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R O M A N I A  

 
TRIBUNALUL BISTRI łA-NĂSĂUD 

420178 BistriŃa, str. Alba Iulia, nr.1, JudeŃul BistriŃa-Năsăud 
tel: +40-(0)263-213528; fax + 40-(0)263-231509 
E-mail: tribunalul - bistritanasaud-info@just.ro 

 
 

 

 

 

                               R  A  P  O  R  T 
 

privind activitatea în anul 2 0 0 9 a  
Tribunalului  Bistri Ńa - Năsăud 

şi a instanŃelor  judecătoreşti din circumscrip Ńie 
 

   
 

CAPITOLUL 1 
 

   Prezentarea  generală a instanŃelor din circumscripŃia tribunalelor 
 
  

 În cadrul structurii piramidale pe care organizatoric o reprezintă 

sistemul judiciar din România, Tribunalul BistriŃa-Năsăud, alături de celelalte 

tribunale din Ńară reprezintă, cea de a treia verigă din sistemul instanŃelor 

judecătoreşti, având personalitate juridică. 

 În cadrul acestei structuri judecătoriile din circumscripŃia tribunalului, 

respectiv Judecătoria BistriŃa, Judecătoria Năsăud şi Judecătoria Beclean, 

alături de celelalte judecătorii din Ńară se află la baza sistemului judiciar şi 

sunt instanŃe fără personalitate juridică. 

 Organizarea şi funcŃionarea tribunalului sunt reglementate prin Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 

 Tribunalul BistriŃa – Năsăud îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în 

municipiul BistriŃa, strada Alba Iulia, nr.1. 
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 Din perspectiva organizării judiciare, tribunalul are în circumscripŃie 

Judecătoriile BistriŃa, Năsăud şi Beclean şi funcŃionează pe lângă el Serviciul 

de ProbaŃiune, Biroul Local de Expertize Judiciare şi Oficiul Registrului 

ComerŃului al JudeŃului BistriŃa-Năsăud. 

 Activitatea instanŃei este una de fond şi de control judiciar în apel şi 

recurs pentru judecătoriile din circumscripŃie. 

 Tribunalul, în structura sa, are trei secŃii: penală, civilă şi comercială de 

contencios – administrativ şi fiscal cu competenŃe de judecată specifice, 

desfăşoară şi activitate de aplicare a apostilei, de statistică judiciară, de relaŃii  

şi informaŃii publice şi activitate la Oficiul Registrului ComerŃului. 

 Sub aspect administrativ tribunalul organizează şi asigură prin  

departamentul de specialitate, cel economic - administrativ, condiŃiile 

materiale pentru buna desfăşurare şi funcŃionare a activităŃii acestei instanŃe şi 

a celor trei judecătorii, precum şi realizarea drepturilor salariale şi a altor 

drepturi cuvenite personalului celor trei instanŃe, precum şi alte activităŃi 

prevăzute în lege şi regulament. 

 Activitatea instanŃelor din raza  tribunalului în anul 2009 a avut ca 

obiective îndeplinirea prevederilor Planului de acŃiune pentru îndeplinirea 

condiŃionalităŃilor din Mecanismul de Cooperare şi Verificare, cu prioritate 

fiind desprinse îmbunătăŃirea  calităŃii actului de justiŃie, responsabilizarea 

fiecărui magistrat cu privire la îndeplinirea propriilor atribuŃii, transparenŃa 

actului de justiŃie, independenŃa judecătorului, acestea constituindu-se ca 

direcŃii de acŃiune pentru anul 2009. 

       Judecătoriile din circumscripŃia Tribunalului BistriŃa-Năsăud: 

     Judecătoria  Bistri Ńa, îşi desfăşoară activitatea în sediul  Palatului 

de JustiŃie, situat pe strada Alba Iulia, nr. 1. 

    Organizatoric, instanŃa are două secŃii: penală şi civil ă şi exercită 

competenŃele stabilite prin lege ca instanŃă aflată în raza Penitenciarului 

BistriŃa. 

       Judecătoria Năsăud, îşi desfăşoară activitatea în noul sediu, 

inaugurat în anul 2005, sediu situat pe strada Vasile Naşcu, nr.49.  
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     Organizatoric, activitatea instanŃei se desfăşoară pe complete 

specializate, nefiind înfiinŃate secŃii specializate. 

     Judecătoria Beclean, îşi desfăşoară activitatea în sediul situat pe 

strada, PiaŃa LibertăŃii, nr.13, sediu dat în folosinŃă în anul 1993, odată cu 

înfiinŃarea acestei instanŃe. 

     Activitatea instanŃelor din circumscripŃia tribunalului şi-a propus 

pentru anul 2009 realizarea direcŃiilor de acŃiune ce se regăsesc ca obiective 

analizate în cadrul raportului intermediar al Comisiei Europene din data de 12 

februarie 2009, obiective regăsite şi în  evaluările europene pe justiŃie din 

iunie 2009. 

  Astfel, s-a urmărit: 

- realizarea unui management al resurselor umane în 

conformitate cu necesităŃile instanŃelor şi cu 

respectarea dispoziŃiilor legale în materie ; 

- accelerarea procesului de uniformizare a practicii 

judiciare ; 

- creşterea transparenŃei actului de justiŃie; 

- folosirea competenŃelor pentru lupta împotriva 

corupŃiei. 

 Obiectiv şi rezonabil pentru activitatea instanŃelor din circumscripŃia 

tribunalului, se poate aprecia pe baza realizărilor, în cadrul general al 

obiectivelor propuse,  că activitatea s-a încadrat în performanŃele actului de 

justiŃie aşteptat. 

 Aprecierea enunŃată s-a făcut în cadrul analizei efortului întregului 

personal potrivit responsabilităŃilor ce revin în raport de competenŃe, efort ce 

a urmărit realizarea obiectivelor mai sus arătate,  în acelaşi timp fiind şi 

asigurarea realizării activităŃii instanŃelor ca fiind un serviciu public 

specializat, cu rolul  care implicit  îl are justiŃia,  respectiv de a fi intrumentul 

principal în asigurarea realizării şi protecŃiei drepturilor individuale şi 

colective, a asigurării ordinii de drept şi, dacă este cazul, de restabilire a 

acesteia. 
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CAPITOLUL 2 
 

ANALIZA ACTIVIT ĂłII  TRIBUNALULUI  ŞI  A  JUDECĂTORIILOR  DIN 
CIRCUMSCRIPłIE – ASPECTE CANTITATIVE 

 
 
 Prezentarea analitică a activităŃii instanŃelor din circumscripŃia 

tribunalului îşi  are şi rostul, de altfel firesc al oricărui demers de analiză, de a 

canaliza eforturile pentru viitor, pentru o activitate performantă în 

conformitate cu exigenŃele profesionale şi în acelaşi timp cu aşteptările 

beneficiarului actului  de justiŃie. 

 
2.1. Volumul total de activitate al instanŃelor din circumscripŃia  
        tribunalului. 
 
  Volumul de activitate al instanŃelor din circumscripŃia tribunalului a 

fost influenŃat, în principal, de factorul obiectiv, respectiv procesualitatea  şi 

într-o anumită măsură  de modificările legislative. 

 Statistic, volumul de activitate al instanŃelor din circumscripŃia 

tribunalului, se prezintă  astfel : 

- numărul de dosare înregistrate  a fost în anul 2009 de 

22.463 dosare, în creştere faŃă de anul 2008 când s-au 

înregistrat un număr de 17.823 dosare, creşterea fiind în 

valoare absolută de 4.640 dosare iar, procentual creşterea a 

fost de 20,7 %; 

- volumul de dosare de soluŃionat a fost de 24.946 dosare, în 

creştere faŃă de anul 2008 când volumul a fost de 21.636 

dosare, în valoare absolută creşterea a fost de 3.310 dosare, 

procentual exprimată creşterea a fost de 13,29 %; 

- în cadrul volumului dosarelor de soluŃionat  se evidenŃiază 

un volum în creştere de la 21.885 dosare în anul 2008 la 

24.946 dosare în 2009, procentual exprimat creşterea a fost de 

12,37 %; 
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- la nivelul volumului de dosare soluŃionate,  se evidenŃiază 

faptul că în anul 2009 au fost soluŃionate 20.429 dosare în 

scădere faŃă de anul 2008 când au fost soluŃionate un număr 

de 21.636 dosare, într-o exprimare procentuală scăderea a fost 

de 17,9 %; 

- la nivelul stocului de dosare, într-o analiză ce excede 

rigorilor statisticii, dar ancorată în realitatea activităŃii 

judiciare, se constată o creştere de la 6.241 dosare la 8.212 

dosare, o creştere în valoare absolută de 1.971 dosare , 

procentuală de 24 %. 

 Prezentarea statistică a activităŃii instanŃelor, sub aspectul încărcăturii, 

se evidenŃiază, în evoluŃie, faŃă de anul 2008 astfel : 

 

Anul Volum de dosare intrate Volum de soluŃionat Stoc dosare 

2008 17.823 21.636 6.241 

2009 22.463 24.946 8.212 
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2.2. Volumul de activitate  al tribunalului 

        Volumul de activitate al tribunalului, influenŃat de factorii obiectivi, 

respectiv existenŃa dispoziŃiilor legale ce stabilesc competenŃe pentru 

judecătorul de tribunal, în cadrul activităŃii ce se desfăşoară la Oficiul 
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Registrului ComerŃului sau în procedura de insolvenŃă, activitate ce se 

integrează organic în volumul de activitate al tribunalului, se prezintă astfel : 

- la număr de dosare înregistrate se constată, comparativ cu anul 2008, o 

creştere de la 4.749 dosare la 5.097 dosare, în valoare absolută creşterea a fost 

de 348 dosare, iar procentual de 7 %. 

 Creşterea este consecinŃa atât a factorului de procesualitate cât şi a 

efectelor în timp a modificărilor legislative. 

 Se constată la acest palier al abordării volumului de activitate o creştere 

statistic la toate secŃiile, creştere care exprimă o tendinŃă a încărcăturii de 

activitate. 

            - la volumul de dosare de soluŃionat: 

  La nivelul instanŃei se constată existenŃa unui volum de dosare de 

soluŃionat într-o uşoară scădere de la 5.778 dosare în anul 2008 la 5.116 

dosare în anul 2009, justificarea regăsindu-se în influenŃa dosarelor 

suspendate care în anul 2009 a fost de 20, 50 % faŃă de 8,39 % cât a fost în 

anul 2008. 

 - la volumul de dosare soluŃionate , se constată o scădere de la 5.150 

dosare la 4.468 dosare, scăderea fiind de 682 dosare, procentual scăderea este 

de 13,24 %. 

 Scăderea moderată a volumului de dosare soluŃionate, îşi regăseşte 

cauza în număr de dosare intrate la sfârşitul anului, dosare în care, în 

condiŃiile repartizării aleatorii, luarea măsurilor de soluŃionare nu puteau fi. 

 - la nivelul stocului de dosare, se constată o creştere de la 1.113 

dosare cât a fost în anul 2008 la 1.742 dosare în anul 2009, creşterea fiind de 

629 dosare, procentual de 36,11 %. 

 Creşterea stocului de dosare are aceeaşi cauză regăsită şi în numărul de 

dosare soluŃionate, respectiv numărul de dosare intrate la sfârşitul anului în 

privinŃa cărora obiectiv, date fiind cerinŃele sistemului de repartizare aleatorie, 

nu puteau fi luate măsuri de soluŃionare. 
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 Statistic, volumul de activitate al tribunalului  se prezintă astfel : 

Anul  Stoc anterior Total intrate Total de soluŃionat 
fără suspendate 

Stoc la sfârşitul 
anului 

2009 1.113 5.097 5.116 1.742 

2008 1.514 4.749 5.778 1.113 

2007 617 5.108 5.725 1.516 
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 2.2.1. Volumul de activitate pe secŃii  
  2.2.1.1. SecŃia civilă. 
 
  La nivelul secŃiei, nediferenŃiat pe grade de jurisdicŃie şi complete 

specializate,  se constată la dosare înregistrate o  creştere de la 1.475 dosare 

cât a fost în anul 2008 la 1.649 dosare în anul de analiză, creşterea fiind de 

174 dosare, procentual de 10,55 %. 

 Creşterea se regăseşte, în lipsa unor modificări legislative 

semnificative, în factorul de procesualitate regăsit în principiul constituŃional 

al dreptului de acces la justiŃie. 

 DiferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie, la acelaşi nivel al dosarelor 

înregistrate, se constată : 

- la fond,  o creştere de la 868 dosare câte au fost în anul 2008 

la 1.018 câte s-au înregistrat în anul 2009, creşterea fiind de 

150 dosare, procentual de 14,73 %; 
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-  la apel,  au fost înregistrate o creştere de la 109 dosare cât a 

fost în anul 2008, la 146 dosare, creşterea fiind de 37 dosare, 

procentual creşterea a fost de 25, 34 %; 

- la recurs,  a fost înregistrată o scădere în anul 2009 faŃă de 

anul de referinŃă 2008, de 13 dosare, procentual  scăderea a 

fost de 2,61 %. 

 FluctuaŃiile prezentate la dosare înregistrate sunt consecinŃa factorului 

de procesualitate care îşi regăseşte justificarea, aşa cum s-a arătat în principiul 

constituŃional al accesului liber la justiŃie. 

 NediferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie: 

- la nivelul dosarelor de soluŃionat,  se constată o scădere de 

la 1.708 dosare cât a fost în anul 2008 la 1.276 cât a fost în 

anul 2009, scăderea fiind  de 432 dosare, procentual scăderea 

fiind de 25,29 %. 

 Scăderea îşi regăseşte justificarea în aceeaşi factori ce au influenŃat şi 

volumul dosarelor intrate şi de soluŃionat la nivelul întregii instanŃe; 

  La nivelul stocului de dosare,  se constată o creştere a stocului de 

dosare de la 410 cât a fost în anul 2008 la 939 dosare în anul 2009, creşterea 

fiind de 529 dosare, justificarea regăsindu-se în intrările de dosare de la 

sfârşitul anului. 

 DiferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie se constată următoarele : 

- în fond,  o creştere de la 255 dosare cât a fost în anul 2008 la 

764 dosare în stoc rămase în anul 2009, creşterea fiind de 509 

dosare, procentual de 33,38 %; 

- în apel,  o creştere de la 53 dosare existente în anul 2008, la 

68 dosare în anul 2009, creşterea fiind de 15 dosare, 

procentual creşterea fiind de 22,06 %; 

-  în recurs,  o creştere nesemnificativă de la 102 dosare în anul 

2008 la 107 dosare în anul 2009. 

  În privin Ńa dosarelor suspendate, se constată, nediferenŃiat, pe grade 

de jurisdicŃie, o creştere de la 219 dosare la 783 dosare, creşterea fiind 
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determinată de aplicarea disp.art. 242, art. 155/1, art. 244 Cod procedură 

civilă. 

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

nivelele de jurisdicŃie, cauza fiind numărul de dosare înregistrate la sfârşitul 

anului 2009. 

    

Fond 255 15 4 124 1018 631 509 80,67 764 8 4 642 

Apel  53 1 3 33 146 148 131 88,52 68 1 5 51 

Recurs  102 - - 62 485 497 480 96,58 107 2 - 90 

Total  410 16 7 219 1649 1276 1120 87,78 939 11 9 783 

 

 
Volumul de activitate al completelor specializate 

în cadrul secŃiei civile 
 
 
 În materia  litigiilor de muncă şi asigurări sociale, cele două complete 

stabilite potrivit legii, au avut de soluŃionat: 

- la numărul de dosare intrate, se constată o scădere de  66 dosare, respectiv 

de la 835 dosare câte s-au înregistrat în anul 2009 la 689 câte a fost în anul 

2008; 

- la numărul de dosare de soluŃionat, se constată o creştere a volumului de 

activitate.  

  2.2.1.2. SecŃia penală 

 Volumul  de activitate al secŃiei nu a fost influenŃat  în mod relevant de 

modificările legislative, influenŃa fiind exercitată de fenomenul infracŃional, 

de exercitarea drepturilor procedurale. 

  Volumul de activitate al secŃiei, nediferenŃiat pe grade de 

jurisdic Ńie  se prezintă astfel : 

- la numărul de dosare înregistrate se constată o creştere  de la 

738 dosare la 741 dosare, o creştere nesemnificativă de 3 

dosare ; 
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- la numărul dosarelor de soluŃionat se constată o scădere de la 

889 la 845 dosare, scăderea fiind de 44 dosare; 

- la stocul de dosare se constată o creştere nesemnificativă de la 

138 dosare la 139 dosare; 

   DiferenŃiat pe grade de jurisdicŃie 

  Comparativ cu anul 2008, volumul de activitate se prezintă astfel : 

- în  fond,  volumul dosarelor intrate înregistrează o scădere de 

la 389 dosare la 309 dosare, scăderea fiind de 80 dosare, iar  

volumul dosarelor de soluŃionat o scădere de la 459 dosare 

la 373 dosare, scăderea fiind de 86 dosare; 

- în apel,  volumul de dosare intrate a crescut de la 104 dosare 

la 134 dosare, creşterea fiind de 30 dosare, iar volumul  

dosarelor de soluŃionat a fost în creştere de la 156 dosare la 

166 dosare, respectiv de 10 dosare; 

- în recurs, la volumul de dosare intrate, se constată o creştere 

de la 245 dosare la 298 dosare, respectiv de 53 dosare, iar 

volumul dosarelor de soluŃionat a înregistrat o creştere de la 

274 dosare la 306 dosare, creşterea fiind de 32 dosare; 

 În ce priveşte stocul de dosare  nediferenŃiat  pe grade de jurisdicŃie, se 

constată o relativă stabilitate, creşterea fiind de 1 dosar. 

  Pe grade de jurisdicŃie, se constată o stabilitate a stocului. 

   În prezentarea statistică, volumul de activitate al secŃiei se 

prezintă astfel :      

Fond 74 8 21 - 309 373 306 82,04 77 10 21 10 

Apel  44 - - - 134 166 131 78,92 47 1 1 12 

Recurs  20 - - - 298 306 303 99,02 15 - - 12 

Total  138 8 21 - 741 845 740 87,58 139 11 22 34 

 

 2.2.1.3.SecŃia comercială, de contencios administrativ şi fiscal  

  Analiza volumului de activitate al secŃiei impune o prezentare cu 

luarea în discuŃie a specificului competenŃei secŃiei, judecătorii  din cadrul 
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secŃiei au avut în activitate, potrivit competenŃelor, alăturat competenŃelor 

generale şi  realizarea activităŃii în materie de insolvenŃă, precum şi a celor 

prin lege prevăzute, în domeniul Registrului ComerŃului. 

 Se evidenŃiază la nivelul volumului de activitate următoarele: 

  - la numărul de dosare înregistrate: 

- se constată o creştere de la 2.536 de dosare cât a fost în  

anul 2008 la 2.707 dosare cât a fost în anul 2009 

  - la numărul de dosare de soluŃionat: 

- se constată o uşoară scădere de la 3.181 de dosare cât a 

fost în  anul 2008 la 2.995 dosare cât a fost în anul 2009 

 DiferenŃiat pe grade de jurisdicŃie la nivelul dosarelor înregistrate 

comparativ cu anul 2008 se constată următoarele: 

- în fond, se constată o creştere de la 1.795 de dosare cât a fost în  

anul 2008 la 1.875 dosare cât a fost în anul 2009 

- în apel, se constată o creştere de la 3 dosare cât a fost în  anul 

2008 la 7 dosare cât a fost în anul 2009 

- în recurs, se constată o creştere de la 538 de dosare cât a fost în  

anul 2008 la 825 dosare cât a fost în anul 2009 

 EvidenŃierea volumului de activitate, raportat la volumul dosarelor de 

soluŃionat la nivelul secŃiei, pe grade de jurisdicŃie se regăseşte în prezentarea 

următoarelor datelor statistice: 

 

Fond. 
Comerc. 

115 18 6 67 833 795 679 85,41 269 15 8 153 

Procedura 
insolvenŃei 

60 - - 27 501 549 498 90,71 63 - - 12 

Ad-trare 
faliment 

175 18 6 94 1334 1344 1177 87,58 332 15 8 165 

Apel 2 - - 2 7 7 5 71,43 4 - - 2 

Cont.  
Adm. 

278 21 - 123 541 770 658 85,46 161 4 1 49 

Recurs  110 - - 47 825 874 768 87,88 167 6 - 61 

Total  565 39 6 266 2707 2995 2608 87,08 664 25 9 277 
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2.2.1.4. Operativitatea 

 Prealabil prezentării operativităŃii, prin prisma datelor statistice se 

impune a fi relevată influenŃa următorilor factori : 

- dificultăŃile generate de existenŃa resurselor umane, la nivelul 

schemelor existente ; 

- dificultăŃile în administrarea probei expertizei tehnico - 

judiciare în domeniul topografiei; 

- influenŃa intrărilor de dosare de la sfârşitul anului; 

 

 La nivelul tuturor instan Ńelor din circumscripŃia tribunalului:   

- nediferenŃiat, pe materii, operativitatea a fost de 82,52 % în 

scădere faŃă de anul 2008 când a fost de 84,3 %; 

- diferenŃiat, pe materii, operativitatea a fost de : 

- în civil de : 82,29 %; 

- în penal de : 84,02 %; 

  

La nivelul tribunalului : 

 -  nediferenŃiat, pe materii, operativitatea a fost de:  87, 34 %. 

 -  diferenŃiat, pe secŃii,  operativitatea a fost de :  

  - în civil de : 87,78 %; 

  - în comercial, contencios administrativ şi fiscal de : 87, 08 %; 

  - în penal de :87,58 %; 

  - diferenŃiat, pe grade de jurisdicŃie  activitatea se prezintă astfel: 

 

- în materie civilă : 

- în fond:  operativitatea a fost de 80,67 % 

- în apel :  operativitatea a fost de 88,52 %; 

-  în recurs: operativitatea a fost de 96,58 %; 
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- în materie comercială : 

- în fond:  operativitatea a fost de 87,58 % % 

- în apel :  operativitatea a fost de  71,43 %; 

- în recurs: operativitatea a fost de 87,88 %; 

 

- în materie penală : 

- în fond:  operativitatea a fost de  82,04 % 

- în apel :  operativitatea a fost de 78,92 %; 

- în recurs: operativitatea a fost de 99,02 %; 

       

 

       SecŃia civilă 

Fond 80,67 

Apel 88,52 

Recurs 96,58 

Total 87,78 

 

    

      SecŃia comercial, contencios- administrativ şi fiscal 

Fond 
comercial 

85,41 

Procedura 
insolvenŃei 

90,71 

Ad-trare 
faliment 

87,58 

Apel 71,43 

Contencios- 
administrativ 

85,46 

Recurs 87,88 

Total 87,08 
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               SecŃia penală 

Fond 82,04 

Apel 78,92 

Recurs 99,02 

Total 87,58 

 

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 

          2008                              2009 

Creştere în procente 

Total 
Tribunal 

89,14 % 87,34 % - 1,80 % 

SecŃia civilă 88,82 % 87,78 % - 1,04 % 
SecŃia penală 84,50 % 87,58 %   3,08 % 
SecŃia com.de 

CA+ fiscal 
90,60 % 87,08 % - 3,52 % 

 

89,14% 88,82% 84,50%
90,60% 87,34% 87,78% 87,58% 87,08%
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EVOLUłIA INDICELUI DE OPERATIVITATE LA NIVELUL 
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SecŃia civil ă
SecŃia penal ă
SecŃia comercial ă, de CA şi fiscal
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     EvoluŃia operativităŃii pe secŃii şi grade de jurisdicŃie  
 
 
Gradul de 
jurisdicŃie 

SecŃia Anul 2008 Anul 2009 

Civilă 87,29 % 80,67 % 
Penală 83,90 % 82,04 % 

 
 
Fond C omercială, de 

CA şi fiscal 
90,08 % 86,11 % 

Civilă 85,41 % 88,52 % 
Penală 71,80 % 78,92 % 

 
 
Apel C omercială, de 

CA şi fiscal 
100 % 71,65 % 

Civilă 92,61 % 96,58 % 
Penală 92,70 % 99,02 % 

 
 
Recurs  C omercială, de 

CA şi fiscal 
89,45 % 87,85 % 
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ŞI GRADE DE JURISDICłIE

Civil Penal Comercial

 

 La nivelul judecătoriilor,  operativitatea se prezintă astfel : 

- nediferenŃiat pe materii,  indicele de operativitate a fost de 

81,27 %; 

- diferenŃiat, pe materii: 

-  indicele de operativitate în materie civilă a fost de  81,05 %; 

-  indicele de operativitate în materie penală a fost de  82,79 %; 

 
 
 
 
 



 16 

Indicele general Pe materii 
Anul Anul Anul 

2008 2009 
Judecătorie 

2008 2009 
Civil Penal Civil Penal 

Bistri Ńa 81,90 % 80,61 % 81,30 % 84,05 % 80,58 % 80,76 % 
Năsăud 88,84 % 81,56 % 89,05 % 86,58 % 82,88 % 64,92 % 
Beclean 75,02 % 80,75 % 75,90 % 69,71 % 80,52 % 82,61 % 
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EVOLUłIA INDICILOR DE OPERATIVITATE GENERAL ŞI PE 
MATERII LA NIVELUL JUDECĂTORIILOR

Judec ătoria Bistri Ńa

Judec ătoria N ăsăud
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2.2.1.5. Încărcătura pe judecător la nivelul instanŃelor din 

circumscripŃia tribunalului 

 Încărcătura de activitate a instanŃelor se impune a fi prezentată prin 

prisma aspectelor concrete legate de acoperirea schemelor instanŃelor. 

 Ca o constatare, la nivelul tuturor instanŃelor din circumscripŃia 

tribunalului, este că a fost o provocare, depăşită de instanŃe în condiŃiile de 

realizare a performanŃelor de calitate a actului de justiŃie. 

 În justificare sunt detaliile arătate în cadrul prezentărilor din prezentul 

material la capitolul resurse umane, aflate la dispoziŃia instanŃelor în anul 

2009. 

 La nivelul tribunalului sublinierea ce se impune este cea referitoare la 

competenŃele determinate de nivel de jurisdicŃie, la competenŃele în cadrul 
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activităŃii Oficiului Registrului ComerŃului, la competenŃele în cadrul 

procedurii insolvenŃei. 

 Statistic, încărcătura de activitate se prezintă astfel : 

 Încărcătura medie  : 

- la nivelul tribunalului:  

  NediferenŃiat, pe materii, pe grade de jurisdicŃie şi 

complete specializate: 

- media cauzelor de soluŃionat a fost de 640 dosare; 

- media cauzelor soluŃionate a fost de 468 dosare ; 

-  la nivelul judecătoriilor :  

  - Judecătoria Bistri Ńa: 

                     - media cauzelor de soluŃionat a fost de 1240 dosare; 

                       - media cauzelor soluŃionate a fost de 903 dosare; 

            - Judecătoria Năsăud: 

                     - media cauzelor de soluŃionat a fost de 715 dosare; 

                       - media cauzelor soluŃionate a fost de 527 dosare; 

             - Judecătoria Beclean: 

                     - media cauzelor de soluŃionat a fost de 1035 dosare; 

                       - media cauzelor soluŃionate a fost de 675 dosare; 

 Încărcătura medie pe judecător, la nivelul tuturor instan Ńelor din 

circumscripŃia tribunalului, a fost în anul 2009, de 845 dosare, fără suspendate 

de 752 dosare. 

2.2.1.6. Încărcătura de activitate pe judecător la nivelul tribunalului , a 

fost de 640 dosare cu dosarele suspendare, fără dosare suspendate fiind de 

584 dosare. 

2.2.1.7. Încărcătura de activitate la nivelul judecătoriilor, a fost de 991 

dosare la nivelul dosarelor de soluŃionat. 
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2.2.1.8.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 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Civil ă 8 4043 4612 449 564 3310 2599 368 324 
Penală 6 1593 1693 319 338 1371 1477 274 295 
Com.CA
+ fiscal 

5 4739 5960 677 993 3952 4807 565 801 

 
  
 Cu  privire la încărcătura pe judecător se  impun şi următoarele două 

consideraŃii care depăşesc graniŃele statistice dar care contribuie la 

prezentarea încărcăturii reale a judecătorilor: 

- prima este cu caracter general privind pe toŃi judecătorii şi se referă la 

faptul că încărcătura judecătorului este dată nu numai de aspectele 

cantitative de judecători ci şi de activităŃile delegate, de complexitatea 

dosarului dată de obiectul lor, de activitatea desfăşurată pentru aplicarea 

apostilei, precum şi de îndeplinirea unor competenŃe stabilite prin legi 

speciale dintre care se detaşează activitatea la Registrul ComerŃului şi 

cele privind participarea la alegeri şi de evaluare a activităŃii 

judecătorilor. 

 Aceste din urmă competenŃe au atras activitatea judecătorilor la 

alegerile europarlamentare şi prezidenŃiale în cursul anului 2009, în cadrul 

biroului de circumscripŃie judeŃeană. 

 Pentru îndeplinirea competenŃelor la alegeri judecătorii, Ursu Ilie,  

Găurean Adina, NăşcuŃiu Camelia, Părăuan Ioan  au desfăşurat activitatea 

specifică în cadrul biroului de circumscripŃie judeŃeană fără o degrevare totală 

de activitatea de judecată pe întreaga perioadă de funcŃionare a biroului, ceea 

ce a reprezentat un  efort suplimentar şi responsabilitate. 

 O activitate responsabilă şi fără degrevare de atribuŃiile de judecată au 

desfăşurat judecătorii Petrişor Alexandru, Ursu Ilie şi Marian Nicolae, pentru 

realizarea evaluării profesionale şi de conducere a judecătorilor de la tribunal 

şi de la Judecătoriile Năsăud şi Beclean, activitate desfăşurată pe o perioadă 

de circa 2 luni de zile. 
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 Se impune a fi relevat faptul că judecătorii secŃiei comerciale, de 

contencios administrativ şi fiscal, cu activitate delegată la Oficiul Registrului 

ComerŃului, pe perioada anului 2009 au pronunŃat un număr de _____, după 

cum urmează : 

 

Nr.crt. Judecător Număr dosare 
1.  OLTEAN  NICOLAE  
2.  CHECEC  VIRGIL  
3.  COLłEA LUCIAN  
4.  URSU  ILIE  
5.  GĂLĂłAN  DUMITRU  

  6. PĂRĂUAN  IOAN  
 T O T A L :  

8 6 5

40
43

15
93

47
39

45
12

16
93

59
60

44
9

31
9 67

7

56
4

33
8

99
3
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71
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99
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77
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8

27
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4
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5 80
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Nr. judec ători 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

INCĂRCĂTURA MEDIE PE JUDECĂTOR LA NIVELUL SECłIILOR

Civil ă Penală Comercial ă

Volum cauze
de solu Ńionat

Volum mediu cauze
de solu Ńionat/judec ător

Volum cauze
 solu Ńionate

Volum mediu cauze
de solu Ńionate/judec ător

 

2.2.1.9. Concluzii privind evoluŃia indicatorilor statistici în anul 2009 

 EvoluŃia pe care o evidenŃiază datelor statistice se impune a fi analizată 

prin prisma  resurselor umane existente la nivelul instanŃelor. 

 Datele statistice relevă preocuparea instanŃelor pentru realizarea 

performanŃelor care se impun  prin exigenŃele prevăzute în reglementarea 

internă şi cea europeană. 

 În mod concret, în cadrul activităŃii instanŃelor, preocuparea a fost 

înspre realizarea  calităŃii actului de justiŃie, a respectării termenului rezonabil 

de soluŃionare a cauzelor. 
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CAPITOLUL 3 

ANALIZA CALITATIV Ă A ACTIVIT ĂłII TRIBUNALULUI 

3.1. Efectele principalelor modificări legislative survenite în 2009 asupra 

activităŃii instanŃei 

Şi în anul 2009 activitatea legislativă a fost destul de bogată,  fiind 

adoptate 391  legi, 27 de ordonanŃe de guvern, 117 de ordonanŃe de urgenŃă şi 

1608 hotărâri de guvern. 

De remarcat este faptul că din cele 331 de legi adoptate de Parlament 

aproximativ 330 sunt pentru aprobarea sau respingerea unor ordonanŃe ale 

Guvernului, precum şi de ratificare sau aderare la convenŃii sau tratate 

internaŃionale. 

 În materie civilă, cu toate că s-au adoptat câteva acte normative care 

aduc elemente noi atât de drept material cât şi de drept procedural,  nu au 

existat consecinŃe directe, semnificative asupra activităŃii instanŃei.  

Astfel, Legea nr.1/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, deşi aduce modificări 

substanŃiale în materia restituirii imobilelor, nu şi-a găsit aplicabilitate în 

cauzele aflate pe rolul  instanŃei, decât în foarte mică măsură. 

Una din modificările legislative aşteptate de instanŃele din raza 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud este cea a prevederilor OrdonanŃei Guvernului 

nr. 2/2000 privind organizarea activităŃii de expertiză judiciară şi 

extrajudiciară. 

Din păcate, Legea  nr. 178/2009 pentru modificarea şi completarea 

OrdonanŃei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităŃii de expertiză 

tehnică judiciară şi extrajudiciară nu aduce  remediile  necesare rezolvării 

problemelor instanŃelor legate de efectuarea expertizelor judiciare topografice, 

unele din măsurile adoptate (cum ar fi cea de desemnare directă a expertului, 

fără recomandarea biroului local) fiind deja aplicate de instanŃe, cu acordul 

părŃilor. Reducerea vechimii minime pentru dobândirea calităŃii de expert 
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tehnic judiciar, precum şi posibilitatea acordată pentru  persoana care a 

dobândit calitatea de expert extrajudiciar într-o anumită specialitate şi 

persoana care a dobândit calitatea cerută pentru desfăşurarea activităŃii în acea 

specialitate în condiŃiile legii speciale ce reglementează organizarea şi 

desfăşurarea unei activităŃi sau profesii şi modul de acces în aceasta de a 

dobândi calitatea de expert tehnic judiciar pe baza unui interviu nu a condus 

la efectele scontate, astfel că instanŃele din judeŃul BistriŃa-Năsăud sunt 

deservite în continuare doar de 4 experŃi topo judiciari, aşa cum se întâmpla şi 

anterior adoptării Legii nr. 178/2009. 

Una din legile care aduc elemente noi în reglementarea reparatorie de 

după anul 1989 este Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter 

politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunŃate în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989. După intrarea în vigoare a legii pe rolul 

tribunalului s-au înregistrat 7 dosare având ca obiect constatarea caracterului 

politic al condamnării/măsurii administrative şi obligarea statului la 

despăgubiri materiale şi/sau morale. 

În fine, este de semnalat şi adoptarea de către Parlamentul României a 

noului Cod civil, care însă nu şi-a produs efectele în anul 2009, urmând să 

intre în vigoare la data ce se va stabili prin legea pentru punerea în aplicare a 

acestuia. 

 În materie comercială, contencios administrativ şi fiscal  în cursul 

anului 2009 au fost adoptate o serie de acte normative cum ar fi: Legea nr. 

277/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 173/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenŃei şi pentru 

modificarea lit. c art. 6 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de 

timbru; Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi 

mandatului ad-hoc şi OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri 

privind activitatea de înregistrare în registrul comerŃului. 

Actele normative menŃionate nu au influenŃat activitatea desfăşurată în 

anul analizat, ele intrând în vigoare în anul 2010. 
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În consecinŃă, se poate concluziona că nici în anul 2009 activitatea 

secŃiei nu a fost influenŃată pozitiv din punct de vedere legislativ. 

Dimpotrivă în continuare activitatea secŃiei resimte efectele negative 

ale caracterului instabil, contradictoriu şi stufos al legislaŃiei în materie 

contravenŃională şi fiscală, un exemplu concludent în acest sens fiind 

modificările legislative în materia taxei speciale de primă înmatriculare iar în 

prezent a taxei de poluare, modificări ce au generat şi generează în continuare 

un număr mare de cauze datorită impactului pecuniar pe care îl au asupra unui 

număr important de persoane. 

 

3.2. INDICI  DE  CALITATE  AI  ACTIVIT ĂłII  JUDICIARE 

 

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

 Introducerea unui criteriu obiectiv de distribuire a dosarelor spre 

soluŃionare a constituit un element de natură să contribuie la asigurarea 

imparŃialităŃii şi transparenŃei în realizarea actului de justiŃie. 

Distribuirea aleatorie a dosarelor în sistem informatizat este completată 

de prevederi procedurale care asigură aplicarea efectivă a principiului 

continuităŃii completului/judecătorului în soluŃionarea cauzelor.  

La nivelul tuturor instanŃelor din raza teritorială a Tribunalului BistriŃa-

Năsăud funcŃionează aplicaŃia informatică ECRIS 3.0. 

 În anul 2009 procesul de informatizare al instanŃelor a continuat, 

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

judecătoriilor din raza sa teritorială fiind completate prin derularea unei noi 

componente a programului PHARE. 

Astfel, conform programului PHARE RO 2005/017-553.01.04.08 – 

„Continuarea procesului de informatizare la nivelul sistemului judiciar – 

Sistemul de arhivare electronică”, la data de 5 februarie 2009 s-a pus în 

funcŃiune aplicaŃia de arhivare electronică. 
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În baza programului PHARE RO 2006/018.147.01.04.09.02 – 

„ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de lucru ale judecătorilor”, la data de 10 martie 

2009, s-au primit 1 poartă detectoare de metale tip Garrett PD 6500 i şi 2 

detectoare portabile de metale tip Garrett SuperWand. 

Conform contractului nr. 502721/30.11.2008 – „Continuarea 

informatizării sistemului judiciar I şi II”, în perioada aprilie - mai 2009, s-au 

primit 2 buc. imprimantă laser monocrom A4 de reŃea tip I:  Xerox Phaser 

3600 n + modul duplex; 4 buc. UPS 1500 VA standalone: Technoware UPS 

ERA 2 KVA  şi 1 buc. UPS rackabil: HP R 3000 UPS.  

La data de 18 iunie 2009, în temeiul contractului nr. 502985/30.11.2008 

– „Continuarea informatizării sistemului judiciar II” s-au primit 2 buc. servere 

cu memorii tip: Vpgrade tip I 4 GB, HP 4 GB REG şi 2 buc. Vpgrade tip II 4 

GB memorie server, Fujitsu-Siemens. 

La 16 septembrie 2009 s-a instalat sistemul de supraveghere video.  

Serviciul de probaŃiune care funcŃionează în cadrul Tribunalului 

BistriŃa-Năsăud a beneficiat în anul 2009, la datele de 4 mai şi 8 septembrie, 

de dotări constând în 1 buc. imprimantă Xerox Phaser 3600 n + Modul 

duplex, respectiv 4 buc. staŃii de lucru cu monitor. 

 Asemenea dotări, precum şi cele de care au beneficiat instanŃele din 

raza teritorială a  Tribunalului BistriŃa-Năsăud în anii anteriori au 

îmbunătăŃit în anul 2009 condiŃiile de utilizare ale sistemului ECRIS şi au 

permis întregului personal să participe la exploatarea curentă a acestuia, 

fiecare judecător sau grefier având cont personal de utilizator. 

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”, 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 
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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 jurisprudenŃa relevantă a fiecărei secŃii a 

tribunalului. 

La Tribunalul BistriŃa-Năsăud accesul unui utilizator se face doar la 

secŃia la care lucrează. Astfel se elimină accesul la informaŃiile de la alte 

secŃii, asigurându-se o securitate şi o protejare mai mare a datelor. De 

asemenea, permisiunile fiecărui utilizator sunt configurate în funcŃie de 

activitatea desfăşurată în instanŃă. Pentru acest lucru s-au definit grupuri de 

acces: judecător, grefier şef, grefier de şedinŃă, arhivar-registrator. Fiecare 

grup are acces doar la meniurile în care introduce sau vizualizează datele 

necesare desfăşurării activităŃii din instanŃă. 

Infochioşcurile cu care au fost dotate instanŃele raza de activitate a 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud în luna decembrie a anului 2008 au fost 

funcŃionale pe tot parcursul anului 2009 şi au fost utilizate atât de avocaŃi, cât 

şi de justiŃiabili. 

 În cursul anului 2009, în cadrul Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-au luat 

toate măsurile 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. 

Prin ordin de serviciu al preşedintelui instanŃei, emis în baza hotărârii 

colegiului de conducere, la începutul anului 2009 au fost desemnate 

persoanele care răspund de repartizarea aleatorie a cauzelor pentru fiecare 

secŃie din cadrul tribunalului şi persoanele care realizează efectiv această 

operaŃiune, în concordanŃă cu prevederile Regulamentului de ordine interioară 

al instanŃelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 387/2005. 

 S-a procedat la constituirea şi numerotarea completurilor de judecată, la 

întocmirea planificărilor de permanenŃă, cu respectarea prevederilor 
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Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, prin hotărâri 

ale colegiului de conducere, Ńinându-se seama de specializarea judecătorilor. 

 În structura completurilor fixe au intervenit modificări generate de 

situaŃii obiective, care au fost materializate prin hotărâri ale colegiului de 

conducere sau în cuprinsul proceselor-verbale întocmite. 

 Structura planificării de permanentă, a planificării şedinŃelor de 

judecată a fost reconfigurată pe perioada vacanŃei judecătoreşti ori ca urmare 

a intervenirii unor situaŃii obiective, cum ar fi pensionarea unor judecători, 

concediul de maternitate. 

 Planificările de permanenŃă au creat posibilitatea identificării exacte a 

judecătorilor care urmează să soluŃioneze incidentele de procedură apărute la 

un anumit moment sau situaŃiile de absenŃă. 

 Au fost respectaŃi 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 completuri, 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, colegiul de conducere a hotărât: 

În materie civilă, 

- soluŃionarea cererilor de acordare a ajutorului public judiciar în dosare 

separate de cel în care se formulează cererea, dosar ce se va ataşa dosarului în 

care s-a formulat cererea şi care se va repartiza manual completului învestit cu 

soluŃionarea acŃiunii principale, respectiv în sistem aleatoriu dacă cererea nu 

vizează un dosar pe rol; 
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- repartizarea dosarului trimis spre rejudecare revine completului iniŃial 

învestit, sintagmă care se referă la completul care a judecat cauza, păstrându-

se numărul completului iniŃial învestit. Dacă unui asemenea complet îi 

lipseşte unul sau 2 membri, completul se va completa cu judecătorul sau 

judecătorii aflaŃi pe planificarea de permanenŃă din ziua în care s-a stabilit 

termenul de judecată. Dacă lipsesc toŃi membrii completului iniŃial învestit, 

dosarul se va repartiza completului cu acelaşi număr în noua configuraŃie. 

Dacă în noua configuraŃie nu mai există acelaşi număr, dosarul se va repartiza 

aleatoriu; 

- contestaŃiile la executare ce privesc lămurirea înŃelesului, întinderii 

sau aplicării titlului executoriu se repartizează completului care a pronunŃat 

titlul a cărui lămurire se solicită. Dacă acest complet nu mai are aceeaşi 

configuraŃie, cererea se repartizează completului din noua configuraŃie din 

care face parte judecătorul redactor al hotărârii a cărei lămurire se cere. Dacă 

membrii completului care a pronunŃat hotărârea a cărei lămurire se solicită nu 

mai fac parte din instanŃă, cererea se repartizează aleatoriu; 

- cererile de completare a hotărârilor se soluŃionează în dosar separat, 

care se repartizează completului care a pronunŃat hotărârea a cărei completare 

se solicită; 

- cererile de asigurare de dovezi ce se referă la un dosar pe rol se 

repartizează completului învestit cu soluŃionarea pricinii, indiferent dacă este 

vorba de un dosar de fond sau aflat în calea de atac. 

În materie penală, 

- cererile referitoare la măsurile preventive altele decât cererile de 

arestare preventivă ori prelungire a arestării preventive, de revocare, înlocuire 

a măsurii preventive în faza de urmărire penală, de percheziŃie, care se 

soluŃionează de judecătorul aflat pe programarea de permanenŃă, se 

repartizează aleatoriu cu stabilirea unui termen scurt, în principiu de 2 

săptămâni; 
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- cererile cu caracter urgent, în dosarele în care arestul preventiv nu 

expiră sâmbăta sau duminica, se soluŃionează de judecătorul aflat pe 

planificarea de permanenŃă din săptămâna următoare; 

- judecarea recursului împotriva măsurii arestului preventiv se face de 

completul de recurs care se regăseşte în intervalul 2-5 zile de la data 

înregistrării recursului. Dacă în acest interval nu există complet de recurs, 

judecata revine completului de urgenŃă format din judecătorul de pe 

planificarea de permanenŃă şi următorii 2 judecători aflaŃi pe planificarea de 

permanenŃă. 

 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 continuat procedeul prezentării 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. 

 Respectarea indicatorilor de timp şi complexitate a constituit obiect al 

unor controale periodice ale conducerii instanŃei. 

 În cursul anului 2009 inspecŃia judiciară a Consiliului Superior al 

Magistraturii a realizat un control în privinŃa repartizării aleatorii, fără a fi 

constatate deficienŃe majore, concluzia finală fiind aceea a constatării 

respectării de instanŃele din raza Tribunalului BistriŃa-Năsăud a prevederilor 

regulamentare. 

 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. 
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3.2.2. 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 
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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 concret durata cauzelor soluŃionate în anul 2009 se prezintă astfel : 

- din 509 dosare soluŃionate în fond, 476 au avut o durată între 0 şi 6 

luni; 15  dosare între 6-12 luni, 17 dosare cu durata între 1 şi 2 ani şi 1 singur 

dosar cu durata între 2 şi 3 ani; 

- din 131 dosare soluŃionate în apel, 123 au fost rezolvate într-un 

termen de până la 6 luni, 4 în termen de 1 an, 2 în termen de 2 ani şi 2 în 

termen de până la 3 ani; 

- în recurs  au fost soluŃionate un număr total de 468 dosare, din care 

468 de dosare au durat mai puŃin de 6 luni; 11 dosare au fost soluŃionate în 

termen de 6-12 luni, şi 1 singur dosar a durat mai mult de 1 an. 

La finele anului 2009, pe rolul secŃiei civile s-au regăsit 9 dosare având 

o vechime mai mare de 1 an, respectiv 4 fonduri (din care 2 având ca obiect 

Legea 10/2001, 1 expropriere şi un litigiu de muncă) şi 5 apeluri. Toate aceste 

cauze au fost amânate la ultimul termen de judecată pentru motivul 

nedepuneri raportului de expertiză topografică, respectiv contabilă.  

Acest număr  este mai mic decât cel înregistrat la finalul anului 2008 ( 

când au fost 14 dosare mai vechi de 1 an), însă după cum se poate observa, 

toate 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. 
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Oricum, raportat la numărul cauzelor de soluŃionat în anul 2009 – 2059 

dosare,   procentul de 0,43% 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 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 2009 pe rolul secŃiei penale a tribunalului 

există 22 cauze mai vechi cu o vechime de peste 1 an dintre care 21 fonduri 

penale şi 1 apel penal. 

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 2009 nu exista pe rolul secŃiei 

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

Durata de soluŃionare a cauzelor în materie comercială, contencios 

administrativ, contencios fiscal şi în materia recursurilor comerciale şi 

contravenŃionale este 2-4 luni. 

Cauzele care au condus la tergiversarea soluŃionării unor dosare au 

rămas şi în cursul anului 2009: procedura greoaie cu străinătatea, gradul 

ridicat de complexitate al unor expertize contabile, invocarea unor excepŃii de 

neconstituŃionalitate în scopul amânării cauzei, 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. 
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De menŃionat că în categoria cauzelor comerciale menŃionate nu intră şi 

cele 7458 de dosare soluŃionate în anul 2009 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 lichidator, precum  şi actuala criză economică, 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. 

 

3.2.3. Ponderea atacabilităŃii hotărârilor 

          Indicele de casare/menŃinere a hotărârilor în c ăile de atac 

 

Un act de justiŃie de calitate justifică existenŃa căilor de atac, astfel încât 

instanŃele superioare să poată îndrepta eventualele erori care se pot strecura în 

hotărârile judecătoreşti pronunŃate în primă instanŃă. 

Din perspectiva dreptului la apărare, existenŃa căilor de atac constituie o 

garanŃie care dă certitudine părŃilor că o hotărâre greşită în tot sau în parte 

poate fi corectată. 

În cadrul secŃiei civile a Tribunalului BistriŃa-Năsăud din totalul de 

121 sentinŃe atacabile cu apel au fost apelate 25, respectiv un procent de 

20,67%, iar din totalul de 519 decizii şi sentinŃe atacabile cu recurs au fost 

recurate un număr de 245, ceea ce reprezintă 47,21%. 

Din totalul de 1120 de hotărâri pronunŃate de secŃia civilă a 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud au fost reformate, respectiv casate, modificate, 

desfiinŃate sau schimbate 82, respectiv un procent de 7,33 %, în creştere faŃă 

de  procentul înregistrat în anul 2008. De subliniat că din numărul total al 

sentinŃelor desfiinŃate 60 au fost pronunŃate în dosare cu obiect identic, 
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drepturi băneşti solicitate de către angajaŃii SC Petrom SA, şi în care curtea de 

apel a avut o opinie diferită de cea a tribunalului în ceea ce priveşte 

interpretarea normelor legale incidente. Dacă am considera că această 

problemă de drept a adus o singură modificare, indicele de desfiinŃare ar fi de 

2,05%. 

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)  şi pe opiniile 

diferite existente în doctrină, dar şi netemeinicia hotărârii de fond, cauzată de 

aprecierea greşită a probelor sau neadministrarea întregului material 

probatoriu care se impunea în cauză de către completul de la instanŃa 

inferioară. Un alt motiv de netemeinicie a hotărârilor este şi lipsa de diligenŃă 

a părŃilor în administrarea cauzei, respectiv ignorarea obligaŃiilor procedurale, 

nepropunerea sau  nefurnizarea de mijloace de probă pertinente. 

Este de menŃionat faptul că în majoritatea covârşitoare a situaŃiilor 

reformarea hotărârii nu a fost determinată de culpa judecătorilor. 

  În materie penală, din cele 306 sentinŃe penale pronunŃate de tribunal, 

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

respectiv un procent de 6,54%, iar din numărul total de 131 decizii pronunŃate 

în apel au fost recurate 80 decizii, deci un procent de 61,07%. 

În total din cele 740 hotărâri judecătoreşti pronunŃate de secŃia penală 

în cursul anului 2009 au fost apelate sau recurate 100 rezultând un  procent de 

atacabilitate de 13,52%. 

Totodată, ca urmare a exercitării căilor de atac au fost desfiinŃate sau 

casate un număr de 12 hotărâri, indicele de casare fiind de 1,63%. 

Dintre principalele motive de reformare a hotărârilor judecătoreşti 

menŃionăm: achitarea unor inculpaŃi şi aplicarea de sancŃiuni cu caracter 

administrativ, reaprecierea daunelor materiale şi morale sau a cuantumului 

pedepselor aplicate, etc. 
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În cadrul secŃiei  comerciale, de contencios administrativ şi fiscal, s-au 

pronunŃat în cursul anului 2009 un număr de 2608 hotărâri faŃă de 2881 în 

anul 2008, din care într-un număr de 9 dosare s-a declarat apel iar în 460 

recurs, ponderea atacabilităŃii fiind de 17,99%, un număr de 88 de hotărâri 

fiind desfiinŃate sau modificate în căile de atac, indicele de casare fiind de 

3,38%. 

Principalele motive de casare înregistrate au fost următoarele: acte noi 

în recurs, lipsa rolului activ al instanŃei, neobservarea prevederilor legale 

referitoare la competenŃă prin calificarea greşită a naturii litigiului, aprecierea 

eronată a probelor şi a stării de fapt. 

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: 

- creşterea continuă a nivelului pregătirii profesionale; 

- pregătirea riguroasă a şedinŃelor de judecată; 

- unificarea practicii judiciare; 

- reducerea încărcăturii de dosare pe judecător 

- organizarea de întâlniri sau seminarii pe teme profesionale şi 

stimularea studiului individual; 

- achiziŃionarea de lucrări şi publicaŃii de specialitate; 

- stabilirea unor criterii de evaluare a judecătorului care să stimuleze 

performanŃa şi pregătirea profesională continuă. 

 

3.2.4. Măsuri luate pentru unificarea practicii judiciare 

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.  

SoluŃionarea diferită a aceleiaşi situaŃii juridice dedusă judecăŃii 

constituie o formă de discriminare între cetăŃeni, inadmisibilă în cadrul unui 

stat de drept. 
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În scopul evitării apariŃiei unor asemenea situaŃii, găsirea unor soluŃii 

eficiente de unificare a practicii judiciare a constituit în cursul anului 2009 o 

preocupare continuă la nivelul instanŃelor din raza Tribunalului BistriŃa-

Năsăud, în condiŃiile în care într-un număr însemnat de cauze tribunalul a fost 

instanŃă de recurs. 

Recâştigarea sau întărirea încrederii cetăŃenilor în actul de justiŃie, 

eliminarea diferitelor suspiciuni sunt deziderate care pot fi atinse printr-o 

practică previzibilă a instanŃelor. 

Se impune a se reŃine şi faptul că instanŃa europeană a sancŃionat statul 

român pentru lipsa unui mecanism capabil să asigure o practică judiciară 

coerentă. 

Identificarea în concret a problemelor de drept care au fost soluŃionate 

neunitar la nivelul judecătoriilor din raza teritorială a Tribunalului BistriŃa-

Năsăud, precum şi la nivelul tribunalului, a constituit un pas în acŃiunea de 

organizare şi coordonare a mecanismelor de unificare a practicii judiciare. 

Problemele au fost comunicate tuturor judecătorilor solicitându-se 

transmiterea unui feed-back. 

Au fost stabilite lunar întâlniri ale judecătorilor fiecărei instanŃe, iar 

trimestrial întâlniri ale judecătorilor de la tribunal şi de la fiecare judecătorie 

din raza de activitate a tribunalului. 

Au fost comunicate lunar CurŃii de Apel Cluj problemele discutate de 

fiecare instanŃă cu prilejul întâlnirilor profesionale. 

În cursul anului 2009 s-a reuşit publicarea Buletinului jurisprudenŃei 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud, lucrare la realizarea căreia au colaborat toŃi 

judecătorii tribunalului şi care datorită formei în care a fost elaborată asigură 

un beneficiu real judecătorilor şi celorlalŃi parteneri ai justiŃiei (avocaŃi, notari, 

executori judecătoreşti), inclusiv sub aspectul verificării practicii judiciare. 

Prin elaborarea unei asemenea lucrări s-a încercat a se contribui prin 

hotărâri proprii la unificarea practicii judiciare la nivel naŃional. 

Selectarea hotărârilor relevante de către vicepreşedintele tribunalului şi 

transpunerea acestora lunar pe portalul instanŃei, pentru a fi cunoscute de 
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judecători sau justiŃiabili din întreaga Ńară se înscrie în şirul acŃiunilor 

desfăşurate în direcŃia unificării practicii judiciare. 

Pregătirea judecătorilor trebuie să determine standarde ridicate de 

profesionalism, în scopul aplicării eficiente şi uniforme a legii. 

În scopul asigurării unei practici unitare, o atenŃie sporită s-a acordat şi 

formării continue a judecătorilor, care în cursul anului 2009 s-a realizat la 

nivel centralizat, dar mai ales la nivel descentralizat, prin participarea la 

programele de învăŃământ profesional organizate trimestrial de Curtea de 

Apel Cluj. 

La data de 7 decembrie 2009 la nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a 

organizat seminarul cu tema „Dreptul la un proces echitabil în jurisprudenŃa 

CurŃii Europene a Drepturilor Omului”, în cadrul căruia s-au prezentat 

referate şi s-au purtat discuŃii între participanŃi cu privire la termenul 

rezonabil, garanŃiile procesuale ale dreptului la un proces echitabil, egalitatea 

armelor, dreptul la asistenŃă juridică, comunicarea actelor de procedură, 

încălcări ale dreptului la un proces echitabil în materia fondului funciar, 

prezumŃia de legalitate a procesului verbal de contravenŃie.  

O atenŃie deosebită a fost acordată şi practicii de casare realizată de 

judecătorii desemnaŃi prin ordin de serviciu al preşedintelui instanŃei. 

În scopul asigurării pregătirii profesionale şi unificării practicii 

judiciare s-au asigurat abonamente la Monitorul Oficial, s-a creat posibilitatea 

consultării zilnice de către fiecare judecător a actelor normative apărute, în 

sistem informatic. 

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. sau a unor lucrări de specialitate. 

În procesul de unificare a practicii judiciare rolul esenŃial revine Înaltei 

CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, prin deciziile în interesul legii ori prin celelalte 

mecanisme care îi sunt puse la dispoziŃie, însă din nefericire, în anul 2009 un 

asemenea rol nu a fost asumat la întregul lui potenŃial.  
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Este esenŃial de menŃionat faptul că o practică unitară nu se poate 

realiza la un nivel ridicat în condiŃiile unei legislaŃii lipsite de coerenŃă şi 

stabilitate, hăŃişul legislativ contribuind tocmai la apariŃia unor soluŃii 

neunitare. 

 

3.2.5. Aplicarea dreptului comunitar, respectiv a CEDO la nivelul 
instanŃei 

 

Cooperarea judiciară în cadrul Uniunii Europene este guvernată de 

principiile recunoaşterii şi încrederii reciproce şi se desfăşoară în baza 

instrumentelor comunitare, adoptate în temeiul Titlului IV din Tratatul privind 

Comunitatea Europeană (în ce priveşte cooperarea în materie civilă şi 

comercială), respectiv în temeiul Titlului VI din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (în ce priveşte cooperarea în materie penală). 

Cooperarea judiciară în materie penală cuprinde asistenŃa judiciară 

(comunicarea de acte judiciare, comisii rogatorii, mijloace moderne de 

investigaŃie ca audieri prin sistemul de videoconferinŃă, echipe comune de 

anchetă, livrări controlate, transmiterea spontană de informaŃii, supravegherea 

transfrontalieră), extrădarea, transferul persoanelor condamnate, transferul de 

proceduri, recunoaşterea hotărârilor. 

Cooperarea judiciară în materie civilă şi comercială cuprinde 

notificarea şi comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în străinătate, 

obŃinerea de probe în străinătate, recunoaşterea şi executarea hotărârilor 

judecătoreşti.   

Pentru eliminarea dificultăŃilor de identificare a instrumentului 

internaŃional aplicabil şi de aplicare efectivă a acestuia s-au luat măsuri de 

facilitare a cunoaşterii de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate 

a instrumentelor internaŃionale şi a practicilor de aplicare ale acestora, astfel 

că în anul 2009 aplicarea procedurilor frecvente cum sunt notificarea şi 

comunicarea actelor judiciare, transmiterea mandatelor europene de arestare 

nu a mai prezentat nici o dificultate. 
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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  3 mandate europene de  arestare în 

scopul executării pedepselor aplicate de instanŃă, din care 2 nu au fost puse în 

executare de autorităŃile judiciare străine. 

Deciziile CurŃii Europene a Drepturilor Omului pronunŃate împotriva 

statului român în cursul anului 2009 au avut în vedere încălcarea normelor 

ConvenŃiei, dar şi o inconsecventă activitate de legiferare, ceea ce a stârnit 

adesea comentarii şi aprecieri negative la adresa sistemului judiciar român. 

În anul 2009 judecătorii instanŃelor din raza Tribunalului BistriŃa-

Năsăud s-au preocupat de cunoaşterea jurisprudenŃei CEDO şi de valorizarea 

ei în cuprinsul diferitelor hotărâri judecătoreşti. 

 

3.2.6. Creşterea gradului de  specializare în activitatea judiciară 

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 
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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 şi în cursul anului 2009 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 a funcŃionat o parte a anului cu 9 

judecători, o parte cu 8 judecători, iar din luna octombrie 2009 cu 7 judecători 

( urmare a pensionării a doi dintre judecătorii secŃiei) din care 2 îndeplinesc şi 

funcŃia de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al instanŃei, având multe 

atribuŃii de ordin administrativ. 

Aşa fiind, în intervalul ianuarie – octombrie 2009 s-a menŃinut situaŃia 

existentă şi în anul precedent în sensul că din cei 9 judecători ai secŃiei patru 

au fost specializaŃi în materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale, doi în 

materia protecŃiei copilului, dar în acelaşi timp toŃi 9 au făcut 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. De menŃionat faptul că 

în intervalul martie – septembrie 2009 secŃia a funcŃionat cu 8 judecători, 

deoarece doamna judecător Berari Reghina s-a aflat în concediu pentru 

creşterea copilului. 

În ultimele două luni ale anului, faŃă de reducerea numărului de 

judecători ai secŃiei la 7, s-a luat decizia înfiinŃării şi a celui de-al treilea 
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complet specializat în soluŃionarea litigiilor de muncă şi celor de asigurări 

sociale, astfel că aproape toŃi judecătorii secŃiei( cu excepŃia preşedintelui 

instanŃei), fac parte şi din complete specializate în soluŃionarea litigiilor de 

muncă.   

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 cadrul secŃiei civile nu se poate vorbi de o specializare 

reală a judecătorilor în anul 2009, minimele realizări din anii anteriori fiind 

anulate  din cauza restrângerii numărului de judecători. MenŃinerea unor 

complete specializate distincte se justifică doar formal şi din raŃiuni de 

păstrare a echilibrului repartizării dosarelor noi pe şedinŃe, de vreme ce 

aproape toŃi judecătorii secŃiei sunt „specializaŃi” în toate materiile. 

În prezent secŃia comercială de contencios administrativ şi fiscal, este 

compusă dintr-un număr de 6 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. 

De asemenea, în cursul anului 2009 toŃi judecătorii secŃiei au fost 

delegaŃi la Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă Tribunalul BistriŃa-

Năsăud şi doi sunt delegaŃi cu aplicarea apostilei. 

 

La nivelul secŃiei penale funcŃionează 4 complete specializate în judecarea 

cauzelor având ca obiect infracŃiuni de corupŃie, toŃi cei 5 judecători fiind 

desemnaŃi, prin ordin de serviciu, să participe la soluŃionarea cauzelor cu  

inculpaŃi sau părŃi vătămate minore. 
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3.2.7. Formarea profesională la nivelul instanŃei 
 

   

 Formarea continuă a judecătorului are rolul de a contribui la 

perfecŃionarea sa profesională cu influenŃe directe asupra calităŃii actului de 

justiŃie. 

Calitatea profesională a oamenilor este condiŃionată în mare măsură de 

o bună pregătire profesională. 

Întrucât formarea profesională constituie o componentă a calităŃii 

actului de justiŃie se impune a i se acorda o atenŃie primordială.  

EficienŃa pregătirii profesionale presupune acordarea unei atenŃii 

sporite în cadrul învăŃământului profesional jurisprudenŃei CEDO, dreptului 

comunitar, practicii neunitare, motiv pentru care întâlnirile de învăŃământ 

profesional trebuie să depăşească pragul unor întâlniri sterile, realizate din 

necesitatea bifării unei activităŃi şi să se axeze pe analiza şi dezbaterea actelor 

noi apărute, a jurisprudenŃei comunitare, pe caracterul interactiv, înŃeles ca 

schimb de idei valoroase din punct de vedere ştiinŃific. 

Asigurarea pentru fiecare judecător a accesului la Internet a creat 

posibilitatea consultării şi cunoaşterii hotărârilor CurŃii europene a drepturilor 

omului (prin accesarea site-ului www.cmiskp.echr.coe.int), a regulamentelor 

şi hotărârilor CurŃii Europene de JustiŃie (prin accesarea site-ului Consiliului 

Europei http://eur-lex.europa.eu). 

 În cursul anului 2009 formarea continuă a judecătorilor s-a desfăşurat 

atât la nivel centralizat, cât şi la nivelul fiecărei instanŃe, precum şi la nivelul 

instanŃelor de control judiciar. 

 ToŃi judecătorii Tribunalului BistriŃa-Năsăud şi a judecătoriilor din raza 

sa teritorială au optat la începutul anului pentru un număr de 3 cursuri 

organizate la nivel centralizat, însă, în baza criteriilor stabilite de Institutul 

NaŃional al Magistraturii, au fost selectaŃi pentru participare efectivă doar o 

mică parte a judecătorilor înscrişi. 
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 Efectiv, la nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud, s-a participat la 

următoarele seminarii: „Probleme practice intervenite în domeniul cooperării 

judiciare”, „Expertiza judiciară a înregistrărilor audio-video, a fotografiilor, 

mijloacelor de telecomunicaŃii, a tehnicii de calcul”, „Etică şi deontologie”.  

 Formele de perfecŃionare profesională la nivel descentralizat organizate 

de Curtea de Apel Cluj au fost bine apreciate de judecători. 

 Este de remarcat că în cursul anului 2009 activitatea de formare s-a 

realizat cu dificultăŃi datorită lipsei fondurilor pentru protocolul necesar unei 

bune organizări. 

 Supraîncărcarea judecătorilor cu diferitele procese a afectat din păcate 

timpul şi energia necesară pentru studiu, ceea ce în final este în detrimentul 

justiŃiabilului. 

 În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate al instanŃelor 

judecătoreşti, pregătirea profesională s-a realizat atât la nivel centralizat, prin 

participarea grefierilor la seminariile organizate de Şcoala NaŃională de 

Grefieri, cât şi la nivel descentralizat prin participarea la seminariile 

organizate de Curtea de Apel Cluj şi în cadrul activităŃii de instruire 

coordonată de judecătorul desemnat prin ordin de serviciu al preşedintelui 

instanŃei. 

 La nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a asigurat participarea 

personalului auxiliar la următoarele seminarii: „Drept procesual penal”, 

„Drept procesual civil”, „Statistică”, „Arhivare documente”, Cooperare 

judiciară la nivel european în materie civilă şi penală”, „Procedura 

insolvenŃei”, „InformaŃii clasificate”.  

 Ca observaŃie generală, se impune a se sublinia necesitatea acordării 

unei mai mari atenŃii modului de diseminare a informaŃiilor obŃinute de 

participanŃi la diferitele forme de pregătire profesională, dat fiind faptul că de 

multe ori, în principal din lipsa timpului necesar, instanŃele nu se preocupă de 

transmiterea informaŃiei de la participant la neparticipanŃi.   
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3.2.8. Aspecte privind calitatea managementului la nivelul instanŃei 
 
Managementul desfăşurat în cursul anului 2009, s-a bazat pe obiective 

stabilite pe urmărirea realizării acestor obiective, pe evaluarea realizărilor în 

cadrul obiectivului, pe stabilirea şi luarea măsurilor ce s-au impus în raport de 

constatări. 

 De asemenea, managementul desfăşurat de cei cu responsabilitate, pe 

palierele de competenŃă, a urmărit realizarea atribuŃiilor stabilite prin lege şi 

alte acte normative incidente. 

 În cadrul prezentat, pot fi evidenŃiate ca realizări  următoarele : 

- asigurarea bunei desfăşurări a activităŃii instanŃelor din circumscripŃia 

tribunalului ; 

- o bună colaborare, cu respectarea competenŃelor între conducerea 

tribunalului şi conducerile judecătoriilor în cadrul obiectivului de bună 

funcŃionare a instanŃelor ; 

- asigurarea, în condiŃiile stabilite prin lege, a resurselor umane necesare 

bunei funcŃionări a instanŃelor ; 

- asigurarea resurselor materiale privind desfăşurarea în bune condiŃii a 

activităŃii instanŃelor; 

- implementarea măsurilor de informatizare a instanŃelor ; 

- urmărirea aplicării dispoziŃiilor legale privind repartizarea aleatorie a 

cauzelor ; 

- rezolvarea la timp şi în condiŃiile legii a petiŃiilor ; 

- rezolvarea în termen şi cu respectarea dispoziŃiilor legale a solicitărilor 

privind realizarea drepturilor legale ; 

- menŃinerea şi îmbunătăŃirea condiŃiilor de desfăşurare a activităŃii 

instanŃelor ; 

- preocuparea pentru realizarea unui nou sediu pentru Judecătoria 

Beclean, se regăseşte ca un efort. 
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3.2.9. Aspecte privind asigurarea transparenŃei funcŃionării instan Ńei şi  
         protecŃia datelor cu caracter personal 

 

Potrivit ConstituŃiei României şi art. 12 din Legea nr. 304/2004, 

republicată toate şedinŃele de judecată sunt publice, afară de cazurile anume 

prevăzute de lege. În acelaşi timp, pronunŃarea hotărârilor se face în şedinŃă 

publică, cu excepŃia cazurilor prevăzute de lege. 

Caracterul public al dezbaterilor, precum şi al hotărârilor dau expresie 

principiului fundamental într-o democraŃie după care justiŃia se înfăptuieşte în 

societate şi pentru societate, iar nu separat ori deasupra ei. Publicitatea 

constituie în acelaşi timp o garanŃie fundamentală pentru existenŃa unui proces 

echitabil, precum şi pentru protejarea justiŃiabililor împotriva unei justiŃii 

secrete şi arbitrare.  

Nu în ultimul rând, publicitatea procedurilor judiciare, audierile publice 

şi accesul facil la hotărârile instanŃelor, elemente ce compun noŃiunea de 

transparenŃă a sistemului judiciar, constituie şi un mijloc eficient de 

prezervare a încrederii publice in justiŃie, în instanŃe şi în judecători. 

  La nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud 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, au fost publicate pe portalul instanŃelor de judecată hotărârile 

judecătoreşti relevante ale fiecărei secŃii a tribunalului. 

Din nefericire, lipsa fondurilor financiare împiedică posibilitatea 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud de a-şi crea un site propriu, care are menirea de 

a asigura un acces mult mai rapid la informaŃiile instanŃei, constituind o 

măsură importantă în vederea îmbunătăŃirii transparenŃei activităŃii 

desfăşurate. 

Pentru a facilita comunicarea cu justiŃiabilii, la sediul instanŃelor sunt 

afişate informaŃii privind ajutorul public judiciar, taxele judiciare de timbru, 

reguli de bază privind desfăşurarea judecăŃii, modele de cereri. 



 44 

În cursul anului 2009 a existat o colaborare permanentă cu mass-media, 

realizându-se o comunicare eficientă între conducerea instanŃelor şi jurnalişti. 

Ca în fiecare an, în luna octombrie a anului 2009 s-a organizat 

manifestarea intitulată „Ziua Uşilor Deschise”, în cadrul căreia s-a permis 

vizitarea sediului fiecărei instanŃe din raza Tribunalului BistriŃa-Năsăud şi s-

au oferit informaŃii privitoare la activitatea de judecată. 

Comunicarea cu publicul larg constituie un instrument care dacă este 

folosit în mod adecvat poate facilita cunoaşterea sistemului judiciar şi genera 

încredere în sistem. 

Până în prezent nu au fost stabilite de Consiliul Superior al 

Magistraturii categoriile de informaŃii deŃinute de instanŃe, care sunt destinate 

publicităŃii. Totodată, nu s-a reglementat în vreun fel modalitatea de încasare 

de către instanŃe a costului serviciului de copiere a diferitelor acte din dosare, 

în cazul în care justiŃiabilii, avocaŃii sau alŃi parteneri solicită copii de pe 

documente în temeiul art. 9 din Legea nr. 544/2001. 

ProtecŃia datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu nou 

pentru spaŃiul legislativ din România. ConŃinutul său priveşte, într-o formă 

generică, dreptul persoanei fizice de a-i fi apărate acele caracteristici care 

conduc la identificarea sa şi obligaŃia corelativă a statului de a adopta măsuri 

adecvate pentru a asigura o protecŃie eficientă. 

Având în vedere necesitatea de a apăra şi respecta dreptul fundamental 

la viaŃă intimă şi privată, protecŃia datelor cu caracter personal constituie un 

domeniu deosebit de important. 

 Obiectivul prevederilor acquis-ului comunitar privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal reprezentat de Directiva 95/46/EC, avut în vedere 

cu ocazia transpunerii acestora în legislaŃia naŃională, este reprezentat de 

garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale persoanelor 

fizice, în special a dreptului la viată intimă, familială şi privată. 

 Legea nr. 677/2001 reglementează protecŃia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaŃie a acestor date. La 
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nivel european protecŃia datelor este reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 

45/2001. 

 Activitatea instanŃelor din raza Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a 

desfăşurat cu respectarea prevederilor actelor normative din domeniul datelor 

cu caracter personal.  

Astfel, au fost respectate măsurile tehnice şi organizatorice luate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal în acord cu „CerinŃele minime de 

securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal”, acestea fiind extinse la 

întreaga reŃea a instanŃelor. În acest sens, fiecare utilizator care are acces la o 

bază de date cu caracter personal se identifică şi se autentifică prin parole şi 

păstrează confidenŃialitatea acestora, răspunzând în acest sens în fata 

operatorului; utilizatorii accesează datele cu caracter personal doar pentru 

îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu; compartimentul care asigura suportul 

tehnic (informaticienii) au acces la datele cu caracter personal doar în cazul 

unor deficiente care trebuie remediate. În scopul menŃinerii securităŃii 

prelucrării datelor cu caracter personal s-a interzis folosirea de către utilizatori 

a programelor software care provin din surse externe, a fost adus la cunoştinŃă 

pericolul viruşilor informatici şi au fost introduse sisteme de devirusare şi de 

securitate a sistemelor informatice. 

Referitor la transferul unor date cu caracter personal în străinătate, 

instanŃele din raza de activitate a Tribunalului BistriŃa-Năsăud au efectuat 

asemenea transferuri de date în cazul unor comisii rogatorii sau a emiterii 

mandatelor europene de arestare, dar acestea s-au circumscris alin. 5 al art. 29 

din Legea nr. 677/2001, nefiind aşadar necesară efectuarea unor notificări 

prealabile a autorităŃii de supraveghere.  

Pe parcursul anului 2009, Tribunalul BistriŃa-Năsăud şi judecătoriile 

din raza sa teritorială nu au fost supuse vreunei proceduri de investigare 

exercitată de Autoritatea NaŃională de Supraveghere a Datelor cu Caracter 

Personal, neexistând plângeri sau sesizări din partea unor persoane ale căror 

date personale au făcut obiectul vreunui transfer.  
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JustiŃiabilii sunt informaŃi cu privire la calitatea de operator de date cu 

caracter personal a tribunalului şi li s-au adus la cunoştinŃă, printr-un material 

afişat pe portalul instanŃelor de judecată (secŃiunea informaŃii utile a 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud), drepturile recunoscute de Legea nr. 677/2001 

şi anume dreptul de acces la date, dreptul de intervenŃie, dreptul de opoziŃie, 

dreptul de informare. 

 În cursul anului 2009 nu au fost formulate în temeiul art. 13, 14, 15 

cereri de confirmare a prelucrării unor date cu caracter personal, cereri de 

rectificare, actualizare, blocare, ştergere, transformare în date anonime a 

datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, opoziŃii. 

 Trimestrial s-a comunicat AutorităŃii NaŃionale de Supraveghere a 

Datelor cu Caracter Personal informaŃii privitoare la lipsa formulării de 

opoziŃii sau cereri de natura celor prevăzute de art. 13, 14, 15 din Legea nr. 

677/2001. 

 În anul 2009 Tribunalul BistriŃa-Năsăud a fost înscris ca operator de 

date cu caracter personal în registrul de evidenŃă a prelucrărilor de date cu 

caracter personal sub nr . 11795.  

  Se impune a se sublinia faptul că deşi actul normativ este aplicabil 

din anul 2001, nici până în prezent actul normativ nu a fost prelucrat cu 

preşedinŃii de instanŃe şi nici nu s-a stabilit vreo procedură unitară de urmat. 

3.2.10. Aspecte privind site-ul instanŃei, stocarea documentelor în format  
         electronic şi  participarea la Jurindex 
 

Datorită lipsei fondurilor financiare, Tribunalul BistriŃa-Năsăud şi 

judecătoriile din raza sa teritorială s-au aflat în imposibilitatea creării unui site 

propriu, care să asigure un acces mult mai rapid la informaŃiile instanŃelor. 

Organizarea activităŃii de arhivare electronică la nivelul instanŃelor, ca 

atribuŃie dată în sarcina preşedintelui instanŃei, supravegherea acestei 

activităŃi ca sarcină a prim-grefierului tribunalului, a grefierilor şefi ai 

judecătoriilor, realizarea  efectivă a activităŃii, ca sarcină a grefierului arhivar 

şi registrator, a fost prevăzută prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1788/2009 pentru completarea Regulamentului de ordine 
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interioară al instanŃelor judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al 

României la data de 28 octombrie 2009. 

În prezent, la nivelul instanŃelor din raza teritorială a Tribunalului 

BistriŃa-Năsăud, sunt stocate în format electronic dosarele, registrul general 

de dosare, cel informativ, opisul alfabetic, registrul de termene al arhivei, 

actele întocmite de instanŃă pe parcursul soluŃionării unui dosar, înregistrarea 

fiecărei şedinŃe de judecată în materie penală. 

Pe portalul instanŃelor de judecată, la secŃiunea „jurisprudenŃă” a 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud sunt postate lunar hotărâri judecătoreşti ale 

fiecărei secŃii, considerate relevante, acestea putând fi consultate nu numai de 

judecătorii de la alte instanŃe, ci şi de avocaŃi, procurori, notari, consilieri 

juridici, justiŃiabili, societăŃi cu activitate în domeniul documentării juridice, 

studenŃi ai facultăŃilor de drept, autori ai diferitelor lucrări de literatură 

juridică, mass-media. 

În şedinŃa din 5 martie 2009 Consiliul Superior al Magistraturii, prin 

Hotărârea nr. 309/5.03.2009, a adoptat măsurile necesare extinderii 

proiectului Jurindex – index de jurisprudenŃă, care are drept obiectiv 

publicarea on-line a tuturor hotărârilor judecătoreşti la nivelul sistemului 

judiciar românesc, ca măsură prioritară  adoptată în cadrul direcŃiilor de 

acŃiune stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii în baza 

Raportului intermediar al Comisiei Europene din 12 februarie 2009. 

Într-o primă etapă s-a stabilit în sarcina instanŃelor anumite obligaŃii şi 

anume:  salvarea tuturor hotărârilor în aplicaŃia Ecris; închiderea tuturor 

hotărârilor pentru viitor; bifarea butonului „confidenŃial” atunci când legea 

prevede; modificarea obiectului cauzei în Ecris, în situaŃia schimbării 

încadrării juridice; completarea prenumelor părŃilor în ECRIS; completarea 

componenŃei completului de judecată pentru fiecare dosar în parte, în ECRIS; 

transmiterea bazei de date Ecris, în integralitatea sa, precum şi a tuturor 

hotărârilor către echipa Jurindex, la solicitarea acesteia. 

Aceste obligaŃii au fost respectate în totalitate de instanŃele din raza 

teritorială a Tribunalului BistriŃa-Năsăud. 
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3.2.11. Asigurarea accesului liber la justiŃie 

Accesul liber la justiŃie este consacrat ca un drept fundamental al 

persoanei prin dispoziŃiile art.21 din ConstituŃia României, acesta fiind în 

concordanŃă cu art.6 pct.1 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, 

art.10 din DeclaraŃia universală a drepturilor omului, precum şi cu art.14 pct.1 

din Pactul internaŃional cu privire la drepturile civile şi politice.  

În ConstituŃie, accesul liber la justiŃie este conceput ca drept al oricărei 

persoane de a se putea adresa justiŃiei pentru apărarea drepturilor, a libertăŃilor 

şi a intereselor sale legitime, garantându-se că exercitarea acestui drept nu 

poate fi îngrădită prin nici o lege. 

În sensul celor de mai sus, art. 6 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevede că orice persoană se poate adresa justiŃiei pentru apărarea drepturilor, 

a libertăŃilor şi a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la un 

proces echitabil, iar accesul la justiŃie nu poate fi îngrădit. 

Şi în cursul anului 2009, 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. 

O altă garanŃie a asigurării accesului liber la justiŃie o constituie şi 

funcŃionarea, în cadrul instanŃei, a Biroului de informare şi relaŃii publice, a 

cărui activitate este reglementată de art. 77 şi următoarele din Regulamentul 

de ordine interioară a instanŃelor judecătoreşti. Printre atribuŃiile acestuia sunt 

şi organizarea activităŃii de furnizare a informaŃiilor publice; analizarea 
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cererilor de furnizare de informaŃii publice şi transmiterea răspunsurilor către 

solicitanŃi, în termenul legal; asigurarea îndeplinirii obligaŃiei legale de 

furnizare din oficiu a informaŃiilor prevăzute de lege, prin afişarea în locuri 

vizibile la sediul instanŃei a înscrisurilor care să cuprindă aceste informaŃii şi 

prin publicarea lor pe pagina de internet a instanŃei, precum şi analizarea 

petiŃiilor înregistrate şi soluŃionarea acestora, sub coordonarea preşedintelui 

instanŃei. 

În data de 23 octombrie 2009, 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 cadrul secŃiei civile s-a acordat asistenŃă judiciară gratuită în baza 

prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 51/2008, aprobată cu 

modificări prin Legea 193/2008, formulându-se 10 cereri, majoritatea admise, 

vizând cu precădere scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, dar şi 

acordarea asistenŃei juridice gratuite. 

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. 

Precizăm că în cursul anului 2009 nu au fost formulate cereri de 

despăgubiri sau de asistenŃă judiciară în temeiul Legii privind protecŃia 

victimelor infracŃiunilor. 
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3.2.12. Aspecte privind evaluarea şi răspunderea disciplinară a 
personalului  instanŃei .   Aspecte privind evaluarea  personalităŃii 
 
 

 Fiind un obiectiv integrat scopului general al instanŃelor, respectiv cel 

al calităŃii actului de justiŃie atât la nivelul personalului tribunalului cât şi la 

cel al judecătoriilor, s-a urmărit şi realizat evaluarea activităŃii, în condiŃiile 

legii, atât a judecătorilor cât şi a personalului auxiliar de specialitate. 

 Prin evaluări s-a constatat că, performanŃele impuse de actul de justiŃie, 

au fost atinse. 

 

  Aspecte privind  răspunderea disciplinară a personalului 

  În analiza activităŃii deontologie a personalului, se constată pozitiv 

faptul că nu au existat încălcări ale regulilor de disciplină. 

 Această constatare poate fi garanŃia unei activităŃi viitoare care să 

respecte exigenŃele unui serviciu public, care sunt impuse în materie. 

 
3.2.13. Aspecte privind formarea continuă a judecătorilor, atât la nivel 
centralizat (în special INM), cât şi prin programele de formare 
profesională desfăşurate la nivelul instanŃei 
 

 Formarea continuă a judecătorului are rolul de a contribui la 

perfecŃionarea sa profesională cu influenŃe directe asupra calităŃii actului de 

justiŃie. 

Calitatea profesională a oamenilor este condiŃionată în mare măsură de 

o bună pregătire profesională. 

Întrucât formarea profesională constituie o componentă a calităŃii 

actului de justiŃie se impune a i se acorda o atenŃie primordială.  

EficienŃa pregătirii profesionale presupune acordarea unei atenŃii 

sporite în cadrul învăŃământului profesional jurisprudenŃei CEDO, dreptului 

comunitar, practicii neunitare, motiv pentru care întâlnirile de învăŃământ 

profesional trebuie să depăşească pragul unor întâlniri sterile, realizate din 

necesitatea bifării unei activităŃi şi să se axeze pe analiza şi dezbaterea actelor 
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noi apărute, a jurisprudenŃei comunitare, pe caracterul interactiv, înŃeles ca 

schimb de idei valoroase din punct de vedere ştiinŃific. 

Asigurarea pentru fiecare judecător a accesului la Internet a creat 

posibilitatea consultării şi cunoaşterii hotărârilor CurŃii europene a drepturilor 

omului (prin accesarea site-ului www.cmiskp.echr.coe.int), a regulamentelor 

şi hotărârilor CurŃii Europene de JustiŃie (prin accesarea site-ului Consiliului 

Europei http://eur-lex.europa.eu). 

 În cursul anului 2009 formarea continuă a judecătorilor s-a desfăşurat 

atât la nivel centralizat, cât şi la nivelul fiecărei instanŃe, precum şi la nivelul 

instanŃelor de control judiciar. 

 ToŃi judecătorii Tribunalului BistriŃa-Năsăud şi a judecătoriilor din raza 

sa teritorială au optat la începutul anului pentru un număr de 3 cursuri 

organizate la nivel centralizat, însă, în baza criteriilor stabilite de Institutul 

NaŃional al Magistraturii, au fost selectaŃi pentru participare efectivă doar o 

mică parte a judecătorilor înscrişi. 

 Efectiv, la nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud, s-a participat la 

următoarele seminarii: „Probleme practice intervenite în domeniul cooperării 

judiciare”, „Expertiza judiciară a înregistrărilor audio-video, a fotografiilor, 

mijloacelor de telecomunicaŃii, a tehnicii de calcul”, „Etică şi deontologie”.  

 Formele de perfecŃionare profesională la nivel descentralizat organizate 

de Curtea de Apel Cluj au fost bine apreciate de judecători. 

 Este de remarcat că în cursul anului 2009 activitatea de formare s-a 

realizat cu dificultăŃi datorită lipsei fondurilor pentru protocolul necesar unei 

bune organizări. 

 Supraîncărcarea judecătorilor cu diferitele procese a afectat din păcate 

timpul şi energia necesară pentru studiu, ceea ce în final este în detrimentul 

justiŃiabilului. 

 În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate al instanŃelor 

judecătoreşti, pregătirea profesională s-a realizat atât la nivel centralizat, prin 

participarea grefierilor la seminariile organizate de Şcoala NaŃională de 

Grefieri, cât şi la nivel descentralizat prin participarea la seminariile 
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organizate de Curtea de Apel Cluj şi în cadrul activităŃii de instruire 

coordonată de judecătorul desemnat prin ordin de serviciu al preşedintelui 

instanŃei. 

 La nivelul Tribunalului BistriŃa-Năsăud s-a asigurat participarea 

personalului auxiliar la următoarele seminarii: „Drept procesual penal”, 

„Drept procesual civil”, „Statistică”, „Arhivare documente”, Cooperare 

judiciară la nivel european în materie civilă şi penală”, „Procedura 

insolvenŃei”, „InformaŃii clasificate”.  

 Ca observaŃie generală, se impune a se sublinia necesitatea acordării 

unei mai mari atenŃii modului de diseminare a informaŃiilor obŃinute de 

participanŃi la diferitele forme de pregătire profesională, dat fiind faptul că de 

multe ori, în principal din lipsa timpului necesar, instanŃele nu se preocupă de 

transmiterea informaŃiei de la participant la neparticipanŃi.   

 
3.2.14. 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 2009 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. 

 Cu toate acestea au fost remarcate şi vulnerabilităŃi ale sistemului, care 

au un impact negativ asupra actului de justiŃie şi care nu întotdeauna pot fi 

înlăturate prin măsuri adoptate pe plan local. 

O primă asemenea vulnerabilitate o constituie deficitul de personal, în 

special la nivelul judecătoriilor. 

Lipsa judecătorilor împiedică specializarea judecătorilor, care la nivelul 

instanŃelor din raza Tribunalului BistriŃa-Năsăud este mai degrabă teoretică, 

determină supraîncărcarea judecătorilor existenŃi. 
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O altă importantă vulnerabilitate o constituie lipsa acută de experŃi 

tehnici topografi, care determină amânări repetate ale dosarelor de natură să 

afecteze durata rezonabilă de soluŃionare a cauzelor. 

Fenomenul este unul de amploare naŃională, cunoscut la nivelul 

Ministerului JustiŃiei şi LibertăŃilor CetăŃeneşti, al Consiliului Superior al 

Magistraturii şi al altor factori cu putere de decizie, fără însă ca problema să 

primească vreo soluŃionare. 

În cursul anului 2009 s-au identificat cam aceleaşi vulnerabilităŃi 

remarcate şi în anul 2008, 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. 

 În limita competenŃelor sale, Tribunalul BistriŃa-Năsăud a făcut 

demersuri pentru cunoaşterea la nivelul Ministerului JustiŃiei şi a LibertăŃilor 

CetăŃeneşti, 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. 

 Nu poate fi ignorată nici problema alocaŃiilor bugetare insuficiente. În 

cursul anului 2009 au existat perioade de timp în care sumele de bani necesare 

achiziŃiei de materiale (inclusiv a celor de care depinde nemijlocit buna 

funcŃionare a instanŃelor, ca toner, hârtie) ori plata serviciilor (a celor curente 

ca apă, gaz, lumină, a onorariilor avocaŃilor, traducătorilor) au fost transmise 

cu întârziere de Ministerul JustiŃiei şi LibertăŃilor CetăŃeneşti, ceea ce a 

condus temporar la blocaje în activitatea instanŃelor şi în relaŃiile cu diferiŃi 

parteneri.  

 Se poate aprecia că, în condiŃiile generale de desfăşurare a activităŃii 

instanŃelor, procesul de informatizare a fost şi rămâne un progres în economia 

desfăşurării actului de justiŃie. 
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 Dotările cu echipamente informatice au  contribuit la realizarea unei 

informări legislativă şi jurisprudenŃială corespunzătoare a judecătorilor  şi 

pentru personalul auxiliar de  specialitate  pentru realizarea  atribuŃiilor ce le 

revin.  
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CAPITOLUL 4 
GESTIONAREA RESURSELOR 

 
4.1. Resursele umane aflate la dispoziŃia instanŃei în anul 2009 
4.1.1. SituaŃia judecătorilor 
  
 În anul 2009, schemele de judecător la nivelul tuturor instanŃelor din 

circumscripŃia tribunalului  au fost influenŃate de măsurile legislative care au 

determinat, în principiu, pensionări ale judecătorilor. 

 Cu influenŃa arătată, schemele instanŃelor din circumscripŃia 

tribunalului, în anul 2009 s-a prezentat astfel : 

- la nivelul tribunalului numărul de judecători a fost de 20. Se impune a fi 

precizat că numărul de judecători  din cadrul schemei a fost influenŃat de  

pensionarea unor judecători şi de promovarea altora; 

- la Judecătoria  BistriŃa, schema a fost de 18 judecători, ocupată de 11 

judecători ; 

- la Judecătoria Năsăud, schema a fost de 8 judecători, ocupată doar parŃial, 

respectiv de  6  judecători; 

- la Judecătoria Beclean, schema a fost de 4 judecători, ocupă efectiv de 3 

judecători. 

 În cadrul prezentării se impune a fi arătat că : 

- la Judecătoria Bistri Ńa în cursul anului 2009:  

- s-au pensionat :  judecător, VRÎNCEANU VOICHIłA 

       : judecător, COVRIG VALER 

- a fost transferat la Curtea de Apel Cluj, dl. judecător BOBOŞ SERGIU; 

- se află în detaşare la Ministerul JustiŃiei, dl. judecător PUłURA 

OVIDIU; 

- a fost promovată la Tribunalul BistriŃa-Năsăud, d-na judecător BUJOR 

LĂCRĂMIOARA; 
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4.1.2. SituaŃia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal auxiliar 
 
 La nivelul tuturor instanŃelor din circumscripŃia tribunalului, schemele 

totalizau : 

- un număr de  107 grefieri ; 

- un număr de 7 grefieri – arhivari ; 

- un număr de 6 grefieri registratori ; 

- un număr de 1 grefier statistician ; 

            - un număr de 5 specialişti I.T.; 

 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 Nedelea Mirela; 

- un număr de  3 grefieri arhivari ; 

- un număr de  1 grefier registrator ; 

- un număr de  1 grefieri statistician; 

- un număr de 5 specialişti I.T. 

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

activităŃii de informatizare la toate instanŃele din circumscripŃia tribunalului, 

fiind o preocupare permanentă pentru realizarea programelor de informatizare  

a instanŃelor. 

- la Judecătoria Bistri Ńa : 

- un număr de  26 grefieri  

- un număr de  4 grefieri arhivari ; 

- un număr de  1 grefier registrator ; 

 Se impune a fi precizat că, grefiera Nedelea Mirela a fost detaşată pe 

întreaga perioadă a anului la compartimentul economico-financiar al 

tribunalului pentru activităŃi de personal. 

- la Judecătoria Năsăud : 

- un număr de 13 grefieri; 
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- un număr de  2 grefieri arhivari ; 

- un număr de  1 grefier registrator ; 

- la Judecătoria Beclean : 

- un număr de  6 grefieri ; 

- un număr de  2 grefieri arhivari ; 

 

4.2. Resursele materiale aflate la dispoziŃia instanŃei în anul 2009 
 
 Sub aspectul resurselor materiale anul 2009 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 2009, 

evidenŃiem următoarele cu privire la titlul  „ Cheltuieli materiale „ comparativ 

cu necesarul solicitat. 
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TITLUL II. Bunuri şi servicii 

 Credite propuse 
necesare 

Credite alocate 

CărŃi, publicaŃii 18.800 4.000 
Materiale de curăŃenie 27.420 7.797 
Încălzire, iluminat  300.000 284.679 
Apă, canal, salubritate 30.000 27.332 
CarburanŃi şi lubrefianŃi 46.000 53.750 
Poştă, telecomunicaŃii 41.080 30.210 
Materiale şi prestări servicii cu 
caracter funcŃional 

1.282.779 571.802 

Alte bunuri şi servicii pentru 
întreŃinere şi funcŃionare 

63.880 105.000 
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CAPITOLUL 5 
 

RAPORTURILE DINTRE INSTAN łĂ ŞI CELELALTE INSTITU łII 
ŞI  ORGANISME, PRECUM ŞI SOCIETATEA CIVIL Ă 

 
5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

 
Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au derulat în 

condiŃii corespunzătoare. 

Este de remarcat preocuparea Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru unificarea practicii judiciare, întâlnirile trimestriale organizate la 

nivelul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorilor de la 

Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi preşedinŃilor de secŃii ale curŃilor de apel 

dovedindu-se eficiente.  

Se impune totuşi a fi semnalată lipsa de sprijin a instanŃelor în 

rezolvarea problemei lipsei acute de experŃi judiciari în specialitatea 

topografie. 

Deşi în repetate rânduri s-a semnalat posibilitatea apariŃiei blocajului 

judiciar din cauza lipsei experŃilor topografi, nici până în prezent nu s-a 

realizat vreun 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 actualele condiŃii de asalt mediatic asupra sistemului judiciar se 

impune intervenŃia publică a Consiliului Superior al Magistraturii în scopul 

transmiterii de mesaje ce reflectă starea reală a sistemului judiciar. 

În acest context este necesară evidenŃierea reuşitelor sistemului, a 

competenŃei morale şi profesionale a majorităŃii membrilor săi, deoarece în 

lipsa unei atari evidenŃieri, mediatizarea excesivă negativă amplifică 

încrederea negativă în sistemul judiciar românesc, slăbindu-i astfel 

autoritatea. 
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5.2. Raporturile dintre instanŃă şi parchete 
 

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. 

Lunar conducerile parchetelor şi instanŃelor şi-au comunicat reciproc 

programările în şedinŃele de judecată, la serviciul de arestări, astfel încât orice 

problemă apărută a fost rezolvată cu operativitate. 

Dialogul profesional cu reprezentanŃii parchetelor pentru unificarea 

soluŃiilor propuse în cadrul proceselor penale a existat şi se impune a fi 

menŃinut şi chiar intensificat. 

 
5.3. Raporturile cu baroul de avocaŃi, colegiile consilierilor juridici, 
precum şi cu experŃii judiciari 
 

Raporturile cu Baroul de avocaŃi Bistri Ńa-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. 

 Din păcate, în cursul anului 2009 s-a constatat lipsa de interes a 

Baroului BistriŃa-Năsăud în identificarea cazurilor de aplicare neunitară a 

legii în hotărârile pronunŃate de tribunal şi judecătorii şi în instituirea unui 

mecanism de implicare cu puncte de vedere teoretice ale avocaŃilor în 

discuŃiile organizate cu ocazia întâlnirilor profesionale lunare. 

 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 
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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 

imposibilitatea administrării probei cu expertiza tehnică topografică. 

Există astfel riscul ca eforturile legislative făcute pentru accelerarea 

judecăŃii să fie practic anihilate.  

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. 

Principalul instrument de restabilire a normalităŃii nu trebuie să fie cel 

sancŃionator, ci înŃelegerea de către experŃi a importanŃei activităŃii de 

expertiză în cadrul unui proces şi asumarea responsabilă a misiunii lor 

profesionale.  

Colaborarea cu diferiŃii parteneri (avocaŃi, consilieri juridici, experŃi) a 

avut ca scop găsirea de soluŃii în probleme majore ca: celeritatea procedurilor 

judiciare, respectarea dreptului la apărare în procesele penale, asigurarea 

asistenŃei judiciare gratuite, administrarea probelor, respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului. 

Realizarea unui asemenea deziderat nu poate avea loc fără un efort 

colectiv şi de bună-credinŃă a tuturor partenerilor. 

 

5.4. 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. 
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 Manifestarea „Ziua uşilor deschise” organizată în cursul lunii 

octombrie 2009 pentru a marca Ziua europeană a justiŃiei civile a permis 

reprezentanŃilor mass-media să cunoască în concret modul de desfăşurare a 

activităŃii judiciare. 

 S-au consolidat raporturile cu jurnaliştii acreditaŃi în anii anteriori şi s-

au stabilit contacte cu alŃi jurnalişti, astfel că în prezent instanŃele din raza 

Tribunalului BistriŃa-Năsăud au o comunicare permanentă cu un număr de 12 

reprezentanŃi mass-media. 

 

5.5. Raporturile cu justiŃiabilii 

 

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, prompt şi la obiect. 

Punctul de informare pentru justiŃiabili s-a actualizat permanent, 

oferindu-se informaŃii tuturor persoanelor interesate. 

Prin intermediul infochioşcurilor puse la dispoziŃia justiŃiabililor, a 

publicului larg, s-a deschis posibilitatea cunoaşterii informaŃiilor legate de 

dosarele instanŃelor. 
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5.6. Raporturile cu asociaŃiile profesionale, societatea civilă, instituŃiile 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. 

 S-ar impune organizarea unor întâlniri ale judecătorilor cu organizaŃii 

civile în scopul îmbunătăŃirii imaginii sistemului judiciar, a sporirii încrederii 

publicului în acest sistem, întrucât de multe ori nemulŃumirile au la bază 

informaŃii greşite ori insuficiente în legătură cu activitatea instanŃelor de 

judecată. 
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CAPITOLUL  6 

CONCLUZII 

 

       Reafirmând precizările făcute la începutul materialului referitoare la 

aspectele generale ale activităŃii instanŃei, conclusiv se poate afirma că în 

cursul anului 2009 activitatea tribunalului şi a judecătoriilor din 

circumscripŃie 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 

   


