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ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

 Anul 2012 a însemnat  şi pentru instanţele din circumscripţia tribunalului, aşa 

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

continuarea îndeplinirii cerinţelor, ce rezultă din angajamentele stabilite de 

Mecanismul de Verificare şi Cooperare, aşa cum se regăsesc în Hotărârea Guvernului 

nr.216/2012 şi a rapoartelor întocmite, în cadrul verificărilor mecanismului sus arătat. 

 În contextul consideraţiilor f ăcute, pentru anul 2013, pentru instanţele din 

circumscripţia tribunalului, rămâne o provocare intrarea în vigoare, a Codului de 

Procedură Civilă, a Codului Penal şi  Codului de Procedură Penală, provocări care 



 2 

sunt însă, surmontabile, în aprecierea pe care o facem, prin prisma dispoziţiilor 

aplicării în timp a legii. 

 Impactul, ce se va crea urmare a intrării în vigoare a codurilor, prin prisma 

respectării cerinţelor ce rezultă din Mecanismului de Verificare şi Cooperare cu 

privire la activitatea instanţelor din circumscripţia tribunalului, impune, în aprecierea 

noastră, autorităţilor executive măsuri concrete, 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) 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., respectiv de a asigura judecătorilor 

condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii de judecată, în sensul asigurării  

unui număr  suficient de judecători şi de personal auxiliar de specialitate. 

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

factorilor responsabili pentru succesul în realizarea performanţelor ce rezultă din 

Mecanismul de Verificare şi Cooperare, 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. 

 Ca o concluzie, se poate spune că, activitatea instanţelor, din circumscripţia 

tribunalului, a fost ancorată şi desfăşurată în „preocupările” sistemului judiciar, 

implicate de găsirea aşezării pe făgaşul normalităţii funcţionării acestuia în scopul 

menirii  pe care îl are, de factor de echilibru, pentru stabilitatea societăţii civile. 

 Orientarea instanţelor din circumscripţia tribunalului, în activitatea desfăşurată 

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

eficienţă, predictibilitate, deziderate realizate, apreciem noi, la un bun nivel, în 
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condiţiile volumului de activitate crescut şi de resursele umane şi financiare avute la 

dispoziţie. 

 Eforturile judecătorilor şi a personalului auxiliar de specialitate din 

circumscripţia tribunalului au fost pentru îndeplinirea dezideratelor arătate, chiar dacă 

ne repetăm, faţă de afirmaţiile făcute în materialele anterioare de bilanţ,  eforturi care 

s-au  încadrat în efortul general de credibilizare a sistemului judiciar, eforturi care, 

poate,  nu au avut tocmai nivelul de aşteptare scontat, sub aspectul eficienţei, care nu 

putea fi asigurată fără, participarea partenerială al legislativului şi executivului, a 

societăţii civile în general. 

 Ne permitem să afirmăm  că, numai singură responsabilizarea magistraţilor, 

deşi esenţială, fără parteneriatul legislativului şi executivului, nu poate duce la 

îndeplinirea aşteptărilor societăţii civile, ci mai degrabă, poate duce la 

decredibilizarea justiţiei decât la credibilizarea ei. 

 În considerarea aprecierilor, cu caracter general, privind activitatea instanţelor 

din circumscripţia tribunalului, se poate arăta că, efortul  întregului personal, în anul 

2012, şi-a atins obiectivele urmărite. 

Rezultatele obţinute la nivelul tribunalului şi instanţelor din circumscripţia 

acestuia, se impun a fi apreciate şi în asigurarea condiţiilor materiale de desfăşurare a 

activităţii, care datorită unei finanţări, uneori, insuficiente, a fost aproape, cu mici 

excepţii, mereu la limita de impact cu blocajul activităţii. Doar, măsurile 

organizatorice luate de conducerile instanţelor, au avut menirea, de a evita 

consecinţele nedorite ale acestui blocaj. 

În cadrul consideraţiilor generale, privind activitatea instanţelor judecătoreşti 

din circumscripţia tribunalului, se impune a fi apreciat că, rezultatele obţinute au fost 

şi consecinţa urmăririi obiectivelor propuse, respectiv: 

-un management eficient al resurselor umane avute la dispoziţie; 

-uniformizarea practicii judiciare la nivelul instanţelor, în acord, 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 că, pentru aprecierea performanţelor realizate de instanţe, 

acestea, au fost influenţate negativ de dificultăţile de administrare a probei cu 
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expertiză topografică, îndeosebi în materie civilă, determinată de numărul redus al 

experţilor în această specialitate. 

Ca apreciere, privind performanţele profesionale realizate de instanţele din 

circumscripţia tribunalului în anul 2012, este că, a existat efortul, angajamentul şi 

responsabilitatea judecătorilor şi a personalului auxiliar de specialitate precum şi a   

celuilalt personal din cadrul instanţelor, susţinute de implicarea responsabilă a 

conducerii instanţelor, pentru  îndeplinirea obiectivelor propuse. 

Constatările arătate, pentru obţinerea rezultatelor pentru anul 2012,constituie, 

în aprecierea noastră, o garanţie pentru obţinerea unor rezultate corespunzătoare 

aşteptate de beneficiarii actului de justiţie şi în general de societatea civilă, în anul 

2013. 

 

CONSIDERAŢII PRIVIND  SITUA ŢIA INSTAN ŢELOR DIN 

CIRCMUSCRIPŢIA TRIBUNALULUI, ÎN ANUL 2012. 

 

 

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

următoarele : 

- 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, determinat  şi de 

precedentele modificări legislative, se constată că, se resimte nevoia unor spaţii, atât 

pentru desfăşurarea activităţii judecătorilor cât şi a grefierilor precum şi pentru 

acoperirea nevoilor de 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 perspectiva de asigurare a spaţiilor necesare pentru intrarea în vigoare a noilor 

coduri. 

 - 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. 

 Pentru această judecătorie, avându-se în vedere situaţia prezentată, de 

desfăşurare a activităţii, s-au făcut demersurile necesare, în anul 2012, pentru 

continuarea investiţiei începute în anul 2011. Continuarea demersurilor  în anul 2013 

rămâne ca un obiectiv managerial pentru conducerea tribunalului. 

 În prezentarea generală a instanţelor, privind aspectul capacităţilor 

administrative, nu poate fi omis, impactul pe care îl  va avea aplicarea noilor coduri 

în privinţa spaţiilor şi a resurselor umane. 

În acest sens, se consideră că, în mod legitim nevoia de capacităţi 

administrative suplimentare va exista, nevoie care nu va putea fi soluţionată prin 

măsuri organizatorice luate la nivelul conducerii instanţelor, decât cu alocarea de 

fonduri financiare corespunzătoare, atât pentru Tribunalul Bistriţa Năsăud şi 

Judecătoria Bistriţa, cât şi pentru Judecătoria Beclean. 

În context, arătăm că, demersurile conducerii tribunalului au existat, fiind 

făcute solicitări pentru obţinerea de spaţii din fostul sediul al tribunalului situat în 



 6 

municipiul Bistriţa, strada Piaţa Centrală nr.21, precum şi de continuarea investiţiei 

pentru noul sediul al Judecătoriei Beclean. 

Demersurile făcute, se impun a fi continuate dar în acelaşi timp, sprijinite de 

factori de decizie. Ne referim aici în primul rând la factorii care alocă fonduri 

financiare pentru realizarea  lucrărilor de reparaţii capitale şi de investiţii. 

 La Judecătoria Năsăud, situaţia este bună, existând premisele inexistenţei de 

dificultăţi majore. 

 Subliniem că, atingerea scopurilor reformei în domeniul justiţiei, precum 

asigurarea 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. 

 În cadrul 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  cu 

caracter informatic, 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. 

 În prezentarea dotărilor tehnice privind informatizarea instanţelor  se impune a 

fi menţionat faptul că, în anul 2012 s-a pus în funcţiune un sistem  video-conferinţă, 

care asigură comunicarea cu, Curtea de Apel Cluj, în cadrul pregătirii profesionale, la 

nivelul judecătorilor,  precum şi dotarea cu 6 staţii PC, pentru camerele de consiliu, 

create pentru intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, 4 servere şi 24 

staţii PC  audio pentru sisteme de înregistrare audio, în sălile de şedinţă de judecată. 

 Această dotare tehnică acoperă aproape, sub aspectul echipamentelor, 

necesarul instanţelor. 

 În contextul aspectelor discutate, este necesar să afirmăm că se impune 

completarea echipamentului de înregistrare audio, în materie penală, în prezent, 

dotările existente privind înregistrările în această materie nu sunt suficiente pentru 

tribunal şi Judecătoria Beclean. 
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 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. 

 Trebuie avut în vedere însă şi faptul că acest echipament la care s-a făcut 

referire este uzat moral şi ceea ce este mai important  şi uzat fizic ceea ce impune în 

prezent dese şi costisitoare reparaţii. 

 Se apreciază că, dotarea informatică la nivelul instanţelor din circumscripţia 

tribunalului, în anul 2012, a asigurat buna desfăşurare a activităţii instanţelor. 

 

 

CAPITOLUL .I.  

ANALIZA ACTVIT ĂŢII INSTAN ŢELOR DIN CIRCUMSCRIP ŢIA  

TRIBUNALULUI 

 

I.1. Volumul de activitate  al instanţelor din circumscripţia tribunalului. 

 

Datele statistice privind activitatea instanţelor din circumscripţia tribunalului, 

evidenţiază că, personalul a fost angajat responsabil, în desfăşurarea actului de 

justiţie, pentru atingerea parametrilor de eficienţă, calitate şi celeritate în condiţiile în 

care a existat un volum crescut de activitate şi a particularităţilor specifice fiecărei 

instanţe. 

Astfel, datele statistice relevă următoarele: 

Tabel l. şi grafică. 

Anul Volumul de 
dosare nou 
înregistrate 

Volumul de 
dosare de 
soluţionat 

Volumul 
dosarelor 

soluţionate 

Stoc la sfârşitul 
anului 2012 

2010 29.168 32.705 26.956 8.212 

2011 27.996 33.016 26.664 10.424 

2012 30.844 35.947 30.188 12.412 
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Într-o prezentare  mai detaliată a volumului de activitate al instanţelor din 

circumscripţia tribunalului, şi eforturile depuse se constată următoarele: 

 

- la volumul dosarelor nou înregistrate, se constată o creştere în anul de 

referinţă 2012, de 1.677 dosare procentual de 5,4% faţă de anul 2010 şi de 2.848 

dosare, procentual de 9,23% faţă de anul 2011. 

- la nivelul stocului de dosare, se evidenţiază că există o creştere în anul de 

referinţă de la 11.756 dosare faţă de 8.212 dosare, în anul 2010  şi  10.424 dosare în 

anul 2011, creşterea fiind, procentual exprimată, de 30,9 faţă de anul 2010 şi de 

8,77% faţă de anul 2011. 

- la nivelul dosarelor soluţionate, se constată o creştere semnificativă în anul de 

referinţă, faţă de anii 2010 şi 2011. 

Astfel,  în anul 2012 au fost soluţionate un număr de 30.188 dosare, faţă de 

26.956 dosare în anul 2010 şi 26.664 în anul 2011, creşterea fiind  de 20,77% faţă de 

anul 2010 şi de 11,67% faţă de anul 2011. 

- la nivelul dosarelor suspendate. 

Se constată că, în anul de referinţă, comparativ cu anii anteriori, se constată o 

creştere care, se prezintă astfel: 
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- în anul 2012, numărul de dosare suspendate a fost de 6.653, în anul 2011 de 

5.412, iar în anul 2010 de 4.675. 

Procentual, creşterea stocului de dosare în anul 2012, a fost de 18,65% faţă de 

anul 2011 şi de 29,73% faţă de anul 2010. 

Se constată, din prezentarea făcută, o creştere a volumului de activitate, cu care 

in stanţele din circumscripţia tribunalului s-au confruntat în anul 2012, creştere  care 

a fost influenţată de legislaţia aplicabilă şi de exercitarea dreptului constituţional al 

persoanelor de a se adresa instanţelor de judecată, pentru ocrotirea drepturilor 

recunoscute de lege. 

Prezentarea făcută, permite, credem o concluzie, pe care ne-o asumăm: 

personalul instanţelor din circumscripţia tribunalului a depus eforturi necesare 

pentru realizarea performanţelor necesare unui act de justiţie, calitate, eficienţă, 

celeritate. 

I.2 Volumul de activitate al tribunalului.  

În anul 2012, tribunalul a avut de soluţionat, nediferenţiat pe materii şi 

grade de jurisdicţie, cu dosare suspendate, un număr de 14.722 de dosare, iar 

fără dosare suspendate 11.124 de dosare. 

Faţă de anul 2010 se constată o creştere de 1.785 de dosare, procentual 

de 12,12%, iar faţă de anul 2011 o creştere de 3.162 de dosare procentual de 

21,47%. 

Într-o prezentare sinoptică a volumului de dosare, de soluţionat pentru 

anul 2012, la nivelul tribunalului, se relevă următoarele: 

 

 

ANUL Volumul dos. de soluţionat cu dos. 
suspendate 

Volumul dos.de soluţionat 
fără dos. suspendate. 

2010 12.973 11.241 

2011 11.568 9.070 

2012 14.722 11.124 
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Prezentarea grafică, a volumului de activitate sus enunţat, se prezintă 

astfel: 
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Din perspectiva abordării dosarelor de soluţionat, pentru anul 2012, dar 

fără dosarele suspendate, se constată o creştere. Astfel,  dacă în anul  2012, 

volumul a fost de 11.124 de dosare, creşterea faţă de anul 2011 a fost de 

18,47% şi o scădere de 1,5% faţă de anul 2010. 

Prezentarea volumului de activitate al tribunalului, nediferenţiat pe 

secţii, pe complete specializate, relevă comparativ cu anii 2010 şi 2011, 

următoarele: 
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Anul Stoc 
la începutul 
perioadei de 

referin ţă 

Nr.de dos. 
nou 

înregistrate 

Nr.dos. de 
soluţionat 

Nr.dos. 
soluţionate 

Stoc la 
sfârşitul 
perioadei 

2010 1.742 11.195 11.124 9.856 3.081 

2011 3.081 8.479 9.070 7.294 4.266 

2012 4.266 10.456 11.124 9.510 5.212 

 

1.
74

2

11
.1

95

11
.1

24

9.
85

6

3.
08

1

3.
08

1

8.
47

9

9.
07

0

7.
29

4

4.
26

6

4.
26

6

10
.4

56

11
.1

24

9.
51

0

5.
21

2

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2010 2011 2012

VOLUMUL DE ACTIVITATE AL TRIBUNALULUI, NEDIFEREN ŢIAT PE 
SECŢII SAU PE COMPLETE SPECIALIZATE

Stoc la începutul perioadei de referinţă Nr.de dos. nou înregistrate

Nr.dos. de soluţionat Nr.dos. soluţionate

Stoc la sfârşitul perioadei
 

  

I.3.Volumul de activitate  pe secţii şi complete specializate: 

 

În anul 2012, volumul de activitate, în cadrul secţiilor, a fost diferit, fiind 

influenţat de competenţe. 

Datele statistice relevă, sub aspectul volumului de activitate, următoarele: 

La nivelul dosarelor înregistrate: 

- Nediferenţiat pe grade de jurisdicţii ; 

-   La Secţia penală, au fost înregistrate, un număr de 778 dosare, într-o 

stabilitate ce se poate constata, faţă de anul 2011, când au fost înregistrate un număr 

de 784 de dosare, şi într-o uşoară scădere faţă de anul 2010, când au fost de 827 de 

dosare. 
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-   La Secţia a I-a  civilă, au fost înregistrate, un număr de 3.931 dosare, faţă 

de 2.980 dosare, câte au fost înregistrate în anul 2011 şi în scădere faţă de anul 2010 

când au fost 6.013 dosare. 

-  La Secţia a II- a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, au fost 

înregistrate 5.747 dosare, în creştere faţă de anul 2010, când au fost înregistrate un 

număr de 4.355 dosare şi faţă de anul 2011 când au fost înregistrate un număr de 

4.715 dosare. 

 - Diferenţiat pe grade de jurisdicţie. 

 - La Secţia a I-a civilă  volumul de activitate se prezintă astfel: 

 - În fond, au fost înregistrate un număr de 3.369 dosare, în creştere faţă de anul 

2011, când a fost înregistrate un număr de 2,450 dosare şi o scădere faţă de anul 

2010, când au fost înregistrate un număr de 5.466 dosare. 

 - În apel, au fost înregistrate un număr de 98 dosare comparativ cu anii  

anteriori, când au fost înregistrate un număr de 108 dosare în anul 2010 şi de 99 

dosare în anul 2011. 

 -  În recurs, au fost înregistrate un număr de 464 dosare comparativ cu anii 

2010 şi 2011 când numărul dosarelor au fost de 439 dosare în anul 2010 ş de 431 

dosare în anul 2011. 

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

activitate se prezintă astfel: 

 - În fond,  au fost înregistrate un număr de 4.931 dosare, în creştere cu 1.219 

dosare  faţă de anul 2010 când au fost 3.712 dosare şi cu 951 dosare  faţă de anul 

2011 când au fost 3.980 dosare. 

 - În apel, a  fost o scădere,  de la 11 dosare câte  au fost în anul 2010 şi de la 

17 dosare câte  au fost în anul 2011, la 7 dosare. 

 -  În recurs,  a fost o creştere, de  la 632 dosare câte au fost în anul 2010  şi de 

la 718 dosare câte au fost în anul 2011, la 809 dosare. 

 -La Secţia penală, volumul de activitate se prezintă astfel: 

 - În fond,  au fost înregistrate un număr de 465 dosare, în creştere faţă de anul 

2010 când au fost 402 dosare şi în scădere faţă de anul 2011 când au fost 476 dosare. 

 - În apel, a fost o scădere, de la 158 dosare câte au fost în anul 2010 şi 

respectiv  16 dosare câte au fost în anul 2011, la 1 dosar. 
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 - În recurs,  a fost o creştere, de la 267 dosare câte au fost în anul 2001 şi 

respectiv 292 câte au fost în anul 2011, la 312 dosare. 

 

 La nivelul dosarelor de soluţionat. 

 

- La Secţia a I-a civilă,  volumul de activitate se prezintă astfel: 

- Nediferenţiat pe grade de jurisdicţie: 

Volumul dosarelor de soluţionat a fost de  3.872 de dosare, în creştere  faţă 

de anul 2011, când  volumul de dosare a fost 3.253 dosare şi în scădere faţă de anul 

2010 când volumul a fost 6.400 de dosare. 

- Diferenţiat pe grade de jurisdicţie, volumul se prezintă astfel: 

 În fond,  se constată o creştere faţă de anul 2011, de  583 de dosare, respectiv 

de la 2.667 de dosare la 3.250 de dosare  şi o scădere  faţă de anul 2010, de 2.577 de 

dosare, respectiv de la  5.827 de dosare la 3.250 de dosare. 

 În apel, o creştere faţă de anul 2011, de 10 dosare, respectiv de la 121 de 

dosare câte au fost în anul 2011  la  131 de dosare câte au fost în anul 2012 şi o 

scădere  faţă de anul 2010  de  14 dosare, când  au fost 135 dosare. 

 În recurs, o creştere de  53 de dosare faţă de anul 2010 şi  de 26 dosare faţă de 

anul 2011. 

 Secţia a  II – civilă, de contencios administrativ şi fiscal. 

- Nediferenţiat pe grade de jurisdicţie: 

Volumul dosarelor de soluţionat, a fost de 6.364 de dosare,  în creştere  faţă 

de anul 2010, cu 2.449 de dosare şi cu 1.487 de dosare faţă de anul 2011. 

- Diferenţiat pe grade de jurisdicţie, volumul se prezintă astfel: 

În fond, se constată o creştere faţă de anul 2011, de  1.436 de dosare, respectiv 

de la 3.980 de dosare la 5.416 de dosare  şi o creştere  faţă de anul 2010, de 1.704 de 

dosare, respectiv de la  3.712 de dosare la 5.416 de dosare. 

În apel, o creştere faţă de anul 2011,  de  1 dosar, respectiv de 5 dosare  faţă de 

anul 2010 . 

În recurs, o creştere de  153 de dosare faţă de anul 2011 şi  de 243 dosare faţă 

de anul 2010. 

Secţia penală: 
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- Nediferenţiat pe grade de jurisdicţie: 

Volumul dosarelor de soluţionat, a fost de 888 de dosare,  în  scădere  faţă de 

anul 2010, de 38 de dosare şi cu 52 de dosare faţă de anul 2011. 

- Diferenţiat pe grade de jurisdicţie, volumul se prezintă astfel: 

În fond, se constată o creştere faţă de anul 2010, de 70 de dosare, respectiv  de 

1 dosar  faţă de anul 2011 . 

În apel, o scădere de 189 de dosare faţă de anul 2010 şi  de 73 de dosare  faţă 

de anul 2011. 

În recurs, o creştere de 81 de dosare faţă de anul 2010 şi  de 20 dosare faţă de 

anul 2011. 

Volumul dosarelor soluţionate. 

  

 Secţia a I-a civilă , volumul de activitate se prezintă astfel: 

- Nediferenţiat pe grade  de jurisdicţie 

Volumul dosarelor soluţionate a fost în creştere faţă de anul 2011 de 564 de 

dosare şi în scădere  faţă de anul 2010 de 2.530 de dosare. 

- Diferenţiat pe grade de jurisdicţie, situaţia se prezintă astfel: 

În fond,  o creştere de 533 de  dosare faţă de anul 2011 şi o scădere de 

2.530 de dosare faţă de anul 2010. 

În apel,  a fost în creştere  cu 16 de dosare faţă de anul 2011 şi o stabilitate 

faţă de anul 2010. 

În recurs, a fost o creştere cu 15 dosare faţă de anul 2011 şi  tot în creştere 

cu 26 dosare faţă de anul 2010. 

 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, volumul de 

activitate se prezintă astfel: 

- Nediferenţiat pe grade  de jurisdicţie 

Volumul dosarelor soluţionate a fost în creştere faţă de anul 2011 cu 1.731 de 

dosare şi  de 2.243 de dosare faţă de anul 2010. 

- Diferenţiat pe grade de jurisdicţie, situaţia se prezintă astfel: 

În fond, o creştere faţă de anul 2011 de 1.627 de dosare iar faţă de anul 

2010 de 2.058 de dosare. 
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În apel,  se constată existenţa  lipsei  unor modificări semnificative. Astfel, 

în anul 2012 au fost soluţionate 11 dosare, în anul 2011 au fost soluţionate 10 dosare 

iar în anul 2010 au fost soluţionate 11 dosare. 

În recurs,  se constată o creştere faţă de anul 2011 de 103 de  dosare iar faţă 

de anul 2010 de 185 de dosare. 

 

Secţia penală, volumul de activitate se prezintă astfel: 

-  Nediferenţiat pe grade  de jurisdicţie 

Volumul dosarelor soluţionate a fost în scădere faţă de anul 2011 cu 79 de 

dosare şi cu 59 de dosare faţă de anul 2010. 

- Diferenţiat pe grade de jurisdicţie, situaţia se prezintă astfel: 

În fond, o creştere faţă de anul 2010, de 26 de dosare iar faţă de anul 2011 

o scădere de 22 dosare. 

În apel, o scădere de la 74 de dosare în anul 2011 şi respectiv 144 de dosare 

în anul 2010 la  4 dosare. 

În recurs, o creştere de 14 dosare pentru anul 2011 şi de 56 de dosare 

pentru anul 2010. 

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

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

de 5.212 dosare în creştere faţă de anul 2011 cu 946 dosare, procentual creşterea fiind 

de 18,15%  şi tot în creştere  şi faţă de anul 2010 cu 2.131 dosare, procentual cu  

40,88%. 

 Structurat pe perioade, se constată că, în anul 2012, a fost o creştere a stocului 

de dosare atât  la vechimea între 6-12 luni, la 410 dosare faţă de anul 2011 când au 

fost 177 dosare,  şi respectiv 40 de dosare cât au fost în anul 2010, cât şi la vechimea 

de peste un an, cu 3 dosare, faţă de anul 2011 şi cu 82 dosare faţă de anul 2010, 

procentual creşterile fiind de 0,73% şi respectiv 20%. 

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

în creşterea  volumului de activitate  şi a  condiţiilor concrete de realizare a  probei cu 

expertiza topografică . 
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 -Diferenţiat  pe materii şi grade de jurisdicţie, se constată: 

 -La Secţia a I-a civilă o creştere la fond de la 1.003 dosare câte au fost în anul  

2011, respectiv 847 câte au fost în anul 2010 la 1.545 de dosare, creşterea fiind de 

542 de dosare, respectiv 698 de dosare, procentual  creşterea fiind de 35,08% şi 

respectiv 45,17%.  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, de contencios, administrativ şi fiscal, se constată o 

creştere 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, la 3.303 dosare  cât a fost 

în anul 2012. 

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

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, raportat la anul 

2012 când  numărul dosarelor între 6-12 luni în materia contenciosului administrativ 

a fost de 231 de dosare.    

- La Secţia penală nediferenţiat pe grade de jurisdicţie,se constată o scădere  

faţă de anul 2011 cu 27 dosare şi o creştere  a stocului  faţă de anul 2010  respectiv de 

19 dosare 

-Diferenţiat pe grade de jurisdicţie, se constată următoarele: 

- În fond, o creştere de 35 de dosare  faţă de anul 2010 şi de  23 de dosare faţă 

de anul 2011. 

- În apel, o scădere de 2  de dosare faţă de anul 2011 şi de 60 de dosare  faţă de 

anul 2010. 

- În recurs,  o scădere de 19 dosare faţă de anul 2010 şi o creştere  de 27 de 

dosare faţă de anul 2011. 

 

La nivelul dosarelor suspendate. 

 

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

2.498 de dosare câte au fost în anul 2011,  la 3.598 de dosare în anul 2012,  creşterea 
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fiind de 1.100 de dosare şi o creştere de la 1.696 de dosare  câte au fost în anul 2010 

la  3.598 de dosare câte au fost în anul 2012, creşterea fiind de 1.902 de dosare. 

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

a I- a civilă  de 501 de dosare faţă de anul 2011 şi de 723 de dosare faţă de anul 2010, 

iar la Secţia a II-A civilă, de contencios administrativ şi fiscal, o creştere de 825 de 

dosare faţă de anul 2011 şi de 1219 dosare faţă de anul 2010. 

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

dosarelor suspendate se regăsesc, în proporţie mare,  dosare înregistrate la sfârşitul 

anului 2012, cu prim termen acordat în anul 2013. 

 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 logic, în aprecierea noastră, o asemenea abordare, întrucât, pentru dosarele 

înregistrate la sfârşitul anului, cu prim termen stabilit în anul 2013, 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. 

 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 

2010 764 5.466 5.827 5.383 847 403 

2011 847 2.450 2.667 2.294 1.003 630 

 

FOND 

2012 1003 3369 3250 2827 1545 1122 

2010 68 108 135 115 61 41 

2011 61 99 121 99 61 39 

 

APEL 

2012 61 98 131 115 44 28 

2010 107 439 438 407 139 108 

2011 139 431 465 418 152 105 

 

RECURS 

2012 152 464 491 433 183 125 
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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 

2010 77 402 470 416 63 - 

2011 63 476 539 464 75 - 

FOND 

2012 75 465 540 442 98 - 

2010 47 158 193 144 61 12 

2011 61 16 77 74 3 - 

APEL 

2012 3 1 4 3 1 - 

2010 15 267 263 250 32 19 

2011 32 292 324 292 32 - 

RECURS 

2012 32 312 344 306 38 - 
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Grafic volumul se prezintă astfel: 
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- Pentru  Secţia a II-civil ă, 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 

2010 493 3.712 3.215 2.588 1.617 990 
2011 1.617 3.990 4.083 3.019 2.578 1.514 

FOND 

2012 2940 5747 6364 5384 3303 2323 

2010 4 11 13 11 4 2 
2011 4 17 17 10 11 4 

APEL 

2012 11 7 18 11 7 - 

2010 167 632 687 542 257 112 
2011 257 718 777 624 351 198 

RECURS 

2012 351 809 930 727 433 230 
 
 
 
 
 
 
 



 20 

 
 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, întrucât, constituirea unor completuri specializate la 

nivelul tuturor domeniilor ce reclamă specializare, nu a fost posibilă datorită 

numărului insuficient de judecători. 

 Se apreciază că, specializarea judecătorilor, în cadrul activităţii de judecată,  

este în sensul Legii nr.304/2004 modificată şi completată, precum şi a calităţii actului 

de justiţie. 

 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 de activitate  

semnificativ, în cadrul colegiului de conducere al tribunalului s-a hotărât preluarea, 

de către celelalte secţii ale tribunalului, prin înfiinţarea unor complete speciale, a unor 

cauze ce au ca obiect, restituirea taxei de poluare. 
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 În acelaşi timp, pentru realizarea unei încărcături echitabile de activitate, prin 

hotărâre a Colegiului de conducere al tribunalului, s-a hotărât înfiinţarea a unor  noi 

complete speciale pentru judecarea cauzelor în materia litigiilor de muncă şi 

asigurărilor speciale. 

 

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

situaţia se prezintă astfel pentru anul 2012 comparativ  cu anul 2011. 

 - la numărul de dosare înregistrate se constată o creştere  de 881 dosare de la 

2.267 dosare câte au fost în anul 2011 la 3.148 înregistrate în anul 2012, procentual 

creşterea fiind de  38,87%. 

 - la numărul dosarelor de soluţionat s-a înregistrat o creştere  de la 2.417 

dosare la 3.009 dosare, în anul de referinţă, creşterea fiind de 592 dosare, procentual 

de 24,50%. 

 - la numărul dosarelor soluţionate, s-a înregistrat o creştere de la 2.073 

dosare cât a fost în anul 2011 la 2.616 dosare în anul de referinţă, creşterea 

reprezentând 26,20%. 

 La nivelul completelor de contencios administrativ şi fiscal  situaţia pe anul 

2012 se prezintă astfel: 

 - în anul 2012 au fost înregistrate un număr de  3.994 dosare, au fost de 

soluţionat un număr de 6.259 dosare, din care stocul fără suspendate reprezintă 4.368 

dosare şi au fost soluţionate un număr de 3.667 dosare. 

 La nivelul completului de minori şi familiei  în anul 2012 au fost 

înregistrate un număr de 194 dosare, de soluţionat au fost un număr de 200 dosare 

şi au fost soluţionate un număr de 186 dosare. 

  

VOLUMUL DE ACTIVITATE AL JUDEC ĂTORIILOR 

 

 La nivelul tuturor judecătoriilor, din circumscripţia tribunalului, nediferenţiat 

pe materii datele statistice evidenţiază pentru anul 2012: 

 - la volumul dosarelor nou înregistrate un număr de 20.388 dosare, ceea ce 

semnifică o creştere de 2.415 dosare faţă de anul  2010 când numărul acestor dosare a 

fost de 17.973 şi o creştere  de 871 dosare faţă de anul 2011  când numărul dosarelor 
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a fost de 19.517, procentual creşterile fiind  de 13,44% faţă de anul 2010 şi de 4,47% 

faţă de anul 2011. 

 - la volumul dosarelor de soluţionat  un număr de 24.823 dosare, ceea ce 

semnifică o creştere de 3.359 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost 

de 21.464  şi o creştere de 877 dosare faţă de anul 2011 când numărul dosarelor a fost 

de 23.946 dosare, procentual creşterile fiind de 15,65% şi respectiv de 3,67%. 

 - la volumul dosarelor soluţionate un număr de 20.678 dosare, ceea ce 

semnifică o creştere de 3.578 dosare faţă de anul 2010, când numărul dosarelor a fost 

de 17.100 dosare şi o creştere de 1.308 dosare faţă de anul 2011 când numărul 

dosarelor a fost de 19.370 dosare, procentual creşterile fiind de 20,93% şi respectiv 

de 6,76%. 

 - în privin ţa stocului de dosare în anul 2012 stocul la sfârşitul perioadei, 

cumulat la toate cele trei judecătorii a fost de 7.200 dosare, în scădere cu 143 dosare 

faţă de anul 2010, când stocul a fost de 7.343 dosare şi o scădere de 290 dosare, faţă 

de anul 2011 când stocul a fost de 7.490 dosare, procentual scăderile fiind de 1,94 % 

şi respectiv de 3,87%. 

 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 

2012: 

JUDECĂTORIA BISTRI ŢA 

 

 -nediferenţiat pe materii: 

  - volumul dosarelor înregistrate a fost de 14.574 dosare, ceea ce 

semnifică o creştere de 813 dosare faţă de anul 2011 şi o creştere de 2.704 dosare faţă 

de anul 2010. 

  - volumul dosarelor de soluţionat  a fost de 17.607, în creştere cu 1.927 

dosare faţă de anul 2011 şi în creştere cu 1.164 de dosare faţă de anul 2010.  

  - volumul dosarelor soluţionate a fost de 14.972 dosare, în creştere cu 

2.023 dosare faţă de anul 2011 şi în creştere cu 3.200 de dosare faţă de anul 2010. 
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 -diferenţiat pe materii: 

  -  în civil: 

-  au fost înregistrate un număr de 12.352 dosare, în creştere cu 567 de 

dosare faţă de anul 2011 şi  în creştere cu 2.125 de dosare faţă de anul 2010. 

- au fost de soluţionat, un număr de 15.085 dosare, în creştere cu 1.666 

dosare faţă de anul 2011 şi în creştere cu 2.596 de dosare faţă de anul 2010. 

- au fost soluţionate un număr de 12.746 dosare, în creştere cu  1.159 

dosare faţă de anul 2011 şi în creştere  cu 2.729 dosare faţă de anul 2010. 

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

de dosare nou intrate, o scădere a acestuia de la 4.966 de dosare la 4.568 dosare  

faţă de anul  2011 şi o  scădere cu 414 dosare faţă de anul 2010. 

Se constată că pe fondul creşterii volumului de dosare nou înregistrate  

se menţine numărul dosarelor cu vechime de peste un an, la nivelul a 700 de 

dosare, ceea ce semnifică preocuparea judecătorilor pentru soluţionarea 

dosarelor. 

- în penal: 

- la volumul dosarelor înregistrate se constată un număr de 2.222 

dosare, în creştere cu 579 dosare faţă de anul 2010, şi cu 246 dosare faţă de 

anul 2011. 

- la volumul dosarelor de soluţionat, se constată un număr de 2.522 

dosare, în creştere cu 495 dosare faţă de anul 2010 şi cu 261 dosare faţă de anul 

2011. 

-la volumul dosarelor soluţionate se constată  un număr de 2.226 

dosare, şi în creştere cu 484 dosare faţă de anul 2010 şi cu 265 dosare faţă de 

anul 2011. 

-în privin ţa stocului de dosare se constată un număr de 296 dosare în 

creştere cu 11 dosare  faţă de anul 2010 şi în scădere cu 4 dosare faţă de anul 

2011, iar în cadrul stocului o scădere a dosarelor cu o vechime mai mare de un 

an cu 22 dosare faţă de anul 2010 şi cu 16 dosare faţă de anul 2011. 
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JUDECĂTORIA BECLEAN 

 

 -nediferenţiat pe materii se constată că în anul 2012: 

 -la volumul dosarelor înregistrate, numărul dosarelor a fost de 2.295 

dosare, în scădere cu 295 dosare faţă de anul 2010 când numărul a fost de 

2.590 şi în creştere cu 43 dosare faţă de anul 2011 când numărul dosarelor a 

fost de 2.252. 

 -la volumul dosarelor de soluţionat, numărul dosarelor a fost de 2.838 

dosare, în scădere cu 135 dosare faţă de anul 2010 când numărul a fost de 

2.973 dosare şi în scădere cu 203 dosare faţă de anul 2011 când numărul 

dosarelor a fost de 3.041 dosare. 

 -la volumul dosarelor soluţionate, numărul dosarelor a fost de 2.219 

dosare în scădere cu 371 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a 

fost de 2.590 şi în scădere cu 322 dosare faţă de anul 2011 când numărul 

dosarelor a fost de 2.541. 

 - la nivelul stocului de dosare se înregistrează un număr de 867 dosare 

în scădere faţă de anul 2010 cu 213 dosare,  şi o creştere cu 76 dosare faţă de 

anul 2011, iar în cadrul stocului se constată o scădere a dosarelor cu vechime 

de peste un an la 115 dosare faţă de 140 dosare câte au fost în anul 2011. 

  - diferenţiat pe materii: 

  - în civil: 

  -la dosarele nou înregistrate numărul a fost de 2.161 dosare, în 

creştere cu 75 dosare faţă de anul 2010 şi în scădere cu 264 dosare faţă de anul 

2010. 

-la dosarele de soluţionat numărul a fost de 2.668 dosare, în scădere cu 

92 faţă de anul 2010 şi în scădere cu 164 dosare faţă de anul 2011. 

- la dosarele soluţionate numărul a fost de 2.095  în scădere cu 325 

dosare faţă de anul 2010 şi în scădere cu 273 dosare faţă de anul 2011. 

- în privin ţa stocului de dosare se constată un număr de 821 dosare în 

scădere cu 216 dosare faţă de anul 2010 şi tot în creştere cu 66 dosare faţă de 

anul 2011, iar în cadrul stocului o creştere a dosarelor cu vechimea de un an la 
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90 dosare de la 17 câte au fost în anul 2010 şi o scădere cu 33 dosare faţă de 

anul 2011. 

  -în penal: 

  -la numărul de dosare înregistrate se constată un număr de 134 

dosare, în scădere cu 31 dosare faţă de anul 2010 şi în scădere  cu 32 dosare 

faţă de anul 2011. 

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

170 dosare în scădere cu 43 dosare faţă de anul 2010 şi cu 39 dosare faţă de 

anul 2011. 

  - la numărul dosarelor soluţionate se constată un număr de 124 

dosare, în scădere cu 46 dosare faţă de anul 2010 şi în scădere cu 49 dosare faţă 

de anul 2011. 

  - în ce priveşte stocul de dosare se constată un număr de 46 dosare, în 

creştere cu 3 dosare faţă de anul 2010 şi în creştere cu 10 dosare faţă de anul 2011. 

 

 

JUDECĂTORIA NĂSĂUD 

 

 - nediferenţiat pe materii,  

 - la volumul de dosare înregistrate numărul dosarelor a fost de 3.519 

dosare o creştere cu 6 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost 

de 3.513 şi o creştere cu 15 dosare faţă de anul 2011 când numărul dosarelor a 

fost de 3.504. 

 - la volumul dosarelor de soluţionat numărul dosarelor fără cele 

suspendate a fost de 4.378, în creştere, cu 403 dosare faţă de anul 2010 când 

numărul dosarelor  a fost de 3.975 şi în scădere cu 847 dosare faţă de anul 

2011 când numărul dosarelor a fost de 5.225. 

 - la volumul dosarelor soluţionate numărul dosarelor a fost de 3.487, în 

creştere cu 736 dosare faţă de anul 2010 când numărul dosarelor a fost de 

2.751dosare, şi în scădere cu 393 de dosare faţă de anul 2011 când numărul 

dosarelor a fost de 3.880. 
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 - 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 1.765 

de dosare, în scădere cu 341 dosare  faţă de anul 2010, o creştere cu 32 dosare  

faţă de anul 2011. 

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

438, procentual aceste dosare reprezintă din stoc 24,82%. 

 - în privin ţa dosarelor suspendate,  se constată că la sfârşitul anului erau 874 

dosare în scădere cu 11 dosare faţă de anul 2010 şi o creştere cu 486 dosare faţă de 

anul 2011. 

-diferenţiat pe materii: 

-în civil: 

- la volumul dosarelor nou înregistrate, se constată un număr de 3.246 

dosare, în scădere cu 53 dosare faţă de anul 2010 şi în scădere cu 19 dosare faţă de 

anul 2010. 

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

constată un număr de 4.012 dosare, în creştere cu 351 dosare faţă de anul 2010 şi în 

scădere cu 836 dosare faţă de anul 2011, volumul  dosarelor de soluţionat a fost de 

4.886 dosare. 

 - la volumul dosarelor soluţionate, se constată un număr de 3.230 

dosare, în creştere cu 655 dosare faţă de anul 2010 şi în scădere cu 366 dosare, 

faţă de anul 2011. 

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

constată un număr de 1.656 dosare în scădere cu 315 dosare faţă de anul 2010 

şi o creştere cu 16 dosare faţă de anul 2011. 

 - în penal: 

 - la volumul dosarelor nou înregistrate, se constată un număr de 273 

dosare în creştere  cu 59 dosare faţă de anul 2010 şi în creştere  cu 34 dosare 

faţă de anul 2011. 

 - la volumul dosarelor de soluţionat, se constată un număr de 366 

dosare, în creştere cu 52 dosare faţă de anul 2010 şi în scădere cu 11 dosare 

faţă de anul 2011. 
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 - la volumul dosarelor soluţionate, se constată un număr de 257 dosare, 

în creştere  cu 81 dosare faţă de aul 2010 şi tot în scădere  cu 27 doare faţă de 

anul 2011. 

 - la stocul de dosare, se constată un număr de 109 dosare, în creştere cu 

29 dosare faţă de anul 2010 şi în creştere cu 16 dosare faţă de anul 2011.  

 În cadrul stocului se constată un număr de 27 dosare mai vechi de un an, 

în scădere cu 9 dosare faţă de anul 2010 şi în creştere cu 1 dosar faţă de anul 

2011. 

 

CAPITOLUL .II.   
   ÎNCĂRCĂTURA  PE  JUDECĂTOR 

 

II.1.Înc ărcătura pe judecător la tribunal /secţii şi complete specializate 

 

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

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

instanţelor. 

 Din perspectiva unor asemenea repere, încărcătura pe judecător se evidenţiază  

pentru anul 2012 astfel: 

 

 -pentru tribunal un volum de 19.143 dosare, 

 -pentru Judecătoria Bistriţa un volum de 19.540 dosare, 

 -pentru Judecătoria Beclean un volum de  3.086 dosare, 

 -pentru Judecătoria Năsăud un volum de 5.252 dosare, 

 

 Raportat la datele prezentate, încărcătura medie pe judecător la nivelul 

tribunalului şi judecătoriilor din circumscripţie a fost în anul 2012 de 1.070 dosare  

(fiind incluse şi dosarele suspendate), iar fără dosare suspendate de 917 dosare în 

creştere faţă de anul 2011 cu 133 dosare şi în scădere faţă de anul 2010 cu 190 

dosare. 
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Diferenţiat pe instanţe încărcătura medie pe judecător se prezintă astfel: 

- La tribunal: 

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

2012 a fost de 1.008 dosare raportat  la nivelul dosarelor de soluţionat, cu dosarele 

suspendate şi de 818 dosare la nivelul dosarelor de soluţionat, fără dosare suspendate, 

comparativ cu anul 2011 când încărcătura medie pe judecător, cu dosare suspendate a 

fost de 865 dosare, iar fără dosare suspendate de 647 dosare şi comparativ cu anul 

2010 când  încărcătura medie pe judecător a fost de 1.231dosare la volumul de dosare 

de soluţionat cu dosare suspendate. 

Se constată o creştere a încărcăturii medie pe judecător faţă de anul 2011 cu 

143 dosare la volumul cu dosare suspendate şi 171 dosare la volumul fără dosare 

suspendate. 

 -diferenţiat pe secţii, materii: 

- La Secţia a I-a civilă în anul 2012 a fost  o încărcătură medie pe judecător de 

623 dosare  la volumul fără dosare suspendate faţă de anul 2011 când a fost de 

650 dosare, şi o încărcătură de 881 dosare la volumul cu dosarele suspendate faţă 

de  761 dosare câte au fost în anul 2011. 

-La Secţia a II-a civilă,  de contencios, administrativ şi fiscal în anul 2012 a 

fost o încărcătură medie pe judecător de 1.374 dosare la volumul fără dosare 

suspendate faţă de 1.142 câte au fost în anul 2011 şi o încărcătură medie de 1.457 

dosare la volumul  cu dosare suspendate, faţă de 1.429 dosare câte au fost în anul 

2011. 

 -La Secţia penală,  în anul 2012 a fost o încărcătură medie pe judecător de 375 

de dosare faţă de 333 dosare cât a fost în anul 2011. 

 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 2012 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. 
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 Această activitate responsabilă şi voluminoasă, a grevat în mod semnificativ 

efortul judecătorilor arătaţi, fiind o activitate de evaluare, cu semnificaţii  pentru 

carierea judecătorilor. 

 

 II. 2. Încărcătura pe judecător la judecătoriile din circumscrip ţia 

  tribunalului pe secţii şi materii     

  

 Încărcătura medie pe judecător se prezintă astfel: 

 -La Judecătoria Bistri ţa în anul 2012, ca an de referinţă, încărcătura medie la 

dosarele de soluţionat, fără suspendate a fost de 1.100 dosare în creştere cu 55 dosare 

faţă de anul 2011 când media a fost de 1.045 dosare şi în scădere cui 110 dosare şi 

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

suspendate a fost de 1.221 dosare, în creştere cu 27 dosare faţă de anul 2011 când a 

fost de 1.194 dosare. 

 Volumul mediu pe judecător la dosarele soluţionate a fost de 936 dosare în  

creştere cu 73 dosare faţă de anul 2011 când a fost de 863 dosare şi în scădere cu 44 

dosare faţă de anul 2010 când a fost de 980 dosare. 

 

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

soluţionat fără dosare suspendate  a fost de 876 dosare în scădere cu 169 dosare faţă 

de anul 2011, când a fost de 1.045 dosare, în scădere cu 39 dosare faţă de anul 2010 

când media a fost de  915 dosare, iar încărcătura medie la dosarele de soluţionat cu 

dosarele suspendate a fost 1.050 dosare în scădere cu 73 dosare faţă de anul 2011 

când a fost de 1.123 dosare. 

 Volumul mediu la dosarele soluţionate a fost de 697 dosare, în scădere cu 79 

dosare faţă de anul 2011 când a fost de 776 dosare şi în creştere cu 9 dosare faţă de 

anul 2010 când a fost de 688 dosare. 

 

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

soluţionat fără suspendate a fost de 710 dosare, în scădere cu 304 dosare faţă de anul 

2011 când a fost de 1.014 dosare şi în scădere cu 281 dosare faţă de anul 2010 când a 

fost de 991 dosare, iar încărcătura medie la dosarele de soluţionat  cu dosarele 
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suspendate  a fost de 772 dosare, în scădere cu 339 dosare faţă de anul 2011 când a 

fost de 1.111 dosare. 

 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. 

 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 
 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

BISTRIŢA 1.210 1.045 1100 1.336 1.194 1221 980 863 936 
NĂSĂUD 915 1.045 876 1.215 1.123 1050 688 776 697 

BECLEAN 991 1.013 710 1.223 1.111 772 863 847 555 
TRIBUNALUL  1.131 647 818 1.231 865 1008 1.025 564 662 

 
 

 Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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CAPITOLUL. III.  

 

   OPERATIVITATEA . 

  

 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. 

 III.1.Operativitatea la nivelul tuturor instan ţelor din circumscripţia    

tribunalului: 

- în anul 2012, indicele de operativitate: 

-nediferenţiat pe materii  a fost de 83,98% în creştere faţă de anul 2011 când 

indicele a fost de 80,76% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 

82,43%. 

-diferenţiat pe materii: 

- în civil, indicele de operativitate a fost de  83,85% în scădere faţă de anii 

2011 şi 2010 când indicele a fost de80,12% şi respectiv de 82,32%. 

-în penal indicele de operativitate a fost de 85,10% în scădere faţă de anul 

2011 şi în creştere faţă de anul  2010 când indicele a fost de 53,77% şi respectiv de 

83,28%.  
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Indicele de operativitate şi evoluţia lui în perioada 2010-2012, la nivelul 

tuturor instanţelor din circumscripţia tribunalului se prezintă astfel: 

Indicele de 
operativitate/ 

Anul 

 Operativitate Evoluţia 
Indicelui 

Creştere/scădere 
  2010 2011 2012  

Nediferenţiat 
pe 

materii 

  
82,43% 

 
80,76% 

 
83,98% 

Creştere cu 1,55% 
faţă de 2010 şi de 

3,22% faţă de 2011 
Diferenţiat 

pe 
materii 

 
civil 

 
82,32% 

 
80,12% 

 
83,85% 

Creştere 1,53%, 
respectiv 3,73%. 

 penal 83,28% 85,77% 85,10% Creştere 1,82%, 
scădere 0,67% 

 

 

Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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Indicele de operativitate în anul 2012, 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 85,91% în creştere faţă de anul 2011 când indicele a fost de 80,42% şi în 

scădere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 87,68%, iar la nivelul judecătoriilor  

indicele a fost de 83,31% în creştere faţă de anul 2011 când a fost de 80,89% şi în 

creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 79,67%. 

-diferenţiat pe secţii, materii la nivelul  tribunalului: 

-în civil, ( Secţia a I-a + Secţia a II-a) indicele a fost de 85,57% în creştere  faţă 

de anul 2011 când indicele a fost de 79,51% şi în scădere faţă de anul 2010 când 

indicele a fost de 87,70%. 

-în penal, indicele a fost de 90,15% în creştere faţă de anul 2011 când indicele 

a fost de 88,30% şi creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 87,48%. 

-la nivelul celor trei judecătorii:  

-în civil, indicele a fost de 83,03% în creştere faţă de anul 2011 când indicele a 

fost de 80,33% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 79,39%. 

-în penal, indicele a fost de 85,26% în creştere faţă de anul 2011 când indicele 

a fost de 84,94% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 81,70%. 

Prezentarea făcută a indicelui de operativitate se  înfăţişează astfel: 

 

   Indicele de  
Operativitate/ 
      Anul 

  
OPERATIVITATE 

Evoluţia 
indicelui 
 
Creştere/scădere 

   2010 2011 2012  
Tribunal  87,68% 80,42% 85,97% Creştere 2011 

Scădere  2010 
Nediferenţiat 
pe 
materii Judecătorii  79,67% 80,99% 83,31% Creştere 2011 

Creştere 2010 
civil 87,70% 79,51% 85,57% Creştere 2011 

Scădere  2010 
Tribunal 

penal 87,48% 88,30% 90,15% Creştere 2011 
Creştere 2010 

civil 79,39% 80,33% 83,03% Creştere 2011 
Creştere 2010 

Diferenţiat pe 
materii 

Judecătorii 

penal 81,70% 84,94% 85,26% Creştere 2011 
Creştere 2010 
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Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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   III.2. Operativitatea la nivelul tribunalului, pe secţii, complete 

specializate. 

 

În anul 2012 indicele de operativitate comparativ cu anii 2011 şi 2010 se 

prezintă astfel: 

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

85,91% în creştere faţă de anul 2011 când indicele a fost de 0,427,68% şi scădere faţă 

de anul 2010 când indicele a fost de 87,68%.  

-diferenţiat pe secţii,  materii: 

 -în materie civilă, indicele a fost de 87,16% în creştere faţă de anul 

2011 când indicele a fost de 86,42% şi în scădere faţă de anul 2010 când indicele a 

fost de 92,27%. 
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 -în materie penală, indicele a fost de 90,15% în creştere faţă de anul 

2011 când indicele a fost de 88,36% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a 

fost de  87,48%. 

 -în materie civilă, de contencios administrativ şi fiscal, indicele a fost 

de 44,60%, în scădere faţă de anii 2011 şi 2010 când indicele a fost de 74,80% şi 

respectiv 80,23%. 

-diferenţiat pe materii şi grade de jurisdicţie: 

 -în materie civilă, Secţia a-I-a: 

- în fond,  indicele a fost de 87,00% în creştere faţă de anul 2011 când indicele 

a fost de 86,02% şi în scădere faţă de anul 2010  când indicele a fost de 92,38%. 

-în apel, indicele a fost de 87,79% în creştere faţă de anul 2011, când a fost de 

81,82% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 85,20%. 

-în recurs,  indicele a fost de 88,19% în scădere faţă de anul 2011, când 

indicele a fost de 89,90% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 

92,93%. 

-în materie  penală: 

-în fond, indicele a fost de 85,33% în creştere faţă de  anul 2011 când indicele 

a fost de 86,09% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 88,51%. 

- în apel,  indicele a fost de 100,0% în creştere faţă de anul 2011 când a fost de 

96,11% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 74,62%. 

-în recurs, indicele a fost de 97,14% în creştere faţă de anul 2011 când 

indicele a fost de 90,13% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 

95,06%. 

-în materie civilă, Secţia a II-a de contencios administrativ şi fiscal: 

-în fond, indicele a fost 85,79% în scădere faţă de anul 2011 când indicele a 

fost de 73,94% şi în scădere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 80,49%. 

-în apel, indicele a fost de 61,12%, în creştere faţă de anul 2010 când indicele 

a fost de 58,83% şi în scădere faţă de anul 2010 când indicele a fost de 84,62%. 

-în recurs,  indicele a fost de 78,17 % în creştere faţă de anul 2011 când 

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

78,90%. 
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Indicele de operativitate în anul 2012 şi evoluţia lui pe perioada 2010– 2012 se 

prezintă astfel: 

 

Indicele de 
Operativitate/ 

Anul 

  
OPERATIVITATE 

Evoluţia 
indicelui 
Creştere/ 
scădere 

faţă de 2010 şi 
2011 

   2012 2010 2011  
Nediferenţiat 

pe 
materii 

 
 

85,91% 87,68% 80,42% Scădere 2010 
   Creştere 2011 

 
Civil 

 

 
87,16% 

 
92,27% 

 
86,42% 

 
Scădere 2010 
Creştere 2011 

Penal 
 

90,15% 87,48% 88,30% Creştere 2010 
Creştere 2011 

 
 
 

Diferenţiat pe 
materii 

Civ.de cont. ad-tiv şi 
fiscal 

84,60% 80,23% 74,80% Creştere 2010 
Creştere 2011 

fond 87,00% 92,38% 86,02% Creştere 2011 
Scădere 2010 

apel 87,79% 85,20% 81,82% Creştere 2010 
Creştere 2011 

 
Civil 

recurs 88,19% 92,93% 89,90% Scădere 2010 
Scădere 2011 

fond 85,3 88,50% 86,09% Scădere 2010 
Scădere  2011 

apel 100,0% 74,62% 96,11% Creştere 2010 
Creştere 2011 

 
 

Penal 

recurs 96,58% 95,06% 90,13% Creştere 2010 
Creştere 2011 

fond 85,79% 80,94% 73,94% Creştere 2010 
Creştere 2011 

apel 61,12% 84,62% 58,83% Creştere 2010 
Creştere 2011 

Diferenţiat pe 
Materii şi 
grade de 

jurisdic ţie 

Civil 
de cont. ad-
tiv şi fiscal 

recurs 78,17% 78,90% 74,80% Creştere 2011 
Scădere 2010 
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Grafic situaţia se prezintă astfel: 
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2012 2010 2011

EVOLUŢIA INDICELUI DE OPERATIVITATE

Nediferenţiat pe materii Civil
Penal Comercial, de cont. ad-tiv şi fiscal
Civil - fond Civil - apel
Civil - recurs Penal - fond
Penal - apel Penal - recurs
Comercial, de cont. ad-tiv şi fiscal - fond Comercial, de cont. ad-tiv şi fiscal - apel
Comercial, de cont. ad-tiv şi fiscal - recurs  

 

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 2012, de 97,48%  faţă de 92,18 în anul 

2011, fiind soluţionate un număr de 186 dosare din totalul de soluţionat de 200 dosare 

( fără suspendate). 

  -la nivelul completelor specializate în litigii de muncă şi ocrotiri 

sociale, indicele de operativitate a fost de 86,94% în creştere faţă de anul 2011 când 

indicele a fost de 85,77%, fiind soluţionate un număr de 2.616 dosare din totalul celor 

de soluţionat de 3.009 dosare ( fără suspendate). 

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

indicele de operativitate a fost de 83,96% fiind soluţionate un număr de  3.667 din 

numărul de dosare de soluţionat de 4.368 dosare (fără suspendate). 
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 Datele statistice relevă că indicele de operativitate mediu pe judecător în 

anul 2012 a fost: 

 

 -la nivelul tribunalului  şi judecătoriilor  de 70,71% cu dosare suspendate şi 

de 82,37% fără dosare suspendate ( cea reală), faţă de 69,37% şi respectiv 80,75% cât 

a fost în anul 2011. 

 

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

de 65,67% cu dosare suspendate şi de 80,87% ( cea reală) fără dosare suspendate. 

 

 -la nivelul secţiilor tribunalului: 

Secţia I-a civilă, indicele mediu de operativitate pe judecător a fost de 66,71% cu 

dosare suspendate şi de 82,83% ( cea reală) fără dosare suspendate, în scădere  faţă de 

anul 2011 când indicele a fost de 70,31% şi respectiv 82,31%. 

Secţia penală, indicele mediu de operativitate pe judecător a fost de 91,46%  faţă de 

89,49 cât a fost în anul 2011. 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, indicele mediu de 

operativitate  pe judecător  a fost de 62,12% cu dosare suspendate( cea reală) 78,70 

faţă de 57,32% şi respectiv 71,72% cât a fost în anul 2011. 

 

 Situaţia indicelui de operativitate la nivelul tuturor instanţelor din 

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

se înfăţişează astfel: 
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 Indicele mediu de operativitate pe judecător  
 2012 2011  
 Cu dosare 

suspendate 
Fără 

dosare 
suspendate 

Cu dosare 
suspendate 

Fără dosare 
suspendate 

 

Tribunal+Judecătorii 70,71% 82,37% 69,37% 80,75% Creştere-cu 
dos.susp. 
Creştere–

fără 
dos.susp. 

Tribunal 65,67 80,87 65,21% 77,69% Creştere 
 Secţia I-a 

civilă 
66,71% 82,83% 70,31% 82,31% Creştere-

fără 
dos.susp. 

Scădere-cu 
dos.susp. 

 Penală  91,46%  89,49% Creştere 
 Secţia aII-a 

civilă,de 
cont.ad-tiv şi 

fiscal 

62,12% 78,70% 57,32% 71,72% Creştere-
fără 

dos.susp. 
Creştere-cu 

dos.susp. 
 

 Se constată la nivelul tribunalului că în anul 2012 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. 

  

                       III.3. Operativitatea la nivelul judecătoriile din circumscrip ţia 

tribunalului.  

 Indicele de operativitate la nivelul tuturor  celor trei judecătorii se prezintă 

astfel în anul 2012: 

 -nediferenţiat pe materii indicele de operativitate a fost de 74,17% în scădere 

faţă de anul 2011 când indicele a fost de 80,89% şi în scădere faţă de anul 2010 când 

indicele a fost de  79,67%. 
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-diferenţiat pe materii: 

 - în civil, indicele de operativitate a fost de 83,01%, în creştere faţă de anul 

2011 când,  indicele a fost de 80,35% şi în creştere , faţă de aul 2010 când indicele a 

fost de 79,39%; 

 - în penal,  indicele de operativitate a fost de 85,25% în creştere faţă de anul 

2011 când indicele a fost de  84,49%, şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a 

fost de 81,76%. 

 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 85,09% în creştere 

faţă de anul 2011 când indicele a fost de 82,60% şi în creştere faţă de anul 2010 când 

indicele a fost de 81,01%. 

 -diferenţiat pe materii: 

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

2011 când indicele a fost de 81,90% şi tot în creştere faţă de anul 2010 când indicele 

a fost de 80,21%. 

 -în penal, indicele de operativitate a fost de 88,26% în creştere faţă de anul 

2011 când indicele a fost de 86,74% şi în creştere faţă de anul 2010 când indicele a 

fost de 85,94%. 

 

  La Judecătoria Năsăud: 

 

 -nediferenţiat pe materii indicele de operativitate a fost de  79,57%, în 

creştere faţă de anul 2011 când indicele a fost de 74,26% şi în creştere faţă de anul 

2010 când indicele a fost de 69,21%. 

 -diferenţiat pe materii: 

 -în civil,  indicele de operativitate a fost de 80,55% în creştere faţă de anul 

2011 când indicele a fost de 74,18% şi în creştere faţă de  anul 2010 când indicele a 

fost de 70,34% 



 41 

 -în penal, indicele de operativitate a fost de 69,87% în scădere faţă de anul 

2011 când indicele a fost de 75,34% şi în creştere faţă de  anul 2010 când indicele a 

fost de 56,05%. 

 

  La Judecătoria Beclean: 

 

 -nediferenţiat pe materii indicele de operativitate a fost de 78,27% în scădere 

faţă de anul 2011 când indicele a fost de 83,56% şi în scădere faţă de anul 2010, când 

indicele a fost de 87,56%. 

 -diferenţiat pe materii: 

 -în civil, indicele de operativitate a fost de 78,56%, în scădere faţă de anul 

2011 când indicele a fost de 83,62% şi în scădere faţă de aul 2010 când indicele a fost 

de 87,69%. 

 - în penal, indicele de operativitate a fost de 72,10%, în scădere faţă de anul 

2011 când indicele a fost de 82,7882% şi în scădere faţă de anul 2010  când indicele a 

fost de  79,82%. 

 Indicele de operativitate în anul 2012 şi evoluţia lui în perioada 2010-2012 se 

prezintă astfel: 

 

 

 Judecătoria Bistri ţa Judecătoria Năsăud Judecătoria Beclean 

 2012 

% 

2011 

% 

2010 

% 

2012 

% 

2011 

% 

2010 

% 

2012 

% 

2011 

% 

2010 

% 

2012 

% 

2011 

% 

2010 

% 

Nediferenţiat 

pe materii 

 

83,31 

 

80,89 

 

79,67 

85,04 82,60 81,01  

79,65 

 

74,26 

 

69,21 

78,19 83,58 87,17 

Diferenţiat 

pe materii 

            

civil    84,50 81,90 80,21  

80,51 

 

74,18 

 

70,34 

78,53 83,62 87,69 

penal    88,96 86,74 85,94  

70,22 

 

75,34 

 

56,05 

72,95 82,78 78,82 

 
 

 

 

 



 42 

   

 

Indicele mediu de operativitate la nivelul Judecătoriilor din circumscrip ţia 

tribunalului,  se prezintă în anul 2012, astfel: 

 

 - nediferenţiat pe materii: 

 

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

suspendate a fost de 85,04% în anul 2012 faţă de anul 2011, când indicele  a fost de 

82,59%, şi cu dosare suspendate a fost de 76,66% în anul 2012 faţă de anul 2011 

când indicele a fost de 72,28%. 

 

 - la Judecătoria Năsăud, indicele mediu de operativitate fără dosare 

suspendate a fost de 79,65%  în anul 2012  faţă de anul 2011 când indicele a fost de  

74,26%, şi cu dosare suspendate indicele mediu de operativitate a fost de 66,38% în 

anul 2012 faţă de anul 2011 când indicele a fost de 69,10%. 

 

 -la Judecătoria Beclean, indicele mediu de operativitate fără dosare 

suspendate a fost de 78,19% în anul 2012 faţă de anul 2011 când indicele  a fost de 

83,53% şi cu dosare suspendate indicele mediu de operativitate a fost de 71,90% în 

anul 2012 faţă de anul 2011 când indicele a fost de 76,24%.   

 

 -diferenţiat pe materii,  indicele mediu de operativitate în anul 2012 a fost la: 

 

 -Judecătoria Bistri ţa: 

  -în civil, fără dosare suspendate, a fost de 84,50% în anul 2012faţă de 

anul 2011, când indicele a fost de 81,80% şi cu dosare suspendate, indicele mediu de 

operativitate a fost de 74,90% în anul 2012 faţă de anul 2011 când a fost de 70,21%. 

  -în penal, indicele mediu de operativitate a fost de 88,26% în anul 2012 

faţă de anul 2011 când indicele a fost de 86,73%. 

 Judecătoria Năsăud:  nu există secţii 

 Judecătoria Beclean: nu există secţii. 



 43 

 

 

 INSTANŢA Indicele mediu de 
operativitate 

fără dosare suspendate 

Indicele mediu de 
operativitate 

cu dosare suspendate 

  2012 2011 2012 2011 

BISTRIŢA 85,04% 82,59% 76,66% 72,28% 

NĂSĂUD 79,65% 74,26% 66,38% 69,10% 

 
Nediferenţiat 

pe materii 
BECLEAN 78,19% 83,53% 71,90% 76,24% 

Diferenţiat pe 
materii 

     

BISTRIŢA 84,50% 81,80% 74,90% 70,21% 

NĂSĂUD - - - - 

 

CIVIL 

BECLEAN - - - - 

BISTRIŢA 88,26% 86,73% - - 

NĂSĂUD - - - - 

 

PENAL 

BECLEAN - - - - 

 

 

CAPITOLUL. IV. 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 
           Managementul instanţei  în anul 2012     
 
 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. 

 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. 
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 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 2012 colegiul de conducere  a fost convocat de 18 ori fiind luate 18 

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 2 ori fiind 

luate hotărâri, care au vizat: 

- dezbaterea activităţii desfăşurate în anul 2011 de Tribunalul BN şi 

judecătoriile din circumscripţie. 

-   alegerea unui membru C.S.M, reprezentant al tribunalelor, potrivit Hotărârii 

nr.122/1.03.2012 a Consiliului Superior al Magistraturii. 

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 
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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 2012 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 Hotărârii nr.387/2005 modificată şi completată, a 

urmărit desfăşurarea în bune condiţii a activităţii Departamentului 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 unei finanţări, doar, apropiată de nevoile instanţei. De asemenea, s-a 

colaborat în mod eficient, pentru derularea în bune condiţii, a investiţiei, „Sediul 

Judecătoriei Beclean”. 

 

CAPITOLUL. V. 

 

INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA INSTITU ŢIONAL Ă A    

INSTANŢELOR DIN CIRCUMSCRIP ŢIA TRIBUNALULUI 

 

 

La nivelul infrastructurii , aşa cum s-a arătat, dotările au fost asigurate în 

mare măsură, pentru toate instanţele din circumscripţia tribunalului cu, precizările 

făcute, privind îmbunătăţirea acestora. 
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În acest sens, se poate arăta că, instanţele din circumscripţia tribunalului  au 

fost asigurate cu dotări corespunzătoare, în limita fondurilor alocate, privind spaţiile, 

dotările informatice precum şi a celorlalte nevoi pentru buna funcţionare a 

instanţelor. 

La nivelul capacităţii institu ţionale, a instanţelor din circumscripţia 

tribunalului, se poate aprecia că, în ecuaţia care, în aprecierea noastră, se impune a fi 

făcută între volumul de activitate şi schemele instanţelor. Din datele statistice 

prezentate rezultă că, volumul de activitate a crescut iar, schemele de personal a 

instanţelor din circumscripţia tribunalului au rămas aceleaşi. Concluzia este,  aşa cum 

de altfel, rezultă din cele prezentate anterior că, se impune adaptarea schemelor de 

personal la nivelului volumului de activitate al instanţelor. 

 

 CAPITOLUL .VI. 

CALITATEA ACTULUI DE JUSTI ŢIE 

 
 
              VI.1– Accesul liber la justiţie. 

              Liberul acces la justiţie, principiu garantat si consacrat de art. 21din 

Constituţia Românei, presupune ca orice persoană să se poată adresa justiţiei pentru 

apărarea drepturilor, a libertăţilor si a intereselor sale legitime, nici o lege neputând 

îngrădi exercitarea acestui drept. 

            Acest principiu este reluat,,expressis verbis”, prin art. 6 din Legea 

nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată cu modificările si completările 

ulterioare, care prevede că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea 

drepturilor, a libertăţilor si a intereselor sale legitime în exercitarea dreptului său la 

un proces echitabil, iar accesul la justiţie nu poate fi îngrădit. Asistenţa judiciară 

asigurată de stat reprezintă un element esenţial care îşi propune să concretizeze 

liberul acces la justiţie. 

          Astfel,acesta poate rămâne iluzoriu dacă este condiţionat pentru justiţiabili de 

costuri imposibil de suportat pentru achitarea taxelor de timbru, a onorariului 

experţilor sau pentru asigurarea unei asistenţe juridice de specialitate. Asistenţa 

judiciară devine astfel, în toate formele sale unul dintre elementele fundamentale care 

garantează un acces egal la justiţie pentru toate persoanele aşa cum este el prevăzut în 
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art. 6 paragraful 3 din Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului si a 

libertăţilor fundamentale. 

          Asistenţa judiciară cunoaşte diverse consacrări legislative în sistemul de drept 

procedural românesc si acoperă atât domeniul procedurii penale, cât si pe cel al 

procedurii civile. Astfel, în scopul asigurării protecţiei victimelor infracţiunilor, 

Legea nr. 211/2004 reglementează unele măsuri de informare a victimelor 

infracţiunilor cu privire la drepturile acestora, precum si de consiliere psihologică, 

asistenta juridică gratuită si compensare financiară de către stat pentru victimele unor 

infracţiuni. 

 Cu toate că au fost luate măsuri privind aducerea la cunoştinţă a drepturilor 

prevăzute de lege, în cursul anului 2012, la nivelul tribunalului nu s-au înregistrat 

cereri pentru valorificarea acestor drepturi. 

          În vederea asigurării liberului acces la justiţie, garantat de art. 6 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului şi pentru transpunerea Directivei Consiliului Uniunii 

Europene nr. 2003/8/CE privind îmbunătăţirea accesului la justiţie în cazul litigiilor 

transfrontaliere, prin stabilirea regulilor minimale comune referitoare la asistenţa 

judiciară acordată în cadrul acestei categorii de cauze, a fost adoptată Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 51/2008. 

          Acest act normativ are ca efect direct asigurarea liberului acces la justiţie al 

cetăţenilor, iar ca efect indirect evitarea condamnării României de către Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, pentru încălcarea dreptului esenţial al justiţiabililor 

la un proces echitabil prin anularea cererilor de chemare în judecată, a celor de 

intervenţie, a celor reconvenţionale sau a căilor de atac ca netimbrate ori ca 

insuficient timbrate în cazul în care debitorul taxei de timbru este lipsit de mijloace 

materiale suficiente ori prin imposibilitatea achitării onorariului expertului atunci 

când o expertiză tehnică judiciară este indispensabilă soluţionării cauzei. 

          În aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2008, în anul 2012, la 

nivelul secţiilor civile au fost admise 8 cereri de acordare a ajutorului public judiciar, 

în patru situaţii în modalitatea scutirii petenţilor de la plata taxelor judiciare de 

timbru, iar în celelalte 4 în modalitatea eşalonării plăţii acesteia. 

         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 
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informaţii de interes public, s-a asigurat în permanenţă actualizarea datelor şi 

informaţiilor postate. 

         Totodată, 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 şi la avantajele acesteia. 

        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 sau depunerea 

actelor. 

         De asemenea, 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 justiţiei civile, în distribuirea gratuită de materiale, broşuri 

cuprinzând informaţii de interes pentru justiţiabili. 

 

 

VI.2. 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. 

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

cursul anului 2012 un  număr de 3375 hotărâri.  

Din totalul de 3375 de hotărâri pronunţate de Secţia I civilă a Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud  au fost atacate cu apel sau recurs după caz 1125, ponderea 

atacabilităţii fiind de 33,33 %. Dintre hotărârile pronunţate în primă instanţă şi în apel 

au fost reformate, respectiv casate, modificate, desfiinţate sau schimbate 161, 

respectiv un procent de 4,77%, în scădere semnificativă faţă de procentul de  25,93  

%  înregistrat în anul 2011.  



 49 

Cauza principală de casare  în continuare o reprezintă 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.  În această privinţă trebuie 

precizat că din totalul de  161 de hotărâri reformate, 152 au fost pronunţate în materia 

litigiilor de muncă şi asigurări sociale, şi numai 9 în celelalte materii care ţin de 

competenţa secţiei I civilă. 

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

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

intervine din cauza practicii neunitare existente 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.  

În cadrul Secţiei a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal s-au 

pronunţat în cursul anului 2012 un număr total de 5.384 hotărâri, media fiind de 

897,33 pe judecător, în toate cele trei grade de jurisdicţie – fond, apel şi recurs, faţă 

de 3.653 hotărâri în anul 2011 şi 3.146 în anul 2010. 

Din totalul hotărârilor pronunţate, au fost atacate un număr de 2.030 hotărâri 

(13 cu apel şi 2.017 cu recurs), ponderea atacabilităţii fiind de 37,70 % faţă de 48,30 

% cât s-a înregistrat în anul 2011. 

Chiar dacă această pondere a scăzut cu cca. 10 %, se reţine totuşi un procent de 

hotărâri atacate cu recurs, acest fapt putând fi justificat prin aceea că în toate cazurile 

în care s-au pronunţat hotărâri de admitere a cererilor de restituire a taxei de poluare, 

DGFP – Bistriţa – Năsăud a promovat recurs, chiar şi în condiţiile în care s-a unificat 

practica judiciară ca urmare a pronunţării deciziei de către Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene de la Luxenburg, în cauza Tatu (cererea 402/2009), prin care s-a 

stabilit că taxa de poluare instituită prin O.U.G. 50/2008 este discriminatorie pentru 

persoanele care achiziţionează autoturisme din state ale Uniunii Europene. 

Din totalul hotărârilor pronunţate la nivelul Secţiei a II-a Civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, în anul 2012, de 5.384, au fost desfiinţate sau modificate în 
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căile de atac, un număr de 225 hotărâri, indicele de desfiinţare/casare ori modificare 

fiind de 4,18 %, relativ apropiat de cel înregistrat în anul 2011, de 4,02 %. 

În materia penală, din cele 442 sentinţe penale pronunţate de tribunal, în 

instanţa de fond, au fost atacate cu apel un număr de 200 hotărâri respectiv un 

procent de 45,24%. 

Totodată, ca urmare a exercitării căilor de atac au fost desfiinţate sau casate un 

număr de 17 hotărâri, indicele de casare fiind de 2,26%, 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. 

 

 

VI.3.  Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor . 

 

 

Respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, impus prin art. 6  

din Convenţia Europeană pentru Apărarea  Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale, consacrat şi de dispoziţiile art. 21 din Constituţia României , prin 

garantarea dreptului cetăţeanului la un proces echitabil,  a constituit şi în anul 2012 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: calculul taxelor de 
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timbru datorate în căile de atac şi comunicarea cuantumului acesteia părţii care are 

obligaţia achitării ei, 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. În plus, s-a continuat repartizarea litigiilor de muncă având ca 

obiect drepturi băneşti şi a dosarelor de recalculare a pensiilor pe completuri separate 

de cele fixate în mod obişnuit, cu un punctaj considerabil, pentru a se evita 

prelungirea excesivă a primului termen de judecată. 

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. 

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; 

formularea unor cereri de ajutor public judiciar după  la prima zi de înfăţişare sau 

chiar la termenul acordat pentru achitarea taxelor de timbru, fără a se anexa cererii şi 

actele doveditoare necesare; 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. 
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În concret durata, soluţionării cauzelor aflate pe rolul Secţiei I civilă în anul 

2012 se prezintă astfel : 

- din 2827 dosare soluţionate în fond, 2584 au avut o durată între 0 şi 6 luni; 

230  dosare între 6-12 luni şi  9  dosare cu durata între 1 şi 2 ani, 4 dosare având o 

durată cuprinsă între 2-3 ani; 

- din 115 dosare soluţionate în apel, 104 au fost rezolvate într-un termen de 

până la 6 luni, 8 în termen de 6-12 luni, 2 în termen de 1-2 ani şi 1 în termen de 2-3 

ani; 

- în recurs  au fost soluţionate un număr total de 433 dosare, din care 412 de 

dosare au durat mai puţin de 6 luni; 18 dosare au fost soluţionate în termen de 6-12 

luni, şi 3 dosare au durat mai mult de 1 an. 

La finele anului 2012, pe rolul secţiei I civilă s-au regăsit 9 dosare având o 

vechime mai mare de 1 an, respectiv 5 fonduri  şi 4 apeluri. Marea majoritate a 

acestor cauze au fost amânate la ultimul termen de judecată pentru motivul 

nedepuneri raportului de expertiză ( sau contraexpertiză, după caz) topografică.  

Acest număr  îl 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. 

 Oricum, raportat la numărul cauzelor de soluţionat în anul 2012, respectiv 

3253 dosare,  procentul de 0,23 % al dosarelor civile cu termenul de soluţionare de 1 

an depăşit  este unul rezonabil, în condiţiile arătate. 

În cadrul Secţiei a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, din totalul 

cauzelor soluţionate în anul 2012, un număr de 3.654 (67.86 %) au avut o durată de 

soluţionare între 0 – 6 luni, un număr de 1.500 cauze au avut o durată de soluţionare 

între 6 şi 12 luni (27,86 %), un număr de 229 cauze s-au soluţionat între 1 – 2 ani 

(4,25 %) şi doar un singur dosar a avut o durată de soluţionare de peste 2 ani (între 2 

– 3 ani). 
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În anul anterior, 2011, durata de soluţionare a cauzelor a fost apropiată de cea 

înregistrată în 2012, respectiv: 76 % între 0 – 6 luni, 21,57 % între 6 – 12 luni, 1,8 % 

între 1 – 2 ani  şi 3 cauze între 2 – 3 ani. 

În materie penală, în medie, durata de soluţionare se prezintă astfel: la fond 

între 6 luni – 1 an şi în recurs 2-3 luni. 

De altfel, la sfârşitul anului 2012 pe rolul secţiei penale a tribunalului existau 

23  de cauze de fond cu o vechime mai mare de 1 an( spre deosebire de 13 la finele 

anului 2010). 

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

deosebită a acestora, fapt ce impune audierea unui număr mare de persoane 

(inculpaţi, părţi vătămate şi martori), efectuarea unor expertize contabile, medico-

legale,  expertize ale înregistrărilor audio – video, teste poligraf etc.,  activităţi care 

necesită timp pentru a fi realizate. 

Este de menţionat că la  finele anului 2012, pe rolul secţiei penale nu există 

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

 

VI.4. –Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţei 

 

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. 
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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. 

Problemele s-au comunicat spre studiu şi analiză fiecărei instanţe, solicitându-

se transmiterea unui feed-back. 

În anul 2012, 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 2012 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.  

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. 
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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. 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 2012 s-au publicat pe portalul instanţei 89 de hotărâri ale 

tribunalului. 

Preocupare pentru publicarea propriei jurisprudenţei a existat în cursul anului 

2012 şi la nivelul fiecărei judecătorii. 

 4. 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. 

5. acordarea unei atenţii sporite formării continue a judecătorilor , care în 

cursul anului 2012 s-a realizat la nivel centralizat, cât şi descentralizat, prin 

participarea la programele de învăţământ profesional organizate trimestrial de Curtea 

de Apel Cluj. 

6. 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”, 

„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 
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Română de Dreptul Mediului şi Revista de Executare Silită, în urma încheierii unui 

parteneriat cu această editură. 

 

 
        VI.5. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar   
        de specialitate la nivelul instanţelor din circumscripţia tribunalului 
 
 
       1. Formarea profesională a judecătorilor. 

        În interesul unei bune administrării a justiţiei, pregătirea profesională continuă 

impune un nivel înalt al calificării profesionale judiciare şi ea reprezintă atât un drept, 

cât şi o obligaţie pentru judecători. 

        De altfel, Carta Europeană cu privire la Statutul judecătorului prevede un “drept 

la pregătirea continuă” a judecătorilor, care trebuie sa aibă în mod regulat acces la 

acţiuni de pregătire asigurate de Stat, menite să garanteze judecătorului întreţinerea si 

aprofundarea cunoştinţelor, atât tehnice, cât şi sociale si culturale. 

        Statul trebuie să vegheze ca organizarea acestor acţiuni de pregătire să se facă 

ţinându-se cont de condiţiile care se referă la rolul instanţei independente, pentru a se 

garanta corespunderea conţinutului acţiunilor de pregătire şi a structurilor care le 

asigură cu exigenţele de deschidere, de competenţă si de imparţialitate. 

        Totodată, Carta enunţă principalele îndatoriri ale judecătorului în şi pentru 

exerciţiul funcţiunii sale, referitoare la: timpul necesar alocat pentru soluţionarea 

judicioasă a cauzelor cât şi la starea de spirit atentă, lucidă; respectul persoanelor; 

obligaţia de a păstra secretele care i-au fost încredinţate; menţinerea nivelului înalt de 

competenţă necesar în orice circumstanţe la judecarea cauzelor, subînţelegându-se că 

nivelul înalt de competenţă si experienţă sunt pentru judecător o cerinţă constantă în 

examinarea si judecarea cauzelor, si că lui îi revine menţinerea acestui nivel înalt. 

Prin urmare, formarea continuă a judecătorului are rolul de a contribui la 

perfecţionarea sa profesională cu influenţe directe asupra calităţii actului de justiţie, 

impunându-se a i se acorda o atenţie primordială. Altfel spus, 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. 
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Eficienţa pregătirii profesionale presupune acordarea unei atenţii sporite  

jurisprudenţei CEDO, dreptului comunitar, practicii neunitare, motiv pentru care 

întâlnirile de învăţământ profesional trebuie să depăşească pragul unor întâlniri 

teoretice 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 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 specializat (de minori, de asigurări sociale, de 

conflicte de muncă, de corupţie, etc.); preluarea unei funcţii (de preşedinte, 

vicepreşedinte, preşedinte de secţie). 

Totodată, este necesar 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 

însă, în acelaşi timp, 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 şi internaţionale: Noul Cod civil – Exercitarea autorităţii 

părinteşti (INM, 20 februarie 2012); „Aplicarea instrumentelor UE în materia 

dreptului internaţional” (Cluj – 28 - 30 martie 2012); „Criminalitate informatică (Cluj 

– 28 martie 2012); „Rolul instanţelor naţionale în interpretarea şi aplicarea dreptului 

consumatorului” (INM – 26 - 27 aprilie 2012); „Practica neunitară” (INM – 17 - 18 
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mai 2012); „Eu-Anticartel and anti-monopoly Law – Trening for România Judges” 

(INM – 4 - 6 iulie 2012); „Dreptul insolvenţei” (INM – 21 - 22 iunie 2012; 

„Cooperare judiciară internaţională în materie civilă” (Sovata – 10 - 12 septembrie 

2012; „Noul Cod de procedură civilă” (Cluj – 27 – 28 septembrie 2012, 12 – 13 

noiembrie 2012,  INM – 20 – 21 septembrie 2012; INM – 27 – 28 septembrie 2012); 

„Interesul superior al copilului” (Braşov – 5 - 7 noiembrie 2012); „Noul Cod de 

procedură penală (Cluj – 15 - 16 octombrie 2012);  Infracţiuni economico-financiare 

(Cluj – 29 noiembrie 2012);  Noul Cod Penal (Cluj – 22 - 23 noiembrie 2012); 

Obligaţia de întreţinere în Europa (Lisabona  – 18 - 19 octombrie 2012). 

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 acest context este de menţionat participarea drei judecător Gabriela Cristina 

Frenţiu la seminarul având ca temă „Maintenance Obligations in Europe” ce a avut 

loc la Lisabona în perioada 18-19 octombrie 2012. 

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 
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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. 

 

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 2012 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: „Drept procesual penal” (Sovata – 5 – 7 

martie 2012; 7 - 9 mai 2012, 6 – 8 iunie 2012, ); „Comunicare şi deontologie” 

(Sovata – 5 - 7 noiembrie 2012); „Drept procesual civil” (Sovata – 23 - 25 mai 2012, 

13 - 15 iunie 2012, 26 – 28 septembrie 2012, 24 – 26 octombrie 2012); „Procedura 

insolvenţei” (Sovata – 11 - 13 octombrie 2012); „Cooperare judiciară în materie 

civilă” (Sovata – 10 - 12 septembrie 2012); „Statistică” (Sovata – 19 - 21 septembrie 

2012). 

În anul 2012 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. 
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 CAPITOLUL.VII. 

PRINCIPALELE  MODIFIC ĂRI LEGISLATIVE, CU IMPACT       

ASUPRA ACTIVIT ĂŢII INSTAN ŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2012 

 

Şi în anul 2012 activitatea legislativă a fost una vastă,  fiind adoptate 222 de 

legi, 26 de ordonanţe de guvern, 96 de ordonanţe de urgenţă şi 1309 hotărâri de 

guvern. 

Una din cele mai importante, dar şi controversate modificări legislative o 

reprezintă cea adusă de Legea 24/2012 pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 317/2004 privind 

Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial nr. 51 din 23 

ianuarie 2012. Reglementarea consfinţeşte o nouă viziune legislativă asupra 

răspunderii disciplinare a magistraţilor, a organizării şi funcţionării Inspecţiei 

judiciare şi a statutului inspectorilor judiciari. Aplicarea în timp a acestui act 

normativ va demonstra dacă înăsprirea regimului disciplinar aplicabil judecătorilor va 

avea efectul scontat, în sensul  creşterii calităţii actului de justiţie.  

Prevederile privind statutul magistraţilor au suferit noi actualizări , urmare a 

adoptării  Ordonanţei de urgenţă nr. 81/2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 

din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 837 din 12 decembrie 2012,  vizând în principal  procedura de promovare a 

judecătorilor şi procurorilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În materie civilă, anul 2012 a stat sub semnul iminenţei intrării în vigoare a 

prevederilor Noului Cod de procedură civilă. Astfel, prin Legea nr. 76/2012 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă publicată 

în Monitorul Oficial nr. 365 din 30 mai 2012, s-a stabilit ca o primă dată aplicare a 

noilor dispoziţii procedurale 1 septembrie 2012. 

Constatându-se la nivelul instanţelor de judecată lipsa condiţiilor logistice 

pentru punerea în operă a modificărilor de substanţă aduse de noul cod, prin 

Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 606 din 23 
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august 2012 s-a modificat data intrării în vigoare, noul termen stabilit fiind 1 

februarie 2012, menţinut până la momentul redactării prezentului material . 

Tot în materie civilă se impun a fi semnalate câteva modificări aduse dreptului 

material, fără a avea un impact semnificativ asupra activităţii instanţei: 

- Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 

intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată 

în Monitorul Oficial nr. 255 din 17 aprilie 2012; 

- Legea nr. 77/2012, pentru modificarea şi completarea Legii notarilor 

publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 386 din  8 iunie 2012; 

- Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 462 din  9 iulie 2012,   care ulterior 

a fost modificată prin OUG nr. 90/2012, în sensul completării unor 

dispoziţii şi a corelării datei de la care participarea părţilor din 

anumite categorii de litigii la şedinţa de informare devine obligatorie, 

cu cea a intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă; 

- Legea 133/2012, pentru aprobarea ( cu modificări şi completări ) 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea 

şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 506 din 24 iulie 2012. 

În materia litigiilor cu profesionişti (litigii comerciale) dar şi a contenciosului 

administrativ şi fiscal, ce intră în competenţa Secţiei a II-a Civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, au fost puţine modificări legislative emise în anul 2012 care să 

fi avut un impact semnificativ asupra activităţii secţiei. 

Cu siguranţă că un impact relativ pozitiv, prin scăderea numărului de litigii cu 

profesionişti, a fost 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, începând cu data 

de 01.10.2011, prin stabilirea competenţei materiale în favoarea judecătoriei a unor 

astfel de litigii cu o valoare de până la 500.000 lei precum şi procesele şi cererile în 

această materie al căror obiect este neevaluabil în bani. 
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Dacă s-a realizat o scădere a numărului litigiilor cu profesionişti, pentru 

soluţionarea în fond, a crescut corespunzător numărul acestora în căile de atac (apel şi 

recurs) care sunt de competenţa tribunalului. 

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 

măsuri pentru accelerarea soluţionării  proceselor, prin stabilirea caracterului 

irevocabil al hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă asupra plângerilor 

contravenţionale. 

Cu toate acestea, însă, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 500/2012, din 

data de 15 mai 2012, prin care s-a constatat că dispoziţiile art. 118 alin. 31 din O.U.G. 

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. 

Ca urmare, de la această dată, hotărârile pronunţate de judecătorii în această 

materie, au putut fi atacate cu recurs care, potrivit dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din O.G. 

nr. 2/2001 este de competenţa secţiei de contencios administrativ a tribunalului. 

Pentru litigiile din materia contenciosului administrativ şi fiscal, poate fi 

menţionată Legea nr. 144/2012 de modificare a O.G. nr. 15/2002 privind aplicarea 

tarifului de utilizare a drumurilor naţionale care a avut atât un impact pozitiv, prin 

scăderea numărului de procese – verbale de contravenţie în acest domeniu. 

Faptul că până în prezent nu s-au elaborat modificările preconizate în cursul 

anului 2012 cu privire la instanţa competentă de la domiciliul petentului, a făcut să se 

menţină un număr relativ ridicat de litigii – în fond şi recurs, la Judecătoria Bistriţa şi 

Tribunalul Bistriţa – Năsăud, ca instanţe competente de la locul săvârşirii 

contravenţiei, ca urmare a instalării unui aparat de înregistrare a autovehiculelor pe 

raza comunei Tiha Bârgăului.  

Un impact negativ, prin menţinerea unor dispoziţii discriminatorii la avut 

Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emulsiile poluante provenite de la autovehicule, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 17/10.01.2012 şi care a generat menţinerea 

numărului mare de litigii privind instituirea acestei taxe. 

 În materie penală, în cursul anului 2012, s-au făcut simţite, din plin, efectele 

modificării Codului de procedură penală prin Legea nr.202/2010. 

 Astfel, cel mai mare impact l-a avut abrogarea dispoziţiilor pct.2, al  art.27 din 

C.p.p.  care stabilea competenţa tribunalului de a soluţiona  apelurile. 
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 În aceste condiţii, numărul cauzelor intrate, în materia apelului, a scăzut 

dramatic, de la 158 în anul 2010 la doar 16 în anul 2011 şi la 3 în anul 2012, crescând 

însă operativitatea în această materie de la 96,11%  în anul 2011, la 100% în anul 

2012. 

 Pe de altă parte, ca urmare a sporirii competenţei tribunalului, ca instanţă de 

fond, numărul cauzelor de fond intrate a înregistrat o creştere în raport  cu aul 2010 

(402 cauze), fiind de 476 în anul 2011 şi de 465 în anul 2012. 

  Cu toate acestea, ca urmare a faptului că au existat situaţii în care inculpaţii s-

au prevalat de dispoziţiile art.320/1 C.p.p. referitoare la judecata în cazul 

recunoaşterii vinovăţiei, oportunitatea soluţionării cauzelor în această materie a rămas 

relativ aceeaşi, fiind soluţionate 442 cauze în anul 2012 faţă de 464 în anul 2011 şi de 

416 în anul 2010. 

 Deşi,  ca urmare a modificării dispoziţiilor art.278/1 C.p.p., în sensul stabilirii 

caracterului definitiv al a sentinţelor pronunţate în materia plângerilor împotriva 

ordonanţelor sau rezoluţiilor procurorilor de netrimitere în judecată, ar fi trebuit să 

scadă  semnificativ numărul cauzelor în materia recursului, acestea au cunoscut o  

uşoară creştere de la 267 în anul 2010, la 292 cauze în anul 2011 şi la 315 cauze în 

anul 2012, 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 şi în anul 2012 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 cinci acte, respectiv Hotărârea Plenului Consiliului Superior  al 

Magistraturii nr. 515 publicată în Monitorul Oficial nr. 405 din 18 iunie 2012, 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior  al Magistraturii nr. 637/2012 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 559 din 8 august 2012, Hotărârea Plenului Consiliului Superior  

al Magistraturii nr. 781/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 657 din 17 septembrie 

2012, Hotărârea Plenului Consiliului Superior  al Magistraturii nr. 975/2012 publicată 

în Monitorul Oficial nr.797 din  28 noiembrie 2012 şi Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior  al Magistraturii nr. 1093/2012 publicată în Monitorul Oficial nr. 894 din 28 

decembrie 2012. 

Noutăţile aduse de hotărârile modificatoare constau în principal în : 
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- corelarea prevederilor regulamentului cu cele cuprinse în Ghidul privind 

relaţia dintre sistemul judiciar  din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea 

plenului CSM nr. 482/1 iunie 2012, în scopul facilitării accesului la informaţiile de 

interes public; 

- reglementarea modalităţii de amenajare a sălilor de judecată; 

- adaptarea dispoziţiilor regulamentului la exigenţele impuse de intrarea în 

vigoare a Noului Cod de procedură civilă (dispoziţii ce vor intra în vigoare odată cu 

legea organică) 

- dezvoltarea criteriilor ce se vor avea în vedere de colegiul de conducere al 

instanţei în cazul în care dispune repartizarea judecătorilor de la o secţie la alta; 

- reglementări suplimentare cu privire la unele registre cum ar fi condica 

şedinţelor de judecată,  registrul de evidenţă a autorizaţiilor  emise în baza Legii 

82/2012 etc.. 

Precizăm că toate aceste modificări au fost aduse atât în discuţia judecătorilor  

cât şi a personalului  auxiliar, în ideea asigurării  aplicării lor de îndată . 

 

CAPITOLUL .VIII. 

INDEPENDENŢĂ ŞI RĂSPUNDERE, INTEGRITATE ŞI TRANSPARENŢĂ 

 

VIII.1.Independenţă judecătorilor instan ţelor din circumscripţia 

tribunalului în anul 2012 

 

În anul 2012, în instanţele din circumscripţia tribunalului, au fost respectate 

principiile independenţei, legalităţii şi  imparţialităţii. 

În acest sens, se poate releva faptul că, în cursul anului 2012 nu au existat  

aspecte legate de independenţa judecătorului, precum şi  cele legate integritatea şi 

transparenţa acestora, pe care o impune actele normative în vigoare. 
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VIII.2. Aspecte privind r ăspunderea personalului instanţelor din 

circumscripţia tribunalului 

Sub aspectul stării de disciplină a personalului, se poate aprecia că este foarte 

bună la nivelul instanţelor  din circumscripţia tribunalului. 

 Astfel, în cursul anului 2012 niciun judecător de la instanţele din circumscripţia 

tribunalului  nu a fost  sancţionat disciplinar. 

 Singura precizare care se impune a fi făcută, este legată de faptul că, 

judecătorul Rus Petru de la Judecătoria Năsăud, este în continuare suspendat din 

activitate, urmare  a Hot. nr.504/4.05.2010 a C.S.M, 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.  

 

  VIII.3. Aspecte privind integritatea personalului şi asigurarea 

transparenţei la nivelul instanţelor din circumscripţia tribunalului. 

 

Se apreciază, în privinţa integrităţii personalului că, consideraţiile făcute, 

privind independenţa judecătorilor şi a răspunderii  personalului de specialitate din 

circumscripţia tribunalului, justifică aprecierea că, la nivelul instanţelor din 

circumscripţia tribunalului, este în sensul că, sub aspectul  în discuţie, nu au existat 

probleme de integritate, aşa cum sunt reglementate, în Codul deontologic al 

magistraţilor şi al personalului auxiliar de specialitate.  

 

 

 

 

 

 



 66 

 

           CAPITOLUL. IX. 
 

ROLUL INSTAN ŢELOR DIN CIRCUMSCRIP ŢIA 
TRIBUNALULUI ÎN CONSOLIDAREA SPA ŢIULUI DE LIBERTATE, 

SECURITATE ŞI JUSTIŢIE AL UNIUNII EUROPENE 
 
Prin tratatul de la Lisabona s-a urmărit crearea unui spaţiu european în 

care persoanele să circule liber şi să beneficieze de o protecţie judiciară 

eficientă. Acest tratat împarte temele referitoare la spaţiul de libertate, 

securitate şi justiţie în patru domenii, respectiv: politici referitoare la controlul 

la frontiere, la azil şi la imigraţie; cooperarea judiciară în materie civilă; 

cooperarea judiciară în materie penală şi cooperarea poliţienească. 

De menţionat este faptul că ultimele două forme de cooperare judiciară 

au fost anterior reglementate prin măsuri interguvernamentale, tratatul de la 

Lisabona punând capăt acestei diferenţieri, permiţând organismelor UE să 

intervină în toate chestiunile referitoare la spaţiul de libertate, securitate şi 

justiţie.  

In privinţa cooperării judiciare internaţionale cu autorităţile similare din 

spaţiul Uniunii Europene sediul materiei se găseşte în Legea nr.302/2004 

privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, iar în materie 

civil ă şi comercială în Legea nr. 189/2003. 

In urma modificării Tratatului de instituire a Comunităţii Europene prin 

Tratatul de la Amsterdam, Comunitatea Europeană a dobândit competenţa de a 

legifera în domeniul "cooperării judiciare în materie civilă” (art.35 TCE-

Amsterdam), fiind adoptate mai multe regulamente comunitare ce sunt 

cunoscute şi aplicate de judecătorii tribunalului care îşi desfăşoară activitatea 

în materie civilă. 

Un astfel de act normativ este Regulamentul nr.44/2001 privind 

competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă 

şi comercială din 22 decembrie 2000, intrat în vigoare la data de 22 decembrie 

2000. 

După cum rezultă din preambulul Regulamentului, acesta are ca scop 

adoptarea de dispoziţii care să unifice normele referitoare la conflictele de 
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competenţă în materie civilă şi comercială şi la simplificarea formalităţilor în 

vederea recunoaşterii şi executării rapide şi simple a hotărârilor provenind din 

statele membre. 

La Secţia a-I-a civilă au fost aplicate prevederile art.32,33 şi 53 ale 

acestui regulament, într-un dosar privind recunoaşterea unei hotărâri în 

materia adopţiei, prin sentinţa civilă nr.1552/F/2012 dispunându-se, în temeiul 

acestora, recunoaşterea hotărârii Tribunalului de primă instanţă pentru cauze de 

drept civil Hamm – Tribunal pentru cauze de familie, pronunţată la data de 

24.10.2011 în dosarul nr. 20F 117/11. 

           De asemenea, în mai multe cauze având ca obiect recunoaşterea unor hotărâri 

judecătoreşti străine în materia dreptului familiei ( de exemplu: sentinţele civile 

nr.357/F/2012 şi 340/F/2012 ambele pronunţate de secţia a_I-a civilă) au fost aplicate 

dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 

privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie 

matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, precum şi dispoziţiile Ordonanţei de 

Urgenţă  nr. 119 din 21 decembrie 2006, prin care s-au adoptat unele măsuri necesare 

pentru aplicarea între altele şi a acestui regulament. 

De altfel, art. 21 alin. 1 din regulament prevede că o hotărâre pronunţată într-un 

stat membru al Uniunii Europene este recunoscută în celelalte state membre fără să 

fie necesar să se recurgă la nici o procedură specială. 

O altă modalitate de cooperare dintre instanţele naţionale şi Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene este procedura hotărârilor preliminare prevăzută 

de art. 267 TFUE (ex - art. 234 TCE) care permite instanţelor naţionale ca, în 

cursul unui litigiu aflat pe rol, să pună întrebări Curţii de Justiţie privind 

interpretarea sau validitatea unei norme comunitare, înainte de a pronunţa 

hotărârea în litigiul respectiv. 

La nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud nu s-au adresat întrebări 

preliminare Curţii de Justiţie însă judecătorii instanţei au invocat şi aplicat 

hotărâri preliminare pronunţate de către Curtea de Justiţie (spre exemplu 

cauzele Tatu, Nisipeanu). 

Un alt instrument juridic în materia cooperării şi care priveşte direct 

Tribunalul, ca instanţă competentă să aplice procedura insolvenţei, este 
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Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 din 29 mai 2000 privind 

procedurile de insolvenţă. 

Regulamentul se aplică procedurilor de insolvenţă, indiferent dacă 

debitorul este o persoană fizică sau juridică, un comerciant sau o persoană 

particulară. 

Regulamentul permite deschiderea procedurii principale de insolvenţă în 

statul membru în care se află centrul intereselor principale ale debitorului. 

Aceste proceduri au o întindere universală şi includ toate bunurile debitorului 

şi includ toate bunurile debitorului. Este permisă şi deschiderea de proceduri 

secundare paralele cu procedura principală, în statul membru în care debitorul 

are un sediu. Efectele procedurii secundare se limitează la bunurile situate în 

statul respectiv. 

La nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud nu s-au înregistrat cauze de 

insolvenţă cu efecte transfrontaliere prevăzute de Regulament. 

În fine, în materie penală, în cursul anului 2012 au fost emise şi 

înaintate instituţiilor competente 2 mandate europene de arestare, ce nu au fost 

puse în executare până în prezent. 

 
 

            CAPITOLUL. X. 
 

RAPORTURILE DINTRE INSTAN ŢELE DIN CIRCUMSCRIP ŢIA 

TRIBUNALULUI CU CELELALTE INSTITU ŢII ŞI ORGANISME,  

PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVIL Ă 
 

In cursul anului 2012 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

 

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 să fie 

solicitate instanţelor într-un termen rezonabil, avându-se în vedere gradul ridicat de 

încărcare a judecătorilor. 

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 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 desfăşurat, în condiţiile impuse de 

dispoziţiile legii finanţelor publice, privind alocarea de fonduri necesare bunei 

funcţionări a instanţelor din circumscripţia tribunalului, precum şi pentru asigurarea 

informatizării instanţelor, în acord cu noutăţile în domeniu, respectiv, aplicarea 

programului informatic Ecris. 4. 



 70 

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, 

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 
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avocaţii angajaţi în diverse cauze, au fost în general bune, ele desfăşurându-se în 

limitele deontologiei profesiei. 

Şi în cursul anului 2012, 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, 

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. 
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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 

2012 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 

dosarelor, pentru investirea hotărârilor judecătoreşti cu formulă executorie, pentru 

participarea efectivă la activitatea de judecată. 

Totodată, Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi judecătoriile din raza sa teritorială s-au 

implicat în organizarea manifestării „Ziua Porţilor Deschise". 

In 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. 
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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 

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. 
 

 
CAPITOLUL. XI. 
 

CONCLUZIILE PRIVIND  PROGRESELE ÎNREGISTRATE, 
VULNERABILIT ĂŢILE IDENTIFICATE ŞI MĂSURILE LUATE SAU 

PROPUSE PENTRU REMEDIEREA ACESTORA. 
 

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 2012 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 activitate şi în egală 

măsură, angajarea profesionalismului şi a voinţei în păstrarea prestigiului social al 

activităţii . 
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 În spiritul unor concluzii, am apreciat că se impune (re)evidenţiate 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 

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 independenţei 

judecătorilor, în condiţiile actualelor reglementări, a răspunderii disciplinare a 

judecătorilor, şi în acelaşi timp, pentru redobândirea încrederii societăţii civile şi 

competenţa şi calitatea morală a judecătorilor. 
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VOLUMUL DE ACTIVITATE     An 2010 

Secţia Stoc la inceputul 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 



VOLUMUL DE ACTIVITATE      An 2011 

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  I 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 2012 

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 1003 32 8 630 3369 3250 2827 87,00 1545 44 5 1122 
Apel 61 2 4 39 98 131 115 87,79 44 5 5 28 

Recurs 152 1 - 105 464 491 433 88,19 183 10 - 125 

TOTAL 1216 35 12 774 3931 3872 3375 87,16 1772 59 10 1275 
COMERCIAL 
CONTENCIOS 

            

Fond com. 189 6 2 54 414 401 304 75,81 299 21 14 202 

209   117 681 830 796 95,91 94 - - 60 Procedura 
insolvenţei 398 6 2 171 1095 1231 1100 89,36 393 21 14 262 

Administrare 
faliment 

195 10 7 97 418 528 426 80,68 187 24 18 85 

Apel 11 -  4 7 18 11 61,12 7 1 1 - 

Cont.-adm. 1985 119 89 1246 3418 3657 3120 85,32 2283 231 52 1746 

Recurs 351 2 - 198 809 930 727 78,17 433 58 2 230 

TOTAL 2940 137 98 1724 5747 6364 5384 84,60 3303 335 87 2323 

CIVIL I+II 
PENAL 

4156 172 110 2498 9678 10236 8759 85,57 5075 394 97 3598 

Fond 75 4 12  465 518 442 85,33 98 16 23 22 

Apel 3 1 1  1 0 3 100,0 1 - - 1 

Recurs 32 - -  312 315 306 97,14 38 - - 29 

TOTAL 110 5 13  778 833 751 90,15 137 16 23 52 
 4266 177 123 2498 10456 11069 9510 85,91 5212 410 120 3598 



Volumul de activitate pe instanţe      2010  
 

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 

PENAL             

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 

NĂSĂUD 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 pe instanţe     2011 
 

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 

NĂSĂUD 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      2012 
 

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 4666 494 663 2235 12352 15085 12746 84,50 4272 488 680 1933 

Beclean 755 62 140 291 2161 2668 2095 78,53 821 90 107 248 

Năsăud 1640 213 448 388 3246 4012 3230 80,51 1656 253 411 874 

Total 7061 769 1251 2914 17759 21765 18071 83,03 6749 831 1198 3055 

Tribunalul BN 4156 172 110 2498 9678 10236 8759 85,57 5075 394 97 3598 

TOTAL 11217 941 1361 5412 27437 32001 26830 83,85 11824 1225 1295 6653 

PENAL             

Bistriţa 300 53 36  2222 2522 2226 88,26 296 34 20 - 

Beclean 36 7 -  134 170 124 72,95 46 3 8 - 

Năsăud 93 27 26  273 366 257 70,22 109 16 27 - 

Total 429 87 62  2629 3058 2607 85,26 451 53 55 - 

Tribunalul BN 110 5 13  778 888 751 84,57 137 16 23 - 

TOTAL 539 92 75  3407 3946 3358 85,10 588 69 78 - 

BISTRIŢA 4966 547 699 2235 14574 17607 14972 85,04 4568 522 700 1933 

BECLEAN 791 69 140 291 2295 2838 2219 78,19 867 93 115 248 

NĂSĂUD 1733 240 474 388 3519 4378 3487 79,65 1765 269 438 874 

TOTAL -J 7490 856 1313 2914 20388 24823 20678 83,31 7200 884 1253 3055 

TRIBUNAL  4266 177 123 2498 10456 11124 9510 85,49 5212 410 120 3598 

TOTAL -G 11756 1033 1436 5412 30844 35947 30188 83,98 12412 1294 1373 6653 
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