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Tribunalului  Bistri ţa – Năsăud 

pe anul 2011 

 

 

 

ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

 Anul 2011 a însemnat  şi pentru instanţele din circumscripţia tribunalului, aşa 

cum ne îngăduim să afirmăm, ca şi pentru celelalte instanţe din ţară, implicarea în 

continuarea reformelor în sistemul judiciar în scopul îndeplinirii angajamentelor din 

Mecanismul de Verificare şi Cooperare şi confruntarea  cu o provocare majoră în 

realizarea actului de justiţie, respectiv  confruntarea cu realităţile punerii în aplicare 

începând cu 1 octombrie 2011 a Noului Cod Civil, care sunt  surmontabile pe 

perioada de tranziţie a aplicării legii civile în timp, dar impactul va fi major după 

trecerea acestei perioade şi odată cu intrarea în vigoare şi celorlalte noi coduri: Cod 

penal, Cod procedură penală, Cod procedură civilă. 
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 Facem aceste consideraţii, cu îngrijorare dar şi cu speranţa că factorii: de 

decizie pentru punerea în aplicare a noilor coduri, vor avea responsabilităţile de 

maturitate, pentru pregătirea infrastructurii şi a resurselor umane necesare unei 

aplicări eficiente şi cu cât mai puţine dificultăţi, ale noilor legi de o maximă 

importanţă. 

 Sub acest aspect, ne permitem să afirmăm că, guvernul în primul rând, ar trebui 

să aibă în vedere, ca o preocupare permanentă, Recomandarea C.M.(20109 12 a 

Comitetului Miniştrilor, către statele membre a U.E., adoptată la 17.11.2010, prin 

care se recomandă guvernelor statelor membre să ia măsuri în sensul că prin 

legislaţia, politicile şi practicile lor să asigure judecătorilor mijloacele necesare pentru 

a-şi îndeplini atribuţiile în conformitate cu cerinţele exprimate în document. 

 Se poate constata că documentul relevă obligaţia statelor de a aloca instanţelor 

de judecată resurse care să permită funcţionarea acestora în conformitate cu 

standardele stabilite de art.6 al C.E.D.O., care să permită judecătorilor  să-şi 

desfăşoare activitate în mod eficient, de a crea judecătorilor condiţii care să le 

permită să-şi îndepli8nească misiunea lor, fiind enunţată în mod explicit cerinţa ca 

instanţa să aibă un număr suficient de judecători şi personal auxiliar instruit 

corespunzător. 

 Trebuie spus, în acelaşi timp, pentru a avea un tablou cât mai complet al 

factorilor responsabili pentru succesul în confruntarea arătată, că şi magistraţilor le 

revine sarcina de a se responsabiliza în aplicarea noilor coduri, cel puţin cu aceeaşi 

necesitate ca şi realizarea  celorlalte componente, infrastructură şi resurse umane. 

 Revenind  la tema prezentului material  şi evaluând  general, se poate spune că 

activitatea instanţelor, din circumscripţia tribunalului, a fost ancorată şi desfăşurată în 

„fr ământările” sistemului judiciar, implicate de găsirea aşezării pe făgaşul 

normalităţii funcţionării acestuia în scopul menirii lui, din ce în ce mai actuală, de 

factor de echilibru al societăţii. 

 Orientarea instanţelor din circumscripţia tribunalului, în activitatea desfăşurată 

a fost spre îndeplinirea deziderateor cerute actului de justiţie: calitate, celeritate, 

eficienţă, predictibilitate, deziderate realizate, apreciem noi, la un bun nivel în 

condiţiile volumului de activitate crescut şi de resursele umane şi financiare avute la 

dispoziţie. 
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 Eforturile judecătorilor şi a personalului auxiliar de specialitate pentru 

îndeplinirea dezideratelor arătate s-au integrat în efortul general de (re)credibilizare a 

sistemului judiciar, eforturi care nu au avut tocmai nivelul de aşteptare scontat şi nici 

nu au putut avea eficienţă, fără participarea partenerială al legislativului şi 

executivului, a societăţii civile în general. 

 Numai singură responsabilizarea magistraţilor  deşi esenţială, fără parteneriatul 

arătat, duce mai degrabă la decredibilizarea justiţiei decât la credibilizarea ei. 

 În considerarea aprecierilor cu caracter general se mai poate arăta că eforturile 

judecătorilor din circumscripţia tribunalului, se impun a fi valorizate prin prisma 

volumului de activitate, avut în anul 2011, menţinut la un nivel ridicat şi a faptului că 

acest volum a fost desfăşurat cu aceleaşi scheme de personal, ca în anii anteriori, 

scheme care şi ele au suferit influenţe sub aspectul gradului lor de acoperire efectivă 

pe anumite perioade, cu efect asupra suportări volumului de activitate de către 

personalul cu activitate efectivă. 

Performanţele realizate, trebuie circumscrise şi condiţiilor materiale de 

desfăşurare a activităţii, care datorită unei finanţări insuficiente, a fost aproape cu 

mici excepţii, mereu la limita de impact cu blocajul, dar măsurile organizatorice luate 

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

acestui blocaj. 

Performanţele urmărite şi realizate de instanţele judecătoreşti din 

circumscripţia tribunalului sunt consecinţa obiectivelor propuse: 

-un management eficient al resurselor umane avute la dispoziţie; 

-uniformizarea practicii judiciare la nivelul instanţelor, în acord şi cu practica 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Jurisprudenţei Europene şi a Curţii de Apel Cluj; 

-asigurarea transparenţei actului de justiţie şi previzibilitatea lui; 

-folosirea competenţelor în înlăturarea fenomenului corupţiei. 

Se  mai poate arăta, pentru conturarea cadrului de apreciere a performanţelor 

realizate de instanţe, că acestea au fost influenţate negativ de dificultăţile de 

administrare a probei cu expertiză topografică, îndeosebi în materie civilă, 

determinată de numărul redus al experţilor în această specialitate, situaţie care se  

permanetizează de la an la an, din lipsa unor măsuri legislative adecvate. 
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Ca o concluzie, ce anticipează şi motivează performanţele profesionale 

realizate de instanţele din circumscripţia tribunalului, este că în anul 2011, a existat 

efortul, angajamentul şi responsabilitatea judecătorilor şi a celuilalt personal, 

susţinute de implicarea responsabilă a conducerii instanţelor, pentru îndeplinirea 

obiectivelor propuse. 

 

 

 

CAPITOLUL I 

 

PREZENTAREA GENERAL Ă A INSTANŢELOR DIN CIRCUMSCRIP ŢIA 

TRIBUNALELOR 

 

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

acesta este reglementat constituţional şi relevat prin reglementare organică respectiv 

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, în mare parte, spaţiile pentru desfăşurarea activităţii a celor două 

instanţe la nivelul de competenţe şi de organizare a activităţii de judecată 

existente; 

 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 viitoare. 

 - 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, a viitorului spaţiu pentru 

activitatea Judecătoriei Beclean, arătăm că realizarea acestuia  a început în anul 2011 

şi va  continua şi în anii următori, fiind unul dintre obiectivele manageriale ale 

conducerii tribunalului . 

 În prezentarea generală a instanţelor, nu poate fi omis impactul pe care 

aplicarea noilor Coduri de procedură civilă şi penală le vor avea în privinţa nevoilor 

de spaţiu într-o perspectivă apropiată, concluzia fiind că dificultăţile legate  de 

aspectul în discuţie va fi insurmontabil sau greu de depăşit, pentru tribunal şi 

Judecătoria Bistriţa, în lipsa alocării unor fonduri corespunzătoare pentru amenajarea 

unor spaţii prin recompartimentări în actualul sediul al Palatului de Justiţie şi / sau a 

unor amenajări corespunzătoare a unor spaţii în fostul sediul al tribunalului, 

actualmente proprietatea S.N.G., evident cu obţinerea unei închirieri sau a altor forme 

de folosire al spaţiilor de la această autoritate. 

 Aceleaşi dificultăţi vor fi întâmpinate şi la Judecătoria Beclean unde actualul 

spaţiu este şi până la aplicarea noilor coduri necorespunzător. Perspectiva finalizării 

noului sediul al acestei judecătorii nu este extrem de optimistă având în vedere  
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modul de abordare al finanţării investiţiei pentru anul 2012, aşa cum se va arăta în 

prezentul material. 

 La Judecătoria Năsăud situaţia este bună existând premisele inexistenţei de 

dificultăţi majore. 

 Subliniem că atingerea scopurilor reformei sub aspect  normativ, precum 

creşterea  calităţii actului de justiţie, scurtarea duratei de soluţionare a cauzelor, este 

indisolubil legată de abordarea responsabilă, aşa cum s-a mai arătat, a aspectelor de 

infrastructură a instanţelor judecătoreşti. 

 Subsumat aspectelor generale de prezentare a instanţelor din circumscripţia 

tribunalului este şi informatizarea acestora, acest aspect având conotaţia 

infrastructurii prin indispensabila legătură cu activitatea desfăşurată. 

 La nivelul instanţelor din circumscripţia tribunalului echipamentele tehnice  

principale cu caracter informatic, fără o prezentare în detaliu se prezintă astfel:  168 

unităţi PC;  88 imprimante; 26 servere; 6 infokiosk-uri; 7 scanere pentru arhivarea 

electronică a documentelor; 3 sisteme de audiere a martorilor sub acoperire şi la 

distanţă, 6  laptop-uri. 

 Această dotare tehnică acoperă aproape integral necesarul instanţelor. 

 Este necesar însă, a se completa echipamentul de înregistrare audio, chiar 

video, a şedinţelor de judecată, în aplicarea art.13 din Legea 304/2004 modificată şi 

completată, în deosebi în materie penală, în prezent  existând cerinţa înregistrării 

pentru această materie, aceasta întrucât dotările existente pentru tribunal şi 

Judecătoria Bistriţa sunt insuficiente, iar pentru Judecătoria Beclean 

necorespunzătoare sub aspectul parametrilor tehnici. 

 Evident trebuie avut în vedere şi faptul că începând cu 1 iulie 2012, potrivit 

articolului menţionat mai sus, se generalizează cerinţa înregistrării audio sau video a 

şedinţelor pentru toate materiile, ceea ce impune dotarea cu echipamentul necesar a 

tuturor sălilor de şedinţă. 

 Trebuie avut în vedere şi faptul că dotarea tehnică informatică existentă este 

uzată moral şi ceea ce este mai important uzată şi fizic ceea ce impune în prezent 

dese şi costisitoare reparaţii. 

 

 



 7 

 

 

CAPITOLUL II. 

ANALIZA ACTVIT ĂŢII INSTAN ŢEI 

 

 

Datele statistice ale activităţii instanţelor din circumscripţia tribunalului 

evidenţiază, chiar dacă nu în totalitate, acestor date lipsindu-le uneori mesajul 

întregului efort,  că personalul a fost angajat responsabil în desfăşurarea actului de 

justiţie, în parametri de eficienţă, calitate şi celeritate, în condiţiile menţinerii la un 

nivel ridicat a volumului de activitate, cu o creştere mai semnificativă la Judecătoria 

Bistriţa. 

 

II.I. Indicatori statistici relevan ţi pentru activitate. 

II. 1.1. Volumul de activitate al tribunalului şi a judecătoriilor din             
          circumscripţie. 

 

Volumul total al dosarelor de soluţionat, cu dosarele suspendate, al instanţelor 

din circumscripţia tribunalului în anul 2011, a fost de 38.428 dosare, în creştere cu 

1.048 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 37.380 dosare, şi în 

creştere cu 9.724 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 28.704 

dosare, procentual creşterile fiind de 2,72% faţă de anul 2010 şi de 25,34% faţă de 

anul 2009. 

Sinoptic volumul dosarelor de soluţionat, sus prezentat, a instanţelor din 

circumscripţia tribunalului, comparativ cu anul 2009 şi 2010 arată astfel: 

 

ANUL Volumul dos. de soluţionat cu dos. 
suspendate 

Volumul dos.de 
soluţionat fără dos. 

suspendate. 
2009 28.704 24.835 

2010 37.380 32.705 

2011 38.428 33.016 
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Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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Volumul de activitate al tribunalului şi al Judecătoriilor din circumscripţie, a 

fost influenţat de angajarea competenţelor instanţelor de cei interesaţi de înfăptuirea 

unui act de justiţie, pe fondul şi a modificărilor legislative privind anumite drepturi 

rezultate din restituiri de taxe, de acordare a unor drepturi salariale restante şi a 

efectelor produse în anul 2011 de modificările legislative aduse prin  Legea 

nr.202/2010, Codului penal, Codului pr.penală, Codului pr.civilă şi într-o măsură 

redusă, de intrarea în vigoare la 1.0ctombrie 2012 a Noului Cod Civil, urmare a 

dispoziţiilor tranzitorii pe care le conţine. 

Datele statistice referitoare la volumul total de activitate al instanţelor din 

circumscripţia tribunalului relev ă următoarele: 

- la nivelul volumului de dosare înregistrate, se constată existenţa unui număr 

de 27.996 dosare în anul 2011,  ceea ce evidenţiază o creştere de  5.533 dosare 

faţă de anul 2009 când a fost de 22.463 dosare şi o scădere cu  1.172 dosare 

faţă de anul 2010 când au fost 29.168 dosare, procentual, creşterea 

reprezentând 19,77% iar scăderea de 4,23%. 

- la nivelul volumului de dosare de soluţionat,fără suspendate,se constată 

existenţa unui număr de 33.016 dosare, ceea ce evidenţiază o creştere 
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semnificativă cu 8.181 dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost de 24.835 

dosare şi o creştere de 311 dosare, faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a 

fost de 32.705 dosare,  procentul creşterii fiind de 24,78% şi respectiv de 1%. 

Explicaţia creşterii volumului de dosare de soluţionat în anul 2011, faţă de anul 

2010, pe fondul unei scăderi a volumului de dosare nou înregistrate, la tribunal şi 

Judecătoria Năsăud, se regăseşte în stocul de dosare existent la începutul fiecărui an. 

Astfel, la nivelul stocului de dosare, nediferenţiat pe materii şi grade de 

jurisdicţie, datele statistice evidenţiază următoarele: 

- în anul 2011 stocul este de  11.756 dosare, în creştere cu 1.332 dosare faţă de 

anul 2010 când acesta a fost de 10.424 dosare şi tot în creştere cu 5.488 dosare şi faţă 

de anul 2009 când stocul a fost de 6.268 dosare, procentual creşterile au fost de 

11,33% faţă de anul 2010 şi de 53,31% faţă de anul 2009. 

La nivelul dosarelor soluţionate, se constată existenţa unui număr de 26.664 

în anul 2011, în scădere cu 299 dosare  faţă de anul 2010 când numărul a fost de 

26.956 dosare şi în creştere cu 6.172 dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost de 

20.492 dosare, procentual scăderea fiind de 1,09% iar creşterea de 23,14%. 

La nivelul dosarelor suspendate, se constată că la sfârşitul anului 2011 

existau 5.412 dosare, în anul 2009 un număr de  3.758 dosare, iar în anul 2010 de 

4.675 dosare, deci o creştere în anul 2011 de 1.654 dosare, faţă de anul 2009 şi o 

creştere de 737 dosare faţă de anul 2010, procentul reprezentând o creştere de 40,37% 

faţă de anul 2009 şi respectiv de 13,62%, faţă de anul 2010. 

Justificarea creşterii numărului de dosare suspendate constă în influenţa pe care 

a avut-o numărul de dosare înregistrate la sfârşitul anului 2011, fapt ce nu a permis 

intervenţia instanţelor în soluţionarea acestora, fiind necesară respectarea regulilor  de 

repartizare aleatorie a cauzelor şi a obiectivelor programului pentru stabilirea 

volumului optim de muncă şi asigurarea calităţii  activităţii în instanţe în anul 2011, ( 

Hot.nr.945/2010 a Consiliului Superior al Magistraturii), chiar dacă în scopul 

scurtării duratei de soluţionare a cauzelor s-au făcut unele ajustări în materie civilă  

Într-o prezentare sinoptică, volumul de activitate al instanţelor, aşa cum a fost 

mai sus relevat, se evidenţiază astfel: 
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Anul  Volumul 
dosarelor 

înregistrate 

Volumul 
dosarelor de 
soluţionat 

Volumul 
dosarelor 

soluţionate 

Stoc  de dosare 
la sfârşitul 
perioadei 

2009 22.463 24.835 20.492 6.268 

2010 29.168 32.705 26.956 8.212 

2011 27.996 33.016 26.664 10.424 

 

Grafic, situaţia se prezintă astfel: 
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II.1.2. Volumul de activitate al tribunalului, pe secţii/ complete      
   specializate/materii. 
 

În anul 2011 tribunalul a avut de soluţionat, nediferenţiat pe materii şi grade de 

jurisdicţie, cu luarea în calcul şi a dosarelor suspendate, un număr de 11.568 dosare în 

scădere cu 1.293 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 12.937 şi 

în creştere cu 2.583 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 8.985 

dosare, procentual, scăderea a fost de 11,17% iar creşterea de 22,32%. 
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Sinoptic volumul dosarelor de soluţionat la nivelul tribunalului, în anul 2011 se 

prezintă astfel, comparativ cu anii 2009 şi 2010. 

 

ANUL Volumul dos. de soluţionat cu dos. 
suspendate 

Volumul dos.de 
soluţionat fără dos. 

suspendate. 
2009 8.985 5.116 

2010 12.937 11.241 

2011 11.568 9.070 

 

Grafic, situaţia se prezintă astfel: 
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Volumul de activitate al tribunalului, fără dosare suspendate, nediferenţiat pe 

materii şi grade de jurisdicţie se prezintă astfel: 

 

ANUL Stoc 
la 

începutul 
perioadei 

Nr.dos.nou 
înregistrate 

Nr.dos.de 
soluţionat 

Nr.dos. 
soluţionate 

Stoc la 
sfârşitul 
perioadei 

Dosare 
suspendate 

2009 1.113 5.097 5.116 4.468 1.742 1.094 

2010 1.742 11.195 11.124 9.856 3.081 1.696 

2011 3.081 8.479 9.070 7.294 4.266 2.498 
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Grafic, situaţia se prezintă astfel: 
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Datele statistice privind volumul de activitate al tribunalului pentru anul 2011, 

au fost influenţate mai semnificativ de unele reglementări legislative precum Legea 

nr.202/2010, îndeosebi în materie penală la nivelul competenţelor, Legea nr.118/2010 

privind diminuarea drepturilor salariale şi O.U.G. 50/2008 în vigoare până la apariţia 

Legii nr.9/2012. 

De asemenea, influenţă a avut şi Decizia Curţii de Justiţie a Comunităţilor 

Europene privind compatibilitatea disp.O.U.G. nr.50/2008 cu dreptul comunitar. 

Se impune a fi precizat că datele statistice nu reflectă fidel întregul volum de 

activitate al tribunalului, întrucât activitatea desfăşurată în materia insolvenţei, se 

regăseşte doar parţial, nefiind evidenţiată activitatea ulterioară deschiderii procedurii 

arătate, care impune un efort considerabil din partea judecătorilor sindici, atât datorită 

duratei acestei proceduri cât şi a numărului de hotărâri pronunţate în rezolvarea 

cererilor incidente apărute. 

La nivelul volumului de dosare înregistrate: 

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

creştere de la 5.097 dosare  cât a fost în anul 2009 la 9.070 câte au fost în anul de 



 13 

referinţă şi o scădere de  2.125 dosare din acest an, faţă de anul 2010, procentual 

creşterea fiind de  43% iar scăderea de 18,99%. 

      Se impune a fi precizat că, fluctuaţiile s-au înregistrat la toate secţiile, 

constând în creştere la nivelul secţiei a II-a  civilă, de contencios administrativ şi 

fiscal şi în scădere la secţiile a I-a civilă şi secţia penală, mai semnificativ la secţia a 

I-a civilă. 

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

situaţia se prezintă astfel: 

   -la Secţia  a-I-a civilă  au fost înregistrate în anul 2011 un număr de 2.980 

dosare în creştere  cu 1.331 dosare faţă de anul 2009 când numărul acestor dosare a 

fost de 1.649 şi în scădere  cu un număr de 3.033 dosare faţă de anul 2010 când 

numărul dosarelor a fost de  6.013 dosare, procentual creşterea faţă de anul 2009 a 

fost de 44,67%, iar scăderea faţă de anul 2010 a fost de 50,45%. 

   -la Secţia a II-a civilă, comercială de contencios administrativ şi fiscal au 

fost înregistrate în anul 2011  un nr. de 4.715 dosare, în creştere faţă de anul 2009 cu 

2.008 dosare când numărul acestor dosare a fost de 2.707 dosare şi în creştere cu 360 

dosare faţă de anul 2010, când numărul dosarelor a fost de 4.355 dosare, procentual 

creşterile fiind de  42,59% faţă de anul 2009 şi de 7,36% faţă de anul 2010. 

    -la Secţia penală au fost înregistrate în anul 2011 un număr de 784 dosare, 

în creştere cu  43 dosare faţă de anul 2009 când numărul acestor dosare a fost de 741 

dosare şi în scădere  faţă de anul 2010 cu 43 de dosare când numărul dosarelor a fost 

de  827 dosare, procentual creşterea fiind de 5,49% iar scăderea de 5,2%. 

 

-diferenţiat pe secţii, materii şi diferenţiat pe grade de jurisdicţie situaţia 

se prezintă astfel: 

-la Secţia a I-a civilă în anul 2011 au fost înregistrate: 

 - în fond, un număr de 2.450 dosare comparativ cu anul 2010 şi 2009 

când numărul acestor dosare a fost de 5.466 dosare în anul 2010 şi de 1.088 dosare în 

anul 2009, rezultând o creştere faţă de anul 2009 cu 1.362 dosare, procentual 

creşterea fiind de 55,60%, şi o scădere faţă de anul 2010 cu 3.016 dosare, procentual 

scăderea fiind  de 55,18%. 
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 - în apel, un număr de 99 dosare scăderea  faţă de anul 2010 când a fost 

un număr de 108 dosare, fiind de 9 dosare procentual de 9,4%, şi tot în scădere cu 59 

dosare faţă de anul 2009, când au fost un număr de 158 dosare procentual de 47,4%. 

 - în recurs,  un număr de 431 dosare în scădere  faţă de anul 2010 când a 

fost  439 dosare şi în creştere cu 164 dosare faţă de anul 2009 când a fost 267 dosare, 

procentual scăderea fiind  de 1,9% iar creşterea de 38,06%. 

 

-la Secţia a II-a civilă, comercială de contencios administrativ şi fiscal în 

anul 2011 au fost înregistrate: 

 - în fond, un număr de 3.990 dosare, în creştere cu 278 dosare faţă de 

anul 2010 când a fost un număr de 3.172 dosare, procentual creşterea  a fost  de 7% şi 

tot în creştere cu 2.115 dosare faţă de anul 2009 când a fost un număr de 1.875 

dosare, procentual creşterea fiind de 53,01%. 

 - în apel,  un număr de 17 dosare, în creştere cu 6 dosare faţă de anul 

2010, când numărul dosarelor a fost de 11 dosare procentual creşterea fiind de 34,3% 

şi tot în creştere cu 10 dosare faţă de anul 2009 când a fost un număr de 7 dosare, 

procentual creşterea fiind de 58,83%. 

 -în recurs, un număr de 718 dosare, în creştere  cu 86 dosare faţă de anul 

2010, când numărul a fost de 632 dosare, procentul de creştere fiind  de 12% şi în 

scădere faţă de anul 2009 cu 107 dosare, procentual scăderea reprezentând 83%. 

-la secţia penală  în anul 2011 au fost înregistrate: 

- în fond, un număr de 476 dosare în creştere cu 74 dosare  faţă de anul 2010, 

când au fost un număr de 402 dosare, procentual creşterea fiind de  15,55% şi tot în 

creştere  cu 167 dosare faţă de anul 2009 când au fost un număr de 309 dosare, 

procentual creşterea fiind de 35,09%. 

- în apel, un număr de 16 dosare, în scădere semnificativă cu 142 dosare faţă 

de anul 2010 când a fost un număr de 158 dosare şi tot în scădere semnificativă cu 

118 dosare faţă de anul 2009 când a fost un număr de 134 dosare, procentual 

scăderile fiind de 90,88% şi respectiv 89,06%. 

- în recurs,  un număr de 292 dosare, în creştere cu 25 dosare faţă de anul 2010 

când a fost un număr de 267 dosare, procentual creşterea fiind de 8,57 % şi în scădere 
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cu 6 dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost de  298 dosare, procentual scăderea 

fiind de 2,02%. 

La nivelul volumului dosarelor de soluţionat: 

- nediferenţiat pe secţii materii şi grade de jurisdicţie situaţia se prezintă 

astfel: 

- Secţia a-I-a civilă, a avut în anul 2011 de soluţionat, un număr de 3.253 

dosare, în scădere cu 3.147 dosare faţă de anul 2010 când numărul a fost de 6.400 

dosare, procentual scăderea fiind de  49,18% şi în creştere semnificativă cu 1.977 

dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost de  1.276 dosare, procentual creşterea 

fiind de 60,70%.  

Volumul dosarelor de soluţionat nediferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie 

incluzând şi dosarele  suspendate, a fost în anul 2011 de 4.027 dosare, în scădere faţă 

de anul 2010 cu 2.925 dosare când au fost 6.952 dosare şi în creştere cu  3.130 dosare 

faţă de anul 2009 când au fost 879 dosare, procentual scăderea fiind de 42,07% iar 

creşterea  de 77,72%. 

Sinoptic volumul arătat al volumului de dosare fără includerea celor 

suspendate, comparativ cu cel cu includerea dosarelor suspendate, se prezintă astfel: 

 

 

ANUL Volumul dos. de soluţionat cu dos. 
suspendate 

Volumul dos.de soluţionat 
fără dos. suspendate. 

2009 879 698 

2010 6.952 6.400 

2011 4.027 3.253 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

Grafic, situaţia se prezintă astfel: 
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- Secţia a II- civil ă, comercială, de contencios administrativ şi fiscal, a avut 

de soluţionat în anul 2011 fără dosare suspendate un număr de 4.877 dosare, în 

creştere cu 962 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 3.915 

dosare, şi tot în creştere cu 1.882 dosare faţă de anul, 2009 când numărul dosarelor a 

fost de 2.995 dosare, procentual creşterile fiind de 19,73% şi respectiv de 38,59%. 

Volumul dosarelor de soluţionat, incluzând şi dosarele  suspendate, a fost în 

anul 2011 de 6.601 dosare, în creştere cu 1.582 dosare faţă de anul 2010 când a fost 

de 5.019 dosare şi în creştere cu 5.149 dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost 

de 23,96% şi respectiv de 78%. 

Sinoptic volumul arătat al volumului de dosare fără includerea celor 

suspendate, comparativ cu cel cu includerea dosarelor suspendate, se prezintă astfel: 

 

ANUL Volumul dos. de soluţionat cu dos. 
suspendate 

Volumul dos.de soluţionat 
fără dos. suspendate. 

2009 1.452 1.362 

2010 5.019 3.915 

2011 6.601 4.877 
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Grafic, situaţia se prezintă astfel: 
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- Secţia penală, a avut de soluţionat în anul 2011 un număr de 940 dosare, în 

creştere  cu 14 dosare faţă de anul 2010 când numărul a fost de 926 dosare şi tot în 

creştere  cu 95 de dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost de  845 dosare, 

procentual creşterile au fost de 1,49% şi respectiv de 10,11%. 

 
ANUL 

 
Volumul dosarelor de soluţionat 

2009 940 
2010 926 
2011 845 

 

Grafic, situaţia se prezintă astfel: 

940 926
845

0

200

400

600

800

1000

2009 2010 2011

EVOLUŢIA VOLUMULUI DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI
- SECŢIA PENALĂ -

Volumul dos. de solu ţionat

 

 



 18 

- diferenţiat pe secţii, materii şi grade de jurisdicţie situaţia se prezintă astfel: 

- La Secţia a I-a  civilă: 

- în fond, au fost de soluţionat în anul 2011 un număr de 2.667 dosare, în 

scădere semnificativă cu 3.160 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a 

fost de  5.827  şi în creştere  cu 2.036 dosare faţă de anul 2009 când numărul 

dosarelor a fost de 631 dosare, procentual scăderea faţă de anul 2010 fiind de 54,24% 

iar creşterea faţă de anul 2009 de 76,35%. 

-în apel,  au fost de soluţionat în anul 2011, un număr de 121 dosare, în 

scădere cu 14 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 135 dosare şi 

tot în scădere cu 27 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 148 

dosare, procentual scăderea faţă de anul 2010 a fost de 10,38% iar faţă de anul 2009 

de 18,25%. 

-în recurs, au fost de soluţionat în anul 2011 un număr de 465 dosare, în 

creştere  cu 27 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 438 dosare 

şi în scădere cu 32 dosare faţă de anul 2009, când numărul dosarelor a fost de 497, 

procentual creşterea faţă de anul 2010 fiind de 5,81% iar scăderea faţă de anul 2009 

de 11,88%. 

- la Secţia a II-a civilă, comercială, de contencios administrativ şi fiscal  situaţia 

se prezintă astfel: 

-în fond, în anul 2011 au fost de soluţionat 4.083 dosare, în creştere  cu 868 

dosare faţă de  anul 2010 când numărul a fost de 3.215 dosare şi tot în creştere dar 

semnificativă cu 1.969 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 

2.114, procentual creşterile fiind de 21,26% faţă de  anul 2010 şi de 48,23% faţă de 

anul 2009. 

 

-în apel, în anul 2011 au fost de soluţionat 19 dosare, în creştere cu 6 dosare 

faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 13 şi tot în creştere cu 12 dosare 

faţă de anul 2009, când numărul dosarelor a fost de 7, procentual creşterile  fiind de 

31,58% faţă de 2010 şi 63,16% faţă de 2009. 

- în recurs, în anul 2011 au fost de soluţionat un număr de 777 dosare, în 

creştere cu 90 dosare faţă de anul 2010 când, numărul dosarelor a fost de 687 şi în 

scădere cu 97 dosare faţă de anul 2009, când numărul dosarelor a fost de 874, 



 19 

procentual creşterea faţă de anul 2010 fiind de 11,59%, în scădere faţă de anul 2009 

de 11,10%.  

- la Secţia penală, au fost de soluţionat în anul 2011: 

- în fond, un număr de 539 dosare în creştere  cu 69 dosare faţă de anul 2010 

când numărul dosarelor a fost de 470 şi în creştere mai semnificativă cu 166 dosare 

faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 373 , procentual creşterile au fost 

de 12,81% faţă de anul 2010 şi de 30,80% faţă de anul 2009.  

- în apel, un număr de 77 dosare în scădere  mai semnificativă cu 116 dosare 

faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 193 şi cu 89 de dosare faţă de anul 

2009 când numărul dosarelor a fost de 166, procentual scăderile fiind  de 53,62% faţă 

de anul 2009.     

- în recurs, un număr de 324 dosare,  în creştere cu 61 dosare faţă de anul 

2010, când numărul dosarelor a fost de 263 şi tot în creştere cu 21 dosare faţă de anul 

2009 când numărul dosarelor a fost de 303, procentual creşterile fiind de 18,93% faţă 

de anul 2010 şi de  6,49% faţă de anul 2009.  

 

La volumul dosarelor soluţionate în anul 2011, situaţia se prezintă astfel: 

 - nediferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie, se constată că au fost 

soluţionate  un număr de 7.294 dosare, în scădere cu 2.562 dosare faţă de anul 2010 

când numărul dosarelor a fost de  9.856,  şi în  creştere cu 2.826 faţă de  anul 2009 

când numărul dosarelor a fost de  4.468 dosare, procentual scăderea a fost de  26% iar 

creşterea de 54,67%. 

 - diferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie,  volumul de dosare 

soluţionate în anul 2011, se prezintă astfel: 

      - Secţia a I-a civilă, a soluţionat:    

 - în fond,  un număr de 2.294 dosare în scădere cu 3.089 dosare faţă de anul 

2010 când numărul dosarelor a fost de 5.383 dosare  şi în creştere  cu 1.785 dosare 

faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 509 dosare.  

 - în apel, un număr de 99 dosare în scădere cu 16 dosare faţă de anul 2010 

când numărul a fost de 115 dosare şi tot în scădere  cu 33 dosare faţă de anul 2009 

când numărul a fost de 131 dosare, procentual scăderile au fost de  3,92% şi respectiv 

de 24,43%.     
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 - în recurs, un număr de  418 dosare în creştere nesemnificativă cu 11 dosare 

faţă de  anul 2010 când numărul a fost de 407 dosare şi în scădere cu 62 dosare faţă 

de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de  480 dosare, procentual creşterea a fost 

de 2,64% iar scăderea de 12,92%. 

     -Secţia a II-civil ă, comercială de contencios, administrativ şi fiscal a 

soluţionat: 

 - în fond, un număr de 3.019 dosare în creştere  cu 431 dosare faţă de anul 

2010 când numărul a fost de 2.588 dosare şi tot în creştere cu  1.184 dosare faţă de 

anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 1.835 dosare, procentual creşterile a fost 

de 14,28% faţă de  anul 2010 şi de 39,22%. 

 Este de evidenţiat că, creşterea dosarelor soluţionate a fost influenţată 

semnificativ de numărul dosarelor soluţionate în contencios administrativ care au fost 

în număr de 1.480, 49,22% din totalul dosarelor soluţionate în fond. 

 - în apel,  un număr de  17 dosare în creştere cu 4 dosare faţă de anul 2010 

când numărul a fost de 13 dosare şi tot în creştere cu 12 dosare faţă de anul 2009 

când numărul a fost de 5 dosare, procentual creşterile fiind de 23,5% şi respectiv de 

70,58%.   

 - în recurs,  un număr de 624 dosare în creştere cu 82 dosare faţă de anul 2010 

când numărul a fost de 524 dosare şi în scădere cu 144 dosare faţă de anul 2009 când 

numărul dosarelor a fost de 768, procentual creşterea faţă de  anul 2010 a fost de 

13,14% iar scăderea faţă de anul 2009 a fost de 23,07%. 

     Secţia penală  a soluţionat: 

- în fond, un număr de 464 dosare în creştere cu 48 de dosare faţă de  anul 

2010 când numărul a fost de 416 dosare şi tot în creştere  dar semnificativ cu 158 de 

dosare faţă de anul 2010 când numărul a fost de 306 dosare, procentual creşterile 

fiind de 10,3% şi respectiv 34,05%. 

- în apel, un număr de 74 dosare în scădere  cu 70 de dosare faţă de anul 2010 

când numărul dosarelor a fost de 144 dosare şi tot în scădere  cu 57 dosare faţă de 

anul 2009 când numărul dosarelor a fost de  131 dosare, procentual scăderile fiind de 

94,59% faţă de anul 2010 şi de 77,02% faţă de anul 2009. 

- în recurs un număr de 292 dosare, în creştere cu 42 dosare faţă de anul 2010 

când numărul a fost de 250 dosare şi în scădere nesemnificativă cu 11 dosare faţă de 
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anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 303, procentual creşterea a fost de 

14,38% iar scăderea  de 3,76%. 

 

La nivelul stocului de dosare la sfârşitul perioadei, se constată: 

 

 -nediferenţiat pe secţii,  materii şi grade de jurisdicţie,  existenţa unui stoc 

de 4.226 dosare în creştere faţă de anul 2010 cu 1185 dosare, procentual creşterea 

fiind de 27,77% şi tot în creştere dar semnificativă cu 2.524 dosare, procentual cu 

59,16%, faţă de anul 2009 când stocul a fost de  1.742 dosare. 

 Structurat pe perioade, se constată în anul 2011 o creştere a stocului de dosare 

atât  la vechimea între 6-12 luni, la 137 dosare faţă de anul 2010 şi cu 130 dosare faţă 

de anul 2009, procentual creşterile fiind de 77,4% şi respectiv 73,44%, cât şi la 

vechimea de peste un an, cu 85 dosare, faţă de anul 2010 şi cu 83 dosare faţă de anul 

2009, procentual creşterile fiind de 69,10% şi respectiv 67,47% în anul 2011 

vechimea dosarelor între 6-12 luni fiind de 177 dosare, iar a celor peste un an de 123 

dosare. 

 Explicaţia tuturor creşterilor pe perioade de vechime a dosarelor, pe perioade, 

se regăseşte în creşterea totală a vechimii dosarelor. 

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

 - Secţia a I-a civilă o creştere mai semnificativă la fond de la 847 dosare câte 

au fost în anul  2010 şi de la 764 câte a fost în anul 2009 la 1003 dosare în anul 2011, 

creşterile fiind de  156 dosare şi respectiv 239 dosare, procentual de 15,55% şi 

respectiv 23,82%, în restul gradelor de jurisdicţie nefiind creşteri semnificative şi de 

asemenea nu se constată existenţa unor stocuri crescute de dosare la perioadele de 

vechime între 6-12 luni şi peste un an. 

     - La  Secţia a II-civil ă, comercială de contencios, administrativ şi fiscal, se 

constată o creştere semnificativă la stocul de dosare în materia contenciosului 

administrativ, de la 1.090 dosare  cât a fost în anul 2010 la 1.985 dosare în anul 2011, 

creşterea fiind de 895 dosare, procentual creşterea fiind de 45,08%, în rest se constată 

o scădere mai semnificativă la stocul de dosare la fond comercial de la 310  cât a fost 

în anul 2010 la 189 cât a fost în anul 2011, scăderea fiind de 121 dosare, procentual 

de 39,03% şi o creştere de asemenea mai semnificativă a stocului la dosarele din 
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procedura insolvenţei de la 80 cât a fost în anul 2010 la 209 în anul 2011, creşterea 

fiind de 129 dosare, procentual 61,72%. 

 La perioadele de vechime a dosarelor, în cadrul stocului, se constată o creştere 

semnificativă  la stocul de dosare în materia contenciosului administrativ,  vechimea 

între 6-12 luni de la 12 dosare câte au fost în anul 2010 la 119 dosare în anul 2011, o 

creştere de 107 dosare, şi la vechimea de peste un an de la 7 dosare câte au fost în 

anul 2010 la 89 dosare în anul 2011, creşterea fiind de 82 dosare. 

 - La Secţia penală se constată o scădere mai semnificativă a stocului în apel de 

la 61 dosare câte au fost în anul 2010 la 3 dosare în anul 2011, iar în privinţa 

celorlalte grade de jurisdicţie, şi a perioadelor de vechime a soluţiilor nu sunt 

semnificative. 

La nivelul dosarelor suspendate. 

 

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

1.696 câte au fost în anul 2010, respectiv de la 1094 câte au fost în anul 2009 la 2.498 

dosare, creşterile fiind de 802 dosare, procentual de 32,1% faţă de anul 2010 şi de 

1.404 dosare procentual de 56,20% faţă de anul 2009. 

 -diferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie, se constată creştere mai 

semnificativă în civil fond de la 403 dosare la 630 dosare şi contencios administrativ 

şi fiscal de la 738 la 1.246 dosare. 

 Se impune a fi făcută precizarea, care priveşte toate materiile, că în numărul 

dosarelor suspendate se regăsesc în proporţie de 72,5%  dosare înregistrate la sfârşitul 

anului 2011, cu prim termen acordat în anul 2012. 

 În lipsa unei alte posibilităţi statistice şi pentru evidenţierea cu obiectivitate a 

valorii realizate a unor parametri de activitate precum  operativitatea,  s-a impus 

abordarea prezentării statistice în modul arătat. 

 Este logică, în aprecierea noastră, o asemenea abordare întrucât pentru dosarele 

înregistrate la sfârşitul anului, cu prim termen stabilit în anul 2012, întrucât,  

completele de judecată nu a avut posibilitatea intervenţiei în soluţionarea acestor 

dosare, fiind necesară respectarea regulilor de repartizare aleatorie a cauzelor şi a 

programului optim de muncă. 
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 În cadrul prezentării volumului de activitate  în cadrul Secţiei a II-a civilă, 

comercială, de contencios administrativ şi fiscal se poate arăta următoarele: 

 -în anul 2011 au fost înregistrate un număr de 1.566 dosare având ca obiect 

recuperarea taxei auto, au fost soluţionate un număr de 246 dosare în sensul admiterii, 

2 în sensul respingerii şi s-a luat act de renunţare la judecată. 

 Tot în anul 2011 au fost înregistrate un număr de 22 dosare având ca obiect 

solicitare înmatriculare auto fără taxe de poluare, din care au fost soluţionate 14, în 

sensul admiterii 6, în sensul respingerii 5 şi s-a luat act de renunţare la judecată în 3 

dosare.  

 Sinoptic volumul prezentat al secţiilor pe grade de jurisdicţie se prezintă astfel: 

 

- Pentru Secţia a I-a civilă: 

  

Gradul  
de 
jurisdic ţie 

ANUL Stoc la  
începutul 
perioadei 

Nr.dos.nou 
înregistrate 

Nr.dos. 
de  
soluţionat 

Nr.dos. 
soluţionate 

Stoc 
la sf. 
perioadei 

Dos. 
suspendate 
la sf. 
perioadei 

 2009 255 1.018 631 509 764 642 

FOND 2010 764 5.466 5.827 5.383 847 403 

 2011 847 2.450 2.667 2.294 1.003 630 

 2009 53 146 148 131 61 51 

APEL 2010 68 108 135 115 61 41 

 2011 61 99 121 99 61 39 

 2009 102 485 497 480 107 90 

RECURS 2010 107 439 438 407 139 108 

 2011 139 431 465 418 152 105 
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 Grafic volumul se prezintă astfel: 
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- Pentru Secţia penală: 

 

Gradul 
de 

jurisdic ţie 

ANUL  Stoc la 
începutul 
perioadei 

Nr.dos.nou 
înregistrate 

Nr.dos. 
de 

soluţionat 

Nr.dos. 
soluţionate 

Stoc 
la sf. 

perioadei 

Dos. 
suspendate 

la sf. 
perioadei 

 2009 74 309 373 306 77 10 

FOND 2010 77 402 470 416 63 09 

 2011 63 476 539 464 75 - 

 2009 44 134 166 131 47 12 

APEL 2010 47 158 193 144 61 12 

 2011 61 16 77 74 3 - 

 2009 20 298 306 303 15 12 

RECURS 2010 15 267 263 250 32 19 

 2011 32 292 324 292 32 - 
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Grafic volumul se prezintă astfel: 
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- Pentru  Secţia a II-civil ă, comercială de contencios, administrativ şi fiscal: 

 
Gradul 

de 
jurisdic ţie 

ANUL  Stoc la 
începutul 
perioadei 

Nr.dos.nou 
înregistrate 

Nr.dos. 
de 

soluţionat 

Nr.dos. 
soluţionate 

Stoc 
la sf. 

perioadei 

Dos. 
suspendate 

la sf. 
perioadei 

 2009 453 1.875 2.114 1.835 493 214 
FOND 2010 493 3.712 3.215 2.588 1.617 990 

 2011 1.617 3.990 4.083 3.019 2.578 1.514 
 2009 2 7 7 5 4 2 

APEL 2010 4 11 13 11 4 2 
 2011 4 17 17 10 11 4 
 2009 110 825 874 768 167 61 

RECURS 2010 167 632 687 542 257 112 
 2011 257 718 777 624 351 198 
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 Graficul se prezintă astfel: 
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Volumul de activitate al completelor specializate. 

 

 Realizarea specializării completurilor de judecată, a fost urmărită dar realizată 

doar într-o anumită măsură, neputându-se însă reuşi constituirea unor completuri 

specializate la nivelul tuturor  domeniilor ce reclamă specializare pe de o parte, iar pe 

de altă parte, neputându-se respecta sensul strict al specializării cel al Legii 

nr.304/2004, modificată şi completată. Aceasta, din lipsa numărului suficient de 

judecători raportat la  specializările  care se impun a fi realizate. 

 În circumstanţele arătate pentru realizarea unui echilibru a încărcăturii de 

activitate a completelor de judecată în cadrul secţiilor, precum şi pentru nevoia 

constituirii unor completuri specializate în judecata unor litigii ce au înregistrat un 

volum semnificativ, la propunerea colegiului de conducere a instanţei au fost 

înfiinţate prin Hotărârea nr.302/2008 ş respectiv 1259/2010 a C.S.M., un număr de 6 
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complete la Secţia a I-a civilă în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale, 

aici s-a avut în vedere şi modificările aduse prin Legea nr.202/2010 privind 

compunerea completurilor în această materie, iar prin Hotărârea nr.280/2011 a 

C.S.M, la Secţia a II-a civilă, comercială, de contencios administrativ şi fiscal un 

număr de 3 completuri în materie comercială şi 3 completuri în materia  

contenciosului administrativ şi fiscal, constituirea acestor completuri fiind influenţată 

şi de detaşarea  la Ministerul Justiţiei a d-ului judecător Puţura Ovidiu. 

 Se mai impune a fi precizat că încă din anul 2006 prin hotărâre a colegiului de 

conducere al instanţei, au fost stabilite două completuri pentru judecata cauzelor al 

căror obiect este vizat de Legea nr.272/2004 şi 273/2004 (protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi adopţia). 

 

La nivelul completelor specializate în litigii de muncă şi asigurări sociale,  

situaţia se prezintă astfel pentru anul 2011 comparativ  cu anul 2010. 

 - la numărul de dosare înregistrate se constată o scădere  de 2.951 dosare de 

la 5.218 dosare câte au fost în anul 2010 la 2.267 înregistrate în anul 2011, procentual 

scăderea fiind de  56,53%. 

 - la numărul dosarelor de soluţionat s-a înregistrat o scădere  de la 5.536 

dosare la 2.417 dosare, în anul de referinţă, scăderea fiind de 3.119 dosare, procentual 

de 56,34%. 

 - la numărul dosarelor soluţionate, s-a înregistrat o scădere  de la 4.783 

dosare cât a fost în anul 2010 la 2.073 dosare în anul de referinţă, scăderea  

reprezentând 56,65%. 

 La nivelul completelor de contencios administrativ şi fiscal  situaţia pe anul 

2011 se prezintă astfel: 

 - în anul 2011 au fost înregistrate un număr de  2.737 dosare, au fost de 

soluţionat un număr de 2.417 dosare, din care stocul fără suspendate reprezintă 150 

dosare şi au fost soluţionate un număr de 2.073 dosare. 

 Este de precizat că în anul 2010 nu existau completuri specializate în materia 

contenciosului administrativ şi fiscal, de maniera celor din anul 2011, judecătorii 

fostei secţii comerciale, de contencios administrativ şi fiscal, intrând în compunerea 

tuturor completurilor ce vizau competenţele secţiei. 
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 La nivelul completului de minori şi familiei  în anul 2011 au fost 

înregistrate un număr de 167 dosare, de soluţionat au fost un număr de  179 dosare 

şi au fost soluţionate un număr de 165 dosare. 

 La toate cele trei paliere se constată faţă de anul 2009 o uşoară creştere, 

respectiv cu 26 dosare la cele intrate, cu 25 dosare la cele de soluţionat şi cu 31 

dosare la cele soluţionate, iar faţă de anul 2010  o uşoară creştere cu  14 dosare la cele 

intrate, cu 12 dosare la cele de soluţionat şi cu 16 dosare la cele soluţionate. 

 

 

II.1.3 VOLUMUL DE ACTIVITATE AL JUDEC ĂTORIILOR 

 

 La nivelul tuturor judecătoriilor, din circumscripţia tribunalului, nediferenţiat 

pe materii datele statistice evidenţiază pentru anul 2011: 

 - la volumul dosarelor nou înregistrate un număr de 19.517 dosare, ceea ce 

semnifică o creştere de 2.151 dosare faţă de anul  2009 când numărul acestor dosare a 

fost de 17.366 şi o creştere  de 1.544 dosare faţă de anul 2010  când numărul 

dosarelor a fost de 17.973, procentual creşterile fiind  de 11,02% faţă de anul 2009 şi 

de 7,91% faţă de anul 2010. 

 - la volumul dosarelor de soluţionat  un număr de 23.946 dosare, ceea ce 

semnifică o creştere de 4.227 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost 

de 19.719  şi o creştere de 2.482 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a 

fost de 21.464 dosare, procentual creşterile fiind de 17,65% şi respectiv de 10,36%. 

 - la volumul dosarelor soluţionate un număr de 19.370 dosare, ceea ce 

semnifică o creştere de 3.346 dosare faţă de anul 2009, când numărul dosarelor a fost 

de 16.024 dosare şi o creştere  de 2.270 dosare faţă de anul 2010 când numărul 

dosarelor a fost de 17.100 dosare, procentual creşterile fiind de  17,27% şi respectiv 

de 11,71%. 

 - în privin ţa stocului de dosare în anul 2011 stocul la sfârşitul perioadei, 

cumulat la toate cele trei judecătorii a fost de 7.490 dosare, în creştere cu 1.020 

dosare faţă de anul 2009, când stocul a fost de 6.470 dosare şi o creştere de 147 

dosare, faţă de anul 2010 când stocul a fost de 7.343 dosare, procentual creşterile 

fiind de 13,61 % şi respectiv de 1,96%. 
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 Explicaţia creşterilor se regăseşte în volumul crescut al dosarelor nou 

înregistrate precum şi în dificultăţile întâmpinate în efectuarea expertizelor 

topografice. 

 

 La nivelul fiecărei judecătorii datele statistice evidenţiază pentru anul 

2011: 

JUDECĂTORIA BISTRI ŢA 

 

 -nediferenţiat pe materii: 

  - volumul dosarelor înregistrate a fost de 13.761 dosare, ceea ce 

semnifică o creştere  de 2.115 dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost de  

11.646 dosare şi o creştere de  1.890 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor 

a fost de 11.870, procentual creşterile fiind de 15,36% şi respectiv de 13,73%. 

  - volumul dosarelor de soluţionat  a fost de 15.680, în creştere cu 2.347 

dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 13.333 şi în creştere cu 

1.164 dosare  faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 14.516, procentual 

creşterile fiind de 14,96% şi respectiv 7,42%. 

  - volumul dosarelor soluţionate a fost de 12.949 dosare, în creştere cu 

2.113 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 10.836 ş în creştere 

cu 1.190 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 11.759, 

procentual creşterile fiind de 16,31% şi respectiv de 9,18%. 

  - pe fondul creşterii volumului de dosare nou înregistrate şi al 

dificultăţilor în realizarea expertizelor topografice, a crescut şi stocul de dosare care 

la sfârşitul anului 2011 a fost de 4.966 dosare în creştere cu 923 dosare faţă de anul 

2009 când numărul a fost de 4.043 şi tot în creştere cu 812 dosare faţă de anul 2010 

când numărul dosarelor a fost de  4.154, procentual creşterile fiind de 18,58% şi 

respectiv de 16,35%. 

 -diferenţiat pe materii: 

  - în civil: 

-  au fost înregistrate un număr de 11.785 dosare, în creştere cu 1.794 

dosare faţă de anul 2009, când numărul  a fost de  9.991 şi în creştere  cu 1.558 
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dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 10.227, procentual 

creşterile fiind de 15,22% şi respectiv de 13,22%. 

- au fost de soluţionat, fără dosare suspendate un număr de 13.419 

dosare, în creştere cu 1.970 dosare faţă de anul 2009 când  numărul  a fost de 

11.449 dosare şi în creştere cu  930 dosare faţă de anul 2010, când au fost 

12.489 dosare procentual creşterea fiind de 14,68% şi respectiv de 6,93%, iar 

cu dosare suspendate au fost de soluţionat 15.654 dosare. 

- au fost soluţionate un număr de 10.988 dosare, în creştere cu 1.763 

dosare faţă de anul 2009 când au fost 9.225 dosare şi în creştere cu 971 dosare 

faţă de anul 2010 când au fost 10.017 dosare, procentual creşterile fiind de 

16,04% şi respectiv de 8,83%. 

- la nivelul stocului de dosare se constată, urmare a creşterii volumului 

de dosare nou intrate, o creştere a acestuia la 4.666 dosare, faţă de 3.659  cât a 

fost în anul 2009 şi faţă de 3.869 cât a fost în anul  2010. 

Se constată că pe fondul creşterii volumului de dosare nou înregistrate a 

scăzut faţă de anul 2010, numărul dosarelor cu vechime de peste un an de la 

706 la 663 dosare ceea ce semnifică preocuparea judecătorilor pentru 

soluţionarea dosarelor. 

- în penal: 

 - la volumul dosarelor înregistrate se constată un număr de 

1.976 dosare, în creştere cu 321 dosare faţă de anul 2009, şi cu 333 dosare faţă 

de anul 2010, procentual creşterile fiind de 16,24% şi respectiv de 16,85%. 

 - la volumul dosarelor de soluţionat, se constată un număr de 

2.261 dosare, în creştere cu 377 dosare faţă de anul 2009 şi cu 234 dosare, 

procentual creşterile fiind de 16,67% şi respectiv de 10,34%. 

 -la volumul dosarelor soluţionate se constată  un număr de 1.961 

dosare, şi în creştere cu 350 dosare faţă de anul 2009 şi cu 219 dosare faţă de 

anul 2010, procentual creşterile fiind de 17,84% şi respectiv de 11,16%. 

 -în privin ţa stocului de dosare se constată un număr de 300 

dosare în scădere cu 84 faţă de anul 2009 şi în creştere cu 15 dosare faţă de 

anul 2010, iar în cadrul stocului o scădere a dosarelor cu o vechime mai mare 

de un an cu 36 dosare faţă de anul 2009 şi cu 6 dosare faţă de anul 2010. 
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JUDECĂTORIA BECLEAN 

 

 -nediferenţiat pe materii se constată că în anul 2011: 

 -la volumul dosarelor înregistrate, numărul dosarelor a fost de 2.252 

dosare, în creştere cu 172 dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost de 

2.080 şi în scădere cu 338 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a 

fost de 2.590, procentual creşterea este de 7,63% şi scăderea de 15%. 

 -la volumul dosarelor de soluţionat, numărul dosarelor a fost de 3.041 

dosare, în creştere cu 532 dosare faţă de anul 2009 când numărul a fost de 

2.509 dosare şi în creştere cu 68 dosare faţă de anul 2010 când numărul 

dosarelor a fost de 2.973 dosare, procentual creşterile fiind de 17,49% şi 

respectiv de 2,23%. 

 -la volumul dosarelor soluţionate, numărul dosarelor a fost de 2.541 

dosare în creştere cu 515 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a 

fost de 2.026 şi în uşoară scădere cu 49 dosare faţă de anul 2010 când numărul 

dosarelor a fost de 2.590, procentual creşterea reprezintă 20,26% şi scăderea de 

1,92 dosare. 

 - la nivelul stocului de dosare se înregistrează un număr de 741 dosare 

în scădere semnificativă faţă de anul 2009 şi 2010 cu 339 dosare, iar în cadrul 

stocului se constată o creştere semnificativă a dosarelor cu vechime de peste un 

an la 160 dosare faţă de 19 dosare câte au fost în anul 2010, procentual 

creşterea fiind de 86,42%. 

 - diferenţiat pe materii: 

  - în civil: 

  -la dosarele nou înregistrate numărul a fost de 2.086 dosare, în scădere 

cu 190 dosare faţă de anul 2010 şi în creştere cu 528 dosare faţă de anul 2009, 

procentual scăderea a fost de 25,31%. 

 



 32 

  -la dosarele de soluţionat numărul a fost de 2.832 dosare, în creştere cu 

599 faţă de anul 2009 şi în creştere cu 72 dosare faţă de anul 2010, procentual 

creşterile au fost de 21,15% şi respectiv de 2,54%. 

  - la dosarele soluţionate numărul a fost de 2.368  în creştere cu 570 

dosare faţă de anul 2009 şi în uşoară scădere cu 52 dosare faţă de anul 2010, 

procentul creşterii fiind de 24,07% iar scăderea de 2,19%. 

  - în privin ţa stocului de dosare se constată un număr de 755 dosare în 

scădere cu 277 dosare faţă de anul 2009 şi tot în scădere cu 282  dosare faţă de anul 

2010, iar în cadrul stocului o creştere a dosarelor cu vechimea de un an la 160 dosare 

de la 17 câte au fost în anul 2010 şi în uşoară scădere cu 9 dosare faţă de anul 2009. 

  -în penal: 

  -la numărul de dosare înregistrate se constată un număr de 166 dosare, 

în scădere cu 17 dosare faţă de anul 2009 şi în creştere cu un dosare faţă de anul 

2010. 

  - la numărul de dosare de soluţionat se constată un număr de 209 

dosare în scădere cu 67 dosare faţă de anul 2009 şi cu 4 dosare faţă de anul 2010. 

  - la numărul dosarelor soluţionate se constată un număr de 173 dosare, 

în scădere cu 55 dosare faţă de anul 2009 şi în creştere cu 3 dosare faţă de anul 2010. 

  - în ce priveşte stocul de dosare se constată un număr de 36 dosare, în 

scădere cu 12 dosare faţă de anul 2009 şi în scădere  cu 7 dosare faţă de anul 2010. 

 

JUDECĂTORIA NĂSĂUD 

 

 - nediferenţiat pe materii,  

 - la volumul de dosare înregistrate numărul dosarelor a fost de 3.504 

dosare în scădere cu 136 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a 

fost de 3.640 şi tot în scădere  dar nesemnificativă cu 9 dosare faţă de anul 

2010 când numărul dosarelor a fost de 3.513, procentual scăderile au fost de 

3,88% şi respectiv 0,25%. 

 - la volumul dosarelor de soluţionat numărul dosarelor  fără cele 

suspendate a fost de 5.225, în creştere semnificativă, cu 1.348 dosare faţă de 

anul 2009 când numărul dosarelor  a fost de 3.877 şi tot în creştere cu 1.250 
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dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 3.975 , procentual 

creşterile fiind de 25,79% şi respectiv de 23,92%, iar volumul de soluţionat cu 

dosarele suspendate a fost de 5.613 dosare. 

 - la volumul dosarelor soluţionate numărul dosarelor a fost de 3.880, în 

creştere cu 718 dosare faţă de anul 2009 când numărul dosarelor a fost de 

3.162 dosare, şi tot în creştere cu 1.129 faţă de anul 2010 când numărul 

dosarelor a fost de 2.751, procentual creşterile fiind de 18,50% şi respectiv 

29,09%. 

 - în privin ţa stocului de dosare, care a influenţat numărul de dosare de 

soluţionat, se constată că la sfârşitul anului există un număr de dosare de 1.733 

în creştere cu 643 dosare atât faţă de anul 2009 cât şi faţă de anul 2010, 

procentual creşterea fiind de 37,10. 

 În cadrul stocului, dosarele cu vechime de peste un an sunt în număr de 

474, procentual aceste dosare reprezintă din stoc 27,35%. 

 - în privin ţa dosarelor suspendate,  se constată că la sfârşitul anului 

erau 388 dosare în scădere semnificativă faţă de  anii anteriori, respectiv cu 

244 faţă de  anul 2009 şi cu 4.970 dosare. 

 Explicaţia acestei scăderi este în faptul că dosarele înregistrate la 

sfârşitul anului cu prim termen de judecată în anul 2012, nu se regăsesc în 

numărul dosarelor suspendate. 

 

 -diferenţiat pe materii: 

 -în civil: 

  - la volumul dosarelor nou înregistrate, se constată un număr de 

3.264 dosare, în scădere cu 128 dosare faţă de anul 2009 şi în scădere cu 34 

dosare faţă de anul 2010, procentual scăderile fiind de 3,92% şi respectiv de 

1,04%. 

  - la volumul dosarelor de soluţionat,  fără dosare suspendate, se 

constată un număr de 4.848 dosare, în creştere cu 1.256 dosare faţă de anul 

2009 şi în creştere cu 1.187 dosare faţă de anul 2010, procentual creşterile fiind 

de 25,90% şi respectiv de 24,48% iar cu dosarele suspendate volumul  

dosarelor de soluţionat a fost de 5.236 dosare. 
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 - la volumul dosarelor soluţionate, se constată un număr de 3.596 

dosare, în creştere semnificativă cu 619 dosare faţă de anul 2009 şi tot în 

creştere cu 1.021 dosare, faţă de anul 2010, procentual creşterile fiind  de 

17,23% şi 28,39% faţă de anul 2010. 

 - în privin ţa stocului de dosare înregistrate la sfârşitul perioadei se 

constată un număr de 1.640 dosare în scădere cu 331 dosare faţă de anul 2009 

cu 393 dosare, procentual scăderea reprezintă 20,14% şi creşterea reprezintă 

23,96%. 

 - în penal: 

 - la volumul dosarelor nou înregistrate, se constată un număr de 239 

dosare în scădere cu 8 dosare faţă de anul 2009 şi în creştere  cu 25 dosare faţă 

de anul 2010. 

 - la volumul dosarelor de soluţionat , se constată un număr de 377 

dosare, în scădere cu 8 dosare faţă de anul 2009 şi în creştere cu 63 dosare faţă 

de anul 2010. 

 - la volumul dosarelor soluţionate, se constată un număr de 284 dosare, 

în creştere  cu 99 dosare faţă de aul 2009 şi tot în creştere  cu 108 doare faţă de 

anul 2010. 

 - la stocul de dosare, se constată un număr de 93 dosare, în scădere cu 7 

dosare faţă de anul 2009 şi în scădere cu 45 dosare faţă de anul 2010.  

 În cadrul stocului se constată un număr de 26 dosare mai vechi de un an, 

în scădere cu 10 dosare faţă de anul 2010 şi în creştere cu 8 dosare faţă de anul 

2010. 

  

 II.2. ÎNCĂRCĂTURA  PE  JUDECĂTOR 

 II.2.1.Încărcătura pe judecător la tribunal 

 

Încărcătura de activitate pe judecător se impune a f analizată şi apreciată prin 

particularităţile volumului de activitate, la nivelul fiecărei instanţe, secţii, completuri 

specializate şi prin prisma specificului determinat  de competenţe şi a numărului 

efectiv de judecători ce au desfăşurat activitate de judecată. 



 35 

 La nivelul  judecătorilor sindici se impune  a fi evidenţiat faptul că în materia 

insolvenţei, după deschiderea procedurii, se pronunţă hotărâri care nu sunt  

evidenţiate statistic, din lipsa formării dosarelor asociate. 

    Se pot exemplifica, în acest sens, hotărârile pronunţate pentru: 

 -confirmarea sau infirmarea planului de reorganizare; 

 -trecerea dintr-o procedură în alta, respectiv din procedura insolvenţei în    cea 

a falimentului. 

 De asemenea se impune a fi analizată încărcătura de activitate şi prin prisma 

compunerii completurilor de judecată în apel şi recurs, efortul fiecărui judecător 

regăsindu-se în soluţionarea fiecărui dosar. 

 Din perspectiva unui  asemenea reper volumul cauzelor de soluţionat în raport 

de care se evidenţiază încărcătura pe judecător se prezintă pentru anul 2011 astfel: 

 

 -pentru tribunal un volum de 15.566 dosare, 

 -pentru Judecătoria Bistriţa un volum de 17.915 dosare, 

 -pentru Judecătoria Beclean un volum de  3.332 dosare, 

 -pentru Judecătoria Năsăud un volum de 5.613 dosare, 

 

 Raportat la datele prezentate, încărcătura medie pe judecător la nivelul 

tribunalului şi judecătoriilor din circumscripţie a fost în anul 2011 de 1.083 dosare( 

fiind incluse şi dosarele suspendate), iar fără dosare suspendate de 951 dosare în 

scădere faţă de anul 2010 cu 179 dosare şi în creştere faţă de anul 2009 cu 106 

dosare. 

 

Diferenţiat pe instanţe încărcătura medie pe judecător se prezintă astfel: 

- La tribunal: 

-nediferenţiat pe secţii, materii  încărcătura medie pe judecător în anul 

2011 a fost de 865 dosare raportat  la nivelul dosarelor de soluţionat, cu dosarele 

suspendate şi de 647 dosare la nivelul dosarelor de soluţionat, fără dosare suspendate, 

comparativ cu anul 2010 când încărcătura medie pe judecător, cu dosare suspendate a 

fost de 1.231 dosare, iar fără dosare suspendate de 1.131 dosare şi comparativ cu anul 
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2009 când  încărcătura medie pe judecător a fost de 1.025 dosare la volumul de 

dosare de soluţionat cu dosare suspendate. 

Se constată o scădere a încărcăturii medie pe judecător faţă de anul 2010 cu 

367 dosare la volumul cu dosare suspendate şi 490 dosare la volumul fără dosare 

suspendate. 

Explicaţia constă în fluctuaţia de judecători care a determinat un număr mai 

redus de judecători cu activitate efectivă. 

  -diferenţiat pe secţii, materii: 

 - La Secţia a I-a civilă în anul 2011 a fost  o încărcătură medie pe 

judecător de 614 dosare  la volumul fără dosare suspendate faţă de anul 2010 când 

a fost de 1.058 dosare, şi o încărcătură de 761 dosare la volumul cu dosarele 

suspendate faţă de 1.155 dosare câte au fost în anul 2010. 

-La Secţia a II-a civilă comercială de contencios, administrativ şi fiscal în 

anul 2011 a fost o încărcătură medie pe judecător de 1.067 dosare la volumul fără 

dosare suspendate faţă de 1.064 câte au fost în anul 2010 şi o încărcătură medie de 

1.427 dosare la volumul  cu dosare suspendate, faţă de 1.108 dosare câte au fost în 

anul 2010. 

 -La Secţia penală,  în anul 2011 a fost o încărcătură medie pe judecător de 333 

de dosare faţă de 329 dosare cât a fost în anul 2010. 

 Cu privire la aprecierea  încărcăturii pe judecător la nivelul tribunalului, se 

impune o precizare în privinţa judecătorilor Petrişor Alexandru, Ursu Ilie şi Marian 

Nicolae, care în cursul anului 2011 au desfăşurat, fără degrevare de atribuţii de 

judecată, activitatea de evaluare profesională de execuţie şi de conducere a 

judecătorilor de la tribunal, de la Judecătoria Năsăud şi Beclean şi în parte a celor de 

la Judecătoria Bistriţa. 

 Această activitate responsabilă şi voluminoasă, a grevat în mod semnificativ 

efortul judecătorilor arătaţi, fiind o activitate de evaluare la  sfârşitul ciclului de 3 ani 

respectiv pe perioada 2008-2010.  
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 II. 2.2. LA NIVELUL JUDEC ĂTORIILOR 

  

 Încărcătura medie pe judecător se prezintă astfel: 

 

 -La Judecătoria Bistri ţa în anul 2011, ca an de referinţă, încărcătura medie la 

dosarele de soluţionat, fără suspendate a fost de 1.045 dosare în scădere cu 195 

dosare faţă de anul 2009 când media a fost de 1.240 dosare şi în scădere cui 165 

dosare şi faţă de anul 2010, iar încărcătura medie la dosarele de soluţionat  cu dosare 

suspendate a fost de 1.104 dosare, în scădere cu 142 dosare faţă de anul 2010 când a 

fost de 1.336 dosare. 

Volumul mediu pe judecător la dosarele soluţionate a fost 863 dosare în  scădere cu 

117 dosare faţă de anul 2010 când a fost de 980 dosare şi în scădere cu 40 dosare faţă 

de anul 2009 când a fost de 903 dosare. 

 

 -La Judecătoria Năsăud, încărcătura medie pe judecător al dosarele de 

soluţionat fără dosare suspendate  a fost de 1.045 dosare în creştere cu 130 dosare 

faţă de anul 2010 când a fost de 915 dosare în creştere cu 330 dosare faţă de anul 

2009 când media a fost de  715 dosare, iar încărcătura medie la dosarele de soluţionat  

cu dosarele suspendate a fost 1.528 dosare în creştere cu 308 dosare faţă de anul 2010 

când a fost de 1.215 dosare. 

 Volumul mediu la dosarele soluţionate a fost de 776 dosare, în creştere cu 88 

dosare faţă de anul 2010 când a fost de 688 dosare şi în creştere cu 101 dosare faţă de 

anul 2009 când a fost de 675 dosare. 

 

 -La Judecătoria Beclean, încărcătura medie pe judecător, la dosarele de 

soluţionat fără suspendate a fost de 1.013 dosare, în creştere cu 40 dosare faţă de anul 

2010 când a fost de 991 dosare şi în scădere cu 22 dosare faţă de anul 2009 când a 

fost de 1.035 dosare, iar încărcătura medie la dosarele de soluţionat  cu dosarele 

suspendate  a fost de 1.111 dosare, în scădere cu 112 dosare faţă de anul 2010 când a 

fost de 1.223 dosare. 
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 Volumul mediu de dosare soluţionate a fost de 847 dosare, în scădere cu 16 

dosare faţă de anul 2010 când a fost de 863 dosare şi în creştere cu 672 dosare faţă de 

anul 2009 când media încărcăturii a fost de 675 dosare. 

 Sinoptic, la nivelul judecătoriilor, încărcătura medie pe judecător la nivelul 

datelor statistice arătate se prezintă astfel: 

 

JUDECĂTORIA/  
ANUL 

Volumul dos.de 
sol.(fără 

dos.suspendate) 

Volumul dos. de sol.(cu 
dos. suspendate 

Volumul  mediu al 
dos. 

soluţionate 
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

BISTRIŢA 1.212 1.210 1.045 1352 1.336 1.194 985 980 863 
NĂSĂUD 715 915 1.045 1.292 1.215 1.123 675 688 776 

BECLEAN 836 991 1.013 1035 1.223 1.111 675 863 847 
TRIBUNALUL  584 1.131 647 640 1.231 865 319 1.025 564 

 
 

 Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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 II.3.OPERATIVITATEA PE INSTAN ŢĂ, PE COMPLETE      

SPECIALIZATE, ÎN DIFERITE MATERII ŞI PE JUDECĂTOR. 

 La nivelul instanţelor din circumscripţia tribunalului indicele de operativitate a 

fost influenţat în principal de următorii factori: 

 -dificultăţile generate de insuficienţa resurselor umane aşa cum acestea se 

regăsesc în schemele de personal aprobate, precum şi a lipsei de ocupare efectivă a 

schemelor în întregul lor. 

 -creşterea numărului de dosare. 

 -dificultăţile majore în administrarea probei  expertizei tehnico-judiciară în 

specialitatea topografie şi cadastral, în dosarele civile. 

 II.3.1.Operativitatea în general la nivelul tuturor instanţelor din 

circumscripţia    tribunalului: 

- în anul 2011, indicele de operativitate: 

-nediferenţiat pe materii  a fost de 82,43% în scădere faţă de anul 2010 când 

indicele a fost de 87,68% şi în scădere nesesizabilă  faţă de anul 2009 când indicele a 

fost de 82,52%. 

-diferenţiat pe materii: 

- în civil, indicele de operativitate a fost de  80,12% în scădere faţă de anii 

2010 şi 2009 când indicele a fost de 82,32% şi respectiv de 82,29%. 

-în penal indicele de operativitate a fost de 85,77% în creştere faţă de anii 

2010 şi 2009 când indicele a fost de 83,28% şi respectiv de 84,02%.  

Sinoptic, indicele de operativitate şi evoluţia lui în perioada 2009-2011, la 

nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia tribunalului se prezintă astfel: 

 

Indicele de 
operativitate/An

ul 

 Operativitate Evoluţia 
Indicelui 

Creştere/scădere 
  2009 2010 2011  

Nediferenţiat 
pe 

materii 

  
82,52% 

 
87,68% 

 
82,43% 

Scădere cu 0,9% 
faţă de 2009 şi de 

5,25% faţă de 2010 
Diferenţiat 

pe 
materii 

 
civil 

 
82,29% 

 
82,32% 

 
80,12% 

Scădere 2,17%, 
respectiv 2,20%. 

 penal 84,02% 83,28% 85,77% Creştere 1,75%, 
respectiv 2,49% 
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Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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Indicele de operativitate în anul 2011, distinct, la nivelul judecătoriilor şi 

al tribunalului nediferen ţiat şi diferenţiat pe materii se prezintă astfel: 

 

-nediferenţiat  pe materii la nivelul tribunalului , indicele de operativitate a 

fost de 80,42% în scădere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 87,68% şi în 

scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 87,34%, iar la nivelul judecătoriilor  

indicele a fost de 80,89% în creştere faţă de anul 2010 când a fost de 79,67% şi în 

scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 81,27%. 

-diferenţiat pe secţii, materii la nivelul  tribunalului: 

-în civil, ( Secţia a I-a + Secţia a II-a) indicele a fost de 79,51% în scădere  faţă 

de anul 2010 când indicele a fost de 87,70% şi în scădere faţă de anul 2009 când 

indicele a fost de 87,29%. 

-în penal, indicele a fost de 88,30% în creştere faţă de anul 2010 când indicele 

a fost de 87,48% şi creştere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 87,58%. 

-la nivelul celor trei judecătorii:  
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-în civil, indicele a fost de 80,35% în creştere faţă de anul 2010 când indicele a 

fost de 79,39% şi în scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 81,05%. 

-în penal, indicele a fost de 84,94% în creştere faţă de anul 2010 când indicele 

a fost de 81,7% şi în creştere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 82,79%. 

 Sinoptic prezentarea făcută a indicelui de operativitate se  înfăţişează 

astfel: 

 

 

   Indicele de  
Operativitate/ 
      Anul 

  
OPERATIVITATE 

Evoluţia 
indicelui 
 
Creştere/scădere 

   2009 2010 2011  
Tribunal civil 87,34% 87,68% 80,42% Scădere 2009 

Scădere 2010 
Nediferenţiat 
pe 
materii Judecătorii penal 81,27% 79,67% 80,99% Creştere 2010 

Scădere 2009 
civil 87,29% 87,70% 79,51% Scădere 2009 

Scădere 2010 
Tribunal 

penal 87,58% 87,48% 88,30% Creştere 2009 
Creştere 2010 

civil 81,05% 79,39% 80,33% Creştere 2010 
Scădere 2009 

Diferenţiat pe 
materii 

Judecătorii 

penal 82,79% 81,70% 84,94% Creştere 2010 
Creştere 2009 

 
Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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   II.3.2.OPERATIVITATEA LA NIVELUL TRIBUNALULUI 

 

În anul 2011 indicele de operativitate comparativ cu anii 2009 şi 2010 se 

prezintă astfel: 

-nediferenţiat pe secţii, materii şi grade de jurisdicţie, indicele a fost de 

80,42% în scădere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 87,68% şi scădere faţă de 

anul 2009 când indicele a fost de 81,27%.  

-diferenţiat pe secţii,  materii: 

 -în materie civilă, indicele a fost de 86,42% în scădere faţă de anul 2010 

când indicele a fost de 92,27% şi în scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 

87,78%. 

 -în materie penală, indicele a fost de 88,36% în creştere faţă de anul 

2010 când indicele a fost de 87,48% şi în creştere faţă de anul 2009 când indicele a 

fost de  87,58%. 

 

 -în materie comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, 

indicele a fost de 74,80%, în scădere faţă de anii 2010 şi 2009 când indicele a fost de 

80,23% şi respectiv 87,08%. 

-diferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie: 

 -în materie civilă: 

- în fond,  indicele a fost de 86,02% în scădere faţă de anul 2010 când indicele 

a fost de 92,38% şi în creştere faţă de anul 2009  când indicele a fost de 80,67%. 

-în apel, indicele a fost de 81,82% în scădere faţă de anul 2010, când a fost de 

85,20% şi în scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 96,58%. 

-în recurs,  indicele a fost de 89,90% în scădere faţă de anul 2010, când 

indicele a fost de 92,93% şi în scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 

96,5%. 

-în materie  penală: 

-în fond, indicele a fost de 96,09% în creştere faţă de  anul 2010 când indicele 

a fost de 88,51% şi în creştere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 80,67%. 
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- în apel,  indicele a fost de 96,11% în creştere semnificativă faţă de anul 2010 

când a fost de 74,62% şi în creştere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 88,52%. 

-în recurs, indicele a fost de 90,13% în scădere faţă de anul 2010 când indicele 

a fost de 95,06% şi în scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 96,58%. 

  

-în materie comercială şi de contencios administrativ şi fiscal: 

-în fond, indicele a fost 73,94% în scădere faţă de anul 2010 când indicele a 

fost de 80,49% şi în scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 87,58%. 

-în apel, indicele a fost de 58,83%, în scădere semnificativă faţă de anul 2010 

când indicele a fost de 84,62% şi în scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 

71,43%. 

-în recurs,  indicele a fost de 74,80% în scădere faţă de anul 2010 când 

indicele a fost de 78,90% şi în scădere faţă de anul 2009 când indicele a fost de 

87,88%. 

Sinoptic indicele de operativitate în anul 2011 şi evoluţia lui pe perioada 2009– 

2011 se prezintă astfel: 

 

Indicele de 
Operativitate/ 

Anul 

  
OPERATIVITATE 

Evoluţia 
indicelui 

Creştere/scădere 
faţă de 2009 şi 

2010 
   2009 2010 2011  

Nediferenţiat 
pe 

materii 

 
 

81,27% 87,68% 80,42% Scădere 2010 
Scădere 2009 

 
Civil 

 

 
87,78% 

 
92,27% 

 
86,42% 

 
Scădere 2010 
Scădere 2009 

Penal 
 

87,58% 87,48% 88,30% Creştere 2009 
Creştere 2010 

 
 
 

Diferenţiat pe 
materii 

Com.de cont. ad-tiv 
şi fiscal 

87,08% 80,23% 74,80% Scădere 2009 
Scădere 2010 

fond 80,67% 92,38% 86,02% Creştere 2009 
Scădere 2010 

apel 96,58% 85,20% 81,82% Scădere 2009 
Scădere 2010 

 
Civil 

recurs 96,50% 92,93% 89,90% Scădere 2009 
Scădere 2010 

Diferenţiat pe 
Materii şi 
grade de 

jurisdic ţie 

 
 

fond 80,67 88,50% 86,09% Creştere 2009 
Scădere  2010 
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apel 88,52% 74,62% 96,11% Creştere 2009 
Creştere 2010 

Penal 

recurs 96,58% 95,06% 90,13% Scădere 2009 
Scădere 2010 

fond 87,58% 80,94% 73,94% Scădere 2009 
Scădere 2010 

apel 71,43% 84,62% 58,83% Scădere 2009 
Scădere 2010 

Comercial 
de cont. ad-
tiv şi fiscal 

recurs 87,88% 78,90% 74,80% Scădere 2009 
Scădere 2010 

 
 

Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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Indicele de operativitate la nivelul completelor specializate. 

 

  -la nivelul  completelor specializate în domeniul litigiilor de minori şi 

familie, indicele de operativitate a fost în anul 2011, de 92,18% la acelaşi nivel ca şi 

în anul 2010, fiind soluţionate un număr de 165 dosare din totalul de soluţionat de 

179 dosare ( fără suspendate). 

  -la nivelul completelor specializate în litigii de muncă şi ocrotiri 

sociale, indicele de operativitate a fost de 85,77% în scădere faţă de anul 2010 când 

indicele a fost de 92,95%, fiind soluţionate un număr de 2.073 dosare din totalul celor 

de soluţionat de 2.417 dosare ( fără suspendate). 

 

  -la nivelul completelor specializate în contencios ad-tiv şi fiscal, 

indicele de operativitate a fost de 66,91% fiind soluţionate un număr de  1.743 din 

numărul de dosare de soluţionat de 2.605 dosare (fără suspendate). 

 

 Datele statistice relevă că indicele de operativitate mediu pe judecător în 

anul 2011 a fost: 

 

 -la nivelul tribunalului  şi judecătoriilor  de 69,37% cu dosare suspendate şi 

de 80,75% fără dosare suspendate ( cea reală), faţă de 90,63% şi respectiv 83,27% cât 

a fost în anul 2010. 

 - la nivelul tribunalului , indicele mediu de operativitate pe judecătorii a fost 

de 65,21% cu dosare suspendate şi de 77,69% ( cea reală) fără dosare suspendate. 

 

 -la nivelul secţiilor tribunalului: 

 

Secţia I-a civilă, indicele mediu de operativitate pe judecător a fost de 70,31% cu 

dosare suspendate şi de 82,31% ( cea reală) fără dosare suspendate, în scădere  faţă de 

anul 2010 când indicele a fost de 93,32% şi respectiv 97,61%. 

Secţia penală, indicele mediu de operativitate pe judecător a fost de 89,49%  faţă de 

84,54% cât a fost în anul 2010. 
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Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, indicele mediu de 

operativitate  pe judecător  a fost de 57,32% cu dosare suspendate( cea reală) faţă de 

63,98% şi respectiv 77,79% cât a fost în anul 2010. 

 Situaţia indicelui de operativitate la nivelul tuturor instanţelor din 

circumscripţia tribunalului şi a celor  pe secţii, materii la nivelul tribunalului sinoptic, 

se înfăţişează astfel: 

  

 Indicele mediu de operativitate pe judecător  
 2010 2011  
 Cu dosare 

suspendate 
Fără 

dosare 
suspendate 

Cu dosare 
suspendate 

Fără 
dosare 

suspendate 

 

Tribunal+Judecătorii 90,63% 83,27% 69,37% 80,75% Scădere-
cu 

dos.susp. 
Scădere–

fără 
dos.susp. 

Tribunal   65,21% 77,69%  
 Secţia I-a civilă 97,61% 93,32% 70,31% 82,31% Scădere-

fără 
dos.susp. 
Scădere-

cu 
dos.susp. 

 Penală  85,54%  89,49% Creştere 
 Secţia aII-a 

civilă,comercială,de 
cont.ad-tiv şi fiscal 

63,98% 77,79% 57,32% 71,72% Scădere-
fără 

dos.susp. 
Scădere-

cu 
dos.susp. 

 
 Se constată la nivelul tribunalului că în anul 2011 operativitatea realizată de 

fiecare judecător din cadrul tribunalului se situează în jurul indicelui de operativitate 

al secţiei şi al instanţei, oscilaţiile fiind date de particularităţile volumului de 

activitate de specificul obiectului dedus judecăţii şi de influenţele unor  factori 

obiectivi. 

 Prezentarea indicelui de operativitate pe fiecare judecător al tribunalului se 

regăseşte în anexele nr.8,9 şi 10. 
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                        II.3.3. Operativitatea la Judecătoriile din circumscrip ţia 

tribunalului.  

 Indicele de operativitate la nivelul tuturor  celor trei judecătorii se prezintă 

astfel în anul 2011: 

 -nediferenţiat pe materii indicele de operativitate a fost de 80,89% în creştere 

faţă de anul 2010 când indicele a fost de 79,67% şi în scădere faţă de anul 2009 când 

indicele a fost de  81,27%. 

 -diferenţiat pe materii: 

 - în civil, indicele de operativitate a fost de 80,35%, în creştere faţă de anul 

2010 când,  indicele a fost de 79,39% şi în scădere , faţă de aul 2009 când indicele a 

fost de 81,05%; 

 - în penal,  indicele de operativitate a fost de 84,49% în creştere faţă de anul 

2010 când indicele a fost de  81,76%, şi în creştere faţă de anul 2009 când indicele a 

fost de 82,79%. 

 La nivelul fiecărei judecătorii,  indicele de operativitate în anul 2011, se 

prezintă astfel: 

  La Judecătoria Bistri ţa: 

 

 -nediferenţiat pe materii indicele de operativitate a fost de 82,60% în creştere 

faţă de anul 2010 când indicele a fost de 81,01% şi în creştere faţă de anul 2009 când 

indicele a fost de 81,28%. 

 -diferenţiat pe materii: 

 -în civil, indicele de operativitate a fost de 81,90%, în creştere faţă de anul 

2010 când indicele a fost de 80,21% şi tot în creştere faţă de anul 2009 când indicele 

a fost de 80,58%. 

 -în penal, indicele de operativitate a fost de 86,74% în creştere faţă de anul 

2010 când indicele a fost de 85,94% şi în creştere faţă de anul 2009 când indicele a 

fost de 85,51%. 

 

  La Judecătoria Năsăud 
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 -nediferenţiat pe materii indicele de operativitate a fost de  74,26%, în 

creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 69,21% şi în scădere faţă de anul 

2009 când indicele a fost de 81,56%. 

 -diferenţiat pe materii: 

 -în civil,  indicele de operativitate a fost de 74,18% în creştere faţă de anul 

2010 când indicele a fost de 70,34% şi în scădere faţă de  anul 2009 când indicele a 

fost de 82,88% 

 -în penal, indicele de operativitate a fost de 75,34% în creştere semnificativă 

faţă de anul 2010 când indicele a fost de 56,05% şi în scădere faţă de  anul 2009 când 

indicele a fost de  81,56%. 

 

  La Judecătoria Beclean 

 

 -nediferenţiat pe materii indicele de operativitate a fost de 83,56% în scădere 

faţă de anul 2010 când indicele a fost de 87,12% şi în creştere faţă de anul 2009, când 

indicele a fost de 80,75%. 

 -diferenţiat pe materii: 

 -în civil, indicele de operativitate a fost de 83,62%, în scădere faţă de anul 

2010 când indicele a fost de 87,69% şi în creştere faţă de aul 2009 când indicele a 

fost de 80,52%. 

 - în penal, indicele de operativitate a fost de 82,78%, în creştere faţă de anul 

2010 când indicele a fost de 79,82% şi în creştere nesemnificativă faţă de anul 2009  

când indicele a fost de  82,61%. 

 Sinoptic, indicele de operativitate în anul 2011 şi evoluţia lui în perioada 2009-

2011 se prezintă astfel: 

 Judecătoria 
Bistri ţa 

Judecătoria 
Năsăud 

Judecătoria 
Beclean 

 2009 
% 

2010 
% 

2011 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2011 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2011 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2011 
% 

Nediferenţiat 
pe materii 

 
81,27 

 
79,67 

 
80,89 

81,28 81,01 82,60  
81,56 

 
69,21 

 
74,26 

80,74 87,12 83,58 

Diferenţiat 
pe materii 

            

civil    80,58 80,21 81,90  
82,88 

 
70,34 

 
74,18 

80,52 87,69 83,62 

penal    85,51 85,94 86,74  
81,56 

 
56,05 

 
75,34 

82,61 79,82 82,78 
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  Indicele mediu de operativitate la nivelul Judecătoriilor din 

circumscripţia tribunalului,  se prezintă în anul 2011, astfel: 

 - nediferenţiat pe materii: 

 -la Judecătoria Bistri ţa, indicele mediu de operativitate, fără dosare 

suspendate a fost de 82,59% în anul 2011 faţă de anul 2010, când indicele  a fost de 

81,00%, şi cu dosare suspendate a fost de 72,28% în anul 2011 faţă de anul 2010 

când indicele a fost de 73,91%. 

 

 - la Jdecătoria Năsăud, indicele mediu de operativitate fără dosare suspendate 

a fost de 74,26%  în anul 2011  faţă de anul 2010 când indicele a fost de  69,33%, şi 

cu dosare suspendate indicele mediu de operativitate a fost de 69,10% în anul 2011 

faţă de anul 2010 când indicele a fost de 56,63%. 

 -la Judecătoria Beclean, indicele mediu de operativitate fără dosare 

suspendate a fost de 83,53% în anul 2011 faţă de anul 2010 când indicele  a fost de 

87,09% şi cu dosare suspendate indicele mediu de operativitate a fost de 76,24% în 

anul 2011 faţă de anul 2010 când indicele a fost de 70,57%.   

 -diferenţiat pe materii,  indicele mediu de operativitate în anul 2011 a fost la: 

 -Judecătoria Bistri ţa: 

  -în civil, fără dosare suspendate, a fost de 81,80% în anul 2011faţă de 

anul 2010, când indicele a fost de 80,21% şi cu dosare suspendate, indicele mediu de 

operativitate a fost de70,21% în anul 2011 faţă de anul 2010 când a fost de 86%. 

  -în penal, indicele mediu de operativitate a fost de 86,73% în anul 2011 

faţă de anul 2010 când indicele a fost de 85,96%. 

 Judecătoria Năsăud:  nu există secţii 

 Judecătoria Beclean: nu există secţii. 
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 INSTANŢA Indicele mediu de 
operativiate 

fără dosare suspendate 

Indicele mediu de 
operativiate 

cu dosare suspendate 

  2010 2011 2010 2011 

BISTRIŢA 81% 82,59% 73,91% 72,28% 

NĂSĂUD 69,22% 74,26% 56,63% 69,10% 

 
Nediferenţiat 

pe materii 
BECLEAN 87,09% 83,53% 70,57% 76,24% 

Diferenţiat pe 
materii 

     

BISTRIŢA 80,21% 81,80% 76% 70,21% 

NĂSĂUD - - - - 

 

CIVIL 

BECLEAN - - - - 

BISTRIŢA 85,96% 86,73% - - 

NĂSĂUD - - - - 

 

PENAL 

BECLEAN - - - - 

 

II.3.4 Concluzii privind evoluţia indicatorilor statistici în anul 2011.  

  

 Analiza indicatorilor statistici evidenţiază o creştere mai semnificativă a 

volumului dosarelor nou înregistrate la nivelul Judecătoriei Bistriţa, o creştere mai 

puţin semnificativă la nivelul Judecătoriei Beclean şi o scădere mai semnificativă la 

tribunal, aceste oscilaţii influenţând şi numărul dosarelor de soluţionat şi încărcătura 

pe judecător. 

 Este de remarcat că volumul dosarelor de soluţionat a fost influenţat, îndeosebi 

în civil şi de stocul ridicat de dosare de la începutul anului. 

 În privinţa operativităţii se constată o menţinere a indicelui în jurul procentului 

de 81%, un procent ce poate fi apreciat bun dacă se ia în considerare factorii ce l-au 

influenţat, respectiv creşterea volumului şi existenţa vulnerabilităţii. 
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 O evidenţiere se impune în privinţa procentului de operativitate de la 

Judecătoria Năsăud unde deşi procentul a crescut faţă de anul 2010 totuşi se situează 

la nivelul ce se impune a fi îmbunătăţit. 

 În privinţa celerităţii de soluţionare a cauzelor, respectiv în privinţa soluţionării 

dosarelor într-un termen rezonabil se constat, o creştere la nivelul judecătoriilor a 

dosarelor cu o vechime mai mare de un an, îndeosebi la Judecătoria Bistriţa cu 

aproape 200 dosare. 

 Apreciind asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a  indicatorilor de operativitate 

şi celeritate, trebuie menţionat că efortul ce trebuie depus în condiţiile creşterii şi 

respectiv menţinerii volumului de activitate la valori ridicate, tinde să genereze o 

uzură fizică şi  psihică care este de natură de a influenţa calitatea actului de justiţie. 

 Întrucât evoluţia indicatorilor de performanţă a activităţii instanţelor este legată 

de vulnerabilităţile existente, vom menţiona pe principalele: 

 -dificultăţi, care se continuă din anii anteriori, legate de administrare probei cu 

expertiză judiciară în specialitatea topografie, datorită numărului foarte redus de  

experţi în această specialitate. 

 -lipsa unei dimensionări corespunzătoare a schemelor instanţelor, pentru 

realizarea strictă a specializărilor şi acoperirii într-un mod rezonabil a volumului de 

activitate. 

 -lipsa alocării fondurilor financiare necesare pentru achiziţionarea de materiale 

necesare pentru desfăşurarea activităţii (hârtie, toner, etc.) sau pentru plata utilităţilor, 

plata onorariilor avocaţilor ş.a., expertize medico-legale. 

 Alocarea fondurilor financiare a fost o vulnerabilitate, întrucât au fost 

insuficiente, fapt ce au determinat lunar efectuarea de priorităţi la plată, acumulând 

uneori întârzieri şi au apărut sincope în funcţionarea instanţelor. 

 

 II .4.ASPECTE CALITATIVE 

 II.4.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hot ărârilor pronun ţate. 

Indicele de desfiinţare. 

Un act de justiţie de calitate justifică existenţa căilor de atac, astfel încât 

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

hotărârile judecătoreşti pronunţate în primă instanţă. 
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Din perspectiva dreptului la apărare, existenţa căilor de atac constituie o 

garanţie care dă certitudine părţilor că o hotărâre greşită în tot sau în parte poate fi 

corectată. 

În anul 2011 la nivelul tribunalului respectiv al tuturor secţiilor, ponderea de 

atacabilitate a fost de 36,40%, ceea ce înseamnă că din totalul hotărârilor pronunţate 

de 7.294 au fost atacate un număr de 2.655  de hotărâri. 

În ce priveşte indicele de desfiinţare/modificare a hotărârilor pronunţate la 

nivelul tuturor secţiilor  a fost de 12,64% ceea ce reprezintă un număr de 922 de 

hotărâri desfiinţate/modificate. 

Cu referire la cauzele, respectiv motivele ce au dus la procentul de 

desfiinţare/modificare, ele se regăsesc detaliate la nivelul fiecărei secţii. 

În cadrul secţiei I civilă a Tribunalului Bistriţa-Năsăud au fost pronunţate în 

cursul anului 2011 un  număr de  2.811 hotărâri. Din totalul de 37 sentinţe pronunţate 

cu drept de apel au fost apelate 9, respectiv un procent de 24,33%, iar din totalul de 

2356 sentinţe şi decizii atacabile cu recurs au fost recurate un număr de 1.151, ceea 

ce reprezintă 48,86%. 

Din totalul de 2.811 de hotărâri pronunţate de Secţia I civilă a Tribunalului 

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

modificate, desfiinţate sau schimbate 729, respectiv un procent de 25,93  %, în 

creştere semnificativă faţă de  procentul de 0,49 % înregistrat în anul 2010.  

Cauza care au determinat majorarea indicelui de desfiin ţare este existenţa unei 

practici neunitare la nivel naţional în materia litigiilor de muncă, vizând probleme de 

drept care sunt identice într-un număr relativ mare de dosare.  

De exemplu, din cele 729 de hotărâri desfiinţate, un număr de 391 sunt date în 

dosare care au vizat verificarea legalităţii reducerii cu 25% a indemnizaţiei pentru 

concediul de odihnă cuvenit personalului didactic şi  didactic auxiliar pentru anul 

2010. Existenţa  practicii neunitare a fost constatată de Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie prin Decizia în interesul legii nr. 20 din 17 octombrie 2011, iar dezlegarea 

dată problemei de drept este concordantă cu opinia tribunalului, însă până la data 

publicării în Monitorul Oficial a deciziei în interesul legii, au fost desfiinţate cele 391 

de hotărâri pronunţate de tribunal. 
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O altă categorie de cauze, 220 la număr, în care motivul modificării l-a 

reprezentat o unică problemă de drept (calitatea procesuală pasivă a unuia dintre 

pârâţi), a contribuit şi ea la creşterea semnificativă a procentului arătat. De menţionat 

că şi în această situaţie practica instanţei de control nu este unitară, una din hotărârile 

date în acelaşi lot de dosare fiind menţinută în recurs, deşi soluţia dată în primă 

instanţă era identică. 

De asemenea au fost reformate şi un număr de 42 de cauze în litigii îndreptate 

de către foştii angajaţi împotriva OMV Petrom, pentru acelaşi drept de natură 

salarială (soluţionate identic la tribunal), însă în trei modalităţi: 25 au fost modificate 

în recurs; iar 17 au fost casate cu trimitere spre rejudecare, iar în acelaşi timp au fost 

menţinute un număr de 10 hotărâri. 

Au fost arătate aceste detalii pentru a sublinia faptul că majorarea indicelui de 

desfiinţare nu a fost determinată de motive imputabile judecătorilor, iar  nivelul 

calitativ al hotărârilor pronunţate în cadrul secţiei nu a scăzut. 

În rest, s-a menţinut ca motiv de casare principal cel prevăzut de art. 304 pct.9 

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

multe ori este determinat de practica neunitară existentă în cadrul instanţelor din raza 

curţii, grefată pe ambiguitatea legislaţiei 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 instanţa inferioară.  

In cadrul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal s-au 

pronunţat în cursul anului 2011 un număr total de 3.653 hotărâri, media fiind de 608 

pe judecător, în toate cele trei grade de jurisdicţie – fond, apel şi recurs, faţă de 3.146 

hotărâri în anul 2010 şi 2.608 în anul 2009. 

 Din totalul hotărârilor pronunţate, un număr de 387 sentinţe date cu drept de 

apel, au fost apelate 16, respectiv 4,14%, dintr-un număr de 2.642 hotărâri (sentinţe 

fond şi decizii în apel), au fost atacate cu recurs un număr de 1.276 hotărâri, respectiv 

un procent de 48,30%. 

 Procentul mare de hotărâri atacate cu recurs se justifică prin recursul declarat 

de DGFP în toate cazurile în care s-au pronunţat hotărâri de admitere a cererilor de 
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restituire a taxei de poluare, chiar şi după data de 7 aprilie 2011 când Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene de la Luxemburg, în cauza TATU (cererea 402/2009) a 

stabilit că taxa de poluare instituită prin OUG 50/2008 este discriminatorie pentru 

persoanele care achiziţionează autoturisme din state ale Uniunii Europene. 

 Din totalul hotărârilor pronunţate de 3.653  au fost desfiinţate sau modificate în 

căile de atac un număr de 147 hotărâri, indicele de desfiinţare (casare) modificare 

fiind de 4,02%,  mai mare decât în anul 2010 când acest indice a fost de numai 

1,84%. 

 Această creştere se justifică, în mare parte, prin numărul mare de cauze în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal, în concret, având ca obiect  restituire 

taxă poluare, domeniu în care legislaţia a suferit modificări succesive, iar practica 

judiciară nu a fost unitară, inclusiv la nivelul  curţilor de apel. 

  În materie penală, din cele 171 sentinţe penale pronunţate de tribunal, ca 

instanţă de fond, au fost atacate cu apel un număr de 29 de hotărâri, respectiv un 

procent de 16,96%, iar din numărul total de 367 decizii au fost recurate 174 decizii, 

deci un procent de 47,42%. 

Totodată, ca urmare a exercitării căilor de atac au fost desfiinţate sau casate un 

număr de 15 hotărâri, indicele de casare fiind de 1,81%, majoritatea soluţiilor de 

reformare nedatorându-se culpei judecătorilor fiind vorba fie despre aspecte noi, 

necunoscute la momentul pronunţării hotărârii, fie despre chestiuni de apreciere. 

Diminuarea procentajului hotărârilor judecătoreşti casate sau desfiinţate în 

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

următorii factori: unificarea practicii judiciare; creşterea continuă a nivelului 

pregătirii profesionale; organizarea de întâlniri sau seminarii pe teme profesionale şi 

stimularea studiului individual; achiziţionarea de lucrări şi publicaţii de specialitate şi 

nu în ultimul rând, reducerea încărcăturii de dosare pe judecător. 
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  II.4.2.  ELEMENTE STATISTICE PRIVIND DURATA  

DE SOLUŢIONARE A CAUZELOR PE MATERII 

 

 

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 2011 o 

preocupare majoră pentru judecătorii care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul 

Tribunalului  Bistriţa-Năsăud. 

În ce priveşte cauzele soluţionate de secţia I civilă, s-a constatat intensificarea 

preocupării judecătorilor pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor. În concret, s-au 

acordat termene în continuare ( în măsura în care acest lucru a fost posibil), s-au luat, 

în conformitate cu art. 97 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor 

judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005, măsurile necesare pregătirii judecăţii, constând în: emiterea unor adrese, 

ataşarea unor dosare, citarea părţilor cu menţiunea depunerii exemplarelor necesare 

pentru comunicare (în special în cazul căilor de atac) etc.; periodic se verifică de către 

preşedintele de complet şi de către preşedintele de secţie situaţia  dosarelor 

suspendate, luându-se măsurile necesare  pentru finalizarea lor. 

Examinând în concret motivele de întârziere, s-a constatat că durata procedurii 

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. Ca şi în anii precedenţi numărul cauzelor amânate din motive subiective, 

imputabile instanţelor, este redus. 

Dintre factorii obiectivi care afectează soluţionarea cu celeritate a dosarelor 

menţionăm: complexitatea tot mai ridicată a cauzelor; numărul încă 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; 

numărul  total insuficient de experţi; 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, efectuarea cu întârziere  şi necorespunzătoare a expertizelor.  

 De asemenea, în special în materia litigiilor de muncă un factor important de 

creştere a duratei de soluţionare cauzei îl constituie comunicarea cu întârziere a 

relaţiilor solicitate unor instituţii publice sau private. 

În concret durata soluţionării cauzelor aflate pe rolul Secţiei I civilă în anul 

2011 se prezintă astfel : 

- din 2294 dosare soluţionate în fond, 2120 au avut o durată între 0 şi 6 luni; 

149  dosare între 6-12 luni şi  25 dosare cu durata între 1 şi 2 ani; 

- din 99 dosare soluţionate în apel, 91 au fost rezolvate într-un termen de până 

la 6 luni, 6 în termen de 6-12 luni, 1 în termen de 1-2 ani şi 1 în termen de peste 3 

ani; 

- în recurs  au fost soluţionate un număr total de 418 dosare, din care 387 de 

dosare au durat mai puţin de 6 luni; 30 dosare au fost soluţionate în termen de 6-12 

luni, şi 1 dosar a durat mai mult de 1 an. 

La finele anului 2011, pe rolul secţiei I civilă s-au regăsit 11 dosare având o 

vechime mai mare de 1 an, respectiv 7 fonduri  şi 4 apeluri. Marea majoritate a 

acestor cauze au fost amânate la ultimul termen de judecată pentru motivul 

nedepuneri raportului de expertiză topografică.  

Acest număr  în apreciem ca fiind unul rezonabil în condiţiile în care aceste 

dosare fie sunt în primă instanţă fie se află în calea de atac a apelului ,  unde 

tribunalul, ca şi judecătoriile, se confruntă cu mari dificultăţi în ceea ce priveşte 

administrarea probei cu expertiza topografică, în condiţiile în care situaţia experţilor 

judiciari a rămas aceeaşi. Mai mult, chiar şi expertiza extrajudiciară încuviinţată cu 

acordul părţilor, este depusă cu mare întârziere şi uneori determină suspendări 

repetate ca cauzei. 
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 Oricum, raportat la numărul cauzelor de soluţionat în anul 2011, respectiv 

3253 dosare,  procentul de 0,33% al dosarelor civile cu termenul de soluţionare de 1 

an depăşit  este unul rezonabil, în condiţiile arătate. 

 În cadrul secţiei a II-a civilă , contencios administrativ, contencios fiscal şi în 

materia recursurilor comerciale şi contravenţionale , din totalul cauzelor soluţionate 

în anul 2011  - 3653, un număr de 2796 (76%) au avut o durată de soluţionare între 0 

– 6 luni, un număr de 788 cauze (21,57%). S-au soluţionat într-un termen de 6 – 12 

luni, 66 (1,8%) cu o durată între 1 şi 2 ani şi numai 3 cauze (0,08%) au avut o durată 

de soluţionare între 2 şi 3 ani. 

 Facem precizarea că cele 69 de dosare cu durată de soluţionare de peste 1 an, 

au fost dosare soluţionate în fond, însă în apel şi recurs, ponderea cauzelor s-a 

soluţionat între 0 – 6 luni (88,48%). 

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 2011 pe rolul secţiei penale a tribunalului există 13 

cauze mai vechi cu o vechime de peste 1 an ( spre deosebire de 16 la sfârşitul anului 

2010) dintre care 12 fonduri penale şi 1 apel penal. 

 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 2011 nu exista pe rolul secţiei penale 

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

 
 Total cauze 

soluţionate 
Soluţionate 
0 – 6 luni 

Soluţionate 
6 – 12 luni 

Soluţionate 
1 – 2 ani 

Soluţionate 
2 – 3 ani 

Soluţionate 
peste 3 ani 

    CIVIL  I 2811 2598 185 27 - 1 
        - fond 2294 2120 149 25 - - 
        - apel 99 91 6 1 - 1 
        - recurs 418 387 30 1 - - 
    CIVIL   II 3653 2796 788 66 3 - 
        - fond 3019 2235 715 66 3 - 
        - apel 10 8 2 - - - 
        - recurs 624 553 71 - - - 
     PENAL 830 768 39 13 10 - 
        - fond  464 433 15 9 7 - 
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        - apel 74 45 22 4 3 - 
        - recurs 292 290 2 - - - 

TOTAL 7294 6162 1012 106 13 1 
 

 

 

 

 

 

II. 4.3. Formare profesională la nivelul instanţei (pe categorii de personal) 

1. Formarea profesională a judecătorilor . 

 

 Formarea continuă a judecătorului are rolul de a contribui la perfecţionarea sa 

profesională cu influenţe directe asupra calităţii actului de justiţie. 

Calitatea profesională a oamenilor este condiţionată în mare măsură de o bună 

pregătire profesională. 

Întrucât formarea profesională constituie o componentă a calităţii actului de 

justiţie se impune a i se acorda o atenţie primordială.  

Formarea profesională continuă constituie o modalitate de îmbogăţire şi 

aprofundare a cunoştinţelor profesionale ale fiecărui judecător. Ea nu vizează doar 

capacităţile profesionale necesare pentru a avea acces la o funcţie judiciară, ci mai 

ales pregătirea profesională continuă pe tot parcursul carierei de judecător. 

Eficienţa pregătirii profesionale presupune acordarea unei atenţii sporite în 

cadrul învăţământului profesional jurisprudenţei CEDO, dreptului comunitar, 

practicii neunitare, motiv pentru care întâlnirile de învăţământ profesional trebuie să 

depăşească pragul unor întâlniri sterile, realizate din necesitatea bifării unei activităţi 

şi să se axeze pe analiza şi dezbaterea actelor noi apărute, a jurisprudenţei 

comunitare, pe caracterul interactiv, înţeles ca schimb de idei valoroase din punct de 

vedere ştiinţific. 

Activitatea de formare profesională continuă este esenţială întrucât oferă 

posibilitatea instruirii în cazul apariţiei unor schimbări în carieră cum ar fi trecerea de 

la o instanţă penală la o instanţă civilă sau invers; desemnarea într-un complet 
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specializat (de minori, de asigurări sociale, de conflicte de muncă, de corupţie, etc.); 

preluarea unei funcţii (de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie). 

Este esenţial ca o activitate de formare continuă să fie suficient de atractivă 

pentru a determina judecătorul să participe, dat fiind faptul că participarea voluntară, 

benevolă este cea mai bună garanţie pentru eficienţa formării profesionale. 

În acelaşi timp însă, fiecare judecător trebuie să fie conştient de faptul că 

menţinerea şi actualizarea permanentă a cunoştinţelor constituie o datorie de ordin 

etic. 

Formarea continuă are caracter obligatoriu, autoritatea responsabilă fiind 

Institutul Naţional al Magistraturii în privinţa judecătorilor, respectiv Şcoala 

Naţională de Grefieri în privinţa personalului auxiliar de specialitate. 

Ea se realizează la nivel naţional prin Programul de Formare Continuă 

Centralizată, respectiv la nivel local, prin Programul de Formare Continuă 

Descentralizată. 

În ceea ce priveşte formarea continuă centralizată, toţi judecătorii Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud şi ai 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 Naţional al Magistraturii, au fost selectaţi pentru participare 

efectivă doar o parte a judecătorilor înscrişi. 

Efectiv, la nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud, s-a participat la următoarele 

seminarii naţionale: Achiziţii publice – Aspecte tehnice (Cluj, 30 ianuarie 2011); 

„Efectele Legii nr. 202/2010 în materia dreptului penal” (Cluj - 11 martie 2011); 

„Dreptul UE” (Sovata – 2-3 mai 2011); „Drept administrativ” (Bucureşti – 9-10 mai 

2011); „Drept comercial” (Timişoara – 26-27 mai 2011); „Noul cod penal, Noul cod 

de procedură penală” (Cluj – 29 iunie – 1 iulie 2011); „Noul Cod civil (Bucureşti - 

24-25 martie 2011; 8-9 septembrie 2011; 15-16 septembrie 2011; 22-23 septembrie 

2011); „Noul Cod civil” (Cluj – 5 septembrie 2011; 9 septembrie 2011; 27 octombrie 

2011; 12-14 decembrie 2011); „Interesul superior al copilului. Principiul fundamental 

în luarea oricărei decizii în cadrul procedurilor de adopţie” (Braşov – 3-4 noiembrie 

2011); „Unificarea practicii judiciare în materia infracţiunilor de trafic de persoane şi 

a infracţiunilor de prejudiciu şi de pericol” (Baia Sprie – 17-18 noiembrie 2011) şi 

internaţionale: „Reţele de facilitare a cooperării judiciare în materie civilă şi penală 
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între autorităţile judiciare” (Duisburg, Gemania – 27-28 iunie 2011); ''Enforcement of 

EU Environment Law: The Role of the Judiciary (Roma, Italia – 10-11 noiembrie 

2011).   

În cadrul Programului de formare continuă descentralizată, s-a asigurat 

participarea judecătorilor la seminariile organizate de Curtea de Apel Cluj şi au fost 

organizate acţiuni comune pentru judecătorii tribunalului şi ai judecătoriilor din raza 

de competenţă a tribunalului de tipul meselor rotunde. 

 Indiferent de atribuţiile încredinţate niciunui judecător nu îi este îngăduit să 

ignore legislaţia europeană, oricare ar fi aceasta. Dimpotrivă, judecătorul naţional 

trebuie să aplice direct normele europene în cauzele aduse în faţa lui. 

 În scopul promovării acestui aspect esenţial al obligaţiei unui judecător, 

conducerea Tribunalului Bistriţa-Năsăud a încurajat şi susţinut participarea 

judecătorilor la programe de instruire internaţionale, cu rol complementar în procesul 

de formare profesională continuă. 

 În anul 2011 deşi unii judecători au depus cereri de participare la diferitele 

programe internaţionale (organizate prin reţeaua EJTN), doar unul a avut şansa unei 

reale participări. 

Asigurarea pentru fiecare judecător a accesului la Internet, la programul 

informatic Lex şi Legis a creat posibilitatea consultării şi cunoaşterii hotărârilor 

Curţii europene a drepturilor omului (prin accesarea site-ului 

www.cmiskp.echr.coe.int), a regulamentelor şi hotărârilor Curţii Europene de Justiţie 

(prin accesarea site-ului Consiliului Europei http://eur-lex.europa.eu), a practicii 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a legislaţiei în general. 

 Formele de perfecţionare profesională la nivel descentralizat organizate de 

Curtea de Apel Cluj au fost bine apreciate de judecători, dat fiind faptul că prin 

intermediul acestora se asigură abordarea diferitelor probleme de drept, de real 

interes practic, relaţionarea judecătorilor din cadrul unor instanţe diferite, situate în 

raza aceleiaşi curţi de apel, cu costuri financiare şi de timp reduse. 

 Supraîncărcarea judecătorilor cu diferitele procese a afectat din păcate timpul şi 

energia necesară pentru studiu, ceea ce în final este în detrimentul justiţiabilului. 
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2. Formarea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate. 

La nivelul personalului personalul auxiliar de specialitate al instanţelor 

judecătoreşti, formarea profesională s-a realizat în anul 2011 atât la nivel centralizat, 

prin participarea grefierilor la seminariile organizate de Şcoala Naţională de Grefieri, 

cât şi la nivel descentralizat prin participarea la seminariile organizate de Curtea de 

Apel Cluj şi în cadrul activităţii de instruire coordonată de judecătorul desemnat prin 

ordin de serviciu al preşedintelui instanţei, pe baza tematicii prestabilite la începutul 

anului. 

La nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a asigurat participarea personalului 

auxiliar la următoarele seminarii naţionale: „Informaţii clasificate” (Sovata - 9-10 

martie 2011);  „Arhivare – registratură” (Sovata – 18-20 aprilie 2011); „Drept 

procesual penal” (Sovata – 4-6 mai 2011); „Drept comercial” (Sovata – 7-10 

septembrie 2011); „Management, Noul Cod civil” (Sovata – 4-7 octombrie 2011); 

„Implicaţii ale modificărilor intervenite prin Noul Cod civil asupra desfăşurării 

procesului civil” (Sovata – 17-18 noiembrie 2011). 

 În anul 2011 s-a asigurat accesul tuturor grefierilor din raza de activitate a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud la cel puţin unul dintre programele de formare continuă. 

 Formarea profesională continuă la nivel local permite posibilitatea obţinerii 

unor rezultate similare celor obţinute în cadrul formării descentralizate, însă cu 

economie de timp şi mijloace. 

 Ca observaţie generală, se impune a se sublinia necesitatea acordării unei mai 

mari atenţii modului de diseminare a informaţiilor obţinute de participanţi la diferitele 

forme de pregătire profesională, dat fiind faptul că de multe ori, în principal din lipsa 

timpului necesar, instanţele nu se preocupă de transmiterea informaţiei de la 

participant la neparticipanţi.    

 
      II.4.4. Managementul instanţei  în anul 2011     
 
 Managementul desfăşurat la nivelul tribunalului şi al judecătoriilor a urmărit 

atingerea obiectivelor de activitate, aşa cum ele au fost stabilite prin proiectele de 

management ale fiecărui preşedinte întocmit cu ocazia  numirii în funcţie. 

 În acest sens au fost implicate activităţile specifice de conducere armonizate cu 

competenţele colegiului de conducere şi ale preşedinţilor de secţii. 
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 În realizarea managementului, la nivelul tribunalului, s-a urmărit asigurarea 

transparenţei conducerii, în scopul formării convingerii personalului instanţei că 

deciziile sunt luate pentru performanţele profesionale, fiind astfel înţelese şi 

acceptate. 

 În scopul transparenţei conducerii, a fost implicat şi personalul prin modalităţi 

directe sau indirecte, dar întotdeauna cu avizare, pentru o participare conştientă la 

actul decizional. 

 Ca o premisă pentru managementul eficient pentru preşedintele tribunalului, a 

fost întotdeauna realizarea unei bune atmosfere de lucru cu vicepreşedintele şi 

preşedinţii de secţii ai tribunalului precum şi cu conducerile judecătoriilor. 

 De asemenea, s-a avut în vedere o bună colaborare cu conducerea C.A.Cluj, 

aşezată pe principii corecte şi oneste, cu o informare cât mai completă a problemelor, 

totul în scopul identificării soluţiilor pentru soluţionarea nevoilor instanţelor din 

circumscripţia tribunalului. 

 În activitatea de conducere a tribunalului, s-a manifestat, în limita 

competenţelor legale şi colegiul de conducere al instanţei, care a fost convocat de 

preşedintele instanţei, din proprie iniţiativă sau la iniţiativa vicepreşedintelui  sau 

preşedinţilor de secţii, ori de câte ori a fost necesar. 

 În anul 2011 colegiul de conducere  a fost convocat de 15 ori fiind luate 15 

hotărâri, în principal pentru: 

- asigurarea repartizării aleatorii a cauzelor, 

-  asigurarea unei componenţe a secţiilor care să asigure o repartizare 

echilibrată a încărcăturii de activitate cu luarea în considerare şi a criteriilor prevăzute 

la art.22, lit.b/1 şi art.22/1 din Hot. nr.387/2005 modificată şi completată, prin Hot. 

504/2011 a C.S.M. 

-    aprobarea repartizării personalului în cadrul compartimentelor auxiliare ale 

instanţelor şi a desemnării judecătorilor cu alte activităţi decât cele de judecată. 

Adunarea generală a judecătorilor tribunalului a fost convocată de 3 ori fiind 

luate un număr de 3 hotărâri, care au vizat în principal: 

- dezbaterea activităţii desfăşurate în anul 2010 de Tribunalul BN şi 

judecătoriile din circumscripţie. 
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-   dezbaterea iniţiativelor legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

303/2004 şi  a Legii nr.317/2004 şi pronunţarea asupra  susţinerii uneia dintre cele 

două iniţiative.( M.J. respectiv C.S.M.) 

-   alegerea noilor judecători în cadrul colegiului de conducere al instanţei. 

-   desemnarea judecătorilor şi judecătorilor supleanţi în cadrul Comisiei  

pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunii. 

În realizarea bunei organizări a activităţii tribunalului au fost exercitate 

competenţele de emitere de ordine de serviciu şi decizii privitoare la activităţile 

delegate ale judecătorilor, la organizarea activităţii de pază contra incendiilor, la 

organizarea compartimentului de protecţia şi sănătatea muncii, la organizarea 

bibliotecii, la organizarea activităţii de inventarierea a patrimoniului, la  organizarea 

activităţii de achiziţii publice şi la alte asemenea. 

În realizarea asigurării desfăşurării în bune condiţii, a activităţii judecătorilor, 

conducerea tribunalului a colaborat cu preşedinţii acestora, pe baza respectului 

competenţelor ce le revin, în principal colaborarea urmărind asigurarea resurselor 

umane şi materiale necesare. 

În atenţia conducerii tribunalului a fost şi verificarea,  în limitele administrativ-

judiciare admise a activităţii judecătoriilor, sens în care  în anul 2011 au fost efectuate 

două controale prin intermediul vicepreşedintelui şi primului grefier al tribunalului. 

În activitatea de management al preşedintelui tribunalului s-a acordat atenţie 

îndeplinirii atribuţiilor ce i-au revenit în calitatea de ordonator terţiar de credite, sens 

în care, în condiţiile respectării Hotărâriii nr.387/2005 modificată şi completată, a 

urmărit desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Compartimentului economico-

financiar în scopul  îndeplinirii  obiectivelor manageriale privind asigurarea condiţiile 

de desfăşurare a activităţii instanţelor. 

În acest sens s-a păstrat o colaborare permanentă cu managerul economic al 

tribunalului, existând o comunicare eficientă pentru satisfacerea nevoilor instanţelor 

în condiţiile unui deficit de finanţare a nevoilor instanţelor. De asemenea, s-a 

colaborat în mod eficient pentru finalizarea formalităţilor de achiziţie publică în 

vederea începerii investiţiei „Sediul Judecătoriei Beclean”. 
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 II.5 Modific ări în plan legislativ. 

 

Impactul principalelor modific ări legislative şi regulamentare 

operate în cursul anului 2011 asupra activităţii instanţei . 

 

Şi în anul 2011 activitatea legislativă a fost destul de bogată,  fiind adoptate 

302 legi ( o parte considerabilă a acestora fiind de adoptare a ordonanţelor de urgenţă 

adoptate de guvern), 30 de ordonanţe de guvern, 126 de ordonanţe de urgenţă şi 1305 

hotărâri de guvern. 

În ceea ce priveşte activitatea Secţiei I civilă, se constată că pe parcursul anului 

2011 au fost adoptate acte normative şi regulamentare importante, însă acestea nu au 

avut un efect direct şi imediat asupra încărcăturii de dosare pe judecător şi nici asupra 

activităţii de judecată în genere. 

Într-o ordine cronologică semnalăm doar  câteva din actele care au avut un 

impact asupra activităţii instanţei. 

La data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea 263/2010 privind sistemul 

unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852/20 decembrie 2010, 

care printre numeroasele modificări de drept material a instituit şi o procedură 

administrativă prealabilă obligatorie, fără caracter jurisdicţional pentru contestaţiile 

îndreptate împotriva deciziilor de pensionare emise de către casele  teritoriale de 

pensii. Drept consecinţă, pe parcursul anului 2011 s-a constatat o scădere a cauzelor 

având ca obiect contestaţie decizie de pensionare, de la 83, câte au fost înregistrate în 

anul 2010, la 29.  

Pentru cele 6 completuri specializate  în litigii de muncă şi asigurări sociale a 

impus o pregătire profesională individuală suplimentară modificarea şi completarea 

substanţială a prevederilor Codului  muncii, prin Legea nr. 40/2011, publicată  în 

Monitorul Oficial nr. 225 din 31 martie 2011, precum şi adoptarea şi intrarea în 

vigoare a Legii nr. 62/2011 a dialogului social, publicată în Monitorul Oficial nr. 322 

din 10 mai 2011. 

Fără îndoială cel mai important act îl reprezintă Legea nr. 71/2001 pentru 

punere în aplicare a  Legii nr. 281/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 409/10 iunie 2011, în temeiul căreia a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 
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Noul Cod civil.   Din punct de vedere organizatoric, noua concepţie a codului a 

determinat redenumirea a două secţii a tribunalului, fosta secţie civilă devenind 

Secţia I civilă , iar secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal  începând 

tot cu 1 octombrie 2012 se poartă denumirea de Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, fiind păstrate competenţele avute anterior. Modificările au fost 

consfinţite prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 654 din 31 august 

2011, la propunerea colegiului de conducere a tribunalului.  

Efectele intrării în vigoare a Noului Cod Civil se vor regăsi în practica secţiei I 

civilă cu precădere  în viitor, deoarece puţine din noile norme de drept material sunt 

aplicabile cauzelor aflate pe rolul instanţei la data intrării sale în vigoare, în anul 2011 

conducând doar la intensificarea studiului individual al judecătorilor.  

În categoria actelor ce aduc rezolvări legislative noi, cu influenţă asupra 

cauzelor de competenţa secţiei I civilă, trebuie amintite prevederile Legii 233/2011 

pentru modificarea Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 860 din 7 decembrie 2011, cu prevederi ce intră în vigoare în 

principal în anul 2012, şi cele ale Legii nr. 251/2011 pentru modificarea OUG nr. 

51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 864 din 8 decembrie 2011. Acest din urmă act normativ reduce limitele 

fixate în materia ajutorului public judiciar atât în privinţa sumei maxime pentru care 

acesta poate fi acordat cât şi în privinţa veniturilor celor care solicită această 

facilitate.  

În materie de litigii între profesionişti (foste litigii comerciale), un impact ce-şi 

va dovedi caracterul pozitiv într-o perioadă mai îndelungată, este dat de abrogarea 

art.2 alin.1 lit.a Cod procedură civilă, prin art.219 din Legea nr.71/2011 de punere în 

aplicare a noului Cod civil. 

Impactul pozitiv este preconizat prin scăderea numărului de cauze în această 

materie, începând cu data de 01 octombrie 2011, prin stabilirea competenţei materiale 

în favoarea judecătoriei, a litigiilor între profesionişti (comerciale) cu o valoare de 

până la 500.000 lei precum şi procesele şi cererile în această materie al căror obiect 

este neevaluabil în bani. 

De asemenea, un impact cu caracter relativ pozitiv, prin scăderea numărului de 

recursuri în materia legislaţiei rutiere, l-a avut Legea nr.202/2010 privind unele 



 66 

măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, intrată în vigoare la finele anului 

2010 (24.XI.2010). 

Cu toate acestea, o serie de modificări de acte normative în domeniul 

administrativ  ori fiscal de la finele anului 2010 ori din anul 2011 au avut un impact 

negativ asupra volumului de activitate al secţiei, prin creşterea semnificativă a 

numărului de dosare în materie de contencios administrativ şi fiscal, în condiţiile în 

care unul din judecătorii secţiei a fost detaşat la Ministerul Justiţiei, începând cu luna 

mai 2011. 

Dintre cele mai importante acte normative cu un  astfel  de impact negativ, 

exemplificăm: 

 - impozitarea pensiilor de peste 740 lei, conf.art.296/3 lit.d din Codul 

fiscal (Leg.571/2003), introdusă prin OUG 117/2010; 

 - modificările aduse la OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe 

poluare pentru autovehicule, prin OUG 118/2010 aprobată prin Legea nr.141/2011 

care a încercat să pună de acord legislaţia internă cu legislaţia Uniunii Europene, 

după criteriile stabilite în cauza TATU – cererea nr.402/2009, de către Curtea 

Europeană de Justiţie de la Luxemburg din data de 07.04.2011. 

Este de remarcat că acest act normativ privind taxa pe poluare pentru 

autovehicule, pe lângă faptul că a generat un număr mare de litigii pentru restituirea 

taxei, a generat în timp şi o practică neunitară, inclusiv la nivelul  curţilor de apel şi 

abia la finele anului 2011, prin Decizia nr.24/14.11.2011, Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie a admis un recurs în interesul legii prin care a dezlegat unele probleme de 

ordin procesual pentru o practică unitară. 

În materie penală, în cursul anului 2011, au început să se facă simţite efectele 

modificării Codului de procedură penală prin Legea 202/2010. 

 Astfel, cel mai mare impact l-a avut abrogarea dispoziţiilor punctului 2 al 

articolului 27 din Codul de procedură penală care stabilea competenţa tribunalului de 

a soluţiona apelurile declarate împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii 

în primă instanţă. 

 În aceste condiţii numărul cauzelor intrate, în materia apelului, a scăzut de la 

158 în anul 2010 la doar 16 în anul 2011, crescând însă operativitatea în această 

materie de la 74,62% în anul 2010 la 96,11% în anul 2011. 



 67 

 Pe de altă parte, ca urmare a sporirii competenţei tribunalului, ca instanţă de 

fond, numărul cauzelor de fond intrate în cursul anului 2011 a ajuns la 476 faţă de 

402 în anul 2010. 

 Cu toate acestea, ca urmare a faptului că au existat cauze de fond în care 

inculpaţii s-au prelevat de dispoziţiile art.320/1 Cod procedură penală operativitatea 

soluţionării cauzelor în această materie a rămas relativ aceeaşi fiind soluţionate 464 

cauze în anul 2011 faţă de 416 cauze în anul 2010. 

 Deşi, ca urmare a modificării dispoziţiilor art.278/1 Cod procedură penală în 

sensul stabilirii caracterului definitiv al sentinţelor pronunţate în materia plângerilor 

împotriva ordonanţelor sau rezoluţiilor procurorului de netrimitere în judecată ar fi 

trebuit să scadă semnificativ numărul cauzelor în materia recursului, tribunalul a avut 

de soluţionat, ca instanţă de recurs 292 cauze în anul 2011 faţă de 267 în anul 2010, 

ca urmare a exercitării acestei căi de atac în materia măsurilor preventive şi al 

cererilor din faza de executare.  

În privinţa modificărilor regulamentare, se constată că în anul 2011 s-au adus 

Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin 

Hotărârea  Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, mai multe 

modificări cuprinse în trei acte, respectiv Hotărârea Plenului Consiliului Superior  al 

Magistraturii nr. 504/2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 565 din 9 august 2011, 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior  al Magistraturii nr. 749/2011 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 836 din 25 noiembrie 2011  şi Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior  al Magistraturii nr. 829/2011 publicată în Monitorul Oficial nr. 877 din 12 

decembrie 2011. 

Noutăţile aduse de hotărârile modificatoare constau în principal în : 

- reglementarea  unor noi atribuţii ale colegiului de conducere al instanţei; 

- stabilirea condiţiilor şi a criteriilor în funcţie de care se dispune repartizarea 

unui judecător de la o secţie la alta a instanţei; 

- delegarea unui judecător pentru măsurile privind unificarea  practicii 

judiciare; 

- corelarea prevederilor din regulament cu cele procedurale introduse prin 

Legea 202/2010, precum şi cu noile posibilităţi de ordin tehnic a sistemului 

informatic ECRIS IV în privinţa repartizării  aleatorii ale dosarelor; 
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- reglementări faţă de noile atribuţii ale instanţelor de judecată referitoare la 

tutela minorului, curatela şi ocrotirea interzisului judecătoresc; 

- rezolvarea situaţiilor în care acte identice de investire a instanţei au fost 

înregistrate în mod repetat în scopul eludării normelor de repartizare aleatorie în 

sensul reunirii acestora la primul complet investit, chiar dacă partea a renunţat la 

judecata primei cereri sau aceasta a fost anulată ca netimbrată, stabilindu-se în acelaşi 

timp modalitatea de identificare a acestor dosare. 

Precizăm că toate aceste modificări au fost aduse atât în discuţia judecătorilor  

cât şi a personalului  auxiliar, în ideea asigurării  aplicării lor de îndată . 

 Tot în cursul anului 2011 au fost modificate prin hotărâri ale Consiliului 

Superior al  Magistraturii  mai multe regulamente adoptate anterior de către acestea, 

însă acestea nu au avut efecte asupra activităţii instanţei. 

 

CAP.III. ACCES ŞI ÎNCREDERE ÎN JUSTI ŢIE, TRANSPARENŢĂ ŞI 

INTEGRITATE 

 

III. 1 – Asigurarea accesului liber la justiţie în anul 2011 

 

 Ca şi în anii anteriori, la nivelul tribunalului au fost continuate măsurile pentru 

asigurarea liberului acces la justiţie. 

 În acest sens, pe portalul instanţei s-au publicat informaţii de interes public, s-a 

asigurat în permanenţă actualizarea datelor şi informaţiilor postate. 

Datorită demersurilor întreprinse de Curtea de Apel Cluj s-a implementat la 

nivelul instanţei sistemul Call Center, ce oferă informaţii telefonice cu privire la 

dosarele instanţei, asigurându-se astfel informaţii despre dosare, despre depunerea 

actelor. 

S-au luat măsuri de completare integrală a soluţiilor în sistemul informatic 

Ecris, de afişare la avizierul instanţei a informaţiilor privitoare la taxele de timbru, la 

instituţia medierii, la avantajele acesteia. 

Un rol esenţial a revenit şi Biroului de informare şi relaţii publice, care s-a 

implicat în oferirea diferitelor informaţii publice, în organizarea Zilei europene a 
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justiţiei civile, în distribuirea gratuită de materiale, broşuri cuprinzând informaţii de 

interes pentru justiţiabili. 

 

III. 2 – M ăsurile luate la nivelul instanţei pentru unificarea practicii judiciare 

 

Practica neunitară este elementul care determină nemulţumiri în cadrul 

justiţiabililor şi reprezintă o problemă esenţială din perspectiva vulnerabilităţii 

sistemului judiciar. 

Recâştigarea sau întărirea încrederii cetăţenilor în actul de justiţie, eliminarea 

diferitelor suspiciuni sunt deziderate care pot fi atinse printr-o practică previzibilă a 

instanţelor. 

Este de necontestat faptul că în ultimii ani practica judiciară a câştigat în 

uniformitate, însă nu se poate vorbi încă de un caracter unitar în întregime al 

hotărârilor judecătoreşti pronunţate în anumite materii (proprietate, asigurări sociale, 

conflicte de muncă), care ar fi de natură să constituie o garanţie de funcţionare 

corectă şi coerentă a sistemului judiciar. 

Nu poate fi neglijat nici faptul că statul român a fost sancţionat de Curtea 

europeană a drepturilor omului şi pentru lipsa de uniformitate, pentru incoerenţa 

legislativă, pentru divergenţele de jurisprudenţă. 

În vederea identificării şi dezvoltării mecanismelor care să permită o 

uniformizare a practicii instanţelor din raza de competenţă a Tribunalului Bistriţa-

Năsăud, la nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a acţionat în următoarele direcţii: 

1. organizarea de întâlniri profesionale lunare la nivelul fiecărei secţii, al 

fiecărei judecătorii, precum şi de întâlniri profesionale trimestriale a 

judecătorilor din cadrul instan ţelor aflate în raza Tribunalului Bistri ţa-Năsăud. 

La începutul anului, în cadrul fiecărei secţii s-au stabilit datele întâlnirilor 

profesionale lunare. 

Un prim pas în organizarea şi coordonarea mecanismelor de uniformizare a 

jurisprudenţei instanţei l-a constituit identificarea în concret a problemelor de drept 

care au fost soluţionate neunitar la nivelul judecătoriilor din raza teritorială a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud, precum şi la nivelul tribunalului. 
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Problemele s-au comunicat spre studiu şi analiză fiecărei instanţe, solicitându-

se transmiterea unui feed-back. 

În anul 2011, pe lângă întâlnirile profesionale lunare, s-au organizat un număr 

de 4 întâlniri profesionale cu judecătorii tuturor instanţelor din raza de competenţă a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

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

practică neunitară. Discuţiile au fost consemnate într-o minută, care s-a comunicat 

fiecărei judecătorii şi a fost postată şi în reţeaua internă a instanţei, pentru informarea 

tuturor judecătorilor. 

2. monitorizarea aspectelor de practică neunitară. 

În cursul anului 2011 au fost comunicate lunar Curţii de Apel Cluj problemele 

discutate de fiecare instanţă cu prilejul întâlnirilor profesionale. 

Lunar, la nivelul fiecărei instanţe din raza Tribunalului Bistriţa-Năsăud se 

întocmeşte de judecătorul delegat referatul cuprinzând practica instanţei de control 

judiciar, care se comunică vicepreşedintelui tribunalului, fiecărui judecător al 

secţiei/instanţei, materialul fiind discutat în cadrul colectivului de judecători.  

Totodată, urmare a modificării dispoziţiilor art. 26 alin. 21 din Hotărârea CSM 

nr. 387/2005, prin Hotărârea CSM nr. 504/2011, la nivelul fiecărei secţii a instanţei a 

fost desemnat prin ordin de serviciu un judecător responsabil cu unificarea practicii 

judiciare. 

Rapoartele întocmite de judecătorul desemnat la nivelul fiecărei secţii a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi la nivelul fiecărei judecătorii din raza de competenţă a 

tribunalului în scopul unificării practicii judiciare au fost comunicate lunar Curţii de 

Apel Cluj. 

Problemele sesizate de judecătoriile din raza tribunalului sunt discutate la 

nivelul secţiei competente a tribunalului, soluţia fiind discutată şi comunicată fie cu 

prilejul întâlnirilor profesionale trimestriale, fie pe parcursul anului.  

3. elaborarea Buletinului jurisprudenţei Tribunalului Bistri ţa-Năsăud, 

lucrare la realizarea căreia au colaborat toţi judecătorii tribunalului, a necesitat un 

efort considerabil din partea fiecărui judecător. 

Prima ediţie a apărut în anul 2009, efortul pentru realizarea unei lucrări de 

jurisprudenţă cuprinzând hotărârile cele mai relevante ale instanţei continuând şi în 
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anii 2010 şi 2011, în aceeaşi formă, asigurându-se astfel un beneficiu real 

judecătorilor şi celorlalţi parteneri ai justiţiei (avocaţi, notari, executori judecătoreşti), 

inclusiv sub aspectul verificării practicii judiciare. 

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

prin hotărâri proprii la unificarea practicii judiciare la nivel naţional. 

Din motive care aparţin exclusiv editurii Universul Juridic, lucrarea a fost 

programată să iasă de la tipar abia în luna ianuarie 2012, deşi manuscrisul s-a predat 

editurii încă din luna iunie 2011. 

4. selectarea hotărârilor relevante de către vicepreşedintele tribunalului şi 

transpunerea acestora lunar pe portalul instanţei, pentru a fi cunoscute de 

judecătorii sau justiţiabilii din întreaga ţară se înscrie în şirul acţiunilor desfăşurate în 

direcţia unificării practicii judiciare. 

În cursul anului 2011 s-au publicat pe portalul instanţei 180 de hotărâri ale 

tribunalului. 

Preocupare pentru publicarea propriei jurisprudenţei a existat în cursul anului 

2011 şi la nivelul fiecărei judecătorii. 

 5. publicarea în reţeaua intranet a tuturor materialelor care prezintă 

relevanţă pentru unificarea practicii judiciare  (minute, hotărâri ale Curţii 

europene, ale CJCE, etc.) în vederea cunoaşterii lor de către judecătorii tribunalului şi 

judecătoriilor din raza de competenţă a tribunalului. 

6. acordarea unei atenţii sporite formării continue a judecătorilor , care în 

cursul anului 2011 s-a realizat la nivel centralizat, cât şi descentralizat, prin 

participarea la programele de învăţământ profesional organizate trimestrial de Curtea 

de Apel Cluj. 

7. asigurarea accesului la publicaţii. 

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

creat posibilitatea consultării zilnice de către fiecare judecător a actelor normative 

apărute, în sistem informatic. 

Din păcate, la fel ca în anii anteriori, fondurile băneşti limitate au făcut 

imposibilă achiziţionarea pentru tribunal sau pentru judecătoriile din raza de 

competenţă a tribunalului a unor reviste de specialitate juridică precum „Dreptul”, 
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„Revista de drept comercial”, „Buletinul Casaţiei”, „Curierul judiciar”, „Pandectele 

Române” sau a unor lucrări de specialitate. 

Singurele publicaţii de care au beneficiat instanţele din raza teritorială a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud au fost cele oferite de editura Universul Juridic şi 

anume: Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Drept Privat, Revista 

Română de Dreptul Mediului şi Revista de Executare Silită, în urma încheierii unui 

parteneriat cu această editură. 

 

III. 3 – Aspecte privind asigurarea transparenţei activităţii instanţei 

 

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

toate şedinţele de judecată sunt publice, afară de cazurile anume prevăzute de lege. În 

acelaşi timp, pronunţarea hotărârilor se face în şedinţă publică, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de lege. 

Caracterul public al dezbaterilor, precum şi al hotărârilor dau expresie 

principiului fundamental într-o democraţie după care justiţia se înfăptuieşte în 

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

Publicitatea constituie în acelaşi timp o garanţie fundamentală pentru existenţa 

unui proces echitabil, precum şi pentru protejarea justiţiabililor împotriva unei justiţii 

secrete şi arbitrare.  

Nu în ultimul rând, publicitatea procedurilor judiciare, audierile publice şi 

accesul facil la hotărârile instanţelor, elemente ce compun noţiunea de transparenţă a 

sistemului judiciar, constituie şi un mijloc eficient de prezervare a încrederii publice 

în justiţie, în instanţe şi în judecători. 

Transparenţa în comunicare şi facilitarea accesului la informaţiile de interes 

public se realizează la nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud prin intermediul Biroului 

de Informare şi Relaţii Publice, condus de un judecător desemnat de preşedinte prin 

ordin de serviciu, care îndeplineşte şi atribuţia de purtător de cuvânt al instanţei, 

ajutat de un funcţionar public – expert responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. 

În anul 2011 la Biroul de Informaţii Publice s-au înregistrat 175 de solicitări 

scrise de obţinere a unor informaţii de interes public, din care 146 formulate de mass-

media, 13 de persoane juridice şi 16 de persoane fizice. 
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Dintre acestea un număr de 14 solicitări au fost respinse întrucât nu constituiau 

obiect al Legii nr.544/2001 (6 solicitări), nu erau de competenţa Tribunalului Bistriţa-

Năsăud (7 solicitări), erau informaţii exceptate (1 solicitare). 

Domeniile de interes au fost: dosarele aflate pe rol (127 de solicitări), tipurile 

de cauze aflate pe rolul Tribunalului Bistriţa-Năsăud (35 de solicitări), magistraţii şi 

alte categorii de personal (2 solicitări), altele (11 solicitări). 

Solicitările s-au formulat pe suport de hârtie (16 solicitări), electronic (e-mail – 

55 solicitări) şi verbal, telefonic (104 solicitări). 

În perioada analizată s-a înregistrat o singură reclamaţie administrativă, care în 

final s-a apreciat ca fiind neîntemeiată, însă nu au fost înregistrate plângeri care să 

semnaleze încălcări ale dispoziţiilor Legii nr. 544/2001. 

Raportat la numărul cererilor şi solicitărilor adresate Biroului de Informare şi 

Relaţii Publice se poate constata că se menţine un interes ridicat al opiniei publice 

faţă de activitatea justiţiei. 

În anul 2011 reprezentanţilor mass-media le-au fost acordate un număr de 4 

acreditări. 

În scopul consolidării sentimentului de încredere în actul de justiţie, a unei 

informări corecte şi complete, s-a procedat la actualizarea permanentă a portalului 

instanţei cu diverse informaţii de interes public (spre exemplu, în privinţa medierii, a 

aplicării apostilei după intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010), la afişarea la sediul 

instanţei a informaţiilor de interes public, precum şi la transmiterea comunicatelor de 

presă ori de câte ori a fost necesar ca tribunalul să informeze publicul larg asupra 

unor aspecte sau evenimente de interes local.   

La data de 25 octombrie 2011, cu ocazia „Zilei Europene a Justiţiei Civile” s-a 

organizat „Ziua Porţilor Deschise”, prilej cu care au fost invitaţi la sediul 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud toţi cetăţenii interesaţi de organizarea şi funcţionarea 

sistemului judiciar la nivelul acestei instanţe. 

 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 informaţii deţinute de instanţe, care sunt destinate publicităţii. 
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Totodată, nu s-a reglementat în vreun fel modalitatea de încasare de către instanţe a 

costului serviciului de copiere a diferitelor acte din dosare, în cazul în care 

justiţiabilii, avocaţii sau alţi parteneri solicită copii de pe documente în temeiul art. 9 

din Legea nr. 544/2001. 

 Un aspect esenţial menit să sporească încrederea cetăţeanului în actul de 

judecată îl constituie principiul repartizării aleatorii a cauzelor. 

 Introducerea unui criteriu obiectiv de distribuire a dosarelor în vederea 

soluţionării are menirea de a contribui la asigurarea imparţialităţii şi transparenţei 

actului de justiţie. 

Dată fiind importanţa implementării sistemului repartizării aleatorii, cunoscută 

de toate instanţele din raza Tribunalului Bistriţa-Năsăud, încă de la începutul anului 

2011, au fost luate măsurile necesare pentru repartizarea cauzelor în sistem 

informatic prin intermediul aplicaţiei Ecris 4.0, derogările fiind admise numai 

excepţional, în condiţii regulamentare. 

Infochioşcurile cu care au fost dotate instanţele din raza de activitate a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud în luna decembrie a anului 2008 au fost funcţionale pe 

tot parcursul anului 2011 şi au fost utilizate atât de avocaţi, cât şi de justiţiabili, 

numărul de vizitatori ai punctului de informare – documentare în anul 2011 fiind de 

cca. 4.000. 

 În cursul anului 2011, în cadrul Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-au luat toate 

măsurile pentru asigurarea repartizării aleatorii a cauzelor şi respectarea principiului 

continuităţii 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 instanţei, la începutul anului 2011 au fost 

desemnate persoanele care răspund de repartizarea aleatorie a cauzelor pentru fiecare 

secţie din cadrul tribunalului şi persoanele care realizează efectiv această operaţiune, 

în concordanţă cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005. 

 La începutul anului s-a procedat la constituirea şi numerotarea completurilor de 

judecată, iar semestrial la întocmirea planificărilor de permanenţă, indispensabile 

soluţionării incidentelor procedurale, cu respectarea prevederilor Regulamentului de 
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ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, prin hotărâri ale colegiului de conducere, 

ţinându-se seama de specializarea judecătorilor. 

 În structura completurilor fixe au intervenit modificări generate de situaţii 

obiective, care au fost materializate prin hotărâri ale colegiului de conducere sau în 

cuprinsul proceselor-verbale întocmite. 

 Structura planificării de permanentă, a planificării şedinţelor de judecată a fost 

reconfigurată pe perioada vacanţei judecătoreşti. 

 Planificările de permanenţă au creat posibilitatea identificării exacte a 

judecătorilor care urmează să soluţioneze incidentele de procedură apărute la un 

anumit moment sau situaţiile de absenţă. 

 Respectarea indicatorilor de timp şi complexitate a constituit obiect al unor 

controale periodice ale conducerii instanţei. 

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

precedenţi cu noi reglementări aprobate de colegiul de conducere al instanţei, reguli 

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

în activitatea de distribuire aleatorie a dosarelor, au fost publicate în reţeaua internă a 

tribunalului (reţeaua intranet „Informaţii utile TrBN”), în vederea aplicării uniforme a 

diferitelor dispoziţii legale privitoare la repartizarea unui dosar, înlăturării 

suspiciunilor şi nemulţumirilor legate de eventuala diferenţă de încărcătură dintre 

completuri.  

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

judecătoreşti. 

 Utilizarea aplicaţiei Ecris 4.0 a contribuit, incontestabil, la o creştere a calităţii 

actului de justiţie, la accelerarea procedurilor judiciare, la asigurarea accesului 

justiţiabilului la informaţiile de interes public, la standardizarea formularelor şi 

procedurilor, la comunicarea rapidă între instanţele judecătoreşti, la transparenţă în 

îndeplinirea actului de justiţie, diminuându-se substanţial suspiciunile legate de 

imparţialitatea judecătorilor. 

Accelerarea procesului de reformă are loc şi prin utilizarea tehnologiilor 

informatice moderne, care permit standardizarea procedurilor la nivelul întregului 

sistem, unificarea acestora prin introducerea unor indicatori de măsurare a eficienţei 

actului de justiţie. 
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Datorită lipsei fondurilor financiare, Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-a aflat în 

imposibilitatea creării unei pagini web proprii, distinctă de cea de pe portalul 

instanţelor de judecată, care să asigure un acces mult mai rapid la informaţiile 

actualizate ale instanţelor. 

Informatizarea fiecărei instanţe din raza de competenţă a Tribunalului Bistriţa-

Năsăud a urmărit eficientizarea procedurilor judiciare, creşterea gradului de 

transparenţă, securizarea informaţiilor cu caracter personal şi a celor cu caracter strict 

secret, eliminarea corupţiei. 

La nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi al instanţelor din raza sa teritorială 

informaţiile de interes pentru public au fost afişate pe portalul instanţei, la rubricile 

informaţii de interes public, alte informaţii, jurisprudenţă, organizare. Astfel, 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud a publicat informaţii privitoare la organizarea instanţei, la 

mediere, la actele care sunt supuse supralegalizării prin aplicarea apostilei, la 

programul de lucru al biroului de apostile, la statele membre sau nemembre UE. De 

asemenea, au fost postate anunţuri privind organizarea diferitelor concursuri, date 

statistice privind activitatea instanţei, practică judiciară. 

Pe portalul instanţelor de judecată, la secţiunea „jurisprudenţă” a Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud sunt postate lunar hotărâri judecătoreşti ale fiecărei secţii, considerate 

relevante, acestea putând fi consultate nu numai de judecătorii de la alte instanţe, ci şi 

de avocaţi, procurori, notari, consilieri juridici, justiţiabili, societăţi cu activitate în 

domeniul documentării juridice, studenţi ai facultăţilor de drept, autori ai diferitelor 

lucrări de literatură juridică, mass-media, din orice loc unde există o conexiune la 

Internet. 

 

III.4. ASPECTE PRIVIND R ĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A 

  PERSONALULUI INSTAN ŢEI       

 

 Sub aspectul stării de disciplină a personalului, se poate aprecia că este foarte 

bună la nivelul tribunalului şi Judecătoriilor Bistriţa şi Beclean. 

 Astfel, în cursul anului 2011 niciun judecător de la cele trei instanţe nu a fost  

sancţionat disciplinar. 
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 La nivelul Judecătoriei Năsăud starea disciplinară nu poate a fi apreciată foarte 

bună întrucât prin Hotărârea nr.10/J/05.10.2011 a Secţiei pentru Judecători a C.S.M. a 

d-şoarei judecător Pop Taţiana a fost sancţionată disciplinar cu sancţiunea diminuării 

îndemnizaţiei cu 15% pe 3 luni, reţinându-se în sarcina acestei săvârşirea abaterii 

prev.de art.99 lit. e, din Legea nr.303/2004, modificată şi completată, privind statutul  

judecătorilor şi procurorilor . 

 La această judecătorie a continuat să fie suspendat din funcţie şi în anul 2011, 

judecătorul Rus Petru, suspendarea fiind dispusă prin Hot.nr.504/4.05.2010 a C.S.M. 

pentru punerea în mişcare a urmăririi penale şi trimiterea în judecată pentru 

săvârşirea de fapte penale, deşi judecătorul a fost achitat prin Decizia Curţii de Apel 

Cluj, de învinuirile aduse, hotărârea însă nefiind definitivă. 

 La nivelul personalului auxiliar de specialitate, al funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual, al instanţelor din circumscripţia tribunalului a existat o stare 

disciplinară bună nefiind sancţionată pentru abateri disciplinare nicio persoană.  

 

CAP.IV. GESTIONAREA RESURSELOR 

 

       IV.1. Resurse umane aflate la dispoziţia instanţei în  anul 2011. 

   Situaţia posturilor de judecător 

 În anul 2011 în statele de funcţii ale tribunalului şi judecătoriilor din 

circumscripţie s-au regăsit un număr de 50 posturi de judecător până la sfârşitul 

anului când, prin hotărâre a C.S.M., un post vacant de judecător a fost redistribuit din 

schema  Judecătoriei Năsăud, Tribunalului  Comercial Specializat Cluj, într-o logică 

a lucrurilor pe cât de simplistă, departe de normalitate, pe atât de neînţeles din 

moment ce la Judecătoria Bistriţa, unde s-a solicitat a fi distribuit postul, volumul de 

activitate a crescut ajungând la un nivel ce aduce o încărcătură de activitate pe 

judecător şi pe schemă peste media naţională din anul 2010. 

 Sub aspectului gradului de ocupare a postului de judecător se remarcă o 

creştere faţă de anul 2010 cu un judecător la Judecătoria Beclean şi un judecător la 

Judecătoria Năsăud, în această categorie a posturilor ocupate sunt avute în vedere şi 

judecătorul Puţura Ovidiu, care îşi desfăşoară activitatea prin detaşare la Ministerul 

Justiţiei şi judecătorul Rus Petru suspendat din funcţie. 
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 La sfârşitul anului 2011 situaţia posturilor de judecători la nivelul instanţelor 

din circumscripţia tribunalului se prezintă astfel: 

 

 

Denumirea 
instanţei 

Nr. posturi în 
schemă 

Nr. de posturi 
ocupate 

Nr.posturi 
vacante 

Nr.posturi 
vacante 

temporar 
TOTAL 

GENERAL 
49 48 1 2 

TRIBUNALUL           
BN 

20 20 - 1 

JUDECTORIA 
BISTRIŢA 

18 16 2 - 

JUDECĂTORIA 
NĂSĂUD 

7 7 - 1 

JUDECĂTORIA 
BECLEAN 

4 4 - - 

 

 În anul 2011  în schema posturilor de judecător a survenit puţine fructuaţii prin 

numirea unor candidaţi participanţi la examenul în magistratură organizat în 

condiţiile art.33 alin.1 din Legea nr.303/2004 modificată şi completată, respectiv, a 

judecătorilor Ceuca Sofia la Judecătoria Beclean (Decretul 326/29.03.2011), 

judecătorul Constantin Mihăiţă la Judecătoria Năsăud  (Decretul 354/29.03.2011), 

judecător Ciobanu Mioara la Judecătoria Bistriţa. 

 În anul 2011 a participat la examenul de definitivare în funcţie judecătoarea 

Cleja Camelia, fiind repartizată pe post la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, astfel 

că în anul 2012 urmează să se vacanteze temporar încă  un post dar există perspectiva 

certă de ocupare a două posturi în perioada  imediat următoare. 

 Anul 2011 se evidenţiază şi prin schimbări la nivelul conduceri instanţelor, 

respectiv la Judecătoria Beclean şi Năsăud unde  funcţiile de preşedinte au fost 

ocupate prin examen iar la nivelul Tribunalului, tot prin examen funcţia de preşedinte 

şi de asemenea au fost ocupate funcţia de preşedinte a Secţiei a II-a civilă, comercială 

de contencios administrativ şi fiscal. 

 Situaţia posturilor de personal  auxiliar de specialitate şi a celorlalte 

categorii de personal. 

 În anul 2011, numărul posturilor de personal de specialitate de la tribunal şi de 

la judecătoriile din circumscripţie a rămas neschimbat însă au existat fructuaţii 
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urmare a pensionărilor în număr de 5 grefieri / 2 la tribunal, 2 la judecătoria Bistriţa şi 

1 la Judecătoria Năsăud),pensionări ce au avut loc  în lunile  mai, iunie, iulie. 

 Urmare a acestor  pensionări a avut loc vacantarea posturilor iar ocuparea lor a 

fost posibilă  numai în luna ianuarie 2011 datorită unor dispoziţii legale care 

interziceau ocuparea lor în cursul anului 2011. Este de remarcat însă preocuparea  

conducerii Curţii de Apel Cluj, de altfel constantă în realizarea ocupării intr-un grad 

cât mai mare a posturilor vacante, s-a reuşit într-un mod suptil dar legal să organizeze 

desfăşurarea procedurii concursului pentru ocuparea posturilor în aşa fel încât să nu 

se întârzie acest lucru. 

 La nivelul statelor de funcţii personalul auxiliar de specialitate şi a celuilalt 

personal în anul 2011 situaţia s-a prezentat astfel: 

DIN CARE: Denumire 
instanţă 

Nr.posturi 
potrivit 

schemelor 
Grefieri Specialişti 

IT 
Funcţionari 

publici 
Personal 

contractual 
Personal 

conex 
TOTAL 

GENERAL 
130 86 5 8 6 16 

Tribunalul 
BN 

57 32 5 8 4 8 

Judecătoria 
Bistri ţa 

34 31 - - - 3 

Judecătoria 
Năsăud 

19 15 - - 1 3 

Judecătoria 
Beclean 

11 8 - - 1 2 

 

 La situaţia prezentată se adaugă 4 posturi de asistenţi judiciari şi 5 posturi la 

Serviciul de probaţiune. 

 Situaţia vacantării temporare a unor posturi pe categorii de personal se prezintă 

astfel: la tribunal 2 posturi de grefier, la Judecătoria Bistriţa 2 posturi de grefier, şi un 

post de grefier la Judecătoria Năsăud. 

 Perioadele de vacantare a acestor posturi au fost între 180 de zile – 250 de zile. 

 De menţionat faptul că la Judecătoria Bistriţa în cursul anului 2011 un post de 

agent procedural nu a putu fi ocupat pe întreg anul, este vacant şi pentru anul 2012 

întrucât este nefinanţat. 

La instanţele din circumscripţia tribunalului există un număr de 8 posturi de 

funcţionari publici după cum urmează: un post de manager economic, 2 posturi de 

consilieri, 3 posturi de referenţi şi 2 posturi de experţi. 
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La nivelul acestor categorii de  personal a existat vacantarea temporară a unui  

post de consilier prin plecarea titularei în concediu de maternitate şi îngrijirea 

copilului, post ce a fost ocupat prin concurs organizat  de conducerea Curţii de Apel 

Cluj , care a înţeles, aşa cum  mereu o face, dificultăţile de personal cu care se 

confruntă compartimentul economico-financiar al tribunalului. 

Se poate afirma că şi în anul 2011 au existat preocupări din partea conducerii 

tribunalului şi al judecătorilor pentru a asigura un grad mai mare  de ocupare al 

schemelor de personal  de specialitate şi conex şi cu scurtarea perioadei de vacantare  

temporară. 

Un rol hotărâtor a revenit Curţii de Apel Cluj care a manifestat atenţia cuvenită 

solicitărilor conducerii tribunalului implicându-se responsabil şi cu celeritate în 

demersuri la Ministerul Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii în vederea 

ocupării posturilor. 

 

IV.2.Resursele materiale şi financiare aflate la dispoziţia instanţei în anul 

2011. 

Asigurarea finanţării activităţilor instanţelor din circumscripţia tribunalului se 

face exclusiv de la bugetul de stat, iar administrarea bugetului cei revine este 

realizată, potrivit legii,  de preşedintele tribunalului în calitate de ordonator terţiar de 

credite. 

Sub aspectul resurselor materiale alocate, anul 2011 nu a fost foarte diferit faţă 

de anul 2010 care a fost un an al subfinanţării activităţii in stanţelor. Astfel, şi în anul 

2011 a existat confruntarea cu lipsa unei asigurări corespunzătoare şi ritmice a 

acestor resurse, ba chiar cu lipsa totală de fonduri în luna decembrie, fapt ce a general 

acumulare de penalităţi de întârziere pentru sumele datorate la utilităţi precum şi la 

contractele  în derulare pentru consumabile. 

Este locul să precizăm că, dacă nu se va avea în vedere la alocarea fondurilor 

necesarul de credite, aşa cum sunt solicitate de ordonatorii terţiari de credite pentru 

acoperirea şi acestor penalităţi precum şi la restanţa la plata onorariilor avocaţiale şi 

aceasta cu urgenţă, atunci dificultăţile ce vor apărea vor pune în pericol asigurarea 

bunei desfăşurări activităţilor instanţelor. 
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Alocarea unor fonduri în anul 2011 a impus ordonatorului terţiar de credite 

ţinerea unei agende permanente a priorităţilor în cheltuirea fondurilor, priorităţi dificil 

de ierarhizat întrucât fondurile au fost sub nivelul cheltuielilor strict necesare 

funcţionării instanţelor(utilităţi, consumabile,avocaţi,aparatură IT). 

Cu toate acestea a fost asigurată continuitatea funcţionării instanţelor, aceasta  

constituindu-se ca un obiectiv managerial al ordonatorului terţiar de credite şi 

managerului economic care într-o permanentă comunicare şi colaborare au identificat 

soluţiile posibile, uneori de avarie, pentru scopul arătat. 

Aşa cum se remarca şi la începutul prezentului material de bilanţ în condiţiile 

impactului pe care îl va avea intrarea în vigoare a Noilor coduri, în privinţa acoperirii 

unor nevoi de personal şi de infrastructură, lipsa unei strategii coerente a executivului 

privind alocarea de fonduri corespunzătoare, va aduce la eşecul reformei urmărite 

prin aceste acte normative şi la blocajul de activitate al instanţelor  care şi aşa este în 

permanenţă sub iminenţa acestuia.(lipsă consumabile, dotare IT uzată fizic care 

necesită în permanenţă reparaţii etc). 

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

cheltuielilor de personal au fost asigurate fondurile necesare pentru drepturile 

salariale curente precum şi pentru alte drepturi mai puţin fondurile necesare pentru 

plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti, urmare a 

intervenţiei legislative care reeşalonează aceste plăţi, în discuţie fiind Legea 

nr.230/2011. 

Este de precizat că, lipsa acordării drepturilor restante au determinat o parte a 

personalului din circumscripţia tribunalului să demareze procedura de executare silită 

mobiliară împotriva tribunalului, ceea ce a impus ordonatorului terţiar de credite să 

adopte poziţia cuvenită faţă de dispoziţiile legii arătate care suspendă de drept orice 

executare silită. 

În cadrul analizei resurselor materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 2011, 

se impune a fi evidenţiat că în bugetul instanţei a existat la active nefinanciare suma 

de 200 mii lei pentru demararea lucrărilor de execuţie a investiţiei „ Sediul 

Judecătorie Beclean”, sumă care la sfârşitul anului nu mai exista în buget, astfel că 

deşi începută  investiţia, fiind astfel necesară decontarea unor situaţii de lucrări pe 
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lunile noiembrie şi decembrie aceasta nu a putut fi onorată, ceea ce a determinat 

întreruperea lucrărilor. 

Remarcăm că suma alocată prin buget la active nefinanciare pe anul 2012 este 

pentru Tribunalul BN de 700 mii lei în condiţiile în care solicitarea a fost pentru 

5.820 mii lei, ceea ce înseamnă o evoluţie în execuţie foarte slabă a execuţiei în acest 

an şi în final soldându-se cu încetarea lucrărilor. 

Având în vedere că la încheierea contractului de execuţie a existat raportarea la 

perioada de 30 de luni de la execuţie a investiţiei cu o finanţare corespunzătoare a 

investiţiei, în condiţiile alocării fondurilor arătate pentru anul 2011 respectarea 

perioadei de execuţie devine nerealistă. 

Este de remarcat poziţia conducerii Curţii de Apel  Cluj în calitate de ordonator 

secundar de credite, care constatând slaba alocare de fonduri pentru această investiţie, 

a înaintat chiar la începutul acestui an un demers Direcţiei de Investiţii din cadrul 

Ministerului Justiţiei prin care, într-o prezentare concisă dar lămuritoare asupra 

evoluţiei investiţiei în condiţiile alocării de fonduri arătate, a atras atenţia asupra 

necesităţii suplimentării fondurilor pentru a evita consecinţe financiare negative, 

datorită  duratei mari a realizării investiţiei în condiţiile unei finanţări asemenea 

anului 2011. 

În anexă se va prezenta detaliat cheltuielile la nivelul tribunalului atât în cadrul 

bugetului iniţial, al bugetului final al anului 2011 precum şi a modificărilor 

intervenite prin rectificare bugetară. 

 

Indicator Proiect buget Buget iniţial Buget final Rectificări 
Total cheltuieli 25.787.000  10.856.100 12.934.000 2.077.900 

Cheltuieli 
curente 

19.157.000 10.656.100 12.934.000 2.277.900 

Cheltuieli de 
personal 

17.135.000 9.901.600 11.798.000 1.896.400 

Bunuri şi servicii 2.022.000 754.500 1.136.000 381.500 
Active 

nefinanciare 
6.630.000 200.000 - -200.000 
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 V. RAPORTURILE DINTRTE INSTAN ŢĂ ŞI CELALTE INTITU ŢII ŞI 

ORGANISME PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVIL Ă 

 

În cursul anului 2011 instanţele din raza de activitate a Tribunalului Bistriţa-

Năsăud au derulat raporturi cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu Ministerul 

Justiţiei, cu parchetele, cu barourile de avocaţi, colegiile consilierilor juridice, cu 

experţii judiciari, cu asociaţiile profesionale, societatea civilă, instituţiile şi 

organismele internaţionale, precum şi cu mass-media. 

 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au derulat în condiţii 

corespunzătoare, în limitele competenţelor legale, relaţiile fiind caracterizate prin 

respect, dialog, bună-credinţă. 

Cooperarea cu Consiliul Superior al Magistraturii a vizat în special măsurile 

luate de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la activitatea instanţelor, cariera 

judecătorilor, examenele de admitere şi promovări în funcţii de execuţie şi de 

conducere, delegarea, detaşarea şi transferul judecătorilor, verificarea sesizărilor 

primite de la justiţiabili, activitatea de inspecţie judiciară. 

În vederea unei colaborări eficiente ar fi necesar ca datele şi informaţiile 

solicitate instanţelor să se realizeze într-un termen rezonabil, avându-se în vedere 

încărcarea instanţelor. 

De asemenea, în cadrul diferitelor controale sau în cadrul verificării unor 

sesizări, inspectorii ar putea să culeagă şi unele propuneri şi sesizări ale judecătorilor 

care apoi să fie valorificate şi discutate în cadrul secţiilor sau plenului consiliului. 

 

Raporturile cu Ministerul Justi ţiei 

 

Justiţia, ca unul din cei mai importanţi piloni pentru funcţionarea statului, are 

nevoie de parametri moderni de organizare şi funcţionare, în concordanţă cu 

sistemele de justiţie performante ale ţărilor din Uniunea Europeană. Pentru aceasta, 

preocuparea trebuie să se focalizeze spre protecţia, promovarea şi garantarea 
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drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, a accesului facil şi eficace al cetăţeanului la 

justiţie, respectiv spre asigurarea şi garantarea independenţei justiţiei şi a 

magistraţilor. 

Raporturile cu Ministerul Justiţiei s-au limitat la solicitări de fonduri, prin 

intermediul ordonatorului secundar de credite, la aplicarea programului informatic 

Ecris. 4. 

S-a menţinut neimplicarea activă a ministrului justiţiei în revenirea taxelor 

judiciare de timbru în bugetul de stat pentru finanţarea justiţiei, cu efect asupra 

situaţiei financiare a instanţelor. 

Totodată, Ministerul Justiţiei nu a intervenit eficient în rezolvarea problemei 

expertizelor tehnice, în special cele topografice.  

 

Raporturile dintre instan ţă şi parchetul corespunzător în grad 

 

La nivelul tuturor instanţelor, raporturile cu parchetul s-au desfăşurat în 

limitele stabilite de dispoziţiile legale şi regulamentare, fiecare instituţie urmărind să-

şi îndeplinească propriul rol în procesul de înfăptuire a justiţiei. 

Lunar conducerile parchetelor şi instanţelor şi-au comunicat reciproc 

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

problemă apărută a fost rezolvată cu operativitate. 

Problemele privind cauzele penale ce impun soluţionare urgenţă au fost 

rezolvate operativ, activitatea procurorilor de şedinţă desemnaţi să participe în 

cauzele civile s-a desfăşurat în condiţii bune. 

Dialogul profesional cu reprezentanţii parchetelor pentru unificarea soluţiilor 

propuse în cadrul proceselor penale a existat şi se impune a fi menţinut şi chiar 

intensificat. 

 

Raporturile cu barourile de avocaţi, colegiile consilierilor juridice, precum şi cu 

experţii judiciari 

 

Colaborarea cu diferiţii parteneri (avocaţi, consilieri juridici, experţi) are ca 

scop găsirea de soluţii în probleme majore ca: celeritatea procedurilor judiciare, 
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respectarea dreptului la apărare în procesele penale, asigurarea asistenţei judiciare 

gratuite, administrarea probelor, respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

Realizarea unui asemenea deziderat nu poate avea loc fără un efort colectiv şi 

de bună-credinţă a tuturor partenerilor. 

     Raporturile cu Baroul de avocaţi Bistriţa-Năsăud şi alte barouri din ţară cu care 

instanţele din raza teritorială a Tribunalului Bistriţa-Năsăud au venit în contact prin 

avocaţii angajaţi în diverse cauze, au fost în general bune, ele desfăşurându-se în 

limitele deontologiei profesiei. 

 Şi în cursul anului 2011, ca şi în anii anteriori, s-a constatat aceeaşi lipsă de 

interes a Baroului Bistriţa-Năsăud în identificarea cazurilor de aplicare neunitară a 

legii în hotărârile pronunţate de tribunal şi judecătorii şi în instituirea unui mecanism 

de implicare cu puncte de vedere teoretice ale avocaţilor în discuţiile 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 justiţiabilului presupune în primul rând respectarea normelor 

de procedură şi de deontologie din partea fiecărui judecător, dar şi existenţa unor 

bune raporturi de colaborare cu instituţiile şi organismele angrenate în procesul 

judiciar. 

 Raporturile cu experţii au fost stabilite în limitele normelor procedurale şi ale 

deontologiei profesiei de judecător, în condiţiile în care cel mai important factor 

obiectiv care generează întârzieri în soluţionarea unei cauze îl constituie numărul 

insuficient de experţi topografi. 

La nivelul instanţelor din raza teritorială a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 

principala cauză care influenţează semnificativ operativitatea şi care generează o 

încălcare continuă a noţiunii de „termen rezonabil” o reprezintă imposibilitatea 

administrării probei cu expertiza tehnică topografică. 

Există astfel riscul ca eforturile legislative făcute pentru accelerarea judecăţii să 

fie practic anihilate.  

Deşi au fost aplicate cu rigurozitate dispoziţiile procedurale privitoare la 

sancţionarea experţilor, finalitatea acestei măsuri nu a fost cea scontată, ci 
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dimpotrivă, s-a ajuns la blocarea activităţii instanţei, deoarece o parte a experţilor au 

renunţat la calitatea de expert tehnic judiciar. 

Principalul instrument de restabilire a normalităţii nu trebuie să fie cel 

sancţionator, ci înţelegerea de către experţi a importanţei activităţii de expertiză în 

cadrul unui proces şi asumarea responsabilă a misiunii lor profesionale.  

Ca atare, relaţia instanţelor cu experţii judiciari, a fost una deficitară, pe 

anumite segmente de activitate. 

Lipsa implicării eficiente a Ministerului Justiţiei duce la agravarea situaţiei, la 

cronicizarea ei, alterând o dimensiune fundamentală a ideii de justiţie şi anume 

judecarea cu celeritate a cauzelor. 

 

Raporturile cu mass-media 

 

 Raporturile cu mass-media s-au desfăşurat prin intermediul Biroului de 

informare şi relaţii publice, activitatea purtătorului de cuvânt şi a consilierului în 

relaţii publice contribuind la menţinerea unei imagini pozitive a instanţelor din raza 

teritorială a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

 Relaţiile s-au asigurat prin dialog direct sau telefonic cu purtătorul de cuvânt 

sau cu consilierul în relaţii publice, prin e-mail, prin declaraţii sau comunicate de 

presă, al căror conţinut s-a reflectat ulterior în diverse articole din presa locală. 

 Au fost monitorizate permanent ştirile din televiziunea sau presa locală. 

 Manifestarea „Ziua Porţilor Deschise” organizată în cursul lunii octombrie 

2011 pentru a marca Ziua europeană a justiţiei civile a permis reprezentanţilor mass-

media să cunoască în concret modul de desfăşurare a activităţii judiciare. 

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

stabilit contacte cu alţi jurnalişti. 

 

Raporturile cu justi ţiabilii 

 

În ceea ce priveşte raporturile cu justiţiabilii, la nivelul fiecărei instanţe s-au 

asigurat într-o manieră accesibilă informaţiile de interes procesual şi s-au oferit 

condiţii optime pentru depunerea cererilor de chemare în judecată, pentru studiul 
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dosarelor, pentru investirea hotărârilor judecătoreşti cu formulă executorie, pentru 

participarea efectivă la activitatea de judecată. 

La nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat 23 de petiţii, aspectele 

invocate de petiţionari vizând în principal modul de rezolvare a dosarelor şi 

nemulţumirea lor faţă de hotărârile pronunţate, după rămânerea irevocabilă a 

acestora. 

Petiţiile adresate conducerii instanţelor au fost soluţionate cu respectarea 

dispoziţiilor legale, prompt şi la obiect. 

Sesizările formulate au fost analizate sub coordonarea preşedintelui sau 

vicepreşedintelui tribunalului şi rezolvate conform dispoziţiilor legale, ţinându-se 

seama de faptul că nu pot constitui obiect al vreunei verificări administrative soluţiile 

pronunţate de judecători, acestea intrând în sfera autorităţii de lucru judecat. 

Totodată, Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi judecătoriile din raza sa teritorială s-au 

implicat în organizarea manifestării „Ziua Porţilor Deschise”.  

În raporturile cu justiţiabilii, la nivelul tuturor instanţelor, s-a manifestat 

decentă şi o atitudine demnă, fiind respectate normele deontologice.  

Punctul de informare pentru justiţiabili s-a actualizat permanent, oferindu-se 

informaţii tuturor persoanelor interesate. 

Prin intermediul infochioşcurilor puse la dispoziţia justiţiabililor, a publicului 

larg, s-a deschis posibilitatea cunoaşterii informaţiilor legate de dosarele instanţelor. 

 

 

 

Raporturile cu asociaţiile profesionale, societatea civilă, instituţiile şi 

organismele internaţionale 

 

 Raporturile cu asociaţiile profesionale şi cu societatea civilă s-au limitat la 

solicitarea de date statistice de diferite asociaţii şi fundaţii, la organizarea de acţiuni 

sub egida „porţilor deschise”, la publicarea informaţiilor de interes public pe portalul 

instanţelor din raza de competenţă a Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

 În condiţiile în care activitatea instanţelor nu ar fi atât de încărcată, s-ar putea 

asigura o reală deschidere către comunitate, judecătorii şi-ar putea asuma un rol 
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social prin demararea unui proces de educare a colectivităţii în vederea înţelegerii 

rolului legilor, a mecanismelor care se pun în aplicare odată cu încălcarea lor şi a 

consecinţelor unei conduite contrare regulilor de convieţuire socială. 

 S-ar impune organizarea unor întâlniri ale judecătorilor cu organizaţii civile în 

scopul îmbunătăţirii imaginii sistemului judiciar, a sporirii încrederii publicului în 

acest sistem, întrucât de multe ori nemulţumirile au la bază informaţii greşite ori 

insuficiente în legătură cu activitatea instanţelor de judecată. 

 

 CAP.VI. CONCLUZII 

 

Fiind un moment de bilanţ, se impune alături de unele concluzii deja afirmate 

în abordarea aspectelor analizate şi una  care să le  subsumeze şi să le motiveze, 

respectiv, ca în anul 2011 au fost depuse eforturi susţinute de întreg personalul 

tribunalului şi al Judecătoriilor din circumscripţie pentru depăşirea tuturor 

provocărilor şi atingerea unui nivel cât mai bun pentru parametri definitori pentru 

actul de justiţie. 

 Este îndreptăţit, credem şi o afirmăm că pentru desfăşurarea activităţii a fost 

angajament în faţa  dificultăţilor  generate de volumul crescut  de activităţi şi în egală 

măsură profesionalism şi voinţă în păstrarea prestigiului social al activităţii . 

 În spiritul unor concluzii, am apreciat că se impune (re)evidenţiate câte 

probleme de importanţă la nivelul sistemului judiciar care trebuie să fie în atenţie 

pentru perioada următoare: 

 -pe termen scurt, o regândire a schemelor de personal în sensul unei 

dimensionări a lor – judecători şi personal auxiliar de specialitate care să ţină seama  

de intrarea în vigoare a noilor coduri, de creşterile semnificative a volumului de 

activitate  şi de  necesitatea asigurării specializării şi în final a calităţii actului de 

justiţie. 

 Intrarea într-o logică normală, presupune folosirea uneia şi aceleaşi măsuri în 

abordarea resurselor şi a rezultatelor, pentru sistemul judiciar. 

 -eliminarea factorilor încă existenţi, care influenţează major în sens negativ 

soluţionarea  dosarelor într-un termen rezonabil. Ne referim aici la numărul redus de 

experţi topografici confruntaţi cu un  număr mare de expertize care are consecinţa 
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unor lungi amânări ale proceselor, în materie civilă, din lipsa efectuării la termen a 

acestora. 

 -optimizarea într-un timp scurt a, mecanismelor pentru realizarea unei practici 

unitare, prin creşterea rolului I.C.C.J a cărei misiune constituţională este asigurarea 

interpretării unitare a legii. 

 -realizarea climatului juridic, informaţional şi logistic pentru aplicarea noilor 

coduri. 

 Ne gândim la găsirea mecanismelor şi mijloacelor de sprijin pentru judecători 

în asimilarea noilor coduri, având în vedere că acest proces trebuie făcut din mers şi 

în condiţiile desfăşurării continue şi supraîncărcată a activităţii de judecată. 

 -reevaluarea de către C.S.M. a programului privind volumul optim de muncă 

datorită implicaţiilor pe care le are asupra duratei primului termen de judecată, în 

condiţiile în care se acordă la unele instanţe termen de judecată extrem de lung şi a 

lipsei unei evidenţieri reale a volumului de muncă, pe şedinţă( neţinându-se seama de 

stocul de dosare, de incidentele în repartizarea aleatorie). 

 -preocuparea, cu caracter prioritar a C.S.M. pentru asigurarea in dependenţei 

judecătorilor, în condiţiile noilor reglementări a răspunderii disciplinare a 

judecătorilor, şi în acelaşi timp, pentru redobândirea încrederii societăţii civile şi 

competenţa şi calitatea morală a judecătorilor. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Volumul de activitate pe instanţe      2011                                                          Anexa  1                                                          
 

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

luni 
Peste 
1 an 

Suspe
ndate 

 Intrate Total fără 
suspendate 

Soluţionate % Total 6-12 
luni 

Peste 
1 an 

Suspendate 

     C I V I L             
       Bistriţa 3869 418 706 1397 11785 13419 10988 81,90 4666 494 663 2235 
       Beclean 1037 83 17 697 2086 2832 2368 83,62 755 62 140 291 
       Năsăud 1971 347 374 885 3265 4848 3596 74,18 1640 213 448 388 
       Total 6877 848 1197 2979 17136 21099 16952 80,35 7061 769 1251 2914 

Tribunalul BN 2925 41 22 1656 7695 8130 6464 79,51 4156 172 110 2498 
TOTAL 9802 889 1219 4635 24831 29229 23416 80,12 11217 941 1361 5412 

     P E N A L             
       Bistriţa 285 34 42 - 1976 2261 1961 86,74 300 53 36  
       Beclean 43 8 2 - 166 209 173 82,78 36 7 -  
       Năsăud 138 36 36 - 239 377 284 75,34 93 27 26  
       Total 466 78 80 - 2381 2847 2418 84,94 429 87 62  

Tribunalul BN 156 12 16 40 784 940 830 88,30 110 5 13  
TOTAL 622 90 96 40 3165 3787 3248 85,77 539 92 75  

BISTRIŢA 4154 452 748 1397 13761 15680 12949 82,60 4966 547 699 2235 
BECLEAN 1080 91 19 697 2252 3041 2541 83,56 791 69 140 291 
NASAUD 2109 383 410 885 3504 5225 3880 74,26 1733 240 474 388 

TOTAL  - J 7343 926 1177 2979 19517 23946 19370 80,89 7490 856 1313 2914 
TRIBUNAL 3081 53 38 1696 8479 9070 7294 80,42 4266 177 123 2498 
TOTAL - G 10424 979 1215 4675 27996 33016 26664 80,76 11756 1033 1436 5412 

 



 
 

Volumul de activitate pe instanţe      2010                                                                     Anexa  2 
 

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

luni 
Peste 
1 an 

Suspe
ndate 

 Intrate Total fără 
suspendate 

Soluţionate % Total 6-
12 
luni 

Peste 
1 an 

Suspen
date 

     C I V I L             
       Bistriţa 3659 531 589 1435 10227 12489 10017 80,21 3869 418 706 1397 
       Beclean 1032 83 149 597 2425 2760 2420 87,69 1037 83 17 697 
       Năsăud 1247 188 225 632 3299 3661 2575 70,34 1971 347 374 885 
       Total 5938 802 963 2664 15951 18910 15012 79,39 6877 848 1197 2979 

Tribunalul BN 1603 36 18 1060 10368 10315 9046 87,70 2925 41 22 1656 
TOTAL 7541 838 981 3724 26319 29225 24058 82,32 9802 889 1219 4635 

     P E N A L             
       Bistriţa 384 72 62 - 1643 2027 1742 85,94 285 34 42 - 
       Beclean 48 14 3 - 165 213 170 79,82 43 8 2 - 
       Năsăud 100 18 18 - 214 314 176 56,05 138 36 36 - 
       Total 532 104 83 - 2022 2554 2088 81,76 466 78 80 - 

Tribunalul BN 139 11 22 34 827 926 810 87,48 156 12 16 40 
TOTAL 671 115 105 34 2849 3480 2898 83,28 622 90 96 40 

BISTRIŢA 4043 603 651 1435 11870 14516 11759 81,01 4154 452 748 1397 
BECLEAN 1080 97 152 597 2590 2973 2590 87,12 1080 91 19 697 
NASAUD 1347 206 243 632 3513 3975 2751 69,21 2109 383 410 885 

TOTAL  - J 6470 906 1046 2664 17973 21464 17100 79,67 7343 926 1177 2979 
TRIBUNAL 1742 47 40 1094 11195 11241 9856 87,68 3081 53 38 1696 
TOTAL - G 8212 953 1086 3758 29168 32705 26856 82,43 10424 979 1215 4675 

 



                                                                           VOLUMUL DE ACTIVITATE      An  2011                                  Anexa 3 
 
      Secţia     Stoc la începutul perioadei         Volum     Operativitate   Stoc la sfârşitul perioadei 
 Total 6 – 12 

luni 
Peste 
1 an 

Suspen
date 

Intrate Total fără 
suspendate 

Soluţionate   %  Total 6 – 12 
luni 

Peste  
1 an 

Suspe
ndate 

CIVILĂ             
    Fond 847 7 10 403 2450 2667 2294 86,02 1003 32 8 630 
    Apel 61 5 2 41 99 121 99 81,82 61 2 4 39 
    Recurs 139 1 - 108 431 465 418 89,90 152 1 - 105 
   TOTAL 1047 13 12 552 2980 3253 2811 86,42 1216 35 12 774 
COMERCIAL 
CONTENCIOS  

            

     Fond com. 310 3 3 167 742 998 863 86,48 189 6 2 54 
80 - - 39 746 709 617 87,03 209   117 Procedura 

insolvenţei 390 3 3 206 1488 1707 1480 86,71 398 6 2 171 

Administrare 
faliment 

137 - - 46 298 338 240 71,01 195 10 7 97 

Apel 4 - - 2 17 17 10 58,83 11 -  4 
     Cont.-adm. 1090 12 7 738 2194 2038 1299 63,74 1985 119 89 1246 
     Recurs 257 13 - 112 718 777 624 79,67 351 2 - 198 
    TOTAL 1878 28 10 1104 4715 4877 3653 74,80 2940 137 98 1724 
 
PENAL 

2925    7695 8130 6464 79,51 4156 172 110 2498 

      Fond 63 4 14 9 476 539 464 86,09 75 4 12  
      Apel 61 8 2 12 16 77 74 96,11 3 1 1  
      Recurs 32 - - 19 292 324 292 90,13 32 - -  
     TOTAL 156 12 16 40 784 940 830 88,30 110 5 13  
 3081 40 38 1696 8479 9070 7294 80,42 4266 177 123 2498 
 



                                                                           VOLUMUL DE ACTIVITATE      An  2010                                      Anexa  4 
 
      Secţia     Stoc la începutul perioadei         Volum     Operativitate   Stoc la sfârşitul perioadei 
 Total 6 – 12 

luni 
Peste 
1 an 

Suspen
date 

Intrate Total fără 
suspendate 

Soluţionate   %  Total 6 – 12 
luni 

Peste  
1 an 

Suspe
ndate 

CIVILĂ             
    Fond 764 8 4 642 5466 5827 5383 92.38 847 7 10 403 
    Apel 68 1 5 51 108 135 115 85,20 61 5 2 41 
    Recurs 107 2 - 90 439 438 407 92,93 139 1 - 108 
   TOTAL 939 11 9 783 6013 6400 5905 92,27 1047 13 12 552 
COMERCIAL 
CONTENCIOS  

            

     Fond com. 269 15 8 153 1544 1646 1503 91,32 310 3 3 167 
63 - - 12 410 434 393 90,56 80 - - 39 Procedura 

insolvenţei 332 15 8 165 1954 2080 1896 91,16 390 3 3 206 

Administrare 
faliment 

    311 265 174 65,66 137 - - 46 

Apel 4 - - 2 11 13 11 84,62 4 - - 2 
     Cont.-adm. 161 4 1 49 1447 870 518 59,54 1090 12 7 738 
     Recurs 167 6 - 61 632 687 542 78,90 257 13 - 112 
    TOTAL 664 25 9 277 4355 3915 3141 80,23 1878 28 10 1104 
 
PENAL 

            

      Fond 77 10 21 10 402 470 416 88,51 63 4 14 9 
      Apel 47 1 1 12 158 193 144 74,62 61 8 2 12 
      Recurs 15 - - 12 267 263 250 95,06 32 - - 19 
     TOTAL 139 11 22 34 827 926 810 87,48 156 12 16 40 
 1742 47 40 1094 11195 11241 9856 87,68 3081 40 38 1696 
 



 
 
 
                                                                        2011                                                      Anexa   5 
CIVIL                                                             
Instanţa Stoc Intrate Total de 

soluţionat 
fără 

suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

266 556 663 585 88,24 237 159 

Jud. 
Bistriţa 

2838 9464 10591 8736 82,49 3566 1711 

Jud. 
Beclean 

884 1850 2478 2093 84,47 641 256 

Jud. 
Năsăud 

1667 2772 4118 3003 72,93 1436 321 

TOTAL 5655 14642 17850 14417 80,77 5880 2447 
 
 
PENAL 
Instanţa Stoc Intrate Total de 

soluţionat 
fără 

suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

156 784 940 830 88,30 110 - 

Jud. 
Bistriţa 

285 1976 2261 1961 86,74 300 - 

Jud. 
Beclean 

43 166 209 173 82,78 36 - 

Jud. 
Năsăud 

138 239 377 284 75,34 93 - 

TOTAL 622 3165 3787 3248 85,77 539 - 
 
 
 
 
MINORI  ŞI FAMILIE 
Instanţa Stoc Intrate Total de 

soluţionat 
fără 

suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

32 167 179 165 92,18 34 20 

Jud. 
Bistriţa 

418 743 1082 747 69,04 414 79 

Jud. 
Beclean 

112 161 243 190 78,19 83 30 

Jud. 
Năsăud 

197 305 457 363 79,44 139 45 

TOTAL 759 1376 1961 1465 74,71 670 174 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
COMERCIAL 
Instanţa Stoc Intrate Total de 

soluţionat 
fără 

suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

603 1968 2258 1898 84,06 673 313 

Jud. 
Bistriţa 

613 1578 1746 1505 86,20 686 445 

Jud. 
Beclean 

41 75 111 85 76,58 31 5 

Jud. 
Năsăud 

107 188 273 230 84,25 65 22 

TOTAL 1364 3809 4388 3718 84,74 1455 785 
 
 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 
Instanţa Stoc Intrate Total de 

soluţionat 
fără 

suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

1271 2737 2605 1743 66,91 2265 1403 

 
 
 
LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE 
Instanţa Stoc Intrate Total de 

soluţionat 
fără 

suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

753 2267 2417 2073 85,77 947 603 

 



 
 
 
 
 

2010                                                 
                                                                                                                   Anexa   6                                                                          
CIVIL 

Instanţa Stoc Intrate Total de 
soluţionat 

fără 
suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

230 642 711 610 85,80 262 161 

Jud.Bistriţa 2742 8183 9992 8087 80,94 2838 933 
Jud. 

Beclean 
885 1896 2130 1897 89,07 884 651 

Jud. Năsăud 1081 2691 3017 2105 69,78 1667 755 
TOTAL 4938 13412 15850 12699 80,12 5651 2500 

 
 
PENAL 

Instanţa Stoc Intrate Total de 
soluţionat 

fără 
suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

139 827 926 810 87,48 156 40 

Jud.Bistriţa 384 1643 2027 1742 85,94 285 - 
Jud. 

Beclean 
48 165 215 170 79,82 43 - 

Jud. Năsăud 100 214 314 176 56,05 138 - 
TOTAL 671 2849 3482 2898 83,24 622 40 

 
 
MINORI  ŞI FAMILIE 

Instanţa Stoc Intrate Total de 
soluţionat 

fără 
suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

28 153 153 149 97,39 32 28 

Jud.Bistriţa 364 739 935 685 73,27 418 168 
Jud. 

Beclean 
107 203 270 198 73,34 112 40 

Jud. 
Năsăud 

100 318 330 221 66,97 197 88 

TOTAL 599 1413 1688 1253 74,23 759 324 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMERCIAL 

Instanţa Stoc Intrate Total de 
soluţionat 

fără 
suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

397 2441 2548 2235 87,72 603 290 

Jud.Bistriţa 553 1305 1562 1245 79,71 613 296 
Jud. 

Beclean 
40 326 360 325 90,28 41 6 

Jud. 
Năsăud 

66 290 314 249 79,30 107 42 

TOTAL 1056 4362 4784 4054 84,74 1364 634 
 
 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 
Instanţa Stoc Intrate Total de 

soluţionat 
fără 

suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

267 1903 1362 895 65,72 1275 808 

 
 
 
LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE 
Instanţa Stoc Intrate Total de 

soluţionat 
fără 

suspendate 

Soluţionate Operativitate Stoc Suspendate 

Tribunal 
BN 

681 5218 5536 5146 92,96 753 363 

 



 

 

 

 

Anexa 7 

Încărcătura cauzelor de solu ţionat şi solu ţionate pe judec ător în anul 2011 la instan ţele 
din raza Cur ţii de Apel Cluj în raport de num ărul de judec ători de la  fiecare instan ţă 

 
 

Instan ţa 

Nr. Judec ă-
tori 

Volum cauze 
de solu ţionat 

Volum mediu 
cauze de 
sol/jud 

Volum cauze 
solu ţionate 

Volum mediu 
cauze sol/jud 

C.A.      

Trib. Com. Cluj      

Trib.Cluj      

Trib.Bistriţa 18 15566 865 10145 564 

Trib.Maram.      

Trib.Sălaj      

Total tribunale      

Jud.Cluj      

Jud.Turda      

Jud.Dej      

Jud.Gherla      

Jud.Huedin      

Jud.Bistriţa 15 17915 1194 12949 863 

Jud.Beclean 3 3332 1111 2541 847 

Jud.Năsăud 5 5613 1123 3880 776 

Jud.Baia Mare      

Jud.Sighet      

Jud.Vişeu      

Jud.Dragom      

Jud.Tg.Lăpuş      

Jud.Şomcuta      

Jud.Zalău      

Jud.Şimleu      

 



 
                                   SECŢIA   PENALĂ        2011     Anexa  8 
 
Judecător Stoc Repartizate De 

soluţionat 
Rulate Soluţionate Redactate Operativitatea 

% 
Berbecariu D. 76 271 347 499 309 190 89,05 

Preda L. 40 304 344 414 303 146 88,09 
Lazăr M. 41 279 320 461 265 141 82,82 

Petrişor A. 52 265 317 427 286 153 90,22 
Găurean A. 72 263 335 506 269 137 80,30 

        
 
 
 
 
     Operativitatea pe secţie = 88,30 
     Operativitatea pe instanţă = 80,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       
 
     SECŢIA  CIVILĂ  II             2011      Anexa  9 
 

Judecător Stoc Repartizate De sol. 
fără 
susp. 

Soluţionate Redactate Dosare 
rulate 

Suspendate Operativitatea 
% 

Checec V. 349 1053 1201 966 886 3070 201 80,44 
Părăuan I. 315 1019 1156 946 821 2624 178 81,84 

Ursu I. 337 1026 1173 939 801 2597 190 80,06 
Marica A. 225 1115 974 746 551 2014 366 76,60 
Bujor L. 256 984 959 717 573 2294 281 74,77 
Linul D. 102 814 648 468 305 1188 268 72,23 
Puţura O. - 167 162 129 119 439 5 79,63 

         
 



 
                 

           SECŢIA  CIVILĂ  I               2011      Anexa  10 
 

Judecător Stoc Repartizate De sol. 
fără 
susp. 

Soluţionate Redactate Dosare 
rulate 

Suspendate Operativitatea 
% 

Năşcuţiu C. 153 924 755 678 531 1787 322 89,81 
Berari R. 166 564 621 543 410 1147 109 87,44 
Bulea M. 256 493 647 511 388 1310 102 78,98 
Frenţiu C. 135 496 548 489 367 1142 83 89,24 

Simionescu I. 184 465 514 442 337 1174 135 86,00 
Iacob C. 423 479 810 735 621 1482 92 90,74 

Marian N. 24 324 312 285 121 548 36 91,35 
Bolbos I.  261 213 150 101 485 48 70,43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa 11 

PONDEREA ATACABILIT ĂŢII ŞI INDICELE DE CASARE 
 

INSTANŢA 
NR. HOT. 

PRONUNŢATE 
ÎN ANUL 2011 

NR. HOT. 
ATACATE ÎN 

ANUL 2011 

PONDEREA 
ATACABILIT ĂŢII 

% 

NR. HOT. 
DESFIINŢATE 

SAU 
MODIFICATE ÎN 
CĂILE DE ATAC 

ÎN 2011 

INDICE DE 
CASARE % 

CURTEA DE APEL CLUJ      
 
      

TRIBUNALUL CLUJ      
TRIBUNALUL BISTRI ŢA 7294 2655 36,40 922 12,64 
TRIBUNALUL MARAMURE Ş      
TRIBUNALUL S ĂLAJ      
TRIBUNALUL COM. CLUJ      
TOTAL TRIBUNALE      
 
JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA      
JUDECĂTORIA TURDA       
JUDECĂTORIA DEJ       
JUDECĂTORIA GHERLA       
JUDECĂTORIA HUEDIN       
JUDECĂTORIA BISTRI ŢA 12949 1377 10,64 403 3,12 
JUDECĂTORIA BECLEAN  2541 256 10,08 65 2,56 
JUDECĂTORIA NĂSĂUD 3880 261 6,73 54 1,40 
JUDECĂTORIA BAIA MARE       
 



 
                                                                                              Anexa 12  

 
Indicele de modificare a hot ărârilor apelate pronun ţate de tribunale în 2011 
 

Tribunalul Ramura de 
drept 

Cauze 
solu ţionate 

Admis 
apelul  

Schimbat 
hotărârea 

Trimis spre 
rejudecare 

Indice de 
desfiin ţare 

Civil      
Penal      Cluj 
Total      
Civil 3536 43 33 10 1,22 
Penal 438 37 32 5 8,45 Bistri ţa-

Năsăud 
Total 3974 80 65 15 2,02 
Civil      
Penal      Maramures 
Total      
Civil      
Penal      Sălaj 
Total      

Civil      
Penal      Total 

tribunale 
Total      

 
Indicele de modificare a hot ărârilor recurate pronun ţate de tribunale în 2011 
 

Tribunalul Ramura 
de drept 

Cauze 
solu ţionate 

Admis 
recursul  

Trimis spre 
rejudecare 

Rejudecat 
de instan ţa 
de recurs 

Indice de 
desfiin ţare 

 
Civil      
Penal      Cluj 
Total      
Civil 13416 286 78 208 2,14 
Penal 1980 28 7 21 1,42 

Bistri ţa-
Năsăud 

Total 15396 314 85 229 2,04 
Civil      
Penal      Maramures 
Total      
Civil      
Penal      Sălaj 
Total      
Civil      
Penal      Total 

tribunale 
Total      
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