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Tribunalului  Bistri ţa – Năsăud 
pe anul 2010 

 
 

 
 

ASPECTE INTRODUCTIVE 
 
 
 Activitatea tribunalului şi a judecătoriilor din circumscripţie s-a desfăşurat 

în anul 2010 sub exigenţele îndeplinirii competenţelor stabilite de lege şi de 

regulamente şi a aşteptărilor beneficiarilor actului de justiţie. 

 Eforturile depuse de personalul instanţelor a fost orientat şi angajat pentru 

respectarea exigenţelor legate de parametrii ce definesc actul de justiţie, 

respectiv calitate, termene rezonabile, celeritate şi, în general, pentru tot ceea ce 

rezultă ca exigenţe din lege şi jurisprudenţa europeană, pentru aprecierea unui 

act de justiţie care să-şi îndeplinească menirea pe care o are într-un stat de drept. 

 Volumul de activitate într-o evidentă creştere faţă de anul 2009, a fost 

desfăşurat cu aceleaşi scheme de personal care, şi ele, au suferit influenţele unor 

factori obiectivi, cu efect asupra suportării de către personalul cu activitate 

efectivă a creşterii volumului de activitate. 
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 În acelaşi timp şi în sensul precizării condiţiilor de realizare a 

performanţelor de activitate, este de amintit faptul că, funcţionarea activităţii 

instanţelor a fost influenţată de asigurarea finanţării, care în anul 2010 a fost 

mereu la limita  de impact cu blocajul de activitate, doar măsurile organizatorice 

luate de conducerile instanţelor au avut menirea de a evita consecinţele nedorite 

ale sus arătatului blocaj. Este însă de observat că, toate aceste măsuri 

organizatorice au avut efectul lor nedorit, manifestat prin sincope în derularea 

activităţii, sub aspectul fluenţei şi nu în ultimul rând, uneori, al prezentării 

activităţii cu ocazia comunicării actelor de procedură. 

 În abordarea performanţelor de activitate propuse pentru anul 2010, 

instanţele judecătoreşti din circumscripţia tribunalului au urmărit şi exigenţele 

ce au revenit instanţelor din mecanismul de cooperare şi verificare în scopul 

ridicării acestuia, fiind astfel urmărit obiectivul îmbunătăţirii actului de justiţie 

cu corolarele ei, respectiv creşterea răspunderii judecătorului, transparenţa şi 

previzibilitatea actului de justiţie şi întărirea independenţei judecătorului. 

 În această ordine de idei, detaliind  prezentarea, obiectivele instanţelor din 

circumscripţia tribunalului au fost: 

- realizarea unui management al resurselor umane în conformitate cu 

cerinţa de asigurare a unei încărcături echilibrate de activitate pe fiecare 

persoană; 

- uniformizarea practicii judiciare la nivelul instanţelor din circumscripţia 

tribunalului, într-o abordare unitară cu jurisprudenţa europeană, a Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a  Curţii de Apel Cluj; 

- asigurarea  transparenţei actului de justiţie şi previzibilitatea acestuia ; 

- folosirea competenţelor în înlăturarea fenomenului corupţiei; 

 Pentru aprecierea performanţelor realizate se impune a se preciza, în 

prezentul demers introductiv, că acestea au fost influenţate şi de dificultăţile de 

administrare a probei cu expertiza topografică, îndeosebi în materie civilă 
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determinată de lipsa experţilor în această specialitate, dificultăţi care îşi regăsesc 

efectele în procentul de celeritate al soluţionării dosarelor. 

 Conclusiv prin prisma consideraţiilor arătate se impune a fi reţinut efortul 

şi angajamentul întregului personal al instanţelor susţinut de îndeplinirea 

responsabilităţilor conducerii instanţelor pentru îndeplinirea obiectivelor   

  
  
 

PREZENTAREA GENERAL Ă A INSTANŢELOR DIN 
CIRCUMSCRIPŢIA TRIBUNALELOR 

 
 

   Tribunalul Bistriţa-Năsăud este, în sistemul instanţelor judecătoreşti, aşa 

cum acesta este reglementat constituţional şi relevat prin reglementare organică 

prin Legea nr. 304/2004, completată şi modificată,  situat, alături de celelalte 

tribunale pe palierul al doilea după judecătorii, fiind investit şi cu personalitate 

juridică potrivit, legii arătate. 

 Arondate tribunalului, potrivit criteriului teritorialităţii şi cu competenţe 

specifice reglementate de lege, sunt Judecătoria Bistriţa, Judecătoria Beclean şi 

Judecătoria Năsăud. 

 Din punct de vedere al capacităţilor administrative ale instanţelor se pot 

arăta următoarele : 

- tribunalul îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în municipiul Bistriţa, 

strada Alba Iulia, nr.1 iar,  

- judecătoriile: 

   -Bistriţa în acelaşi sediu mai sus amintit, cu tribunalul ; 

                         -Năsăud în sediul situat pe strada Vasile Naşcu, nr. 49; 

            -Beclean în sediul situat pe strada Libertăţii nr. 13; 

 În prezentarea capacităţilor administrative mai sus arătate, se impun a fi 

arătate următoarele : 
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- sediul „Palatul de Justiţie” în care-şi desfăşoară activitatea tribunalul şi 

Judecătoria Bistriţa, are ca dată de dare în folosinţă anul 2001 şi în prezent 

asigură spaţiile pentru desfăşurarea în bune condiţii a celor două instanţe; 

 Cu toate acestea, urmare a creşterii volumului de activitate începe să se 

resimtă nevoia unor spaţii, atât pentru desfăşurarea activităţii judecătorilor cât şi 

a grefierilor precum şi pentru acoperirea nevoilor de spaţii pentru arhivă şi a 

altor destinaţii necesare realizării unor activităţi inexistente la momentul 

proiectării spaţiilor pentru clădirea „Palatului de Justiţie”. 

 - sediul Judecătoriei Năsăud este una din capacităţile administrative ce 

corespunde nevoilor unei instanţe judecătoreşti atât pentru situaţia actuală cât şi 

pentru o perspectivă apropiată. 

 - sediul Judecătoriei Beclean este în prezent necorespunzător pentru 

desfăşurarea activităţii atât din punctul de vedere al funcţionalităţii cât şi din 

punctul de vedere al folosirii spaţiului. 

 Prefaţând abordarea, în cadrul prezentului raport, arătăm că unul dintre 

obiectivele manageriale ale conducerii tribunalului a fost şi este şi în prezent 

realizarea unor condiţii corespunzătoare de desfăşurare a activităţii  Judecătoriei 

Beclean. 

 
 

ANALIZA ACTIVIT ĂŢII INSTAN ŢEI – ASPECTE CANTITATIVE 
 
 

  Datele statistice ce vor fi prezentate relevă, pentru anul 2010, aşa cum de 

altfel deja s-a precizat, efortul personalului pentru desfăşurarea actului de justiţie 

în condiţiile creşterii volumului de activitate, cu indici semnificativi pentru 

tribunal. 

 Prezentarea datelor statistice, în lumina efortului depus pentru anul 2010 

poate fi, pentru anul 2011 o apreciere a angajamentului ce trebuie depus în 
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condiţiile unei apreciate menţineri a volumului de activitate sau chiar a unei 

tendinţe de creştere.  

  

Volumul de activitate al tribunalului şi al judecătoriilor din circumscrip ţie 
 

 Volumul de activitate al tribunalului şi judecătoriilor din circumscripţie a 

fost influenţat, cu nuanţările cer se vor face pe categorii de instanţe, de 

adresabilitatea la competenţele acestora de cei interesaţi pentru un act de justiţie 

şi într-o anumită măsură de modificările legislative intervenite în anul 2009 şi în 

anul 2010 cu efecte  concrete în anul pe care îl analizăm, distinct la nivelul 

competenţelor instanţelor aşa cum va rezulta din prezentările ce se vor face. 

 Datele statistice privind volumul de activitate al instanţelor din 

circumscripţia tribunalului relevă următoarele: 

- la nivelul volumului de dosare înregistrate se constată o creştere 

semnificativă de la 22.463 dosare cât a existat în anul 2009 la 29.168 

dosare în anul 2010, creşterea fiind de 6.705 de dosare, procentual 

creşterea fiind de 23 %. 

- la nivelul volumului de dosare de soluţionat, cu evidenta influenţă a 

dosarelor înregistrate, se constată, de asemenea, o creştere semnificativă 

de  24.835 cât a fost în anul 2009 la 32.705 dosare în anul 2010, creşterea 

fiind de 7.759 dosare, procentual reprezentând 24,07 %. 

- la nivelul volumului de dosare soluţionate se evidenţiază faptul că au 

fost soluţionate în anul 2010 un număr de 26.956 dosare faţă de 20.492 

dosare, în anul 2009, procentual exprimată creşterea este de 23, 98 %; 

- la nivelul volumului de dosare din prezentarea datelor statistice, se 

constată o creştere de la 8.212 dosare cât a reprezentat stocul în anul 2009 

la 10.424 dosare cât a fost la sfârşitul anului 2010, creşterea fiind de 2.212 

dosare, procentual fiind de 22,23 %. 
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anului, fapt ce nu a permis intervenţia instanţelor în soluţionarea dosarelor, fiind 

necesară respectarea regulilor de repartizare aleatorie a cauzelor şi a 

programului optim de activitate. 

 În acest sens, este de observat că numărul dosarelor în care instanţele, prin 

prisma celor arătate urmează să-şi exercite efectiv competenţele doar în anul 

2011, este de  2.743 dosare. 

 Într-o prezentare sinoptică, volumul de activitate al instanţelor din 
circumscripţia tribunalului, în anul 2010, comparativ cu anul 2009, se prezintă 
astfel: 
 
Anul  Volumul dosarelor 

înregistrate 
Volumul dosarelor 
de soluţionat 

Volumul dosarelor 
soluţionate 

Stoc  de dosare la 
sfârşitul perioadei 

2009 22.463 24.835 20.492 8.212 

2010 29.168 32.705 26.956 10.424 

 

 Grafic, situaţia prezentată se prezintă astfel : 
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Volumul de activitate al tribunalului, pe secţii/ complete 
specializate/materii 

  

  Pentru aprecierea volumului de activitate al tribunalului, prin prisma 

datelor statistice, se impune a fi relevată influenţa reglementărilor legislative, 

respectiv a Legii 221/20087, a Legii 118/2010, a O.U.G. 50/2008. 

 În cadrul consideraţiilor generale privind volumul de activitate al 

tribunalului, se impune a fi menţionată activitatea desfăşurată în materia 

insolvenţei, doar parţial regăsită în datele statistice, precizările cu privire la acest 

aspect fiind făcute la volumul de activitate al secţiei comerciale, de contencios 

administrativ şi fiscal. 

 În această ordine de idei se impune a fi menţionat că, activitatea 

judecătorilor sindici ulterioară deschiderii procedurii insolvenţei nu-şi regăseşte 

evidenţa în datele statistice. 

 Volumul de activitate al  tribunalului, prin prisma datelor statistice, se 

regăseşte astfel : 

La nivelul volumului de dosare înregistrate: 

- nediferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie, se constată o creştere 

semnificativă de 6.098 dosare, procentual de 54,5 % respectiv de la 5.097 

dosare cât a fost în anul 2009 la 11.195 dosare în anul 2010; 

 Se impune a fi menţionat că, creşterea volumului de dosare nou 

înregistrate se regăseşte la toate secţiile, cu creşteri diferenţiate, aşa cum 

rezultă din datele statistice.  

 

- diferenţiat, pe materii şi nediferenţiat pe grade de jurisdicţie, se 

prezintă astfel : 

 -  secţia civilă au fost înregistrate un număr de 6.013 dosare în anul 2010 

faţă de 1.649 dosare câte au fost în anul 2009, creşterea fiind de 4.364 dosare, 

procentual de 27,4 %; 
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 -  secţia penală au fost înregistrate un număr de 827 dosare în anul 2010 

faţă de 741 dosare câte au fost în anul 2009, creşterea fiind de 86 dosare, 

procentual de 10,4 %; 

 -  secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, au fost 

înregistrate un număr de 4.355 dosare în anul 2010 faţă de  2.707 dosare câte 

au fost în anul 2009, creşterea fiind de  1.648 dosare, procentual de 37,84%; 

 

- diferenţiat, pe materii şi pe grade de jurisdicţie şi materii: 

-  secţia penală : 

 - în fond, au fost înregistrate un număr de 402 dosare faţă de 309 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 93 dosare, 

procentual de 23,15%; 

 - în apel, au fost înregistrate un număr de 158 dosare faţă de  134 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 24 dosare, 

procentual de  15,19%; 

 - în recurs, au fost înregistrate un număr de 267 dosare faţă de  298 câte 

au fost de soluţionat în anul 2009, scăderea fiind de 31 dosare, procentual de 

10,41 %; 

 

 -  secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal: 

 - în fond, au fost înregistrate un număr de 3.712 dosare faţă de  1.875 

dosare creşterea fiind de 1.837 dosare, procentual creşterea fiind de  4,89 %; 

 - în apel, au fost înregistrate un număr de 11 dosare faţă de 7 dosare, 

scăderea fiind de 4 dosare, procentul fiind de 42,86 %; 

 - în recurs, au fost înregistrate un număr de 632 dosare faţă de 825 

dosare, scăderea fiind de 193 dosare, procentual scăderea fiind de 23,4 %. 

 

-  secţia civilă : 
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- în fond, au fost înregistrate un număr de 5.466 dosare faţă de  1.018 dosare, 

creşterea fiind de 4.488 dosare, procentual creşterea fiind de 81,37 %; 

- în apel, au fost înregistrate un număr de 108 dosare faţă de  146 dosare câte 

au fost în anul 2009, scăderea fiind de  38 dosare, procentul fiind de 26,03 %; 

- în recurs, au fost înregistrate un număr de 439 dosare faţă de  485 dosare, 

scăderea fiind de 46 dosare, procentual fiind de 9,49 %. 

 

- la nivelul volumului de dosare de soluţionat, se constată o creştere de la 

5.116 dosare cât a fost în anul 2009 la 11.241 dosare în anul 2010, 

creşterea fiind de 6.125 dosare, procentual de 54,5 % care se dovedeşte a 

fi în termeni identici cu creşterea numărului de dosare nou înregistrate, 

ceea ce semnifică, încă o dată, fiind precizat, efortul depus de colectivul 

de judecători şi de personal auxiliar de specialitate în anul 2010; 

 Pentru volumul dosarelor de soluţionat  

- diferenţiat pe materii şi nediferenţiat pe grade  de jurisdicţie, situaţia se 

prezintă astfel: 

 -  secţia civilă a avut de soluţionat un număr de 6.400 dosare faţă de 1.276 

dosare câte au fost în anul 2009, creşterea fiind de 5.124 dosare, procentual 

de 80, 07 %; 

 -  secţia penală a avut de soluţionat un număr de 926 dosare faţă de 845 

dosare câte au fost în anul 2009, creşterea fiind de 81 dosare, procentual de 

8,75 %; 

 -  secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal,  a avut de 

soluţionat un număr de 3.915 dosare, faţă de 2.995 dosare câte au fost de 

soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 200 dosare, procentual de 23,5 %; 

 

-  diferenţiat, pe materii şi pe grade de jurisdicţie: 

  -  secţia civilă : 
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- în fond, au fost  soluţionate un număr de 5.827 dosare faţă de  631 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 5.196 dosare, 

procentual  de  89,18 % ; 

- în apel, au fost  soluţionate un număr de 135 dosare faţă de 148 dosare câte 

au fost de soluţionat în anul 2009, scăderea fiind de 13 dosare, procentual de 

8,79 % ; 

- în recurs, au fost  soluţionate un număr de 438 dosare faţă de 497 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, scăderea fiind de 59 dosare, 

procentual de 11,73 %. 

 Datele statistice prezentate evidenţiază concluzia, la acest nivel de 

prezentare că, creşterea semnificativă a fost la nivelul completelor de fond. 

 

 -  secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal: 

- în fond, au fost de  soluţionat un număr de 3.215 dosare faţă de  2.114 

dosare câte au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 1.101 dosare, 

procentual de  34,25 %; 

- în apel, au fost de soluţionat un număr de 13 dosare faţă de  7 dosare câte 

au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 6 dosare, procentual de  

53,87 %; 

- în recurs, au fost de  soluţionat un număr de 687 dosare faţă de  874 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, scăderea fiind de  187 dosare, 

procentual de  21,40 %. 

 Aceeaşi subliniere ca şi în cazul secţiei civile, se impune a fi făcută şi 

pentru activitatea secţiei comerciale, de contencios administrativ şi fiscal aşa 

cum a fost prezentată respectiv că creşterea semnificativă a fost la nivelul 

jurisdicţiei de fond.  
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-  secţia penală : 

- în fond, au fost de  soluţionat un număr de 470 dosare faţă de  373 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 97 dosare, 

procentual de  20,64 %; 

- în apel, au fost de  soluţionat un număr de 193 dosare faţă de 166 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 27 dosare, 

procentual de  13,99 %; 

- în recurs, au fost de soluţionat un număr de 263 dosare faţă de 306 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, scăderea fiind de 43 dosare, 

procentual de 14,06 %. 

 

- la nivelul volumului de dosare soluţionate, nediferenţiat pe materii şi grade   

de jurisdicţie, se constată, de asemenea o creştere semnificativă de la 4.468 de 

dosare cât s-a înregistrat în anul 2009 la 9.856 dosare cât a fost în anul 2010, 

creşterea fiind de 5.388 dosare, procentual de 54,7 %. Este şi acest indicator 

relevant pentru efortul depus în anul 2010 în scopul de a se respecta celeritatea 

în soluţionarea cauzelor. 

- diferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie – datele statistice  relevă 

că acest nivel de abordare a aspectului cantitativ al activităţii următoarele: 

-  secţia penală : 

- în fond, au fost  soluţionate un număr de 416 dosare faţă de 306 dosare câte 

au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 110 dosare, procentual 

de  26,45 %; 

- în apel, au fost  soluţionate un număr de 144 dosare faţă de 131 dosare câte 

au fost de soluţionat în anul 2009, creşterea fiind de 11 dosare, procentual de 

9,03 %; 

- în recurs, au fost  soluţionate un număr de 250 dosare faţă de 303 dosare 

câte au fost de soluţionat în anul 2009, scăderea fiind de 53 dosare, 

procentual de 17,5 %. 
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-  secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal: 

- în fond, au fost soluţionate un număr de 2.588 dosare faţă de 1.835 dosare 

câte au fost soluţionate în anul 2009, creşterea fiind de 753 dosare, 

procentual de  29,10 %; 

- în apel, au fost  soluţionate un număr de 11 dosare faţă de 5 dosare câte au 

fost  soluţionate în anul 2009, creşterea a fost de 6  dosare, procentual de  

54,55 %; 

- în recurs, au fost  soluţionate un număr de 542 dosare faţă de 768 câte au 

fost soluţionate în anul 2009, scăderea fiind de  226 dosare, procentual de  

29,43 %. 

 

 -  secţia civilă : 

 - în fond, au fost  soluţionate un număr de 5.383 dosare faţă de 509 dosare 

câte au fost soluţionate în anul 2009, creşterea fiind de 4.874 dosare, 

procentual de 90,55 %; 

- în apel, au fost  soluţionate un număr de 115 dosare faţă de 131 dosare câte 

au fost soluţionate în anul 2009, creşterea fiind de 16 dosare, procentual de 

12,22 %; 

- în recurs, au fost  soluţionate un număr de 407 dosare faţă de 480 dosare 

câte au fost  soluţionate în anul 2009, scăderea fiind de 73 dosare, procentual 

de 15, 21 % . 

  La nivelul volumului stocului de dosare la sfârşitul perioadei  se 

constată o creştere a numărului de dosare de la 1.742 dosare cât a fost în anul 

2009 la 3.081 dosare cât s-a înregistrat la nivelul anului 2010 diferenţa fiind de 

1.339 dosare, procentual creşterea fiind de 43,46 %, explicaţia creşterii 

regăsindu-se în volumul de dosare înregistrate la sfârşitul anului 2010 unde, aşa 

cum s-a arătat, competenţele de judecată ale instanţei nu au putut fi angajate 
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datorită exigenţelor ce decurg din normele referitoare la repartizarea aleatorie a 

cauzelor, coroborat cu respectarea programului volumului optim de muncă. 

 Sinoptic, situaţia volumului de activitate al tribunalului la nivelul 

indicatorilor cantitativi, se evidenţiază astfel : 

Anul  Stoc la 
începutul 
perioadei 

Număr dosare nou 
înregistrate 

Număr dosare 
de soluţionat 

Volum 
dosare 
soluţionate 

Stoc la 
sfârşitul 
perioadei 

2009 1.113 5.097 5.116 4.468 1.742 

2010 1.742 11.195 11.241 9.856 3.081 

  

 Evoluţia volumului de activitate al tribunalului   

 

 

 Sinoptic volumul de activitate al secţiilor pentru anul 2010, pe grade de 

jurisdicţie, se prezintă astfel : 

- pentru secţia civilă: 

Grad de 
jurisdic ţie 

Stoc la 
începutul 
perioadei 

Volum de dosare 
înregistrate 

Volum de 
dosare de 
soluţionat 

Volum de dosare 
soluţionate 

 Stoc  la sfârşitul 
anului 

Fond 764 5466 5827 5383 847 

Apel 68 108 135 115 61 
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Recurs 107 439 438 407 139 

Total  939 6013 6400 5905 1047 

  

 Grafic, situaţia prezentată se prezintă astfel : 

 
 

- pentru secţia penală: 

Grad de 
jurisdic ţie 

Stoc la 
începutul 
perioadei 

Volum de dosare 
înregistrate 

Volum de 
dosare de 
soluţionat 

Volum de dosare 
soluţionate 

 Stoc  la sfârşitul 
anului 

Fond 77 402 470 416 63 

Apel 47 158 193 144 61 

Recurs 15 269 263 250 32 

Total  139 827 926 810 156 
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Grafic, situaţia prezentată se prezintă astfel 

 

- pentru secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal 

Grad de 
jurisdic ţie 

Stoc la 
începutul 
perioadei 

Volum de dosare 
înregistrate 

Volum de 
dosare de 
soluţionat 

Volum de dosare 
soluţionate 

 Stoc  la sfârşitul 
anului 

Fond 493 3712 3215 2588 1617 

Apel 4 11 13 11 4 

Recurs 167 632 687 542 257 

Total  664 4355 3915 3141 1878 

 

Grafic, situaţia prezentată se prezintă astfel : 

 



 16 

 

Volumul de activitate al judecătoriilor 

 La nivelul activităţii tuturor judec ătoriilor  din circumscripţia 

tribunalului, nediferenţiat pe materii, datele statistice relevă : 

- la volumul de dosare înregistrate o creştere de la 17.366 dosare 

existente în anul 2009 la 17.973 dosare în anul 2010, creşterea fiind de 

607 dosare, procentual creşterea a fost de 3,4 %, o creştere ce se apreciază 

ca încadrându-se în relativa adresabilitate a celor interesaţi de actul de 

justiţie; 

- la volumul dosarelor de soluţionat se constată o creştere de la 19.719 

dosare cât au existat în anul 2009 la 21.464 dosare câte au fost în anul 2010, 

creşterea fiind de 1.745 dosare, creşterea procentuală fiind de 8,2 %; 

- la volumul de dosare soluţionate  se înregistrează o creştere de la 16.024 

dosare la 17.100 dosare, creşterea fiind de 1.076 dosare, procentual 

creşterea a fost de 6,3 %. 

La nivelul fiecărei judecătorii  din datele statistice, evidenţiază : 

 

La Judecătoria Bistri ţa 

 

- nediferenţiat pe materii, pentru  volumul dosarelor înregistrate – o 

creştere nesemnificativă de la 11.646 dosare câte au fost în anul 2009 la 

11.870 dosare în anul 2010, creşterea fiind de 224 dosare, la  volumul 

dosarelor de soluţionat,  o creştere de la 13.333 dosare în anul 2009 la 

14.516 dosare în anul 2010, creşterea fiind de 1.183 dosare iar la volumul  

dosarelor soluţionate  o creştere de 10.836 dosare în anul 2009 la 11.759 

dosare, creşterea fiind de 923 dosare; 

   -  diferenţiat pe materii, pentru  volumul dosarelor înregistrate  se constată  

o creştere atât în civil cât şi în penal, în civil de la 9.991 dosare în anul 2009 la 
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10.227 dosare în anul 2010, creşterea fiind de 236 dosare iar în penal o cădere 

nesemnificativă de la 1.655 dosare cât a fost în anul 2009 la 1.643 dosare; 

-  la nivelul dosarelor de soluţionat în  civil se constată o creştere de la 

11.449 dosare la 12.489 dosare, iar în penal o creştere de la 1.884 dosare la 

2.027 dosare, iar la nivelul volumului dosarelor soluţionate s-a înregistrat o 

creştere de la 9.225 dosare la 10.017 dosare în civil, iar în penal o creştere de 

la 1.611 dosare la 1.741 dosare. 

 

 La Judecătoria Beclean 

 

- nediferenţiat pe materii, se constată la nivelul volumului de dosare 

înregistrate, o creştere de la 2.080 dosare la 2.590 dosare, la nivelul  

volumului de dosare de soluţionat,  s-a înregistrat o creştere de la 2.509 

dosare la 2.073 dosare, iar la  volumul dosarelor soluţionate o creştere de la 

2.026 dosare la 2.590 dosare; 

- diferenţiat pe materii, se constată, în materie civilă : 

- la nivelul  volumului de dosare înregistrate,  o creştere de la 1.897 

dosare la 2.425 dosare; 

- la nivelul  volumului de dosare de soluţionat, o creştere de la 2.231 

dosare la 2.760 dosare; 

- la nivelul  volumului de dosare soluţionate, o creştere de la 1.798 dosare 

la 2.420 dosare; 

- în materie penală: 

- la nivelul  volumului de dosare înregistrate, se constată o scădere de la 

183 dosare la 165 dosare; 

- la nivelul  volumului de dosare de soluţionat,  se constată o scădere de 

la 276 dosare la 213 dosare; 

- la nivelul  volumului de dosare soluţionate,  se constată, de asemenea, o 

scădere de la 228 dosare la 120 dosare. 
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La Judecătoria Năsăud 

 

- nediferenţiat pe materii, la nivelul volumului de dosare înregistrate, o 

scădere de la 3.640 dosare la 3.513 dosare, o scădere de 127 dosare; 

- la nivelul  volumului de dosare de soluţionat, se constată o creştere de la 

3.877 dosare la 3.975 dosare; 

- la nivelul  volumului de dosare soluţionate, se constată o scădere de la 

3.162 dosare la 2.751 dosare, scăderea fiind de 411 dosare; 

- diferenţiat pe materii, se constată, în materie civilă : 

- la nivelul  dosarelor înregistrate,  se constată, în materie civilă, o 

scădere de la  3.393 dosare la 3.299 dosare în materie penală o scădere de 

la 247 dosare la 214 dosare; 

- la nivelul  dosarelor de soluţionat, se constată, în materie civilă o 

creştere de la 3.592 dosare la 3.661 dosare, iar în materie penală, o 

creştere de la 285 dosare la 314 dosare; 

- la nivelul  dosarelor soluţionate,  în materie civilă se înregistrează o  

scădere de la 2.977 dosare la 2.575 dosare, iar în materie penală o scădere 

de la 185 dosare la 176 dosare. 

 În privind stocurilor de dosare, se constată la nivelul tuturor judecătoriilor 

o creştere de la 5.128 dosare la 5.470 dosare, creşterea fiind de 1.342 dosare, 

pe judecătorii creşterea fiind de 810 dosare la Judecătoria Bistriţa, de 54 

dosare la Judecătoria Beclean şi de 477 dosare la Judecătoria Năsăud. 

 Explicaţia pentru această creştere se află atât datorită volumului crescut al 

dosarelor înregistrate la Judecătoria Bistriţa, Beclean cât şi datorită 

volumului de dosare înregistrate la finele perioadei de analiză asupra cărora 

competenţele instanţei nu au putut fi funcţionale. 
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Operativitatea 

 Consideraţii generale 

  Pentru o apreciere justă a indicelui de operativitate, aşa cum acesta 

rezultă din datele statistice, se impun a fi menţionaţi principali factori de 

influenţă : 

- creşterea semnificativă a volumului de activitate ; 

- lipsa unei reaşezări a schemelor de personal faţă de creşterea volumului 

de activitate ; 

- dificultăţi majore în administrarea probei cu expertiza tehnică judiciară în 

specialitatea topografie; 

 

  Operativitatea la nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia 
tribunalului 

 
 -  nediferenţiat pe materii,   indicele de operativitate a fost de 87,68 % în 

creştere faţă de anul 2009 când a fost de 82,52 %; 

 -  diferenţiat pe materii,  indicele de operativitate a fost : 

 -  în materie civilă,  de 82,32 %, într-o creştere nesemnificativă faţă de 

anul 2009 când a fost de 82,29 %; 

 -  în materie penală,  de 83, 28 %, într-o uşoară scădere faţă de anul 2009 

când a fost de 84, 02 %. 

Operativitatea la nivelul tribunalului 

 Indicele de operativitate la nivelul tribunalului : 

- nediferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie,  a fost de 87, 68 %,  

     într-o uşoară creştere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 87, 34 %; 

- pe materii şi grade de jurisdicţie: 

- în materie penală: nediferenţiat,  pe grade de jurisdicţie, indicele de 

operativitate a fost de 87,48 % faţă de  87,58 % cât a fost în anul 2009; 

- diferenţiat pe grade de jurisdicţie, se constată că  în fond, operativitatea 

a fost de 88, 51 %,  în apel, de 74,62 % şi  în recurs de 95, 06 %; 
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- în materie civilă, nediferenţiat pe grade de jurisdicţie,  indicele de 

operativitate a fost de 92,27 % faţă de  87,78 % cât a fost în anul 2009; 

- diferenţiat pe grade de jurisdicţie, se constată că  în fond, operativitatea 

a fost de 92,38 %,  în apel, de 85,20 % şi  în recurs de 92, 93 %; 

- în materie comercială, de contencios administrativ şi fiscal,  indicele 

de operativitate a fost : 

- nediferenţiat pe grade de jurisdicţie,  de 80,23 % faţă de 87,08% cât a 

fost în anul 2009; 

- diferenţiat pe grade de jurisdicţie, se constată că  în fond, a fost de 

80,49 %,  în apel, de 84,62 % şi  în recurs de 78,90 %; 

        Evoluţia indicelui de operativitate la nivelul tribunalului şi al secţiilor 

          O P E R A T I V I T A T E          Instanţă/Secţie 
2009 2010 

Evoluţia indicelui 
creştere/ scădere 

Total tribunal 87,34 % 87,68% creştere - 0, 34 % 
Secţia penală 87,58 % 87,48 % scădere - 0,12 % 
Secţia civilă 87,78 % 92,27 % creştere  4,87 % 
Secţia com.de CA+ fiscal 87,08 % 80,23 % scădere 7,87 % 
 
 

 

 
Operativitatea la nivelul judecătoriilor din circumscrip ţia tribunalului 

 

  Indicele de operativitate la nivelul celor trei judecătorii a fost 

nediferenţiat pe materii de 79,67 %, într-o uşoară scădere de 1,60 % faţă de anul 

2009 când indicele a fost de 81, 27 %. 

 La nivelul judecătoriilor, indicele de operativitate, în evoluţie faţă de anul 

2009, pe materii, se prezintă astfel : 

- în  materie civilă : 

- la Judecătoria Bistri ţa, se constată o menţinere a indicelui de 

operativitate, scăderea de la 80, 58 % la 80,24 %, fiind nesemnificativă; 

-  la Judecătoria Năsăud,  se constată o scădere de 12,54 % respectiv de la 

82,88 % la 70,34 %; 
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- la Judecătoria Beclean, se constată o creştere de 6,9 %, respectiv de la 

80,52 % la 87, 49 %; 

- în materie penală : 

- la Judecătoria Bistri ţa,  se constată, la fel ca şi în civil, o menţinere a 

indicelui de operativitate, existând, totuşi o creştere de 0,43 %, respectiv 

de la 85,51 % cât a fost  în anul 2009 la 85, 94 % cât a fost în anul 2010; 

- la Judecătoria Năsăud,  se constată o scădere de la 64,92 % cât a fost în 

anul 2009 la 56,05 %, o scădere de 8,87 %; 

- la Judecătoria Beclean,  se constată  o scădere de la 82,61 % cât a fost în 

anul 2009 la 79,82 % cât a fost în anul 2010, o scădere de 2,79 %. 

  
Sinoptic, evoluţia indicelui de operativitate la nivelul judecătoriilor se 

prezintă astfel : 
  

Toate 
judecătoriile 

Judecătoria    
Bistri ţa 

Judecătoria 
Năsăud 

Judecătoria 
Beclean 

 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Nediferenţiat pe 
materii 

81,27
% 

79,69
% 

81,28
% 

81,01
% 

69,21
% 

81,56
% 

87,12
% 

80,75
% 

Diferenţiat pe 
materii 

        

Civil   80,58
% 

80,21
% 

82,88
% 

70,34 
% 

80,52
% 

87,49
% 

Penal   85,51 
% 

85,94 
% 

64,92 
% 

56,05 
% 

82,61 
% 

79,82 
% 

 
 

Încărcătura pe judecător 
 

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

prin prisma particularităţilor generate de creşterea volumului de activitate, a 

specificului de activitate determinat de competenţe şi a  efectivului de judecători 

ce au desfăşurat activitatea de judecată. 

 Pentru tribunal se impune a fi evidenţiată activitatea în materie insolvenţei 

concretizată în pronunţarea unei hotărâri după deschiderea procedurii în materia 

arătată. 
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 În acelaşi timp este de evidenţiat faptul că judecătorii din cadrul Secţiei 

comerciale, de  contencios administrativ şi fiscal au desfăşurat activitate şi la 

O.R.C. în perioada 05 ianuarie 2010 – 13 ianuarie 2010, pronunţând un număr 

de 133 încheieri. 

 Statistic, încărcătura medie se prezintă astfel : 

  - încărcătura medie pe judecător, la nivelul tribunalului şi 

judecătoriilor din circumscrip ţie, dosare de soluţionat, fără dosare 

suspendate de 1.130 dosare, în creştere faţă de anul 2009 când a fost de 845 

dosare, creşterea fiind de 285 dosare; 

  - încărcătura medie pe judecător, la nivelul tribunalului:  

- nediferenţiat pe materii  a fost  fără  dosare suspendate de 1.131 dosare 

faţă de 584 dosare cât a fost în anul 2009, iar cu dosare suspendate de 

1.231 dosare faţă de 640 dosare cât a fost în anul 2009 iar la dosare 

soluţionate volumul mediu pe judecător a fost de 1.025 dosare ; 

- diferenţiat pe materii,  încărcătura medie pe judecător se prezintă astfel : 

  - secţia civilă, încărcătura  medie pe judecător fără dosare 

suspendate la dosare de soluţionat a fost de 1.717 dosare, cu dosare suspendate 

de 1.796 dosare iar la volumul mediu al dosarelor soluţionate pe judecător a fost 

de 1.676 dosare; 

 -  secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal,  încărcătura 

medie pe judecător, fără dosare suspendate a fost de 1.103 dosare, cu dosare 

suspendate de 1.324 dosare iar volumul mediu al dosarelor pe judecător, 

soluţionate, a fost de 847 dosare ; 

            -  secţia penală,  încărcătura medie pe judecător  fără dosare a fost de 

339 dosare iar volumul mediu al dosarelor soluţionate a fost de 291 dosare. 

 Sinoptic, încărcătura medie pe judecător la nivelul secţiilor tribunalului, în 

anul 2010, în evoluţie faţă de anul 2009, se prezintă astfel : 
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Nr. judecători Volum mediu dosare de 
soluţionat (fără suspendate) 

Volum mediu dosare 
soluţionate 

Secţia 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Civil ă 8 7 564 1.717 324 1.676 

Com.CA,fiscal 5 5 993 1.103 801 847 
Penal  6 5 338 339 295 291 

 
  
 
  La nivelul judecătoriilor înc ărcătura medie pe judecător,  se prezintă 

statistic, astfel : 

- la Judecătoria Bistri ţa, încărcătura medie pe judecător la nivelul 

dosarelor de soluţionat, fără suspendate a fost de 1.310 dosare, în scădere 

faţă de anul 2009 când au fost 1.240 dosare, cu suspendate în anul 2010 a 

fost de 1.336 dosare, iar la volumul mediu pe judecător al dosarelor 

soluţionate a fost de 980 dosare cu creştere faţă de anul 2009 când au fost 

903 dosare; 

- la Judecătoria Năsăud, încărcătura medie pe judecător, la nivelul 

dosarelor de soluţionat, fără suspendate, a fost de 915 dosare, în creştere 

faţă de anul 2009 când au fost 715 dosare cu suspendate în anul 2010, 

media a fost de 1.215 dosare, iar la volumul mediu pe judecător al 

dosarelor soluţionate a fost de 688 dosare, în creştere faţă de anul 2009 

când a fost de 675 dosare; 

- la Judecătoria Beclean, încărcătura medie pe judecător, la nivelul 

dosarelor de soluţionat, fără suspendate, a fost de 991 dosare, în scădere 

faţă de anul 2009 când au fost 1.035 dosare, cu suspendate în anul 2010, 

media a fost de 1.223 dosare, iar la nivelul mediu al volumului de dosare 

soluţionate  în anul 2010 a fost de 863 dosare, în creştere faţă de anul 

2009 când a fost de 675 dosare; 

 Sinoptic, la nivelul judecătoriilor, încărcătura medie pe judecător la 

nivelul datelor statistice arătate, se prezintă astfel: 
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Judecătoria 

 /  Anul 
Volumul mediu al dosarelor de 

soluţionat (cu suspendate ) 
Volumul mediu al dosarelor de 

soluţionat (fără suspendate) 
 2009 2010 2009 2010 

Bistriţa 1.240 1.210 903 980 
Năsăud 715 994 527 863 
Beclean 1.035 991 675 688 

 
 

Grafic, situaţia prezentată se relevă astfel : 

 
 
 Cu privire la aprecierea încărcăturii pe judecător, în afara considerentelor 

făcute la începutul prezentării acestui parametru se mai impun ca precizări ce ies 

din tiparele statistice dar, care sunt de natură a contribui la prezentarea 

încărcăturii reale avute de judecători, următoarele : 

- existenţa activităţilor delegate judecătorilor prin ordin de serviciu, în   

conformitate cu Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti; 
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Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici în anul 2010. 

Vulnerabilit ăţi identificate. Măsuri de remediere propuse. 

 

 Analiza indicatorilor statistici evidenţiază o creştere a volumului de 

dosare înregistrate la toate instanţele, semnificativă fiind creşterea la nivelul 

tribunalului, această creştere determinând şi o creştere a volumului de dosare 

soluţionate, ambele creşteri având corolarul creşterii încărcăturii pe judecător. 

 Prin prisma recentelor reglementări în domeniul raporturilor de muncă şi 

de asigurări sociale, respectiv Legea nr. 263/2010 şi 285/2010, se poate aprecia 

şi nu fără îngrijorare că, amintita creştere a volumului de activitate, se constituie 

ca o tendinţă pentru anul 2011, cel puţin în domeniile arătate, dacă nu cumva 

sunt temeiuri suficiente de a aprecia că tendinţa este şi pentru judecătorii având 

în vedere creşterile volumului de activitate la Judecătoria Bistriţa şi mai 

semnificativ la Judecătoria Beclean, în condiţiile în care modificări legislative 

majore pentru competenţele acestor instanţe nu au avut loc în anul 2010. 

 La o examinare comparativă a datelor statistice ale anilor 2009 – 2010 se 

relevă la nivelul indicelui de operativitate o menţinere, cu anumite diferenţe în 

jurul procentului de 82 % ( procent general la nivelul tuturor instanţelor ), un 

procent care poate fi apreciat bun dacă se ia în considerare factorii ce l-au 

influenţat, care vor fi prezentaţi la vulnerabilităţile identificate. 

  La nivelul Judecătoriei Năsăud se înregistrează  o scădere a procentului 

de operativitate în ambele materii, dar cu deosebire în penal. Nivelul înregistrat 

al parametrului, chiar în condiţiile  unor dificultăţi determinate de numărul redus 

de judecători impune o  atitudine serioasă analizată, pentru identificarea 

cauzelor şi găsirea măsurilor pentru îmbunătăţirea parametrului. 

 Pentru celeritatea soluţionării cauzelor, respectiv pentru soluţionarea 

dosarelor în termen rezonabil, nu se constată modificări semnificative. Nivelul 

dosarelor cu termen depăşit fiind influenţat de cauze obiective ce vor fi arătate. 
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 Apreciind asupra posibilităţii de îmbunătăţire a indicatorilor de 

operativitate şi celeritate, trebuie menţionat  că efortul ce trebuie depus în 

condiţiile arătatei tendinţe de creştere a volumului de activitate şi a unei lipse de 

intervenţii în creşterea personalului, tinde să genereze o uzură şi o creştere fizică 

şi psihică care este în legătură directă cu realizarea unui act de justiţie de calitate 

şi în general cu atingerea obiectivelor propuse. 

Vulnerabilit ăţi  identificate 

 Anul 2010, a adus în faţa instanţelor aceleaşi vulnerabilităţi ca şi  în anul 

2009. 

 Se remarcă, cu o influenţă semnificativă pentru performanţele de 

activitate ale instanţelor, dificultăţile generate de lipsa de judecători, atât datorită 

neocupării posturilor vacante cât şi faptul că pentru anumite instanţe, în 

condiţiile creşterii volumului de activitate, dimensionarea schemelor nu mai 

corespunde. 

 Aceleaşi dificultăţi s-au regăsit şi la nivelul personalului auxiliar de 

specialitate şi pentru anul 2011, tendinţa este de accentuarea acestor dificultăţi în 

condiţiile arătatei tendinţe de creştere a volumului de activitate. 

 O îmbunătăţire a aspectului în discuţie s-a constatat doar spre sfârşitul 

anului, pentru judecătorii, fiind premise pentru aceste instanţe ca în anul 2011 

schemele de judecător să fie ocupate. 

 Disfuncţia menţionată a atras o altă disfuncţie cu relevanţă pentru 

competenţele tribunalului, respectiv imposibilitatea unei specializări a activităţii 

de judecată în sensul legii, paşii f ăcuţi pentru specializare generând implicaţii cu 

privire la încărcătura de activitate. 

 Pentru parametrii operativităţii şi celerităţii, cu influenţă majoră a fost 

deficitul de experţi topografi la nivelul Biroului Local de Expertiză Bistriţa-

Năsăud, fapt ce a determinat imposibilitatea administrării într-un termen 

rezonabil a probei cu experţii judiciari topografici în procesele civile, întârzierile 

în efectuarea acestor lucrări fiind considerabile iar instrumentele deţinute de 
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judecători pentru stimularea acestei activităţi sunt ineficiente, ba mai mult chiar 

păguboase prin efectul ce-l determină în rândul experţilor care, de  cele mai 

multe  ori renunţă la calitatea de expert. 

 Ca altă vulnerabilitate identificată şi apreciată ca atare, prin influenţa pe 

care o are asupra funcţionării instanţelor, a fost aspectul alocării fondurilor 

financiare necesare pentru achiziţia de materiale, inclusiv a celor de care 

depinde funcţionarea de zi cu zi a instanţelor precum hârtie, toner, etc. sau 

pentru plata serviciilor curente, gaz, apă, energie electrică,  onorariile avocaţilor, 

plata traducătorilor, expertize medico-legale. 

 A fost  o vulnerabilitate prin aceea că, fondurile au fost insuficiente fapt 

ce a determinat lunar efectuarea de priorităţi la plată, acumulări de întârzieri la 

plată, anumite sincope în continuitatea activităţii instanţelor. 

 Măsurile luate pentru remedierea efectelor produse de arătatele 

vulnerabilităţi au fost în privinţa resurselor umane, organizatorice pe termen 

scurt şi mediu şi de sesizare a autorităţilor de decizie în materie, pe termen lung. 

 Tot organizatorice, la nivelul de competenţă al conducătorilor de instanţe 

au fost şi măsurile propuse pentru acoperirea nevoilor materiale de funcţionare a 

instanţelor, măsurile fiind pe termen scurt sau mediu, măsuri care însă nu 

asigură o bună funcţionare a instanţelor pe termen lung, iar restanţele acumulate 

ameninţând blocajul de activitate. 

 În privinţa vulnerabilităţii identificată la nivelul experţilor topografi, 

măsurile luate au aparţinut judecătorilor în condiţiile legii cu prudenţa impusă de 

circumstanţele arătate ale administrării acestei probe. 

 Pentru rezolvarea disfuncţiei arătate pe termen lung, în condiţiile 

cunoaşterii ei, fiind de notorietate naţională, măsurile au fost de aducere  în 

atenţia Ministerului Justiţiei a necesităţii rezolvării aspectului având în vedere şi 

demersurile anilor anteriori pentru determinarea unei iniţiative legislative de 

modificare a cadrului legal de dobândire a calităţii de expert. 
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  Date privind durata de soluţionare a cauzelor 

 

Respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, impus prin 

art. 6  din Convenţia Europeană pentru Apărarea  Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale, consacrat şi de dispoziţiile art. 21 din Constituţia 

României , prin garantarea dreptului cetăţeanului la un proces echitabil,  a 

constituit şi în anul 2010 o preocupare majoră pentru judecătorii care şi-au 

desfăşurat activitatea în cadrul Tribunalului  Bistriţa-Năsăud. 

Raportat la condiţiile concrete în care s-a desfăşurat judecata, se poate 

afirma că acest termen rezonabil este respectat, depăşirea termenelor generale de 

soluţionare de 6 luni, respectiv 1 an, datorându-se în principal unor factori care 

sunt independenţi de voinţa 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 soluţionare a acestora a fost influenţată atât de factori subiectivi cât şi 

de factori obiectivi, aceştia din urmă fiind imputabili în primul rând părţilor, 

avocaţilor acestora şi celorlalţi participanţi la proces. Este de subliniat că 

numărul cauzelor amânate din motive subiective, imputabile instanţelor, este 

redus. 

Dintre factorii obiectivi care  conduc la tergiversarea judecăţii dosarelor 

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

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

îndeplinite condiţiile pentru constatarea perimării; creşterea semnificativă a 

volumului de activitate în anul 2010; numărul  total insuficient de experţi; 

complexitatea tot mai ridicată a cauzelor; numărul mare de cauze în care părţile 

nu beneficiază de asistenţă juridică calificată; procedura  încă greoaie cu 

străinătatea. 
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În categoria factorilor imputabili părţilor, apărătorilor acestora, martorilor, 

experţilor sau altor participanţi la proces pot fi incluşi: formularea unor cereri 

incomplete urmate de multiple precizări de acţiune;  neachitarea taxelor de 

timbru; exercitarea cu rea-credinţă, abuzivă, a drepturilor procesuale; solicitarea 

cu rea credinţă a unor termene pentru încheierea unor tranzacţii; nedepunerea 

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

numărul intimaţilor. 

Dintre factorii imputabili altor autorităţi amintim: durata mare de timp în 

care se efectuează expertizele; comunicarea cu întârziere a relaţiilor solicitate 

unor instituţii publice sau private. 

În concret durata cauzelor soluţionate în anul 2010 se prezintă astfel : 

- din 5383 dosare soluţionate în fond, 5347 au avut o durată între 0 şi 6 

luni; 32  dosare între 6-12 luni şi  4 dosare cu durata între 1 şi 2 ani; 

- din 115 dosare soluţionate în apel, 103 au fost rezolvate într-un termen 

de până la 6 luni, 5 în termen de 6-12 luni, 10 în termen de 1-2 ani şi 2 în termen 

de 2-3 ani; 

- în recurs  au fost soluţionate un număr total de 415 dosare, din care 397 

de dosare au durat mai puţin de 6 luni; 8 dosare au fost soluţionate în termen de 

6-12 luni, şi 5 dosare au durat mai mult de 1 an. 

La finele anului 2010, pe rolul secţiei civile s-au regăsit 12 dosare având o 

vechime mai mare de 1 an, respectiv 10 fonduri (din care 9 având ca obiect 

Legea 10/2001, şi 1 anulare act) şi 2 apeluri. Marea majoritate a acestor cauze au 

fost amânate la ultimul termen de judecată pentru motivul nedepuneri raportului 

de expertiză topografică.  

Acest număr  este puţin mai mare decât cel înregistrat la finalul anului 

2009 ( când au fost 9 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 dificultăţi în ceea ce priveşte 

administrarea probei cu expertiza topografică, în condiţiile în care situaţia 
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experţilor judiciari a rămas aceeaşi. Mai mult, chiar şi expertiza extrajudiciară 

încuviinţată cu acordul părţilor, este depusă cu mare întârziere. 

 Oricum, raportat la numărul cauzelor de soluţionat în anul 2010 , 

respectiv 6952 dosare, mai mare cu 337% faţă de anul 2009,   procentul de 

0,17% al dosarelor civile cu termenul de soluţionare de 1 an depăşit  este unul 

rezonabil, în condiţiile arătate. 

În materie penală, în medie, durata de soluţionare 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 2010 pe rolul secţiei penale a tribunalului 

există 16 cauze mai vechi cu o vechime de peste 1 an ( spre deosebire de 22 la 

sfârşitul anului 2009) dintre care 14 fonduri penale şi 2 apeluri penale. 

 Durata mai mare de soluţionare 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 dificultăţile sunt, de asemenea, legate de necesitatea 

administrării unor probe, fie noi, fie dintre cele neadministrate la instanţa de 

fond. 

 Este de menţionat că la sfârşitul anului 2010 nu exista pe rolul secţiei 

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

 Durata de soluţionare a cauzelor în materie comercială, contencios 

administrativ, contencios fiscal şi în materia recursurilor comerciale şi 

contravenţionale este de 2-4 luni. 

 Cauzele care au condus la tergiversarea soluţionării unor dosare au rămas 

şi în cursul anului 2010: procedura greoaie cu străinătatea, gradul ridicat  de 

complexitate al unor expertize contabile, invocarea unor excepţii de 

neconstituţionalitate  în scopul amânării cauzei, dependenţa soluţionării cauzelor  

de finalizarea controalelor efectuate de organele fiscale  şi de soluţionarea  altor 



 31 

cauze civile  sau penale şi gradul  necorespunzător de pregătire a cauzelor de 

către părţi. 

 De menţionat că în categoria  cauzelor  comerciale menţionate  nu intră şi 

cele 133 de dosare soluţionate în anul 2010 de judecătorii delegaţi la Oficiul 

Registrul Comerţului de pe lână Tribunalul Bistriţa Năsăud, până în data de 13 

ianuarie 2010 ce au fost soluţionate în intervale de timp mult mai scurte. 

 Principala cauză ce conduce la prelungirea soluţionării dosarelor în 

domeniul insolvenţei o constituie gradul  redus de atractivitate al bunurilor  

scoase la vânzare de lichidator, precum şi actuala criză  economică, ceea de are 

ca efect necesitatea acordării de termene în mod repetat în vederea  organizării 

de licitaţii, la care se adaogă şi unele din cauzele mai sus enumerate cum ar fi  

expertizele  contabile de evaluare a activităţii falitei şi a bunurilor supuse 

lichidării  precum şi cercetările  efectuate de organele de poliţie  şi de cele 

fiscale. 

 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor. Indicele de desfiinţare. 

 

În cadrul secţiei civile a Tribunalului Bistriţa-Năsăud au fost pronunţate 

în cursul anului 2010 un  număr de  5905 hotărâri, faţă de 1120 de hotărâri în 

anul 2009. 

Din totalul de 5905 de hotărâri pronunţate de secţia civilă a Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud în primă instanţă şi în apel au fost reformate, respectiv casate, 

modificate, desfiinţate sau schimbate 29, respectiv un procent de 0,49 %, în 

scădere semnificativă faţă de  procentul de 7,33% înregistrat în anul 2009.  

  În materie penală, din cele 241 sentinţe penale pronunţate de tribunal, ca 

instanţă de fond, au fost atacate cu apel un număr de 31 de hotărâri, respectiv un 

procent de 12,87%, iar din numărul total de 319 decizii au fost recurate 158 

decizii, deci un procent de 49,53%. 
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Totodată, ca urmare a exercitării căilor de atac au fost desfiinţate sau 

casate un număr de doar 3 hotărâri, indicele de casare fiind de 0,002%. 

În cadrul secţiei comerciale, de contencios administrativ şi fiscal s-au 

pronunţat în cursul anului 2010 un nr. de 3141 hotărâri  faţă de 2608 în anul 

2009 din care într-un nr. de 11 dosare s-a declarat apel ponderea atacabilităţii 

fiind de 3,55%, iar în 379 recurs, ponderea atacabilităţii fiind de 16,64 %, un 

număr de 58 hotărâri fiind desfiinţate sau modificate în căile de atac, indicele de 

casare fiind  de  1,84  % 

 

Concluzii privind progresele înregistrate precum şi vulnerabilit ăţile 
identificate şi măsurile de remediere a acestora 

 

 Datele statistice relevă, pentru tribunal progrese ce ar putea fi prezentate 

astfel : 

- realizarea unei calităţi corespunzătoare a actului de justiţie, concluzie 

bazată pe faptul că indicele de desfiinţare, respectiv de modificare a 

hotărârilor judecătoreşti a fost în anul 2010 de 0,92 %, ca rezultat al 

pronunţării unui număr de 9.856 de hotărâri şi a unui număr de 90 de 

hotărâri desfiinţate sau modificate; 

- realizarea unui procent de operativitate de 87,68 % în condiţiile deja 

menţionate a creşterii semnificative a volumului de activitate şi a unui 

număr de personal definit insuficient. 

 Ca  apreciere generală se poate afirma că şi la nivelul judecătoriilor au 

existat progrese, din punctul de vedere al datelor statistice, aceasta întrucât în 

condiţiile creşterii volumului de activitate şi al confruntării cu lipsa de personal, 

indicele de desfiinţare şi respectiv de modificare al hotărârilor în jurul valorii de 

2,27 % ( cu excepţia Judecătoriei Năsăud unde indicele a fost de 3,28 %) iar cel 

de operativitate în jurul valorii de 81-87 % ( cu excepţia Judecătoriei Năsăud), 

toate acestea reprezintă realizări ce pot fi apreciate ca progrese. 
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 În afara datelor statistice, la nivelul instanţelor, se poate menţiona ca 

progres reuşita implementării aplicaţiei ECRIS – IV şi asigurarea funcţionării ei, 

prin competenţa şi angajamentul compartimentului informatică şi prin 

manifestarea implicării şi a abilităţilor  personalului ce operează cu această 

aplicaţie. 

 Este un progres prin însăşi programul aplicaţiei şi este o reuşită pentru 

specialiştii instituţiei în informatică de a rezolva, e drept nu uşor, minusurile 

programului şi de a asigura asistenţa de specialitate pentru operaţionalitatea 

programului. 

 În  ceea ce priveşte vulnerabilităţile, fiind deja prezentate într-o secţiune 

anterioară, s-ar mai putea adăuga la nivelul unor completări a prezentărilor, 

următoarele: 

- s-ar putea constitui ca vulnerabilitate aspectele încă întâlnite de practică 

neunitară, generate de lacunara şi inconsecventa legislaţie. 

 Sunt aici de remarcat eforturile depuse de preşedinţii de secţii ai 

tribunalului şi judecătoriilor, Curţii de Apel, implicarea vicepreşedinţilor 

instanţelor precum şi a colectivelor de judecători pentru armonizarea opiniilor şi 

găsirea cel puţin a unor opinii majoritare, dacă nu chiar unanime. 

- concluzia că, deşi sunt vulnerabilităţi cunoscute în materia expertizei 

topografice ele se transmit an de an, iar intervenţiile pe plan local sunt 

total insuficiente, prin posibilităţile existente. Întrucât sunt probleme 

majore ale sistemului judiciar, trebuie abordate la nivelul instituţional 

central, legislativ şi organizatoric. 
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GESTIONAREA RESURSELOR 

 

Resursele umane aflate la dispoziţia tribunalului şi judecătoriilor din 
circumscripţie. 

 
 La nivelul numeric al schemelor de judecători dar şi de personal auxiliar 

de specialitate, în anul 2010 nu au existat modificări, acestea fiind aceleaşi ca în 

anul 2009, astfel că la nivelul tuturor instanţelor statele de funcţii au fost : 

- pentru judecători un număr de 50; 

- pentru personalul auxiliar de specialitate şi pentru celălalt personal un 

număr de 130 din care : 

- grefieri: un număr de 71; 

-    grefieri arhivari : un număr de 11; 

- grefieri registratori: un număr de 3; 

- specialişti I.T.: un număr de 5 

- funcţionarii publici: un număr de 8 

- aprozi: un număr de 5 

- agenţi procedurali: un număr de 5 

- personal contractual : un număr de 6 

 Din totalul posturilor din statele de funcţii vacante au fost, doar la nivelul 

judecătorilor – 2 posturi la Judecătoria Bistriţa, un post la Judecătoria Năsăud şi 

un post la Judecătoria Beclean, pentru restul personalului au fost perioade de 

vacantare urmare a unei fluctuaţii de personal determinat de pensionări, de 

concedii de maternitate şi pentru îngrijirea copilului, aşa cum se va prezenta în 

cele ce urmează. 
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 Pe categorii de instanţe situaţia posturilor din scheme se prezintă astfel : 

Din care Denumirea 
instanţei 

Nr.de posturi 
potrivit 
schemelor 

Judecători  Grefieri  Specialişti 
IT 

Funcţionari 
publici 

Personal 
contractual 

Total 
general: 

180 50 85 5 8 6 

Tribunalul 
Bistriţa-
Năsăud 

85 20 44 5 8 4 

Judecătoria 
Bistriţa 

52 18 34 - - - 

Judecătoria 
Beclean 

15 4 10 - - 1 

Judecătoria 
Năsăud 

28 8 19 - - 1 

 
 Situaţia vacantării temporare a unor posturi pe categorii de instanţe, se 

prezintă, pentru anul 2010, astfel : 

 
Categoria postului Instanţa 

Judecători  Personal 
auxiliar 

Personal 
conex 

Personal 
contractual 

Funcţionari 
publici 

Tribunalul 
Bistriţa-Năsăud 

2 2 - 2 1 

Judecătoria 
Bistriţa 

6 1 1 - - 

Judecătoria 
Năsăud 

3 - - - - 

Judecătoria 
Beclean 

1 - - - - 

 

 

 Referitor la perioadele de vacantare a posturilor se poate arăta că : 

- la nivelul tribunalului:  

  - pentru posturile de judecători perioadele nu au fost semnificative, 

de 15 zile, respectiv 30 de zile; 

  - pentru personalul auxiliar de specialitate, perioadele au fost de 

cca. 3 luni, în cauză fiind două posturi ; 

  - pentru funcţionarii publici ce cca. 2 luni, respectiv 6 luni pentru 

inspectorul de specialitate; 
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-  la nivelul Judecătoriei Bistri ţa : 

  - pentru posturile de judecători perioadele au fost  cuprinse între 3 

luni şi 1 an; 

  - pentru personalul auxiliar de specialitate, perioadele au fost  de 

circa una lună; 

  - pentru personalul conex perioada a fost  de două luni. 

 

-  la nivelul Judecătoriei Năsăud : 

  - pentru posturile de judecători perioadele au fost  cuprinse între 4 – 

12 luni; 

-  la nivelul Judecătoriei Beclean : 

- la nivelul judecătorilor nu au fost perioade de vacantare temporară; 

- la nivelul personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex, de 

asemenea, nu au fost perioade de vacantare temporară. 

 În cadrul prezentării gestionării resurselor umane se impune a fi 

evidenţiate şi alte aspecte precum : 

- pentru posturile vacante de judecător permanent pe perioada anului 2010, 

faptul că au existat demersuri ale conducerilor judecătoriilor susţinute de 

conducerea tribunalului pentru scoaterea la concurs a acestor posturi, 

demersuri care nu au primit rezultatul aşteptat; 

- pentru posturile vacante de personal auxiliar de specialitate, conex şi 

contractual, au existat aceleaşi demersuri care şi-au regăsit şi finalitatea. 

 Se impune a fi evidenţiat şi cu consideraţii  apreciative, pentru conducerea 

curţii de apel implicarea de loc facilă, în organizarea cu celeritate a concursurilor 

pentru ocuparea posturilor de personal auxiliar de specialitate ţinând seama de 

condiţiile impuse prin lege pentru ocuparea acestor posturi, fiind, astfel posibilă 

evitarea unor perioade mari de vacantare a posturilor. 
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- ocuparea postului de inspector de specialitate din schema tribunalului, fapt 

ce va contribui, prin specificul postului, la derularea investiţiei începute  ce are 

ca obiectiv un nou sediu la Judecătoria Beclean. 

 Se impune şi aici a fi remarcat implicarea conducerii curţii de apel în 

organizarea concursului, fiind şi acest fapt o dovadă a implicării conducerii 

instanţei arătate în programul de investiţii ce este în derulare la nivelul curţii. 

 Conclusiv se poate afirma că au existat preocupări din partea conducerilor 

instanţelor de la toate nivelurile din raza curţii de apel, pentru asigurarea în cele 

din urma a unei bune funcţionări a instanţelor din perspectiva resurselor umane. 

 
 

 Resursele materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 2010 
 
 Sub  aspectul resurselor materiale anul 2010, nu a fost diferit de anul 

2009, fiind şi acesta un an al confruntărilor cu lipsa unei asigurări 

corespunzătoare a resurselor financiare necesare. 

 În completarea celor prezentate la secţiunea vulnerabilităţi identificate 

referitoare la implicaţiile pentru activitatea instanţelor, a nealocării unor fonduri 

suficiente şi ritmic date, se poate arăta şi că: 

- a existat o permanentă preocupare pentru stabilirea de priorităţi în cadrul 

cheltuielilor dificil de gestionat datorită existenţei unor cheltuieli 

necesare; 

- a fost asigurată continuitatea funcţionării instanţelor. Conducerile 

instanţelor, ordonatorul terţiar de credite şi managerul economic urmărind 

acest obiectiv, sens în care prin colaborare şi comunicare au fost 

identificate soluţii posibile pentru rezolvarea aspectelor de continuitate la 

care s-a făcut referire. 

 În ordine de idei a temei în discuţie, se impune precizarea că la nivelul 

cheltuielilor de personal au fost asigurate fondurile necesare pentru drepturile 

salariate curente precum şi pentru alte drepturi, mai puţin fondurile necesare 
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pentru plata drepturilor salariale restante prin hotărâri judecătoreşti, urmare a 

intervenţiei legislative de reeşalonare a acestor plăţi, fiind aici în discuţie O.U.G. 

nr. 113/2010. 

 Este totuşi de  subliniat că în baza H.G. nr. 422/2010 în cursul anului 2010 

au fost alocate  fonduri pentru plata de 8,5 % din drepturile restante la care s-a 

făcut referire mai sus. 

 Tema în discuţie, aduce în  discuţie şi un obiectiv de investiţii, sediul 

Judecătoriei Beclean, obiectiv care în anul 2010 şi-a regăsit derularea în cadrul 

etapelor de realizare a unui asemenea obiectiv. 

 Concret, a fost aprobat de Ministerul Justiţiei proiectul investiţiei, au fost 

alocate fonduri pentru plata proiectului şi a fost întocmită documentaţie de 

licitaţie pentru execuţie, licitaţie ce se va derula în prima perioadă a anului 2011. 

           - lei - 
Indicator Proiect buget 

(necesar) 
Buget iniţial Buget final Rectificări  

Bunuri şi servicii 2.293.000 855.000 1.028.935 + 173.935 
Active 
nefinanciare 

7.630.000 50.000 226.000 + 176.000 

    
5.000.000 50.000 226.000 + 176.000 

Din care : 
- construcţii 
- dotări 2.630.000 - - - 

 

 


