lege internă există neconcordanŃe, 

dispoziŃiile convenŃionale înlătură de la aplicare norma internă contrară. 

 Pe de altă parte, între cele 2 categorii de norme trebuie să existe diferenŃe de 

reglementare, regula prevăzută de art. 20 alin 2 din ConstituŃie nefiind aplicabilă în 

situaŃia în care reglementările sunt identice. 

 Aceste dispoziŃii constituŃionale implică 2 consecinŃe majore, dintre care prima 

îl priveşte chiar pe legiuitor, care va trebui întotdeauna să verifice dacă proiectele de 

legi pe care le discută şi le adoptă se corelează cu tratatele internaŃionale la care 

România este parte. 

 Cea de a doua condiŃie priveşte autorităŃile publice competente care, în 

procesul negocierii, încheierii şi ratificării tratatelor internaŃionale, trebuie să acorde 

atenŃie corelaŃiei dintre prevederile actului internaŃional şi cele ale dreptului intern, 

iar în situaŃii mai greu de depăşit să folosească procedeul rezervelor sau declaraŃiilor. 

 PreeminenŃa normelor internaŃionale consacrată prin art. 20 alin 2 din 

ConstituŃie se manifestă, atât în raport cu legile anterioare , cât şi în raport cu cele 

posterioare intrării în vigoare a tratatului internaŃional. 

 Pornind de la aceste principii generale, în cursul anului 2008, judecătorii 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud au dat dovadă de o bună cunoaştere a ConvenŃiei 



europene a drepturilor omului, procedând la aplicarea directă a acestora ori de câte 

ori împrejurările cauzei au impus-o, în vederea asigurării exercitării drepturilor 

fundamentale prevăzute şi garantate în acest document internaŃionale. 

 Astfel, în materie penală s-a făcut în mod constant aplicarea art. 10 referitor la 

libertatea de exprimare, ca şi a jurisprudenŃei CurŃii europene referitoare la aceasta, în 

soluŃionarea recursurilor exercitate în cauze având ca obiect infracŃiuni contra 

demnităŃii şi, în special, în cazul celor comise prin presă sau alte mijloace de 

comunicare în masă. 

 Totodată, în soluŃionarea propunerilor de arestare preventivă, ca şi a altor 

cereri cu privire la privarea de libertate a unor persoane bănuite că ar fi săvârşit 

infracŃiuni s-au avut în vedere dispoziŃiile art. 5 din ConvenŃia europeană ce consacră 

dreptul la libertatea şi siguranŃa persoanei, aplicându-se interpretările cu valoare de 

principiu stabilite prin jurisprudenŃa CurŃii europene. 

 În materie civilă, deşi nu s-a pus efectiv problema aplicării directe a ConvenŃiei 

europene a drepturilor omului, în judecarea cauzelor primite spre soluŃionare 

judecătorii au avut în vedere permanent art. 1 din Protocolul nr.1, ce garantează 

dreptul la proprietate, prevederile art. 8 din ConvenŃie, referitoare la respectarea vieŃii 

private şi de familie, ca şi exigenŃele dreptului la un proces echitabil, aşa cum sunt 

stabilite acestea prin art. 6 din ConvenŃie, precum şi interpretările date acestor 

articole din jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, invocându-le ca 

atare, alături de reglementările interne. 

În cursul anului 2008 s-au înregistrat numeroase cauze în materia 

contenciosului administrativ şi fiscal în care părŃile au invocat dispoziŃii ale 

ConvenŃiei dar, judecătorii acestei secŃii cunosc corespunzător prevederile 

ConvenŃiei, iar în procesul de deliberare a hotărârilor judecătoreşti au făcut aplicarea 

acestora chiar dacă în cuprinsul considerentelor nu le-au invocat în mod expres în 

toate cazurile. 

Judecătorii au studiat pe măsura publicării hotărârile date de Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului împotriva României, pentru a avea în vedere recomandările 

făcute cu ocazia soluŃionării unor cauze similare. 

 

 



Aplicarea directă a dreptului comunitar 
în activitatea judecătorilor instan Ńei. 

Aspecte privind cooperarea judiciară internaŃională. 
 
La nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a făcut aplicarea dispoziŃiilor art. 90 

paragraf 1 din Tratatul Constitutiv al Uniunii Europene, art. 234 din Tratatul CEE în 

litigiile înregistrate pe rolul secŃiei comerciale şi de contencios administrativ având ca 

obiect restituirea taxei pentru autoturisme. 

La nivelul secŃiei civile s-au aplicat prevederile Tratatului U.E. privind libera 

circulaŃie în materia acŃiunilor vizând restrângerea exercitării dreptului la liberă 

circulaŃie în temeiul Legii nr. 248/2005.  

Sub aspectul cooperării judiciare internaŃionale în materie penală, reglementată 

prin Legea nr.302/28.06.2004, este de reŃinut  că, la nivelul tribunalului au fost emise 

un număr de 4 mandate europene de  arestare în scopul executării pedepselor aplicate 

de instanŃă , în număr egal cu cele emise în cursul anului 2007. 

În concret, în baza prevederilor actului normativ mai sus menŃionat, în anul 

2008 au fost emise mandate europene de arestare pe numele următoarelor persoane : 

Bilboc  Robert-Nicolae (în dosarul nr. 146/112/2007); Manu Paraschiva (în dosarul 

nr.24/2002); Naş Marian (în dosarul nr.1156/112/2007) şi GriŃa Petru (în dosarul 

nr.2435/2006). 

Până în prezent, niciunul din  mandatele europene de arestare emise nu au fost 

puse în executare de autorităŃile judiciare străine. 

Pe de altă parte, în intervalul de timp supus analizei, Tribunalul BistriŃa-

Năsăud a mai înregistrat o cerere având ca obiect Comisia rogatorie internaŃională 

adresată autorităŃilor judiciare române de autorităŃile similare  din Regatul Belgiei, 

privind aplicarea unui sechestru penal asigurator asupra unor bunuri aparŃinând 

intimatei Coptil Laura-Maria. 

Prin încheierea penală nr. 197/F/26 noiembrie 2008, pronunŃată în dosarul nr. 

2188/112/2008 s-a constatat imposibilitatea îndeplinirii Comisiei rogatorii solicitată 

de autorităŃile judiciare belgiene. 

 

 

 

 



ÎmbunătăŃirea accesului liber la justiŃie 

Accesul liber la justiŃie, instituit ca un principiu fundamental de art. 21 din 

ConstituŃia României, este şi trebuie să rămână în centrul atenŃiei instanŃelor, pentru 

ca el să se poată regăsi în activitatea de zi cu zi.  

Şi în cursul anului 2008, în cadrul Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-au continuat 

măsurile pentru asigurarea accesului liber la justiŃie şi pentru asigurarea transparenŃei 

actului de justiŃie. 

În acest sens se poate aminti, în principal, continuarea îmbunătăŃirii sistemului 

informatic de gestionare şi repartizare aleatorie a cauzelor. FuncŃionalitatea aplicaŃiei 

ECRIS – versiunea 3.0 a făcut posibilă, în acelaşi timp afişarea pe portalul instanŃei, a 

unor informaŃii din dosare referitoare la părŃi, termene, complete, soluŃia pe scurt, 

date ce sunt accesibile pe internet. 

Alături de aceste date sunt afişate deciziile relevante , periodic, la rubrica 

jurisprudenŃă, concursuri şi anunŃuri curente, precum şi alte informaŃii de interes 

public. 

În data de 24 octombrie 2008, cu ocazia Zilei Europene a JustiŃiei Civile, s-a 

organizat şi la Tribunalul BistriŃa-Năsăud Ziua PorŃilor Deschise. Pentru acest 

eveniment, invitaŃia a fost lansată prin afişare la porŃile de acces ale clădirii, pe 

portalul instanŃei şi în presă şi s-a adresat tuturor persoanelor interesate de modul în 

care funcŃionează sistemul judiciar. Cu acest prilej s-a asigurat accesul în toate 

încăperile din Palat ce au importanŃă pentru activitatea judiciară, asistenŃa şi 

îndrumarea fiind asigurate de judecătorii şi grefierii instanŃei. 

În acelaşi sens s-a afişat la loc vizibil cuantumul  taxelor de timbru pentru ca 

justiŃiabili să aibă posibilitatea de a-şi calcula sumele datorate cu acest titlu, s-au 

împărŃit broşuri informative cu privire la drepturile şi îndatoririle procesuale a 

părŃilor din proces. 

În materie civilă, s-a acordat asistenŃă judiciară gratuită în baza prevederilor 

OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 51/2008, aprobată cu modificări prin Legea 

193/2008, vizând mai ales scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, însă trebuie 

precizat că doar în 3 situaŃii a fost solicitată şi aprobată o astfel de scutire. 

Prin natura cauzelor ce formează obiectul de activitate al secŃiei comerciale şi 

de contencios administrativ şi fiscal, în dosarele soluŃionate nu s-au ivit situaŃii în 



care părŃile implicate să solicite aplicarea prevederilor privind asistenŃa juridică 

gratuită în civil. 

De asemenea, accesul cetăŃenilor la actul de justiŃie este facilitat de aplicarea 

prevederilor  vizând rolul activ al judecătorului. În concret, judecătorii explică 

părŃilor îndatoririle şi drepturile pe care le au pe parcursul procesului civil în situaŃia 

în care aceştia nu sunt asistaŃi de avocat, pun în discuŃie necesitatea administrării 

probelor utile cauzei, chiar dacă părŃile din neştiinŃă sau din neglijenŃă nu au solicitat 

administrarea unor astfel de probe. 

De altfel, exercitarea rolului activ al judecătorului este chiar mai importantă 

decât acordarea asistenŃei judiciare gratuite sau asigurarea unor materiale 

informative, atâta timp cât consecinŃele neadministrării probelor sau neexercitării 

tuturor drepturilor procesuale ale părŃilor pot fi mult mai grave pentru aceştia decât 

achitarea unei taxe de timbru, care de cele mai multe ori este modică. 

Precizăm că în cursul anului 2008 nu au fost formulate cereri de despăgubiri 

sau de asistenŃă judiciară în temeiul Legii privind protecŃia victimelor infracŃiunilor. 

 

Progrese înregistrate în domeniul justiŃiei 
pentru minori şi a protecŃiei drepturilor copilului 

 

Pe parcursul anului 2008 pe rolul secŃiei civile au fost înregistrate 181 de cauze 

privind minorii şi familia, din care 161 nou intrate, în scădere cu 51 de dosare faŃă de 

anul 2007, din care s-au soluŃionat 160, rămânând în stoc 21 de dosare pe rol şi 6 

dosare suspendate, operativitatea în această materie fiind de 91,43%.   

Scăderea numărului de cauze se datorează, printre altele, şi blocajului în 

materie de adopŃii, creat ca urmare a declarării ca fiind neconstituŃionale a 

prevederilor art. 35 alin.2 lit. i teza întâi şi art. 63 alin.3 şi 4 din Legea 273/2004 

privind regimul juridic al adopŃiei, prin Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 369/2008, 

publicată la data de 27 martie 2008. 

Modificarea adusă legii adopŃiilor prin OrdonanŃa de urgenŃă nr. 102 din 3 

septembrie 2008, a încercat alinierea legislaŃiei interne la prevederile internaŃionale 

considerate ca fiind încălcate de legislaŃia internă, reŃinute ca atare în decizia CurŃii 

ConstituŃionale amintite, însă ea îşi va produce efecte asupra încărcăturii instanŃei 

doar în anul 2009. 



Trebuie precizat că litigiile având ca obiect adopŃii şi cele rezultând din 

aplicarea Legii 272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului, 87 la 

număr, au fost repartizate aleatoriu celor 2 complete specializate, însă cele care se 

referă la desfacerea căsătoriei, raporturile personale dintre părinŃi şi copii, precum şi 

cele derivate din acestea, au fost repartizate tuturor completelor de apel şi de recurs 

ale secŃiei. 

În scopul perfecŃionării judecătorilor care soluŃionează cauze în domeniul 

familiei şi al protecŃiei copilului, la nivelul CurŃii de Apel Cluj au fost organizate 

întâlniri pe problematica protecŃiei copilului, în cadrul cărora au fost prezentate 

lucrări de specialitate şi s-au discutat aspecte de practică neunitară, la care au 

participat judecători care intră în compunerea completelor specializate. De asemenea, 

un judecător a participat la ConferinŃa naŃională „JustiŃia în interesul copilului”, 

organizată la Bucureşti în perioada 13-14 octombrie 2008, de către FundaŃia 

Scheherazade, împreuna cu partenerii săi, Autoritatea NaŃionala pentru ProtecŃia 

Drepturilor Copilului, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul JustiŃiei, 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie si Ministerul Internelor si 

Reformei Administrative. 

Prin Hotărârea Guvernului României nr.860 din 10 septembrie 2008, a fost 

aprobată Strategia naŃională în domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor copilului 

2008 - 2013 şi a Planul operaŃional pentru implementarea Strategiei naŃionale în 

domeniul protecŃiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013, prin acelaşi act 

normativ fiind abrogate prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1058/2005, 

care reglementa strategia pentru anii 2005-2007. 

În strategia elaborată se prevede un rol important şi pentru instanŃele 

judecătoreşti, stabilindu-se că „în aplicarea justiŃiei pentru copii, Ministerul JustiŃiei 

va avea în vedere, cu prioritate, crearea la nivelul întregului teritoriu de 

secŃii/complete specializate pentru copil şi familie, analizarea posibilităŃii de 

înfiinŃare a tribunalelor specializate pentru cauze cu minori şi de familie, precum şi 

realizarea unor dispoziŃii procedurale speciale, simplificarea celor existente şi 

sporirea garanŃiilor procesuale acordate copiilor, corespunzător standardelor 

româneşti şi europene în materia respectării drepturilor copilului. Totodată, se va 

conştientiza importanŃa vitală a aplicării principiului celerităŃii în luarea deciziilor, 



precum şi a lucrului în echipă cu celelalte instituŃii prevăzute de lege, cu precădere cu 

direcŃiile generale de asistenŃă socială şi protecŃia copilului, poliŃia şi parchetul”. 

Aşa cum am arătat, la nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud există complete 

specializate pentru cauze cu minori şi familie, însă această specializare este relativă, 

judecătorii care intră în componenŃa completelor de minori şi familie, fiind nevoiŃi a 

se „specializa” şi în materia fondului funciar, a Legii 10/2001,  şi judecând şi cauze 

de drept comun. 

Chiar dacă suntem doar la începutul perioadei prevăzute în strategie, ar trebui 

renunŃat la caracterul pur declarativ al specializării judecătorului, deoarece în prezent 

schema de personal nu permite înfiinŃarea unor complete care să soluŃioneze exclusiv 

cauze cu minori şi de familie. 

Considerăm că în materia protecŃiei copilului, legislaŃia în vigoare ar putea fi 

îmbunătăŃită, în sensul de a se da posibilitatea judecătorilor de a verifica şi rezultatele 

măsurilor speciale de protecŃie dispuse de către ei, întrucât în prezent nu au astfel de 

competenŃe. Desigur că prin vizitele realizate la asistenŃii maternali, s-a încercat 

realizarea acestui deziderat, însă aceste acŃiuni sunt condiŃionate de bunăvoinŃa 

acestor asistenŃi şi a reprezentanŃilor DirecŃiei Generale de AsistenŃă Socială şi 

ProtecŃie a Copilului şi de regulă anunŃate, nici un text din cuprinsul Legii 272/2004 

neacordând posibilitatea judecătorului de a efectua astfel de vizite. 

De asemenea, se impune şi intensificarea colaborării cu organizaŃiile 

neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecŃiei copilului, 

pentru a stabili împreună cele mai bune mijloace de ajutorare a copiilor care, din 

diverse motive, nu se bucură de ocrotire părintească şi pentru a propune îmbunătăŃiri 

ale legislaŃiei existente. 

JustiŃia pentru minori se vrea o componentă importantă a sistemului juridic 

românesc, însă, din păcate, în anul 2008 în acest domeniu s-a înregistrat o stagnare, 

preocupările legislative şi administrative în sensul adoptării modificărilor care au fost 

propuse pentru îmbunătăŃirea Legii nr. 272/2004 şi a aplicării prevederilor privind 

înfiinŃarea tribunalelor pentru minori şi de familie, sau măcar a secŃiilor specializate 

fiind foarte discrete, aproape inexistente. 

 

 



Stadiul aplicării dispoziŃiilor 
Legii nr.544/2001 şi ale Legii nr.677/2001 

 
În cursul anului 2008 au fost un nr. total de 72 de solicitări de informaŃii, din 

care 62 au fost informaŃii referitoare la dosare, o informaŃie referitoare la magistraŃi şi 

un număr de 6 solicitări de informaŃii referitoare la alte aspecte.  

Nu a fost respinsă nici o solicitare. 

InformaŃiile au fost solicitate în 58 de cazuri pe suport de hârtie sau fax iar în 

14 cazuri pe suport electronic. 

În 70 de cazuri informaŃiile au fost solicitate de jurnalişti iar în două situaŃii de 

persoane juridice. 

Punctul de informare-documentare al tribunalului are un nr. estimativ de 50 de 

vizitatori pe zi. 

Mai este de menŃionat faptul că în anul 2008 pe rolul acestei secŃii au fost un 

nr. de 4 cauze având ca obiect comunicarea de informaŃii de interes public în baza 

prev. Legii nr.544/2001 din care o acŃiune a fost respinsă ca fiind fără obiect, una s-a 

suspendat din lipsa părŃilor iar în două dosare s-a renunŃat la judecată. 

În anul 2008 nu s-a înregistrat nici un litigiu privind evidenŃa informatizată a 

persoanei în baza Legii nr.677/2001.  

  

Aspecte privind calitatea managementului la nivelul instanŃelor 
 
 Activitatea managerială a conducerilor instanŃelor din circumscripŃia 

tribunalului a fost privită de acestea ca fiind esenŃială pentru atingerea obiectivelor 

propuse. 

 La nivelul conducerii tribunalului precum şi la nivelul conducerii 

jduecătoriilor, acŃiunea în conducere a fost pentru  crearea spiritului de echipă, ca 

rezultat al construirii încrederii în cadrul colectivului, al stabilirii unor obiective clare 

la acesta să adere, al folosirii stilului participativ în procesul de decizie, al unei 

motivări individuale şi colective pentru obiectivele propuse şi nu în ultimul rând, prin 

folosirea dimensiunii umane în conducere, necesară pentru determinarea colectivului 

pentru stabilirea obiectivelor şi mai ales la realizarea acestora. 

 Plecând de la premisa că resursele umane sunt cele mai importante resurse ale 

instanŃelor, conducerea tribunalului şi conducerile judecătoriilor au promovat acŃiuni 



pentru folosirea optimă a acestor resurse, preşedintele tribunalului, îndeplinindu-şi 

astfel şi obligaŃiile prev. de art. 12 lit. „h” din Regulamentul de ordine interioare a 

instanŃelor judecătoreşti. 

  Conducerile judecătoriilor, prin preşedinŃii acestora, au monitorizat  permanent 

evoluŃia în cadrul resurselor umane şi au luat măsurile ce s-au impus, cu consultarea 

permanentă a colegilor de conducere, solicitând atunci când s-a impus sprijinul 

conducerii tribunalului. 

 Rolul conducerii judecătoriilor a fost evident în gestionarea resurselor umane, 

dat fiind şi dificultăŃile cu care s-au confruntat datorită lipsei permanente sau 

temporare a resurselor umane necesare sau a folosirii acestor resurse potrivit 

nevoilor. 

 Rezultatele pozitive obŃinute în activitatea tuturor instanŃelor, aşa cum ele au 

fost prezentate este rezultatul unui management performant exercitat de toŃi 

judecătorii cu funcŃii de conducere începând de la preşedinŃii de secŃii la 

vicepreşedinŃi şi până la preşedinŃii de instanŃă, care au acŃionat uniform  şi conform 

cu obiectivele propuse. 

 La rezultatele pozitive deja arătate, prin managementul abordat, se pot adăuga 

cele obŃinute în respectarea independenŃei judecătorului în repartizarea aleatorie a 

cauzelor, în realizarea programelor de informatizare prin distribuirea tehnicii de 

calcul, astfel încât în înfăptuirea actului de justiŃie beneficiul acestei tehnici să fie 

efectiv. 

 Pentru obŃinerea acestor rezultate s-a urmărit  constant acoperirea cu personal a 

tuturor posturilor de personal auxiliar de specialitate şi conex, beneficiind de sprijinul 

conducerii CurŃii de Apel Cluj care a organizat la timp concursurile pentru ocuparea 

posturilor vacante în anul 2008, s-a urmărit, de asemenea, o repartizare judicioasă pe 

compartimente şi pe secŃii a personalului auxiliar de specialitate, acoperindu-se astfel 

îndeplinirea în bune condiŃii a tuturor competenŃelor instanŃelor. 

 

 

 

 

 



 

Măsuri luate de instanŃă privind 

degrevarea judecătorilor de sarcini auxiliare  

 
La nivelul instanŃelor din raza teritorială a Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a 

apreciat ca fiind utilă şi oportună desemnarea în continuare a unor judecători care să 

coordoneze şi să controleze compartimentele instanŃei. 

 
Măsuri luate la nivelul instanŃei 

privind cre şterea gradului de transparenŃă a funcŃionării acesteia. 
 

Caracterul public al şedinŃelor de judecată, posibilitatea consultării de către cei 

interesaŃi a actelor unui dosar înseamnă transparenŃă în activitatea judiciară. 

SoluŃiile pronunŃate sunt evidenŃiate în programul informatic Ecris, putând fi 

consultate de cei interesaŃi din orice loc unde există un calculator conectat la Internet. 

Totodată, la nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud au fost publicate pe portalul 

instanŃei hotărârile judecătoreşti relevante ale fiecărei secŃii. 

 
Concluzii privind progresele înregistrate, 

precum şi vulnerabilit ăŃile identificate 
şi măsurile de remediere a acestora 

 
 Raportat la procentul de atacabilitate al hotărârilor la nivelul fiecărei instanŃe, 

la numărul mic al hotărârilor reformate în căile de atac, se poate afirma că la nivelul 

anului 2008 calitatea muncii juridice a crescut simŃitor. 

 Deşi majoritatea timpului este afectat studiului şedinŃei de judecată, deliberării, 

redactării hotărârilor, calitatea muncii depuse denotă faptul că s-a reuşit şi studiul 

practicii judiciare şi a literaturii de specialitate. 

 Este trist şi îngrijorător faptul că în condiŃiile actuale, timpul alocat 

operaŃiunilor curente (studiu dosar, deliberare, redactare) nu permite aprofundarea, 

aşa cum ar dori fiecare judecător, a jurisprudenŃei, a literaturii juridice, a normelor şi 

directivelor europene sau a hotărârilor CEDO. 

 În cursul anului 2008 au fost identificate şi unele vulnerabilităŃi, care au avut 

un impact negativ asupra activităŃii judiciare. 



 Astfel, numărul extrem de insuficient al experŃilor topografici a determinat 

imposibilitatea întocmirii lucrărilor de expertiză, creşterea numărului de dosare mai 

vechi de 6 luni sau 1 an, cu repercursiuni negative asupra justiŃiabilului şi a instanŃei 

în general. 

 De asemenea, alocarea de fonduri băneşti insuficiente a determinat 

imposibilitatea expedierii în anumite perioade de timp a citaŃiilor emise în dosarele 

aflate pe rol sau întârzieri în comunicarea hotărârilor judecătoreşti redactate, datorită 

lipsei suportului material pe care să se imprime conŃinutul lor. 

 În limita competenŃelor sale, Tribunalul BistriŃa-Năsăud a făcut demersuri 

pentru cunoaşterea la nivelul Ministerului JustiŃiei, a Consiliului Superior al 

Magistraturii a situaŃiei reale cu care se confruntă instanŃele, aceea a insuficienŃei 

experŃilor topografi, în vederea luării de măsuri la nivel naŃional pentru deblocarea 

situaŃiei create. 

 În cadrul întâlnirilor profesionale lunare organizate, s-a pus accent pe: 

necesitatea întocmirii şi Ńinerii la zi a fişelor de şedinŃă, creşterea ritmului de 

administrare a probelor, sancŃionarea exercitării abuzive a drepturilor procesuale, 

întocmirea de obiective de expertiză clare, acordarea de termene de judecată cât mai 

scurte în dosarele unde părŃile au luat termen în cunoştinŃă sau domiciliază în 

localităŃi apropiate de sediul instanŃei. 

 
GESTIONAREA RESURSELOR 

 
Resursele umane aflate la dispoziŃia instanŃelor 

SituaŃia judecătorilor 
 
  În anul 2008 schemele de judecători la nivelul tuturor instanŃelor din 

circumscripŃia tribunalului  totalizau un număr de 51 de judecători  cu un grad de 

ocupare a acestor scheme de 98 %; 

 La nivelul fiecărei  instanŃe situaŃia judecătorilor s-a prezentat astfel: 

- la Tribunalul BistriŃa-Năsăud, numărul de judecători a fost de 21 judecători, ceea ce 

a însemnat o schemă complet ocupată; 

- la Judecătoria BistriŃa, numărul de judecători a fost de 17 judecători din totalul 

schemei de  18 judecători ; 



- la Judecătoria Năsăud un număr de 8 judecători, ceea ce a însemnat o schemă 

complet ocupată; 

- la Judecătoria Beclean un număr de 3 judecători din totalul  schemei de 4 

judecători. 

 În privinŃa situaŃiei judecătorilor, este de relevat că la Judecătoria BistriŃa, în 

cursul anului 2008, parte din judecători nu au desfăşurat activitate pe întreaga 

perioadă. 

  SituaŃia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 

 
 La nivelul tuturor instanŃelor din circumscripŃia tribunalului, schemele 

totalizau : 

- un număr de 71 grefieri ; 

- un număr de 11 grefieri – arhivari ; 

- un număr de 3 grefieri registratori ; 

- un număr de 1 grefier statistician ; 

            -   un număr de 5 specialişti I.T., gradul de ocupare fiind aproape 100 %, din data 

de 28 iulie 2008 când a fost ocupat postul vacant. 

 De asemenea, au mai fost perioade de vacantare temporară a unor posturi, fiind 

ocupate prin concurs  pe perioade determinate. 

 La nivelul fiecărei instanŃe, situaŃia grefierilor şi celuilalt personal auxiliar de 

specialitate, situaŃia în anul 2008, s-a prezentat astfel : 

- la Tribunalul Bistri Ńa-Năsăud : 

- un număr de  26 grefieri + postul de grefier al doamnei N. M.; 

- un număr de   3 grefieri arhivari ; 

- un număr de   1 grefier registrator ; 

- un număr de  1 grefieri statistician; 

- un număr de 4 specialişti I.T. 

 Gradul de ocupare al schemei fiind în anul 2008 de 100 %. 

 Se impune precizat faptul că specialiştii I.T. asigură buna desfăşurare a 

activităŃii de informatizare la toate instanŃele din circumscripŃia tribunalului, fiind 

desemnaŃi câte unul pentru fiecare instanŃă; 

- la Judecătoria Bistri Ńa : 

- un număr de  26 grefieri – 2 posturi de grefier (detaşat şi respectiv transferat); 



- un număr de   4 grefieri arhivari ; 

- un număr de   1 grefier registrator ; 

Gradul de ocupare al schemei a fost de  93,5 %. 

 Se impune a fi precizat că, grefiera N. M. a fost detaşată pe întreaga perioadă a 

anului la compartimentul economico-financiar al tribunalului pentru activităŃi de 

personal, iar grefiera O. L. a fost transferată la Judecătoria Năsăud cu post cu tot  la 

data de  15 mai 2008. 

- la Judecătoria Năsăud : 

- un număr de  13 grefieri + grefiera O. L., transferată; 

- un număr de   2 grefieri arhivari ; 

- un număr de  1 grefier registrator ; 

Gradul de ocupare al schemei a fost de 100 %,   . 

Începând cu data de 15 mai 2008 grefiera O. L. a fost transferată cu post de la 

Judecătoria BistriŃa. 

- la Judecătoria Beclean : 

- un număr de  6 grefieri ; 

- un număr de   2 grefieri arhivari ; 

- un număr de 1 grefier registrator ; 

Gradul de ocupare al schemei a fost de 100 % . 

 

Resursele materiale aflate la dispoziŃia instanŃei în anul 2008. 
  

 Sub aspectul resurselor materiale anul 2008 a fost al confruntării cu lipsa 

resurselor materiale necesare, nealocate la timp şi insuficiente faŃă de nevoile 

existente. 

 Datorită acestui fapt, buna funcŃionare a instanŃelor din circumscripŃia 

tribunalului a avut de suferit. 

 AmeninŃaŃi cu întreruperea furnizării utilit ăŃilor şi serviciului, a materialelor 

necesare funcŃionării activităŃii, pentru neplata la timp a facturilor, conducerea  

tribunalului şi a conducerilor judecătoriilor precum şi managerul economic, au apelat 

la instituŃiile furnizoare de utilităŃi şi servicii pentru obŃinerea unor termene de graŃie 

deşi s-a conştientizat că soluŃia nu este potrivită, însă riscul blocării iminente a 

activităŃii a fost o ameninŃare mult prea gravă pentru a o accepta. 



 În condiŃiile şi circumstanŃele arătate s-a asigurat totuşi continuitatea 

funcŃionării instanŃelor, preşedintele tribunalului şi managerul economic al instanŃei 

s-au implicat direct, urmărind obiectivul funcŃionării instanŃelor asigurând 

demersurile pentru obŃinerea fondurilor necesare, efectuarea în condiŃiile date a unei 

gestionări a resurselor materiale primite, prin crearea de priorităŃi şi plăŃi parŃiale, 

acoperindu-se restanŃele la limita încetării utilit ăŃilor şi serviciilor de către furnizori. 

 Pentru o ilustrare a resurselor materiale alocate în anul 2008, evidenŃiem 

următoarele cu privire la titlul  „ Cheltuieli materiale „ comparativ cu necesarul 

solicitat. 

 Bunuri şi servicii 

 Credite propuse 
necesare 

Credite alocate 

CărŃi, publicaŃii 19.000 4.573 
Materiale de curăŃenie 29.000 9.084 
Încălzire, iluminat  370.000 265.451 
Apă, canal, salubritate 26.000 28.114 
CarburanŃi şi lubrefianŃi 62.000 57.799 
Poştă, telecomunicaŃii 54.000 34.248 
Materiale şi prestări servicii cu 
caracter funcŃional 

1.150.000 953.500 

Alte bunuri şi servicii pentru 
întreŃinere şi funcŃionare 

72.000 100.168 

                       TOTAL : 1.782.000 1.452.937 
 

 Facturi restante la 31 decembrie 2008 : 213.000 lei.  

 Preşedintele tribunalului, în calitate de ordonator terŃiar de credite, cu sprijinul 

managerului economic, a urmărit şi realizarea respectării dispoziŃiilor legale privind 

disciplina financiar - contabilă, fapt constatat de organele CurŃii de Conturi care au 

procedat la descărcarea de gestiune pentru anul 2007, în urma controlului din luna 

iunie 2008. 

 În atenŃia ordonatorului de credite a stat şi realizarea  celor două  obiective 

investiŃionale, reabilitarea sediului vechi al tribunalului şi noul sediu al Judecătoriei 

Beclean. 

 Realizările la aceste obiective nu au fost deosebite, resursele alocate fiind 

insuficiente pentru finalizarea etapelor investiŃionale propuse la licitaŃie, proiectare şi 

respectiv  licitaŃiile de proiectare. 

 



 

Concluzii: 

- pentru  evitarea blocajului în activitatea instanŃelor care par a se contura potrivit 

constatărilor din luna ianuarie, se impune a se face o prioritate imediată  de către 

ordonatorul principal de credite, în alocarea de fonduri la timp şi corespunzător 

dimensionate; 

- pentru continuarea obiectivelor investiŃionale se impune alocarea de fonduri ritmic, 

la timp şi suficient acoperitoare pentru etapele ce urmează a fi derulate. 

 În mod deosebit se impune alocarea de fonduri pentru noul sediu al 

Judecătoriei Beclean, întrucât sediul actual a devenit impropriu datorită vechimii 

construcŃiei, a reŃelelor de alimentare cu energie electrică şi apă şi, în plus, regimul 

juridic al clădirii şi terenului se află sub prevederile Legii nr. 10/2001. 

 

   
RAPORTURILE DINTRE INSTAN łĂ ŞI CELELALTE INSTITU łII ŞI 

ORGANISME, 
PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVIL Ă 

 
Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

 
Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au derulat în condiŃii 

corespunzătoare. 

Fără a nesocoti meritele şi eforturile depuse pentru bunul mers al activităŃii 

judiciare în general, se impune a fi semnalată lipsa de sprijin a instanŃelor din raza 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud în rezolvarea problemei lipsei acute de experŃi judiciari 

în specialitatea topografie. 

Deşi în repetate rânduri conducerile fiecărei judecătorii şi a Tribunalului 

BistriŃa-Năsăud s-au adresat Consiliului Superior al Magistraturii semnalând 

posibilitatea apariŃiei blocajului judiciar din cauza lipsei experŃilor topografi, nici 

până în prezent nu s-a realizat niciun demers pentru rezolvarea acestei probleme 

majore, cu toate că aceasta este o problemă veche, cunoscută de ani de zile, care însă 

treptat se acutizează.  

În prezent pe raza Tribunalului BistriŃa-Năsăud îşi desfăşoară efectiv 

activitatea 4 experŃi topografi, împrejurare care raportat la numărul mare de cauze 

care necesită expertiză de specialitate şi la numărul extrem de mic de experŃi duce la 



creşterea în ritm accelerat a numărului de dosare mai vechi de 1 an, cu consecinŃe 

directe asupra justiŃiabilului şi asupra termenului rezonabil. 

 

Raporturile dinte instanŃă şi parchet. 
 

La nivelul tuturor instanŃelor, raporturile cu parchetul s-au desfăşurat în 

limitele stabilite de dispoziŃiile legale şi regulamentare, fiecare instituŃie urmărind să-

şi îndeplinească propriul rol în procesul de înfăptuire a justiŃiei. 

 
Raporturile cu barourile de avocaŃi,  

colegiile consilierilor juridice,  
precum şi cu experŃii judiciari 

 
      
 Raporturile cu Baroul de avocaŃi BistriŃa-Năsăud şi alte barouri din Ńară cu care 

instanŃele din raza teritorială a Tribunalului BistriŃa-Năsăud au venit în contact prin 

avocaŃii angajaŃi în diverse cauze, au fost în general bune, ele desfăşurându-se în 

limitele deontologiei profesiei. 

 Raporturile cu colegiile consilierilor juridici s-au desfăşurat în limitele 

deontologiei profesionale, avându-se în vedere faptul că activitatea judiciară 

desfăşurată în sprijinul justiŃiabilului presupune în primul rând respectarea normelor 

de procedură şi de deontologie din partea fiecărui judecător, dar şi existenŃa unor 

bune raporturi de colaborare cu instituŃiile şi organismele angrenate în procesul 

judiciar. 

 Raporturile cu experŃii  au fost stabilite în limitele normelor procedurale şi a 

deontologiei profesiei de judecător, în condiŃiile în care cea mai importantă cauză 

obiectivă care generează întârzieri în soluŃionarea unei cauze o constituie numărul 

insuficient de experŃi topografi. 

La nivelul instanŃelor din raza teritorială a Tribunalului BistriŃa-Năsăud, 

principala cauză care influenŃează semnificativ operativitatea şi care generează o 

încălcare continuă a noŃiunii de „termen rezonabil” o reprezintă dificultatea 

întâmpinată de instanŃe în administrarea probei cu expertiza tehnică topografică. 

SituaŃia poate fi calificată ca extrem de îngrijorătoare în condiŃiile în care la 

nivelul instanŃelor din judeŃul BistriŃa-Năsăud mai există doar 4 experŃi activi, din 

care unul a semnalat probleme medicale ce necesită intervenŃie chirurgicală şi 



refacere îndelungată, iar numărul dosarelor în care se impune administrarea unei 

asemenea probe este în creştere. 

Deşi au fost aplicate cu rigurozitate dispoziŃiile procedurale privitoare la 

sancŃionarea experŃilor, finalitatea acestei măsuri nu a fost cea scontată, ci 

dimpotrivă, s-a ajuns la blocarea activităŃii instanŃei, deoarece o parte a experŃilor au 

renunŃat la calitatea de expert tehnic judiciar. 

În vederea remedierii acestei situaŃii conducerea Tribunalului BistriŃa-Năsăud, 

pe baza propriei analize şi urmare a sesizărilor venite din partea conducerii 

judecătoriilor, a făcut demersuri pe lângă Biroul Central de Expertize Tehnice şi 

Judiciare din cadrul Ministerului JustiŃiei şi Consiliul Superior al Magistraturii în 

vederea îmbunătăŃirii situaŃiei, însă din păcate fără niciun rezultat. 

 

Raporturile cu mass-media 

 

 Raporturile cu mass-media s-au desfăşurat prin intermediul Biroului de 

informare şi relaŃii publice, activitatea conducătorului biroului, a purtătorului de 

cuvânt şi a consilierului în relaŃii publice contribuind la menŃinerea unei imagini 

pozitive a instanŃelor din raza teritorială a Tribunalului BistriŃa-Năsăud. 

 Manifestarea „Ziua uşilor deschise” organizată în cursul lunii octombrie 2008 

pentru a marca Ziua europeană a justiŃiei civile a permis reprezentanŃilor mass-media 

să cunoască în concret modul de desfăşurare a activităŃii judiciare. 

 La data de 4 iunie 2008 în cadrul Judecătoriei Năsăud s-a inaugurat expoziŃia 

documentară permanentă destinată cunoaşterii bogatei istorii a justiŃiei năsăudene. 

 
Raporturile cu justi Ńiabilii 

 
În ceea ce priveşte raporturile cu justiŃiabilii, la nivelul fiecărei instanŃe s-au 

asigurat într-o manieră accesibilă informaŃiile de interes procesual şi s-au oferit 

condiŃii optime pentru depunerea cererilor de chemare în judecată, pentru studiul 

dosarelor, pentru investirea hotărârilor judecătoreşti cu formulă executorie, pentru 

participarea efectivă la activitatea de judecată. 

Totodată, Tribunalul BistriŃa-Năsăud şi judecătoriile din raza sa teritorială s-au 

implicat în organizarea manifestării „Ziua Uşilor Deschise”.  



În raporturile cu justiŃiabilii, la nivelul tuturor instanŃelor, s-a manifestat 

decentă şi o atitudine demnă, fiind respectate normele deontologice.  

PetiŃiile adresate conducerii instanŃelor au fost soluŃionate cu respectarea 

dispoziŃiilor legale. 

Punctul de informare pentru justiŃiabili s-a actualizat permanent, oferindu-se 

informaŃii tuturor persoanelor interesate. 

 
Raporturile cu asociaŃiile profesionale, 

societatea civilă, 
institu Ńiile şi   organismele internaŃionale 

 
 Raporturile cu asociaŃiile profesionale şi cu societatea civilă s-au limitat la 

solicitarea de date statistice de diferite asociaŃii şi fundaŃii, la organizarea de acŃiuni 

sub egida „uşilor deschise”. 

 În condiŃiile în care activitatea instanŃelor nu ar fi atât de încărcată, s-ar putea 

asigura o reală deschidere către comunitate, judecătorii şi-ar putea asuma un rol 

social prin demararea unui proces de educare a colectivităŃii în vederea înŃelegerii 

rolului legilor, a mecanismelor care se pun în aplicare odată cu încălcarea lor şi a 

consecinŃelor unei conduite contrare regulilor de convieŃuire socială. 

 

CONCLUZII 

 

       Reafirmând precizările făcute la începutul materialului referitoare la aspectele 

generale ale activităŃii instanŃei, conclusiv se poate afirma că în cursul anului 2008 

activitatea instanŃei a fost bună în condiŃiile în care ea a fost marcată de : 

- o încărcătură de activitate pe judecător ce depăşeşte o încărcătură rezonabilă ; 

- dificultăŃi în realizarea specializării stricte a completelor de judecată datorate 

numărului restâns de judecători activi în cadrul instanŃei ceea ce impune o 

reevaluare a schemei instanŃei în sensul suplimentării ei ; 

- dificultăŃi generate de incompatibilităŃile în materie penală ca urmare a 

modificărilor legislative şi acestea tot datorită numărului restrâns de judecători 

ai secŃiei . 



  S-a remarcat efortul judecătorilor instanŃei, coeziunea colectivului 

materializată prin colaborarea între judecători şi între secŃii pentru depăşirea 

dificultăŃilor şi obŃinerea rezultatelor apreciate ca fiind bune. 

 Având în vedere direcŃiile de acŃiune înspre care a fost orientată activitatea 

instanŃei, direcŃii care trebuie a fi menŃinute, se impune: 

- angajarea în continuare a eforturilor judecătorilor pentru credibilitatea actului 

de justiŃie prin calitatea acestuia şi a celerităŃii lui; 

- subsumat obiectivului arătat, creşterea responsabilităŃii judecătorilor; 

- menŃinerea climatului deontologic în cadrul colectivului ; 

- continuarea activităŃii pe bază de coeziune a colectivului ; 

    Concomitent cu aceste exigenŃe, se impune şi o atitudine prezentă pentru 

respectarea statutului magistratului în societate, conform cu locul şi rolul pe care-l 

are. 

 

      PREŞEDINTE, 

               Marian   Nicolae 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


