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                                           I. INTRODUCERE 

   

   Potrivit dispoziţiilor  Anexei 1 lit. b a Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Tribunalul Bistri ţa-

Năsăud funcţionează în municipiul Bistriţa din judeţul Bistriţa-Năsăud, având în 

circumscripţia şi competenţa sa teritorială un număr de trei  judecătorii,  respectiv: 

Bistriţa, Năsăud şi Beclean. 

Activitatea tribunalului, ca şi a Judecătoriilor Bistriţa şi Năsăud se desfăşoară în 

imobile (sedii) aflate toate în proprietatea publică a statului şi cu drept de 

administrare al Ministerului Justiţiei, problemele pe care le ridică acestea, precum şi 

situaţia specială a Judecătoriei Beclean urmând a fi prezentată cu ocazia analizei 

disfuncţionalităţilor referitoare la capacitatea administrativă.  

        Tribunalul Bistriţa-Năsăud, ca primă instanţă, instanţă de apel şi de recurs, are în 

structura sa 3 secţii, respectiv: secţia a-I-a civilă, secţia a-II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal şi secţia penală.De menţionat este faptul că secţia a-II-a civilă, 

de contencios administrativ şi fiscal a luat fiinţă, începând cu data de 1 octombrie 

2011, ca urmare a reorganizării fostei Secţii comerciale, de contencios administrativ 

şi fiscal prin Hotărârea CSM nr.654/31 august 2011, dată în aplicarea prevederilor 

art.225 alin 1 din Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 278/2009 privind 

Codul civil. 

 La nivelul judecătoriilor doar la Judecătoria Bistriţa există 2 secţii, respectiv o 

secţie penală şi una civilă. 

 În structura organizatorică a tuturor instanţelor se regăsesc şi următoarele 

compartimente: grefa, arhiva, registratura, biroul de informare şi relaţii publice, 

bibliotecă, executări penale, executări civile. În plus, la nivelul tribunalului există şi 

un compartiment pentru aplicarea apostilei, o arhivă separată pentru cauze de 

insolvenţă, un departament economico-financiar şi administrativ şi compartimentul 

informatic. 

În ceea ce priveşte domeniul de activitate, la nivelul tribunalului şi instanţelor 

din circumscripţia acestuia se respectă principiul specializării activităţii de judecată. 

          Astfel, spre exemplu, la secţia penală a tribunalului au fost stabilite complete 

specializate în soluţionarea infracţiunilor de corupţie, a celor comise de minori şi 
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asupra minorilor, iar la Secţia I-a civilă au fost configurate complete specializate în 

soluţionarea cauzelor privind conflicte de muncă, asigurări sociale, cauze privind 

protecţia specială a minorilor şi adopţia, cauze de minori şi familie şi fond funciar. La 

nivelul secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal funcţionează 

complete specializate în soluţionarea cauzelor de insolvenţă, litigii cu profesionişti, 

precum şi pentru soluţionarea litigiilor de contencios administrativ şi fiscal. 

În cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, s-au constituit complete specializate 

la toate judecătoriile din circumscripţia tribunalului. 

 

II. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTAN ŢEI 

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

Datele statistice relevă următoarele: 

Anul Volumul de dosare 
nou înregistrate 

Volumul de dosare 
de soluţionat 

Volumul dosarelor 
soluţionate 

2014 25.555 40.275 28.787 

2015                          22.870 35.573 23.817 

2016 23.209 34.983 24.306 
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Urmărind evoluţia parametrilor statistici ce caracterizează volumul de activitate 

se poate observa că instanţele din raza teritorială a Tribunalului Bistriţa-Năsăud au 

fost sesizate, în anul 2016, cu judecarea a 23.209 cauze, creşterea faţă de anul 

anterior fiind minimă de doar 339 dosare. 

De asemenea, numărul dosarelor de soluţionat (rezultat prin însumarea 

numărului dosarelor nou intrate în cursul anului cu numărul de dosare rămase 

nesoluţionate la sfârşitul anului trecut) de 34.983 este mai mic decât cel din anul 

precedent fiind influenţat de stocul mai mic de dosare aflat pe rolul instanţelor la 

începutul anului 2016.  

În ceea ce priveşte numărul dosarelor soluţionate se constată că, în anul 2016, 

tribunalul şi instanţele din raza sa de activitate au soluţionat un număr de 24.306 

dosare, mai multe decât în anul anterior (23.817 dosare), anul 2016 încheindu-se cu 

un stoc de 10.677 dosare nesoluţionate (faţă de 11.756  la sfârşitul anului 2015) 

dintre care 8.135 dosare la judecătorii (Judecătoria Bistriţa  4.254 dosare, Judecătoria 

Năsăud 2.279 dosare şi Judecătoria Beclean 1.602 dosare nesoluţionate) şi 2.542 la 

tribunal. 

De asemenea, la sfârşitul anului 2016 exista un număr total de 1003 dosare 

suspendate, 791 la judecătorii (Judecătoria Bistriţa 610 dosare, Judecătoria Năsăud  

82 dosare şi Judecătoria Beclean 99 dosare suspendate) şi 212 la tribunal. 

                                   

                                  II.1.1. Volumul de activitate al tribunalului.  

Anul Nr.de dos. nou 
înregistrate 

Nr.dos. de soluţionat Nr.dos. finalizate 

2014 6.280 12.895 9.776 

2015 4.610 8.237 5.948 

2016 5.092 7.325 4.783 

 

Tribunalul Bistriţa şi-a început activitatea în anul 2016 cu un stoc de 2.233 

dosare, dintre care 590 dosare se aflau pe rolul secţiei I civil ă (414 cauze directe, 

120 cauze în apel şi 56 cauze în recurs), 1.516 dosare pe rolul secţiei a II-a civilă  

(185 litigii cu profesionişti, 459 faliment, 424 cauze de contencios administrativ şi 
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fiscal, 325 cauze în apel şi 63 cauze în recurs) şi 127 dosare pe rolul secţiei penale 

(112 fonduri penale şi 15 cauze în contestaţie).  

În cursul anului 2016, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat 5.092 

cauze  mai mult cu 482 cauze decât în anul 2015 când au fost înregistrate 4.610, dar 

în scădere faţă de anul 2014 când numărul cauzelor înregistrate a fost de 6.280.  

 

Pe secţii  şi faze procesuale situaţia cauzelor nou înregistrate este următoarea: 

- la Secţia I civil ă: 1.783 cauze în anul 2016 (faţă de 1.371 cauze în 2015), din 

care 1.238 fonduri (faţă de 912 cauze în 2015), 394 cauze în apel (faţă de 301 în anul 

2015) şi 151 cauze în recurs (faţă de 158 în anul 2015).  

Rezultă, prin urmare, că numărul de cauze nou înregistrate la această secţie a 

crescut cu 412 dosare fiind determinată de înregistrarea cu 326 cauze de fond şi 93 

cauze în apel mai multe decât în anul anterior, chiar dacă în recurs numărul cauzelor 

nou înregistrate a scăzut nesemnificativ ( cu 7 cauze ). 

- la Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal: 2.226 cauze în 

anul 2016 (faţă de 2.343 în anul 2015), din care 100 litigii cu profesionişti (faţă de 

271 în anul 2015), 290 cauze de insolvenţă (faţă de 466 în anul 2015), 763 cauze de 

contencios administrativ şi fiscal (faţă de 622 în anul 2015), 991 cauze în apel ( faţă 

de 847 în anul 2015) şi 63 cauze în recurs ( faţă de 137 în anul 2015). 
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Separat pe cele 2 specializări ale secţiei a II a civilă se constată că în materia 

litigiilor cu profesioni şti şi insolvenţă au fost înregistrate, în anul 2016, 739 de 

cauze, respectiv : 100 litigii cu profesionişti, 290 faliment, 286 cauze în apel şi 63 

cauze în recurs, iar în materia contenciosului administrativ şi fiscal s-au înregistrat 

1.487 cauze, respectiv: 763 cauze de fond, 705 în apel şi 19 în recurs.   

Prin urmare, la această secţie scăderea numărului de cauze nou înregistrate cu 

117  dosare s-a datorat, în principal, reducerii cu 342  a numărului de dosare 

înregistrate în materia litigii cu profesioniştii şi insolvenţă, în contextul creşterii cu 

225 a numărului de cauze nou înregistrate în materia contenciosului administrativ şi 

fiscal.  

            - la secţia penală: 1083 cauze în 2016 (faţă de 896 cauze în 2015), din care 

788 cauze de fond (faţă de 591  în anul 2015) şi 295 dosare în calea de atac a 

contestaţiei (faţă de 305 în anul 2015), creşterea cu 187 dosare a numărului cauzelor 

nou înregistrate la această secţie,  fiind determinată de înregistrarea cu 197 dosare de 

fond  mai mult, şi cu 10 dosare în contestaţie mai puţine decât în anul 2015. 

 În concluzie, din datele prezentate rezultă că, la tribunal, în cursul anului 2016 

au fost înregistrate cu 482 cauze mai multe decât în anul 2015, creşterea fiind 

localizată la nivelul secţiilor I civil ă şi penală ( cu 412 şi respectiv 187 dosare mai 

mult) coroborată cu scăderea cu 117 a numărului de cauze nou înregistrate la secţia II 

civilă. 
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        În cursul anului 2016 numărul total al dosarelor de soluţionat la Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud (calculat prin însumarea stocului din anul precedent cu numărul 

dosarelor nou intrate, fără cele suspendate) a fost de 7.113 dosare, în scădere faţă de 

anul 2015 când numărul acestora a fost de 8.237 dosare. 
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               Pe secţii situaţia cauzelor de soluţionat (categorie în care nu sunt cuprinse 

cauzele suspendate) se prezintă astfel: 

Secţia I civil ă a avut de soluţionat în total 2.299 dosare, cu 219 dosare mai 

multe decât în anul 2015 când numărul acestora a fost de 2.080 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie situaţia dosarelor de soluţionat la secţia I 

civilă se prezintă astfel: 

    Anul    Total      Fond      Apel   Recurs 

2014 3.622 2.948 264 410 

2015 2.080 1.454 379 247 

2016 2.299 1.608 498 193 

           Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a avut de soluţionat 

în total  3.604 dosare, mai puţin cu 1.496 dosare faţă de anul precedent când 

numărul acestora a fost 5.100 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie şi specializări situaţia dosarelor de soluţionat 

la secţia II civilă se prezintă astfel: 

         De menţionat este faptul că, din cele 1.349 cauze în apel, 914 au fost în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal şi 435 în cea a litigiilor cu 

profesionişti, iar din cele 142 dosare în recurs 31 au vizat contenciosul administrativ 

şi fiscal, 111 fiind litigii cu profesionişti.  

Secţia penală a avut de soluţionat în total 1.210 dosare, cu 154 dosare mai 

multe decât în anul 2015 când numărul acestora a fost de 1.057 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie situaţia dosarelor de soluţionat la secţia 

penală se prezintă astfel: 

     Anul     Total      Fond      Apel    Recurs Contestaţii  

     2014 1.325 885 31 41 367 

     2015 1.057 735 - - 322 

     2016 1.210 900 - - 310 

   Anul   Total Litigii cu 
profesionişti  

Insolvenţă Contencios 
adm. fiscal 

  Apel  Recurs 

   2014 7.978 787 1.799 3.616 955 791 

   2015 5.100 404 1.320 1.785 1.284 307 

   2016 3.604 263 724 1.126 1.349 142 
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În fine, volumul de activitate al completelor specializate, altele decât cele 

arătate mai sus, în cursul anului 2016 a fost următorul: 

La completele de litigii de muncă şi asigurări sociale au fost înregistrate un 

număr de 1.011 cauze noi (faţă de 719 dosare în anul 2015), au fost de soluţionat, 

fără dosare suspendate, un număr de 1.312 cauze (faţă de 1.188 dosare în anul 2015) 

rămânând un stoc de dosare nesoluţionate de 766 cauze. 

De asemenea, la completele de minori şi familie au fost înregistrate un 

număr de 101 cauze noi (faţă de 122 dosare în anul 2015), au fost de soluţionat, fără 

dosare suspendate un număr de 130 cauze (faţă de 160 dosare în anul 2015) 

rămânând un stoc de dosare nesoluţionate de 45 cauze. 

De altfel, în total, la sfârşitul anului 2016 pe rolul tribunalului au rămas 

nesoluţionate 2.542 dosare, stocul fiind de 1.091 dosare la secţia I civilă, 1.355 

dosare la secţia II civilă şi 96 dosare la secţia penală, fiind suspendate un număr de 

212 dosare. 

În cursul anului 2016 Tribunalul Bistriţa-Năsăud a soluţionat un nr. de 4.783 

dosare (faţă de 5.948 dosare în anul 2015). 

Separat pe secţii situaţia dosarelor soluţionate se prezintă astfel: 

La secţia a I a civilă au fost soluţionate 1.282 cauze (faţă de 1.515 dosare în 

anul 2015) din care 824 cauze de fond, 329 dosare în apel şi 129 dosare în recurs. 

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

soluţionate 2.387 dosare (faţă de 3.502 dosare în anul 2015) din care 1.464 cauze de 

fond (209 dosare litigii cu profesionişti, 583 dosare insolvenţă şi 672 dosare în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal), 824 cauze în apel (241 dosare litigii cu 

profesionişti şi 587 dosare de contencios administrativ şi fiscal) şi 82 dosare în recurs 

(70 cauze litigii cu profesionişti şi 12 în materia contenciosului administrativ şi 

fiscal). 

La secţia penală s-au soluţionat 1.114 dosare (faţă de 931 cauze în anul 2015) 

din care 813 cauze de fond şi 301 contestaţii. 
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                   II.1.2.  Volumul de activitate al judecătoriilor 

 

Cele 3 instanţe de fond din circumscripţia Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi-au 

început activitatea în anul 2016 cu un stoc de 9.541 dosare la care s-au adăugat cele 

18.117 cauze nou înregistrate (faţă de 18.260 cauze în  anul 2015) fiind de 

soluţionat 27.658 cauze (faţă de 26.710 cauze în anul precedent). Din acestea au fost 

soluţionate 19.523 dosare (faţă de 17.869 dosare în anul 2015.  

 

                La Judecătoria Bistri ţa, situaţia se prezintă astfel:  
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La un stoc de 5.875 cauze  s-au adăugat 11.196 cauze nou înregistrate, astfel 

că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele suspendate, a fost de 17.071, faţă de 

17.334 cauze în anul 2015.  

Din totalul de 17.071 cauze de soluţionat, 13.571 au fost cauze în materie 

civilă (faţă de 13.484 cauze în 2015), iar  3.500 cauze în materie penală (faţă de 

3.850 cauze în anul 2015). 

De asemenea, au fost soluţionate 12.817 cauze (faţă de 11.928 dosare în anul 

2015) la sfârşitul anului rămânând nesoluţionate un număr de 4.223 dosare (faţă de 

5.875 dosare în anul 2015) din care 3.454 cauze în materie civilă şi 769 cauze în 

materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 610.         

                  

Judecătoria Beclean 

 

 

La un stoc de 1.481 cauze s-au adăugat 3.101 dosare nou înregistrate, astfel 

că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele suspendate, a fost de 4.582 în anul 

2016 (faţă de 3.563 cauze în anul 2015). 

De asemenea, au fost soluţionate 2.980 cauze (faţă de 2.152 dosare în anul 

2015)  rămânând la sfârşitul anului  nesoluţionate un număr de 1.602 dosare (faţă de 

1.482 dosare în anul 2015).  
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                                   Judecătoria Năsăud 

 

La un stoc de 2.185 cauze s-au adăugat 3.820 dosare nou înregistrate, (faţă 

de 3.681 cauze în anul 2015) astfel că numărul cauzelor de soluţionat, fără cauzele 

suspendate, a fost de 6.005 în anul 2016 (faţă de 5.813 în anul 2015). 

De asemenea, au fost soluţionate 3.726 cauze (faţă de 3.789 dosare în anul 

2015) la sfârşitul anului rămânând nesoluţionate un număr de 2.279 dosare (faţă de 

2.142 dosare în anul 2015).  

 

II.2 Înc ărcătura pe judecător şi pe scheme 

 

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 medie pe judecător în anul 

2016, pe categorii de instanţe, este de 723 dosare la tribunal (599 dosare pe judecător 

raportat la schemă) şi 1.208 dosare la judecătorii (874 dosare pe judecător raportat la 

schemă) . 

La tribunal , nediferenţiat pe secţii, sau materii  încărcătura medie pe 

judecător  în anul 2016 a fost de  522 dosare, în scădere faţă de anii 2015 şi 2014 

când aceasta a fost de 579 dosare şi respectiv 1.172 dosare. 
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De menţionat este faptul că valoarea acestui indicator pentru anul 2016 a fost 

stabilită de Direcţia de statistică a CSM prin raportare la numărul de posturi efectiv 

ocupate şi plasează tribunalul sub media pe ţară la nivelul tribunalelor. 

De altfel, potrivit aceleiaşi statistici la Tribunalul Bistriţa-Năsăud încărcătura 

pe judecător raportat la numărul de posturi din schemă este de 450 dosare (faţă de 

524 dosare în anul 2015 şi 802 dosare în anul 2014) ce, de asemenea, se situează sub 

nivelul mediei pe ţară. 

În ceea ce priveşte secţiile tribunalului peste media de 522 dosare se 

situează doar secţia a II a civilă la care, în anul 2016 încărcătura pe judecător, fără 

dosare suspendate, a fost de 783 dosare. 

              La secţia a I a civilă încărcătura medie pe judecător în anul 2016, fără dosare 

suspendate, a fost de 452 dosare, iar  la secţia penală această încărcătur ă a fost de 

220 dosare. 

 La judecătorii,  aşa cum rezultă  valoarea acestui indicator pentru anul 2016  

stabilită de Direcţia de statistică a CSM încărcătura medie pe judecător a fost de 

1.082 dosare, peste această medie situându-se toate cele 3 judecătorii, după cum 

urmează: Judecătoria Beclean cu o medie pe judecător de 1.431 dosare, 

Judecătoria Bistri ţa cu 1.169 dosare pe judecător şi respectiv Judecătoria Năsăud 

cu 1.429 dosare pe judecător. 

 În ceea ce priveşte încărcătura medie pe judecător raportat la numărul de 

posturi din schemă, potrivit aceleiaşi statistici, aceasta a fost la nivelul judecătoriilor 

de 874 dosare în anul 2016, peste această medie fiind Judecătoria Năsăud cu 1.008 

dosare pe judecător şi Judecătoria Beclean cu 1.145 dosare pe judecător şi sub 

această medie Judecătoria Bistri ţa cu 853 dosare pe judecător.  

 
II.3. Operativitatea soluţionării cauzelor 

 
            Prin Hotărârea nr.1305 din  9 decembrie 2014 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, modificată prin Hotărârea nr.145/2015, a fost 

aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor, ce instituie 

5 indicatori pe baza cărora se evaluează eficiența și eficacitatea instanțelor, unul 

dintre aceştia fiind rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată 

exclusiv în raport de dosarele nou intrate.  
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 Operativitatea se calculează ca fiind raportul dintre dosarele nou intrate în 

perioada de referinţă, respectiv 1 ianuarie-31 decembrie 2016, şi dosarele finalizate în 

aceeaşi perioadă, exprimată procentual. 

 De menţionat este faptul că în calculul dosarelor nou intrate nu intră cele care, 

deşi înregistrate în perioada de referinţă, sunt suspendate la momentul împlinirii 

acestei perioade, iar un dosar se consideră finalizat la momentul la care documentul 

aferent acestuia este finalizat, respectiv hotărârea sau încheierea finală este redactată 

şi documentul din aplicaţia ECRIS este închis. 

 Pornind de la aceste repere este de menţionat că, la nivelul tribunalului, 

operativitatea a fost de 93,90 (satisfăcător), la Judecătoria Bistriţa de 114,5% (foarte 

eficient), la Judecătoria Beclean de 96,1% (satisfăcător) şi la Judecătoria Năsăud de 

97,5% (satisfăcător) o analiză mai detaliată urmând a fi făcută în continuare, odată cu 

ceilalţi indicatori de performanţă.  

 
II.4  Indicatori de eficiență a activităţii instanţei 

 

            Prin Hotărârea nr.1305 din  9 decembrie 2014 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, modificată prin Hotărârea nr.145/2015, a fost 

aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor, ce instituie 

5 indicatori pe baza cărora se evaluează eficiența și eficacitatea instanțelor şi anume:  

          1.  rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de 

dosarele nou intrate;  

          2. stocul de dosare (mai vechi de 1 an pentru curțile de apel/ 1 an şi 6 luni 

pentru judecătorii;  

          3. ponderea dosarelor închise într-un an;  

          4.  durata medie de soluţionare (numai pentru stadiul procesual fond și mai 

puțin pentru curțile de apel); 

          5. redactările peste termenul legal. 

 Pentru măsurarea eficienței și eficacității acitivității instanțelor prin prisma 

celor 5 indicatori au fost stabilite câte 4 plaje de eficiență (foarte eficient; eficient; 

satisfăcător și ineficient). 

 Din analiza  raportului aferent perioadei 1 ianuarie-31 decembrie 2016 rezultă 

că, în anul anterior, activitatea Tribunalului Bistrița-Năsăud s-a încadrat în gradul 
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general de performanță EFICIENT , determinat pe baza celor 5 indicatori de 

performanță, respectiv: 

 

E06.Q02 Indicatori Eficienta, analiza Tribunal. 

Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA 
NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 06 ianuarie 2017 

  

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

  

  

    E01 E02 E03 E04 E05 

ORDINE 
DENUMIRE 

TRIBUNAL 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 
Tribunalul 
BISTRITA NASAUD 

  

  

    E01 E02 E03 E04 E05 

 

 

1. Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea ) calculată exclusiv în 

raport de dosarele nou intrate 

        În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 s-a înregistrat un număr de 5092 dosare 

intrate şi un număr de 4.783 dosare soluţionate, instanţa încadrându-se la acest 

indicator  în gradul de „ Satisfăcător” . 

       Analizând acest indicator la nivelul celor trei secţii situaţia este următoarea:  

      -    secţia I civil ă –  se încadrează în gradul „ ineficient” 

- secţia II civil ă – se încadrează în gradul „ foarte eficient” 

- secţia penală – se încadrează în gradul „ foarte eficient” 

  De menţionat este faptul că valoarea acestui indicator la nivelul secţiei I civilă a fost 

determinată de înregistrarea unui lot de dosare având ca obiect  litigii de muncă, dar 

şi altele în calea de atac, la un moment care nu a permis parcurgerea procedurii 

prealabile, fixarea primului termen de judecată şi soluţionarea lor până la sfârşitul 

anului 2016.  
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E01.Q02 Rata de solutionare, analiza Tribunal. 
Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA 
NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 06 ianuarie 2017 

  

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

RAPORTAT 

LA 

INTRATE 

TOTAL 

DIN 

CARE 

DIN 

INTRATE 

F E S I 

2233 43,90% 5092 4783 55,40% 93,90%         

ORDINE 
DENUMIRE 

TRIBUNAL 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

RAPORTAT 

LA 

INTRATE 

TOTAL 

DIN 

CARE 

DIN 

INTRATE 

F E S I 

1 
Tribunalul 
BISTRITA 
NASAUD 

2233 43,90% 5092 4783 55,40% 93,90%     
    

ORDINE 
DENUMIRE 

SECTIE 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

RAPORTAT 

LA 

INTRATE 

TOTAL 

DIN 

CARE 

DIN 

INTRATE 

F E S I 

1 SECŢIA I CIVILĂ 590 33,10% 1783 1282 42,10% 71,90%         

2 

SECŢIA a II-a 
CIVILĂ, DE 
CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 
ŞI FISCAL 

1516 68,10% 2226 2387 47,30% 107,20% 

  

    

  
3 SECŢIA PENALĂ 127 11,70% 1083 1114 94,10% 102,90%         

 

 

2. Stocul de dosare 
     La data de 31.12.2016, din totalul de 2542 dosare aflate pe stoc, un număr de 77 

dosare sunt mai vechi de 1,5 ani, reprezentând un procent de 3,0%. La acest indicator 

instanţa se încadrează la gradul „ foarte eficient” . 

           Analizând acest indicator la nivelul celor trei secţii, situaţia se prezintă astfel: 

- secţia I civil ă – gradul „ foarte eficient”  

- secţia II civil ă – gradul  „ foarte eficient” 

- secţia penală – gradul  „ ineficient”    
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E02.Q09 Vechime dosare in stoc, analiza Sectie in Instanta. 
Stoc la data: {31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 06 ianuarie 2017 

  

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE MAI 

VECHI DE 1 sau 

1,5 ANI 

F E S I 

2542 77 3,00%         

ORDINE DENUMIRE SECTIE 

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE MAI 

VECHI DE 1 sau 

1,5 ANI 

F E S I 

1 SECŢIA I CIVILĂ 1091 8 0,70%      

2 

SECŢIA a II-a 
CIVILĂ, DE 
CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL 

1355 53 3,90% 

  

    

  
3 SECŢIA PENALĂ 96 16 16,70%         

 
E02.Q06 Vechime dosare in stoc, analiza Materie Juridica. 
Stoc la data: {31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {tribunal} Instanta: {Tribunalul 
BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 06 ianuarie 2017 

  

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE MAI 

VECHI DE 1 sau 

1,5 ANI 

F E S I 

2542 77 3,00%         

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE MAI 

VECHI DE 1 sau 

1,5 ANI 

F E S I 

1 Asigurări sociale 62 0 0,00%         
2 Civil 243 5 2,10%         

3 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

860 12 1,40% 
  

    
  

4 Faliment 166 27 16,30%         

5 
Litigii cu 
profesioniştii 

329 14 4,30% 
  

    
  

6 Litigii de muncă 704 3 0,40%         
7 Minori şi familie 81 0 0,00%         
8 Penal 96 16 16,70%         

9 
Proprietate 
Intelectuală 

1 0 0,00% 
  

    
  

             Se poate observa, din cele de mai sus,  că valoarea acestui indicator este 

influențată, în mod esențial, de dosarele de faliment deși, prin natura ei și modul de 

reglementare, procedura insolvenței presupune o perioadă mai îndelungată de timp, 

dar și de cauzele penale de fond a căror durată de soluționare se prelungește 
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semnificativ prin procedura de cameră preliminară și a căror complexitate este în 

continuă creștere. 

 
3. Ponderea dosarelor închise într-un an 

           În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, din totalul de 4783 dosare soluţionate un 

număr de 4343 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la 

înregistrare, reprezentând un procent de 90,8 %.În consecinţă, la acest indicator 

instanţa se încadrează în gradul „ foarte eficient”.  

E03.Q02 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Tribunal. 
Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA 
NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 06 ianuarie 2017 

  

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

4783 4343 90,80%         

ORDINE 
DENUMIRE 

TRIBUNAL 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 
Tribunalul BISTRITA 
NASAUD 

4783 4343 90,80% 
  

    
  

  

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

4783 4343 90,80%         

ORDINE DENUMIRE SECTIE 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 SECŢIA I CIVILĂ 1282 1233 96,20%         

2 

SECŢIA a II-a CIVILĂ, 
DE CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL 

2387 2017 84,50% 

  

    

  
3 SECŢIA PENALĂ 1114 1093 98,10%         

 
E03.Q06 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Materie Juridica. 
Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {tribunal} Instanta: 
{Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 06 ianuarie 2017 

  

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

4783 4343 90,80%         

ORDINE 
MATERIE 

JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Asigurări sociale 40 39 97,50%         
2 Civil 436 414 95,00%         
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3 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

1284 1189 92,60% 
  

    
  

4 Faliment 583 329 56,40%         

5 
Litigii cu 
profesioniştii 

520 499 96,00% 
  

    
  

6 Litigii de muncă 544 520 95,60%         
7 Minori şi familie 262 260 99,20%         
8 Penal 1114 1093 98,10%         

 
 4. Durata medie de soluţionare 

     La acest indicator instanţa se încadrează în gradul „ foarte eficient”  cu o durată 

medie de soluţionare de 7,2 luni la dosarele non penale şi 1,5 la dosarele penale.  

 

E04.Q06 Durata medie de solutionare, analiza Materie Juridica. 

Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {tribunal} Instanta: 
{Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 06 ianuarie 2017 

  

DOSARE SOLUTIONATE 
DURATA 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

PENAL 
NON 

PENAL 

4783 1114 3669 1,5 7,2 
  

      P C 

ORDINE 
MATERIE 

JURIDICA 
DOSARE SOLUTIONATE 

DURATA 

SOLUTIONARE 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 
Asigurări 
sociale 

40 6 
  

      P C 

2 Civil 436 4,7 
  

      P C 

3 
Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

1284 6,1   

      P C 

4 Faliment 583 16,1 
    

  
  P C 

5 
Litigii cu 
profesioniştii 

520 5,6 
  

      P C 

6 
Litigii de 
muncă 

544 5,8   
      P C 

7 
Minori şi 
familie 

262 3   
      P C 

8 Penal 1114 1,5   
      P C 
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4. Hotărâri redactate peste termenul legal 

         În perioada de referinţă, din totalul de 4149 dosare soluţionate prin hotărâre 

un număr de 1357 dosare au fost redactate peste termen, determinând încadrarea 

instanţei în gradul „ eficient”.  

 
E05.Q02 Documente redactate peste Termen, analiza Tribunal. 

Perioada analizata: {01.01.2016 - 31.12.2016} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA 
NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 06 ianuarie 2017 

  

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 

REDACTA

RE 

MEDIE 

ZILE 

REDACTA

RE 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOT

AL 

DIN CARE REDACTATE 

PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMA

R 

DOSA

RE 

PONDE

RE 

MEDIE 

ZILE 

DEPASI

RE 

4149 1357 32,70% 23,4 28 25,3 
  

  

    P M 

ORDI

NE 

DENUMIRE 

TRIBUNAL 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 

REDACTA

RE 

MEDIE 

ZILE 

REDACTA

RE 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOT

AL 

DIN CARE REDACTATE 

PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMA

R 

DOSA

RE 

PONDE

RE 

MEDIE 

ZILE 

DEPASI

RE 

1 
Tribunalul 
BISTRITA 
NASAUD 

4149 1357 32,70% 23,4 28 25,3 
  

  

    P M 

  

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 

REDACTA

RE 

MEDIE 

ZILE 

REDACTA

RE 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOT

AL 

DIN CARE REDACTATE 

PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMA

R 

DOSA

RE 

PONDE

RE 

MEDIE 

ZILE 

DEPASI

RE 

4149 1357 32,70% 23,4 28 25,3 
  

  

    P M 

ORDI

NE 

MATERIE 

JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 

REDACTA

RE 

MEDIE 

ZILE 

REDACTA

RE 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOT

AL 

DIN CARE REDACTATE 

PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMA

R 

DOSA

RE 

PONDE

RE 

MEDIE 

ZILE 

DEPASI

RE 

1 
Asigurări 
sociale 

37 6 16,20% 17,2 32 16,4 
  

  

    P M 

2 Civil 428 133 31,10% 21,8 29,1 24,6 
  

  

    P M 

3 
Contencios 
administra
tiv şi fiscal 

1253 382 30,50% 13,8 32 24,8 
  

  

    P M 
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4 Faliment 557 209 37,50% 43,7 22 31,4 
      

  

P M 

5 
Litigii cu 
profesioni
ştii 

514 286 55,60% 29,7 31,9 40 
    

  

  P 

6 
Litigii de 
muncă 

523 68 13,00% 15,8 32 21,2 
  

      P 

7 
Minori şi 
familie 

253 60 23,70% 24,9 23,9 19 
  

  

    P M 

8 Penal 584 213 36,50% 15,3 18,7 15 
  

  

    P M 

 
          Din cele de mai sus rezultă că, spre deosebire de anul anterior, când deşi  

activitatea Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a încadrat în gradul eficient, la doi dintre 

indicatori  gradul de eficienţă a fost inferior, respectiv la indicatorul stocul de dosare - 

satisfăcător, precum şi la indicatorul  hotărâri redactate peste termenul legal – 

ineficient, în anul 2016 din cei 5 indicatori 3 s-au situat la nivelul „foarte eficient” 

(stocul de dosare, ponderea dosarelor închise într-un an şi durata medie de 

soluţionare), unul a fost „eficient” (hotărâri redactate peste termenul legal), doar rata 

de soluţionare fiind la nivelul „satisfăcător”, datorită motivelor obiective arătate. 

 În ceea ce privește activitatea judecătoriilor , apreciată tot din perspectiva 

celor 5 indicatori de eficiență, menționăm că Judecătoriile Bistri ța și Beclean s-au 

încadrat în gradul „eficient” , în timp ce Judecătoria Năsăud a obținut gradul 

„satisfăcător” . 

 Analizând situația judecătoriilor sub aspectul fiecărui indicator rezultă 

următoarele:                         Judecătoria Bistri ța 

 1. rata de soluționare a fost de 114,5% - foarte eficient; 

 2. stocul de dosare mai vechi de 1 an și 6 luni este de 10,3% - satisfăcător; 

 3. ponderea dosarelor închise înt-un an a fost de de 91,8% - foarte eficient; 

 4. durata medie de soluționare a fost de 4,9 luni pentru cauzele civile și 2,5 luni 

pentru dosarele penale – foarte eficient; 

 5. hotărârile redactate peste termen au reprezentat 29% - eficient. 

                                               Judecătoria Beclean 

 1. rata de soluționare a fost de 96,1%- satisfăcător;  

 2. stocul de dosare mai vechi de 1 an și 6 luni este de 15,4% - insuficient; 

 3. ponderea dosarelor închise înt-un an a fost de de 86,1% - foarte eficient; 
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 4. durata medie de soluționare a fost de 5,3 luni pentru cauzele civile și 4,6 luni 

pentru dosarele penale – foarte eficient; 

 5. hotărârile redactate peste termen au reprezentat 39,8% - satisfăcător. 

                                            Judecătoria Năsăud 

 1. rata de soluționare a fost de 97,5% - satisfăcător;  

 2. stocul de dosare mai vechi de 1 an și 6 luni este de 25,3% - ineficient; 

 3. ponderea dosarelor închise înt-un an a fost de de 80,1% - foarte eficient; 

 4. durata medie de soluționare a fost de 6,4 luni pentru cauzele civile și 7,7 luni 

pentru dosarele penale – eficient; 

         5. hotărârile redactate peste termen au reprezentat 44% - ineficient. 
 
 

II.5. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judec ătoreşti 
 
 
În cursul anului 2016 la nivelul secţiei I civile au fost pronunţate un număr de 

1282 de hotărâri din totalul de 2299 dosare de soluţionat fără cauzele suspendate (în 

număr de 74).  

Stocul de dosare cu care s-a intrat în anul 2016 a fost de numai 590 dosare. 

Din totalul de 1282 hotărâri pronunţate în anul 2016 au fost atacate un număr 

de 190 hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind de 14,82%, mai mare faţă de anul 2015 

când a fost de 10,96%, dar mai mică decât în anul 2014 când a fost de 18,07%. 

Judecătorii secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal au 

pronunţat în anul 2016 un număr total de 2.387 hotărâri în fond, apel şi recurs, faţă de 

3.502 hotărâri în anul 2015 şi 4.787 hotărâri în anul 2014. 

Din totalul hotărârilor pronunţate în anul 2016, de 2.387, au fost atacate un 

număr de 556 hotărâri (cu apel şi recurs), ponderea atacabilităţii fiind de 23,30 % faţă 

de 38,78 % în anul 2015 şi 30,80 % în anul 2014. 

Se constată o scădere a numărului de dosare în care s-au exercitat căi de atac în 

anul 2016 faţă de anul 2015 (scădere de 15,47 puncte procentuale). 

Se reţine un procent mai scăzut de hotărâri atacate cu recurs, în anul 2016, în 

dosarele având ca obiect „restituire taxe poluare”, recursuri promovate în toate 

dosarele în care s-au admis acţiunile, de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Bistriţa-Năsăud chiar şi în condiţiile în care s-a unificat practica judiciară ca 
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urmare a pronunţării deciziei de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de la 

Luxemburg, în cauza Tatu (cererea 402/2009), prin care s-a stabilit că taxa de poluare 

instituită prin OUG 50 /2008 este discriminatorie pentru persoanele care 

achiziţionează autoturisme din state ale Uniunii Europene.  

In practica judiciară, s-a aplicat acest principiu şi în cazul taxei pentru emisiile 

poluante, instituită prin Legea nr.9/2012, ca urmare a pronunţării deciziei din data de 

09.06.2016, de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene de la Luxemburg, în cauza 

Budişan (cererea nr. 586/2016). 

In majoritatea cauzelor de acest fel atacate cu recurs, au fost admise recursurile 

promovate de organul fiscal şi modificate în parte hotărârile pronunţate de instanţa de 

fond, doar prin reducerea formală a cheltuielilor de judecată (de ex. de la 600 la 500 

lei), însă  aceasta reducere nu afectează calitatea actului de justiţie în ceea ce priveşte 

judecata pe fond a acţiunilor din această materie. 

          La secţia penală, din cele 1114 hotărâri pronunţate în anul 2016 au fost 

atacate, cu apel sau contestaţie, un număr de 44 hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind 

de 3,95 %, nemodificându-se semnificativ faţă de anul 2015 când aceasta a fost de 

3,97%. 

II.6. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judec ătoreşti 

 

La nivelul secţiei I civile, din totalul celor 190 de hotărâri atacate au fost 

modificate sau desfiinţate un număr de 47 de hotărâri, ceea ce procentual reprezintă 

3,66%, procentul fiind mai mare decât cel de la nivelul anului precedent de 1,58%. 

Cu toate acestea, numărul mic de hotărâri desfiinţate denotă în continuare efortul 

judecătorilor secţiei pentru menţinerea unui standard ridicat al calităţii hotărârilor. 

Desigur, în cadrul procentului de reformare sunt cuprinse şi hotărârile 

desfiinţate sau modificate în căile de atac pentru motive neimputabile judecătorilor. 

Din totalul hotărârilor pronunţate la nivelul secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal în anul 2016, de 2.387, au fost desfiinţate sau modificate în 

căile de atac, un număr de 123 hotărâri, indicele de desfiinţare/casare/modificare fiind 

de 5,15%, faţă de  6,4 % în anul 2015 şi  de 2.65 % în anul 2014. 

Se constată o scădere a indiciului de desfiinţare în anul 2016 faţă de anul 2015 

(cu 1,35 puncte procentuale), însă indicele se menţine relativ crescut faţă de anul 
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2014, dar şi prin raportare la celelalte două secţii ale tribunalului (Secţia penală şi 

Secţia I Civilă, care înregistrează un indice de desfiinţare/casare de 3.66 % respectiv 

de 3.50 %). 

O justificare pentru menţinerea relativ crescută a indiciului de desfiinţare este 

menţinerea unui volum relativ crescut a numărului de dosare soluţionate la această 

secţie, complexitatea cauzelor din domeniul financiar-fiscal şi al achiziţiilor publice, 

neocuparea a două posturi de judecător din schema de personal a secţiei, ceea ce 

menţine o încărcătură mai mare pe judecător. 

         La secţia penală, în cursul anului 2016, au fost desfiinţate sau modificate în 

căile de atac un număr de 39 hotărâri, indicele de casare fiind de 3,50 %.   

 
II.7. Durata de soluţionare a cauzelor 

 

Din analiza datelor statistice privitoare la durata de soluţionare a cauzelor 

rezultă, în concret, că la nivelul secţiei I civile din totalul celor 1282 dosare un număr 

de 864 dosare, reprezentând un procent de 67,40%, au avut o durată de soluţionare 

cuprinsă între 0 şi 6 luni, 263 dosare, reprezentând un procent de 20,50%, au fost 

soluţionate într-un interval cuprins între 6 şi 12 luni, 98 dosare, reprezentând un 

procent de 7,70%, au fost soluţionate într-un interval cuprins între 1 şi 1 an şi 6 luni, 

45 dosare, reprezentând un procent de 3,50%, au fost soluţionate într-un interval 

cuprins între 1 an şi 6 luni şi 3 ani, în timp ce 12 dosare, reprezentând 0,90%, au 

depăşit durata a 3 ani de zile. 

Detaliat pe gradele de jurisdicţie situaţia este următoarea: în fond au fost 

soluţionate 824 dosare din care 499 dosare într-un interval cuprins între 0 – 6 luni; 

195 dosare într-un interval cuprins între 6 – 12 luni, 90 dosare într-un interval cuprins 

între 1 an şi 1 an şi 6 luni, 33 dosare într-un interval cuprins între 1 an şi 6 luni şi 3 

ani şi 4 dosare într-o perioadă mai mare de 3 ani; în apel s-au soluţionat 529 dosare 

din care 273 dosare într-un interval cuprins între 0 – 6 luni; 47 dosare într-un interval 

cuprins între 6 – 12 luni, 5 dosare într-un interval cuprins între 1 an şi 1 an şi 6 luni, 2 

dosare într-un interval cuprins între 1 an şi 6 luni şi 3 ani şi 2 dosare într-ul interval 

mai mare de 3 ani; în recurs s-au soluţionat 129 dosare din care 92 dosare într-un 

interval cuprins între 0 – 6 luni; 21 dosare într-un interval cuprins între 6 – 12 luni, 3 
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dosare într-un interval cuprins între 1 an şi 1 an şi 6 luni, 10 dosare într-un interval 

cuprins între 1 an şi 6 luni şi 3 ani şi 3 dosare într-o perioadă mai mare de 3 ani. 

Din totalul celor 824 de dosare soluţionate în fond, 535 dosare aparţin materiei 

conflictelor de muncă. În această materie, din totalul celor 535 dosare soluţionate, un 

număr de 261 dosare s-au soluţionat într-un interval cuprins între 0 – 6 luni; 160 

dosare într-un interval cuprins între 6 – 12 luni, 82 dosare într-un interval cuprins 

între 1 an şi 1 an şi 6 luni, 26 dosare într-un interval cuprins între 1 an şi 6 luni şi 3 

ani şi 6 dosare într-o perioadă mai mare de 3 ani.  

 Datele statistice prezentate reflectă activitatea deosebită desfăşurată de 

colectivul de judecători ai secţiei, ajutat de personalul auxiliar de specialitate, efortul 

intens depus în scopul respectării unei garanţii de ordin general înscrisă în art. 6 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi anume „termenul rezonabil”, în care 

orice persoană are dreptul să fie judecată. 

Principiul celerităţii procedurilor judiciare a constituit atât o preocupare a 

conducerii secţiei, cât şi a colectivului de judecători ai secţiei, începând cu procedura 

prealabilă prevăzută de noul Cod de procedură civilă, continuând cu fixarea primului 

termen de judecată şi terminând cu redactarea hotărârii, astfel încât înfăptuirea 

justiţiei să aibă loc fără întârzieri de natură a-i compromite eficacitatea şi 

credibilitatea. 

Pentru a urmări îndeaproape fenomenul s-a realizat permanenta monitorizare a 

dosarelor aflate pe rol şi identificarea cauzelor care generează întârzieri ori duc pe 

alocuri la depăşirea duratei rezonabile de soluţionare a litigiilor. 

În acest context, s-a întocmit periodic situaţia dosarelor mai vechi de un an în 

materia litigiilor de primă instanţă şi mai vechi de 6 luni în apel şi recurs, analizându-

se în cadrul colectivului secţiei motivele ori cauzele care au condus la depăşirea 

duratei optime de soluţionare. Totodată, a fost supravegheată permanent activitatea 

de redactare a lucrărilor. 

Şi în cursul anului 2016, numărul recursurilor a scăzut, crescând numărul 

apelurilor.  

În fond, în recurs, ca urmare a casării cu reţinere, respectiv în apel, atunci când 

s-a dispus administrarea probei cu expertiza judiciară, soluţionarea cauzei a depins 

exclusiv de expertul desemnat, care de cele mai multe ori, în principal datorită 
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volumului mare de lucru, a întocmit lucrarea uneori cu inacceptabile întârzieri, 

amenzile aplicate de judecător nereuşind să determine expertul să realizeze cu 

celeritate raportul de expertiză. 

Principiul soluţionării cauzelor în termen rezonabil s-a concretizate la nivelul 

secţiei I civile prin acordarea de termene scurte pentru soluţionarea diferitelor cereri, 

pentru dezbaterea fondului cauzei, stabilirea primului termen de judecată la cca. 1 

lună de la data realizării procedurii prealabile, acordarea de termene scurte de 

judecată. 

In cadrul secţiei a II-a civilă,  de contencios administrativ şi fiscal, conform 

datelor statistice, rezultă că din totalul cauzelor soluţionate în anul 2016 (respectiv 

2.387 cauze), un număr de 1.388 cauze (58,2 %) au avut o durată de soluţionare între 

0 - 6 luni, faţă de 1.166 cauze (33,30 %) în anul 2015 şi faţă de 1.333 cauze (23,97 

%) în anul 2014;  

- un număr de 588 (24,6 %)  cauze au avut o durată de soluţionare între 6 şi 12 

luni, faţă de 1.231 cauze (35,5 %) în anul 2015 şi faţă de 30,8% în anul 2014; 

- un număr de 120 cauze (5 %) au avut o durată de soluţionare între 1 an – 1 an 

şi 6 luni (în anul 2015 s-a realizat un procent de 23,33 % cauze soluţionate între 1-2 

ani şi 39,3 % în anul 2014 tot cu o durată între 1-2 ani);  

- un număr de 202 cauze (8,5%)  cu o durată de soluţionare între 1 an şi 6 luni - 

3 ani şi 89 cauze (3,7%) cu durată de soluţionare între 3-5 ani, faţă de 93 (2,66%) cu 

durată de soluţionare de peste 3 ani înregistrate în anul 2015. 

Se constată o scădere a duratei de soluţionare a cauzelor în anul 2016 faţă de 

anul 2015, cu realizarea unui procent de 58,2% în primele 6 luni de la înregistrare şi 

24,6 % între 6 luni-1an de la înregistrare, cu scăderea semnificativă a procentului de 

soluţionare a dosarelor în mai mult de 1 an, ceea ce denotă o îmbunătăţire a actului de 

justiţie, chiar în condiţiile în care se menţine o încărcătură mai mare pe judecător la 

această secţie.  

           La secţia penală, în medie, durata de soluţionare a cauzelor s-a situat în 

intervalul 0 – 6 luni, din totalul de 1.114 hotărâri pronunţate, un număr de 1.073 

hotărâri fiind adoptate în acest interval de timp, reprezentând 96,4 % din totalul 

hotărârilor pronunţate. 
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 Diferenţa de 3,6 procente este reprezentată de dosarele soluţionate peste 6 luni, 

21 de dosare fiind finalizate în intervalul de 6-12 luni (1,9 %), 7 dosare în intervalul 

de 1 an – 1 an şi 6 luni (0,9 %), 12 dosare în intervalul de 1 an şi 6 luni – 3 ani (1,5 

%) şi 1 dosar în intervalul de 3 – 5 ani (0,1 %). 

 Sub acest aspect este de observat o creştere a numărului de cauze soluţionate în 

cursul intervalului de 6 – 12 luni şi, în consecinţă, a procentului aferent, faţă de anul 

2015, an în care au fost soluţionate 933 hotărâri (inclusiv cele din dosarele asociate), 

reprezentând 92,65 %. 

 În ceea ce priveşte durata sporită de soluţionare a unor cauze de fond este de 

menţionat că acesta este rezultatul principal al complexităţii deosebite a unui număr 

din ce în ce mai mare a unora dintre dosare, fapt ce impune audierea unui număr 

sporit de persoane, în special în cauzele instrumentate de DNA şi DIICOT (inculpaţi, 

persoane vătămate, martori, martori cu identitate atribuită, investigatori sub acoperire 

dar şi colaboratori ai acestora din urmă), împrejurare care ridică serioase probleme în 

gestionarea cauzelor de către instanţe, dată fiind libertatea de mişcare în spaţiul 

comun european şi nu numai, al necesităţii efectuării unor expertize contabile, în 

condiţiile în care, astfel cum s-a precizat şi în alte ocazii, tot mai frecvent, acuzarea 

îşi întemeiază actele de sesizare doar pe baza unor rapoarte de inspecţie fiscală, acte 

care nu pot fi apreciate ca obiective, fiind contestate în toate cazurile; efectuarea unor 

expertize medico-legale, a unor teste poligraf, etc., activităţi care necesită timp pentru 

a fi realizate. 

 În contextul celor mai sus precizate, se impune a reitera faptul că procedura 

camerei preliminare se constituie într-o cauză suplimentară de tergiversare a judecării 

cauzelor. Este momentul ca, în cadrul discuţiilor viitoare pe tema codurilor penale să 

se abordeze, cât se poate de serios, varianta eliminării acesteia.       

 
 

III.  DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE 

III.1. Situa ţia posturilor 

 Potrivit statelor de funcţii şi personal, la începutului anului 2016, au fost 

prevăzute în schema aprobată 51 de posturi de judecător  dintre care 21 la tribunal,            

iar restul de 30 la judecătorii (20 posturi de judecător la Judecătoria Bistriţa,                          

4 la Judecătoria Beclean şi 6 la Judecătoria Năsăud). 
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 Acestora li se adaugă 105 posturi aferente personalului auxiliar şi conex                   

(41 la tribunal şi restul de 64 la judecătorii), 4 posturi de asistenţi judiciari, 5 posturi 

de informaticieni, precum şi 8 posturi de funcţionari publici şi 6 de personal 

contractual (4 la tribunal şi câte unu la Judecătoriile Beclean şi Năsăud).  

 Diferenţiat pe instanţe situaţia se prezintă astfel: 

 

Tribunalul Bistri ţa-Năsăud                                               

 La începutul anului 2016, schema de personal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud - 

aparat propriu cuprindea un număr total de 83 de posturi, din care: 21 posturi de 

judecător, 4 asistenţi judiciari, 8 funcţionari publici, 29 grefieri, 1 grefier statistician,               

3 grefieri arhivari şi unul registrator, 5 specialişti IT, 2 agenţi procedurali, 2 aprozi,            

3 şoferi şi 4 posturi personal contractual. Dintre toate posturile, la 1 ianuarie 2016,                

era vacant un post de judecător, ca urmare a pensionării titularului în luna iulie 2015. 

SITUAŢIE PRIVIND NUMĂRUL DE POSTURI DETALIATĂ PE CATEGORII DE PERSONAL 
  01 Ianuarie 2016   
Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema 
aprobată  

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante, din 

care: 

1 JUDECĂTORI 21 20 1 

2 ASISTENŢI JUDICIARI 4 4 0 

3 
GREFIERI 

studii superioare 16 16 0 

studii medii 13 13 0 

4 GREFIERI STATISTICIENI studii superioare 1 1 0 

5 INFORMATICIENI 5 5 0 

6 GREFIERI ARHIVARI 3 3 0 

7 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 

8 AGENŢI PROCEDURALI 2 2 0 

9 APROZI 2 2 0 

10 ŞOFERI 3 3 0 

11 FUNCŢIONARI PUBLICI 8 8 0 

12 PERSONAL CONTRACTUAL 4 4 0 

  TOTAL 83 82 1 

 La nivelul funcţiilor de conducere, începând cu luna februarie a anului 2016, 

funcţia de preşedinte a Secţiei civile a Tribunalului Bistriţa-Năsăud a fost ocupată 

prin numirea pentru încă un mandat de 3 ani a judecătorului care anterior a îndeplinit 

anterior această funcţie, conform Hotărârii nr. 143/04.02.2016 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
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 În ceea ce priveşte judecătorii, postul vacant la începutul lunii ianuarie a fost 

ocupat din data de 15.01.2016 prin transferul unui judecător cu grad de tribunal de la 

Judecătoria Bistriţa, astfel încât pe tot parcursul anului 2016 şi-au desfăşurat efectiv 

activitatea un număr de 20 judecători (pentru un judecător s-a dispus suspendarea din 

funcţie ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea cu intenţie a unor 

infracţiuni cu intenţie), dintre care 5 cu funcţii de conducere. 

  Pe parcursul anului 2016 au intervenit următoarele modificări în ceea ce 

priveşte fluctuaţia personalului: 

 - un post de grefier cu studii medii a devenit vacant în luna iunie, ca urmare a 

pensionării titularei pentru acordarea pensiei de invaliditate, post care a fost ocupat 

prin definitivare, în condiţiile O.G nr. 8/2007, începând cu luna septembrie; 

 - ca urmare a pensionării titularei în luna august, a devenit vacant un post de 

agent procedural, care a fost ocupat, prin concurs, începând cu luna noiembrie; 

 - conform Ordinului nr. 4157/C/17.11.2016 a Ministrului Justiţiei, au fost 

transformate 3 posturi de grefieri cu studii medii în posturi de grefier cu studii 

superioare, ca urmare a promovării, prin examen, a titularilor, cu data de 08.12.2015; 

 - potrivit Ordinului nr. 4199/C/18.11.2016 a Ministrului Justiţiei, statul de 

funcţii şi de personal s-a suplimentat cu 1 post de judecător şi 1 post de personal 

auxiliar de specialitate, conform art. 71 din Legea nr. 101/2016; 

 - un post de grefier cu studii superioare a devenit vacant în luna decembrie ca 

urmare a demisiei titularei; acesta a fost ocupat prin valorificare note concurs 

începând cu luna ianuarie a anului 2017; 

 La sfârşitul anului 2016, în statul de funcţii şi personal al Tribunalului Bistriţa-

Năsăud existau un număr de 2(două) posturi vacante, ambele ca urmare a 

suplimentării prin O.M.J. nr. 4199/C/18.11.2016.   

 La sfârşitul anului 2016, situaţia posturilor era următoarea: 

SITUAŢIE PRIVIND NUMĂRUL DE POSTURI DETALIATĂ PE CATEGORII DE PERSONAL 
  Decembrie 2016  
Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema 
aprobată  

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante, din 

care: 
1 JUDECĂTORI 22 21 1 

2 ASISTENŢI JUDICIARI 4 4 0 

3 
GREFIERI 

studii superioare 20 19 1 
studii medii 10 10 0 
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Judecătoria Bistri ţa 

La începutul anului 2016, schema de personal a judecătoriei cuprindea un 

număr total de 57 de posturi din care: 20 de posturi de judecător, 34 posturi de grefier 

(dintre care 29 grefieri de şedinţă, 4 grefieri arhivari şi un registrator), 2 agenţi 

procedurali şi un şofer. 

De menţionat este faptul că toate funcţiile de conducere au fost ocupate, prin 

numire, până la data de 1 decembrie 2016 când funcţia de preşedinte a secţiei civile a 

devenit vacantă ca urmare a aprobării cererii de transfer. 

 Începând cu data de 15 ianuarie 2016, s-a vacantat un post de judecător, ca 

urmare a transferului titularei cu grad profesional de judecător de tribunal, de la 

Judecătoria Bistriţa la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, conform Hotărârii nr. 

1067/17.12.2015 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 

iar din data de 15 iunie 2016, un post vacant de judecător a fost ocupat prin 

transferului unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi 

numirea acestuia în funcţia de judecător la Judecătoria Bistriţa, conform Decretului 

prezidenţial nr. 603/14.06.2016 publicat în M.O. nr. 448/15.06.2016 (Hot. CSM - 

Plen nr. 612/26.05.2016);  

 Totodată, la data de 15 iulie 2016 a fost numit un judecător stagiar (Hot. CSM-

Plen nr. 767/28.06.2016) şi începând cu data de 01 noiembrie  2016 a operat  

transferul unui judecător de la Judecătoria Năsăud la Judecătoria Bistriţa, conform 

Hotărârii nr. 515/24.05.2016 a Secţiei pentru Judecători a C.S.M. 

          Pentru a se evita dezechilibrarea şi mai accentuată a Judecătoriei Năsăud, prin  

Deciziei nr. 508/22.09.2016 a Preşedintelui Curţii de Apel Cluj s-a dispus rămânerea 

judecătorului transferat la Năsăud, prin delegare pentru perioada 01.11 - 31.12.2016. 

4 
GREFIERI 
STATISTICIENI studii superioare 1 1 0 

5 INFORMATICIENI 5 5 0 
6 GREFIERI ARHIVARI 3 3 0 

7 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 
8 AGENŢI PROCEDURALI 2 2 0 
9 APROZI 2 2 0 

10 ŞOFERI 3 3 0 
11 FUNCŢIONARI PUBLICI 8 8 0 
12 PERSONAL CONTRACTUAL 4 4 0 

  TOTAL 85 83 2 
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          Schema de judecători s-a completat şi prin numirea, începând cu data de 

28.11.2016, ca urmare a rezultatelor concursului de admitere în magistratură, a unui 

nou judecător, prin Decretul nr. 996/2016 publicat în M.O nr. 959/28.11.2016. 

 La nivelul personalului auxiliar postul vacant de grefier cu studii medii din 

schemă va fi ocupat, începând cu data de 15 martie 2016, prin definitivare în 

condiţiile O.G. nr. 8/2007. 

 Totodată, prin O.M.J nr. 2280/C/13.06.2016 a fost transferat 1 post vacant de 

grefier gr.II din statul de funcţii al Judecătoriei Cluj-Napoca în statul de funcţii al 

Judecătoriei Bistriţa, postul vacant fiind ocupat, prin definitivare în condiţiile O.G. 

nr. 8/2007, începând cu  data de 01 septembrie 2016, iar- 1 post de grefier cu studii 

medii se transformă în studii superioare, ca urmare a promovării examenului, 

conform OMJ nr. 4157/C/17.11.2016. 

 
La sfârşitul anului 2016, situaţia posturilor se prezenta astfel: 
 
Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. 
posturi - 
schema 

aprobată  

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 
vacante 

1 JUDECĂTORI 20 19 1 

2 
GREFIERI 

studii superioare 24 24 0 
studii medii 5 5 0 

3 GREFIERI ARHIVARI 4 4 0 
4 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 
5 AGENŢI PROCEDURALI 2 2 0 
6 ŞOFERI 1 1 0 

  TOTAL 57 56 1 
 

Judecătoria Năsăud 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema aprobată  

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante 

1 JUDECĂTORI 6 4 2 

2 
GREFIERI studii superioare 3 3 0 

studii medii 8 7 1 
3 GREFIERI ARHIVARI 2 2 0 
4 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 
5 APROZI 2 2 0 
6 ŞOFERI 1 1 0 
7 PERSONAL CONTRACTUAL 1 1 0 

  TOTAL 24 21 3 
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 La începutul anului 2016, schema de personal a Judecătoriei Năsăud cuprindea 

un număr total de 24 posturi, din care: 6 posturi de judecător, 14 posturi de grefier 

(dintre care 11 grefieri de şedinţă, 2 arhivari şi un registrator), 1 agent procedural, 2 

aprozi şi un şofer. Schematic, situaţia arăta astfel: 

  Referitor la activitatea judecătorilor situaţia Judecătoriei Năsăud este una 

specială, marcată de numărul mic de judecători şi care are drept consecinţă 

supraîncărcarea judecătorilor care participă, săptămânal, la şedinţe de judecată având 

în medie 60-70 de dosare şi care durează foarte mult în timp, chiar după orele 22,00, 

ducând la o eficienţă redusă a activităţii instanţei.  

 Astfel, la începutul anului 2015 în schema de personal a acestei instanțe erau 

prevăzute 7 posturi de judecători, însă prin Hotărârea nr.58/15 ianuarie 2015 a 

Plenului CSM s-a acordat avizul conform pentru modificarea statelor de funcții și 

personal prin transferul temporar al unui post de judecător de la Judecătoria Năsăud 

la Tribunalul Cluj concomitent cu acordarea avizului conform pentru revenirea 

acestui post de la Tribunalul Cluj la Tribunalul Sălaj.  

 Totodată, prin Hotărârea nr.412/29.04.2015 a Plenului CSM s-a dispus 

indisponibilizarea unui post de judecător de la Judecătoria Năsăud în vederea 

redistribuirii, care a și avut loc, în schema de personal a acestei instanțe rămânând 

doar 5 posturi de judecători. 

 Situația a devenit acută ca urmare a demisiei președintelui instanței și a 

solicitării acestuia de a-și continua activitatea la Judecătoria Beclean începând cu 18 

mai 2015, dar și datorită admiterii cererii de transfer a altui judecător de la 

Judecătoria Năsăud la Judecătoria Aiud începând cu 15 iunie 2015, prin Hotărârea 

Secției pentru judecători a CSM nr.256/19.05.2015, ceea ce a făcut ca la Judecătoria 

Năsăud să rămână doar 3 judecători. 

          Activitatea acestei instanțe a fost serios perturbată chiar dacă, ulterior, a fost 

repartizat un judecător stagiar, întrucât specificul Judecătoriei Năsăud îl constituie 

cauzele civile având ca obiect drepturi reale, deosebit de complexe, iar cele care pot 

fi soluționate de stagiar sunt reduse numeric. În aceste condiții, s-a renunțat la 

specializare cei 3 judecători soluționând atât cauze civile, cât și penale, fiind nevoiți 

să preia și cauzele celor 2 judecători plecați la alte instanțe (în total 1043 de dosare). 
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 De altfel, potrivit situaţiei întocmite de Direcţia de statistică a CSM, la sfârşitul 

anului 2015, încărcătura pe judecător la Judecătoria Năsăud, inclusiv pe schemă, a 

fost peste media pe țară, respectiv: 1483 dosare (faţă de media pe ţară de 1060 

dosare), iar pe schemă de 1186 dosare (faţă de media pe ţară de 917 dosare). 

 În aceste condiţii, prin Hotărârea nr.1166/3.11.2015 a Plenului CSM s-a 

acordat avizul conform pentru revenirea postului vacant de la Tribunalul Cluj la 

Judecătoria Năsăud astfel că schema de personal a acestei instanțe a devenit de 6 

judecători. 

 Mai mult, prin Hotărârea secţiei pentru judecători a CSM nr. 515 din 24 mai 

2016 s-a dispus transferul unuia dintre cei 3 judecători definitivi de la Judecătoria 

Năsăud la Judecătoria Bistriţa, începând cu data de 1 noiembrie 2016, iar în vara 

anului 2016 la Judecătoria Năsăud a fost repartizat un nou judecător stagiar, în timp 

ce judecătorul stagiar care a fost repartizat în anul trecut a susţinut şi promovat 

examenul de capacitate. 

 Întrucât exista riscul ca la Judecătoria Năsăud să rămână, începând cu 1 

noiembrie 2016, doar 2 judecători definitivi, prin decizia nr. 580 din 22 septembrie 

2016 a preşedintelui Curţii de Apel Cluj s-a dispus delegarea unui judecător de la 

Judecătoria Bistriţa la Judecătoria Năsăud, începând cu 1 noiembrie 2016 şi până la 

31 decembrie 2016, prin Decretul 1001/2016 fiind numit în funcţia de judecător la 

această instanţă, începând cu 28 noiembrie 2016, un nou judecător definitiv. 

           La nivelul conducerii, începând cu 01 ianuarie 2016, funcţia de preşedinte a 

Judecătoriei Năsăud a fost asigurată prin numirea pentru un mandat de 3 ani, conform 

Hotărârii nr. 1100/17.12.2015 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

 În ceea ce priveşte personalul auxiliar 2 posturi de grefier cu studii medii s-au 

transformat în posturi cu studii superioare, ca urmare a promovării examenului 

titularilor, începând cu data de 08.12.2015, conform O.M.J nr. 4157/C/17.11.2016; 

 La sfârşitul anului 2016, situaţia posturilor Judecătoriei Năsăud se prezenta 
astfel: 

 
 
 
 
 
 



34 
 

 

JUDECĂTORIA BECLEAN 

 La începutul anului 2016, schema de personal a Judecătoriei Beclean cuprindea 

număr total de 15 de posturi din care: 4 posturi de judecător, 8 posturi de grefier 

(dintre care 6 grefieri de şedinţă şi 2 arhivari), 1 agent procedural, 1 aprod şi un post 

de personal contractual, fiind vacante un post de judecător şi unul de grefier.  

 Începând cu data de 15 iulie 2016 a fost numit un judecător stagiar (Hotărârea 

C.S.M - Plen nr. 767/28.06.2016), astfel că , la sfârşitul anului 2016, situaţia posturilor 

se prezenta astfel: 

 

SITUAŢIE  POSTURI DETALIATĂ PE CATEGORII DE PERSONAL 
  Decembrie 2016   

      
Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema aprobată  

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante, din 

care: 
1 JUDECĂTORI 4 4 0 

2 
GREFIERI 

studii superioare 4 3 1 
studii medii 2 2 0 

3 GREFIERI ARHIVARI 2 2 0 
4 AGENŢI PROCEDURALI 1 1 0 
5 APROZI 1 1 0 
6 PERSONAL CONTRACTUAL 1 1 0 

  TOTAL 15 14 1 
 

 
 
 
 
 
 

SITUAŢIE  POSTURI DETALIATĂ PE CATEGORII DE PERSONAL 

  Decembrie 2016   

      
Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema aprobată  

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante, din 

care: 
1 JUDECĂTORI 6 5 1 

2 
GREFIERI 

studii superioare 5 4 1 
studii medii 6 6 0 

3 GREFIERI ARHIVARI 2 2 0 

4 GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 

5 APROZI 2 2 0 

6 ŞOFERI 1 1 0 

7 PERSONAL CONTRACTUAL 1 1 0 

  TOTAL 24 23 1 
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III.2 Formarea profesională a personalului 
 
Carta Europeană cu privire la Statutul judecătorului, adoptată de Consiliul 

Europei,  instituie obligaţia statului de a garanta judecătorului menţinerea şi 

aprofundarea cunoştinţelor atât tehnice cât şi social-culturale. 

În reglementarea internă pregătirea profesională continuă  este consacrată ca o 

obligaţie ce revine deopotrivă judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate,  

potrivit dispoziţiilor art.35 din Legea 303/2004, republicată, şi art.29 din Legea 

567/2004, modificată şi completată. 

Legislaţia în continuă schimbare, textele legale afectate de decizii de 

neconstituţionalitate, orientările practicii judiciare reflectate în decizii obligatorii ale 

Înaltei  Curţi de Casaţie şi Justiţie (în interesul legii, respectiv pentru dezlegarea unor 

probleme de drept), practica Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene cu implicaţii asupra modului de interpretare a dreptului 

intern,  impun o preocupare permanentă a judecătorilor pentru perfecţionarea 

pregătirii profesionale.  

Calitatea actului de justiţie, ca factor de importanţă majoră a activităţii 

instanţelor judecătoreşti, depinde în mod esenţial de maniera în care personalul 

implicat în  soluţionarea cauzelor reuşeşte să menţină evoluţia profesională într-un 

sens ascendent, cu asimilarea şi înţelegerea aspectelor de noutate. 

Şi pe parcursul anului 2016 pregătirea profesională a judecătorilor s-a realizat 

în mod centralizat, prin seminariile organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, 

dar şi descentralizat, la nivelul  de Curţii de Apel Cluj, respectiv a tribunalului.   

Programul de formare continuă a magistraţilor la nivel centralizat şi 

descentralizat s-a aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.104/2016, fiind organizate seminarii în multe domenii de interes 

pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei.  

Toţi judecătorii şi-au exprimat opţiunea de a participa la activităţile organizate 

de Institutul Naţional al Magistraturii, fiind selectaţi o parte dintre ei, iar infirmarea 

participării judecătorilor selectaţi s-a realizat doar motivat,  în principal din cauza 

activităţii de la instanţă şi a modificării de către institut a datelor iniţiale stabilite 

pentru aceste activităţi.   
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Astfel, judecătorii au participat la seminariile „Noul Cod de procedură civilă”  

desfăşurat  la Cluj-Napoca în perioada 17-18 martie 2016; Sesiune regională de 

pregătire, de o zi, pentru judecători şi procurori, organizată de ambasada SUA la 

Bucureşti prin Programul IPLEC, în colaborare cu Biroul de Coordonare a 

Activităţilor în domeniul Drepturilor de Proprietate Intelectuală din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Institutul Naţional al 

Magistraturii (6 septembrie 2016), „Aplicarea dreptului pieţei de capital”, desfăşurat 

la Bucureşti în perioada 8-9 septembrie 2016, „Noul Cod fiscal. Noul Cod de 

procedură fiscală” - Cluj-Napoca  15-16 septembrie 2016, „Noul Cod penal. Noul 

Cod de procedură penală”  organizat în perioada 31 octombrie – 1 noiembrie 2016, la 

Cluj-Napoca. În plus, judecători din cadrul instanţei au  participat la cursuri de tip e-

learning. 

De asemenea, judecători din cadrul tribunalului au manifestat interes şi pentru 

activităţile de  pregătire organizate la nivel internaţional,  unul dintre ei participând în 

intervalul 9-11 mai 2016 la o vizită de studiu organizată la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului -  Strasbourg. 

În data de 21 octombrie 2016  la sediul Tribunalului  Bistriţa-Năsăud, în cadrul 

programului de formare continuă descentralizată, cu sprijinul INM  s-a organizat  

seminarul „Etică şi deontologie”, cu participarea domnului judecător Horaţius 

Dumbravă şi a domnului conferenţiar dr. Ion Copoeru  din cadrul Facultăţii de 

filosofie a Universităţii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. La acest seminar au participat 

atât judecători de la tribunal  cât şi de la restul instanţelor arondate Curţii de Apel 

Cluj. 

Activitatea desfăşurată de judecătorii tribunalului, calitatea hotărârilor 

pronunţate reflectă şi preocupările individuale permanente pentru perfecţionare, cu 

toate că  volumul de activitate lasă loc foarte puţin pentru astfel de activităţi.  La 

întâlnirile trimestriale organizate la nivel de secţie s-au dezbătut probleme de 

actualitate, dar şi hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 

respectiv Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, aflate în strânsă legătură cu 

problematica cu care se confruntă judecătorii în activitatea curentă. 

În anul 2016 formarea profesională a personalului auxiliar s-a realizat atât la 

nivel centralizat, cât şi descentralizat. 
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Programul de formare continuă aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 1306/2015, a oferit posibilitatea pentru fiecare grefier de 

a opta pentru forme diversificate de perfecţionare. 

Urmare a selecţiei efectuate, s-a asigurat participarea unui număr de 15 grefieri 

ai tribunalului la seminariile organizate de Şcoala Naţională de Grefieri şi Curtea de 

Apel Cluj. Tematica seminariilor a fost circumscrisă următoarelor domenii: 

managementul activităţii grefierului, drept procesual civil, drept procesual penal, 

procedura insolvenţei persoanei fizice, abilităţi non-juridice, Statistică şi Ecris . 

  Personalul auxiliar a  participat la următoarele seminarii:  „Statistică: 

STATISECRIS”, (26 aprilie 2016,  Cluj-Napoca), „Procedura insolvenţei persoanelor 

fizice” (24 respectiv 25 mai 2016, Cluj Napoca), „Abilit ăţi non juridice” (16 iunie 

2016 Cluj-Napoca), „Drept procesual penal” (23 iunie 2016, Cluj-Napoca), „Drept 

procesual civil. Ecris”  (14 – 16 septembrie 2016 - Sovata), „Drept procesual penal. 

Ecris” (12 – 14 septembrie 2016-Sovata), „Drept procesual civil” (7 octombrie 2016,  

Cluj-Napoca) „Managementul activităţii grefierului în procesul civil”, (14 – 15 

noiembrie 2016 -  Braşov), eLearning cu tema „Drept procesual civil 2016”, (19 

septembrie 2016 – 9 octombrie 2016), eLearning cu tema „Drept procesual penal 

2016 – Judecătorul de drepturi şi libertăţi. Judecătorul de cameră preliminară. 

Judecata în primă instanţă”, (28 noiembrie 2016 – 8 ianuarie 2017). 

Totodată, au fost organizate întâlniri trimestriale de învăţământ profesional, 

conform art. 32 din Legea nr. 567/2004, desfăşurarea acestora fiind coordonată de 

judecătorii desemnaţi în materie civilă respectiv penală.  

În fine, trebuie subliniate eforturile întregului personal pentru menţinerea 

standardelor profesionale la cel mai înalt nivel, atenţia continuă acordată elementelor 

de noutate şi preocuparea pentru îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. 

 

III.3. Situa ţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2016 

 Pe parcursului anului 2016 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare vreunui 

judecător din cadrul tribunalului sau a instanţelor penale şi nici sancţiuni penale 

definitive. Totodată, nici la nivelului personalului auxiliar, conex, contractual sau al 

funcţionarilor publici  nu au fost aplicate astfel de sancţiuni. 
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IV. INFRASTRUCTURA 

 

             La nivelul capacităţii administrative disfuncţiile au apărut, în timp, la toate 

instanţele din raza tribunalului, sediile în care îşi desfăşurau activitatea devenind total 

improprii. S-au găsit soluţii optime de rezolvare, prin realizarea unor locaţii, sedii noi 

pentru tribunal, Judecătoria Bistriţa şi Judecătoria Năsăud, în cadrul unui proces 

investiţional ce s-a derulat pe perioada a 10 ani (1995 - 2005). 

             Dintre aceste sedii îşi menţine standardul de acoperire a nevoilor de spaţiu, 

doar sediul Judecătoriei Năsăud, fiind efectuate reparaţiile curente necesare bunei 

desfăşurări a activităţii. 

           Mai trebuie menţionat că tot la Năsăud, în administrarea tribunalului, se află şi 

corpul A al fostului sediu al judecătoriei, ce a fost închiriat Primăriei Năsăud şi în 

care funcţionează Biblioteca orăşenească. Întrucât imobilul se află într-o stare 

avansată de degradare şi nu mai este necesar instanţei, tribunalul şi-a dat avizul 

favorabil pentru trecerea acestuia în domeniul public al oraşului Năsăud, în acest sens 

fiind adoptată Hotărârea Consiliului Local Năsăud din 27 iunie 2013. În prezent, 

există un proiect de Hotărâre de Guvern în acest sens care se află, apre avizare, la 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, după care va fi supus 

avizării Ministerului Finanţelor Publice şi apoi aprobării de către Guvern. 

          O deficienţă majoră care se menţine în continuare, o reprezintă faptul că 

spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea Tribunalul Bistri ţa-Năsăud şi 

Judecătoria Bistri ţa au devenit insuficiente pentru cele două instanţe. 

 Astfel, la data proiectării actualului Palat de Justiţie, nu s-a putut prevedea 

amploarea modificărilor de ordin legislativ şi nici creşterea continuă a procesualităţii. 

Deşi la data configurării clădirii şi chiar la preluarea în folosinţă a imobilului,  spaţiul 

era destul de generos şi corespunzător nevoilor  instanţei, din  perspectiva aplicării  

noilor  dispoziţii  de procedură, el se dovedeşte absolut insuficient.  

        Una dintre problemele stringente este numărul insuficient de birouri   

pentru judecători, personal auxiliar şi personal administrativ în condiţiile în care, dacă 

în anul 1994, în total, la cele 2 instanţe îţi desfăşurau activitatea 62 de persoane, în 

anul 2016 numărul angajaţilor aproape s-a dublat ajungând la 119 şi sub acest aspect 

creşterea fiind mai accentuată la tribunal. 
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          Toate birourile  şi spaţiile existente sunt utilizate, iar în momentul în care se 

vor ocupa  posturile din schemă (de judecători şi grefieri), precum şi în perspectiva 

suplimentării schemelor de personal, nu vor exista spaţii pentru amenajarea unor 

astfel de birouri. 

 Mai mult, ca urmare a implementării Strategiei de informatizare a sistemului 

judiciar instanţele au fost dotate cu aparatură informatică şi a fost creat un 

compartiment IT  deservit de 5 informaticieni. 

 Cum la momentul proiectării clădirii nu putea fi prevăzută această situaţie         

sala servere şi biroul IT, din lipsă de spaţiu, funcţionează înghesuite împreună în 

Sala de consiliu a Judecătoriei Bistriţa.  

          Ori, pentru respectarea standardelor în vigoare, se impune dotarea cu camere 

separate, cu suprafeţe utile adecvate, inclusiv a unei încăperi BACKUP pentru 

depozitare date informatice. 

         Tot pentru compartimentul IT, este strict necesară o incăpere pentru atelier de 

depanare şi un depozit pentru aparatură IT, consumabile şi piese de schimb. Aratăm 

că,  pentru aparatura defectă, în curs de reparaţie, locul de depozitare a devenit holul 

pentru circulaţie personal de la parterul imobilului.  

 Arhiva tribunalului  are în prezent un stoc de dosare (al căror termen de 

păstrare nu este expirat) fără  precedent, în condiţiile în care volumul de activitate al 

tribunalului în ultimii anii a crescut  foarte mult,  ajungând ca în anul 2012 să se 

înregistreze un număr de 10.456 dosare noi, mai mult decât dublu faţă de anul 2008, 

când s-au înregistrat 4.749 de dosare. Este adevărat că în ultimii ani a avut loc o 

uşoară scădere a numărului dosarelor nou intrate însă această împrejurare nu conduce 

la înlăturarea situaţiei dificile a arhivei, de vreme ce  spaţiile de păstrare a dosarelor 

tribunalului au fost proiectate în anul 1995, când volumul de activitate al acestei 

instanţe nu trecea de 1.000 de dosare pe an.  

          În mod similar, volumul de activitate  al Judecătoriei Bistriţa a fost în continuă 

creştere, ajungând ca în anul 2016 să se înregistreze 11.196 de dosare noi, faţă de 

8.060 de dosare în anul 2008. 

           La această situaţie contribuie şi faptul că termenele de păstrare a dosarelor, dar 

şi a altor documente sau evidenţe ale instanţei, sunt destul de lungi, nefavorizând 

descongestionarea ritmică a arhivelor celor 2 instanţe. 
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   Astfel, spre exemplu, potrivit Nomenclatorului-cadru al dosarelor şi 

materialelor preconstituite păstrate la instanţele judecătoreşti aprobat prin Ordinul 

ministrului justiţiei nr.4399/C din 28.12.2012 termenul de păstrare al dosarelor având 

ca obiect fond funciar, acţiuni în revendicare şi alte drepturi reale este de 50 de ani, cel 

al dosarelor privind înfiinţarea asociaţilor şi fundaţiilor; anularea completarea sau 

modificarea actelor de stare civilă; insolvenţă; protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului sau în care s-au pronunţat pedepse cu închisoarea pentru infracţiuni grave, de 

crimă organizată sau corupţie este de 30 de ani, pe când în cazul dosarelor în care s-au 

pronunţat pedepse cu închisoarea de peste 15 ani sau detenţiune pe viaţă şi între 5-15 

ani închisoare pentru infracţiuni contra vieţii termenul de păstrare este permanent. 

   Tot permanent este şi termenul de păstrare al altor documente şi materiale 

preconstituite la nivelul instanţelor cum ar fi: mapele conţinând hotărârile 

judecătoreşti, registrul general de dosare, registrul informativ, opisul alfabetic, 

registrele judecătorilor sindici, statele de plată, documentele contabile etc. 

 Problema păstrării dosarelor în arhivele curente s-a acutizat la nivelul ambelor 

instanţe odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, fiind necesară  

păstrarea distinctă a dosarelor aflate pe rol,  în funcţie de legea aplicabilă. Cu toate 

că, în noiembrie 2013, arhiva curentă a tribunalului a fost extinsă cu o încăpere de 

17,0 mp, situaţia s-a rezolvat doar temporar. În perspectiva următoare, cu uşurinţă se 

poate anticipa necesitatea asigurării unor spaţii suplimentare pentru scopul arătat. 

 De asemenea, tribunalul şi Judecătoria Bistriţa se confruntă cu problema 

inexistenţei unor săli care să poată avea destinaţia de cameră de consiliu, În 

prezent, atât tribunalul cât şi judecătoria dispun doar de câte trei săli de şedinţă, care 

nu vor putea fi  folosite ca şi camere de consiliu în condiţiile în care dezideratul 

noilor prevederi procesuale este de a se asigura celeritatea şi continuitatea procesului.  

De vreme ce 21 de judecători de la tribunal și 20 de la judecătorie dispun doar de 3 

săli de judecată, este greu de imaginat cum se vor putea pune în practică dispoziţiile 

art.241 din Noul Cod de procedură civilă referitoare la acordarea  termenelor de la o 

zi la alta. 

 Pentru rezolvarea necesităţilor stringente semnalate mai sus, după o analiză 

atentă a situaţiei existente, s-a ajuns la concluzia că cea mai bună soluţie ar fi 

extinderea clădirii. 
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            În acest sens, s-a procedat la întocmirea Notei de fundamentare privind 

necesitatea şi oportunitatea extinderii Palatului de Justiţie Bistriţa, prin care s-a 

propus construirea unui corp de clădire lângă cea existentă, cu următoarele date 

constructive:  

                 Regim de înălţime D+P+3E; 

                 Aria construită   =     250 mp 

                 Aria desfăşurată =  1.200 mp.      

               Această notă de fundamentare, completată ulterior și cu anveloparea 

termică a clădirii actuale, a fost aprobată de Ministerului Justiţiei urmând ca suma 

necesară realizării investiţiei să fie asigurată prin programul “Priorităţi Investiţii 

Publice 2015”, pentru domeniul Justiţie, al Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice.   

 Ulterior, a fost întocmit studiul de fezabilitate, ce a fost avizat favorabil prin 

avizul nr.30/30 din 18.09.2015 a Consiliului Tehnico-Economic, în baza căruia a fost 

emis ordinul ministrului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr.774 din 30.09.2015 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici ai 

obiectului de investiții –Extindere și anvelopare termică a Palatului de justiție, 

municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud- din cadrul Programului național de 

construcții de interes public sau social, urmând ca finanțarea acestuia să se facă prin 

Compania Națională de Investiții SA.   

 Mai trebuie menționat că, la sfârșitul anului 2016, a fost aprobat proiectul 

tehnic, iar la data de 22 decembrie 2016 a fost emis ordinul de începere a execuţiei de 

lucrări. 

          Dintre toate instanţele din raza de competenţă a Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 

doar sediul Judecătoriei Beclean nu asigură condiţii normale de desfăşurare a 

activităţii pentru judecători şi personalul auxiliar pe de o parte, iar pe de altă parte, 

pentru justiţiabilii care se adresează acestei instanţe. 

Pe baza analizei făcute de conducerea tribunalului privind asigurarea unei 

locaţii corespunzătoare desfăşurării actului de justiţie, s-a constatat că actualul sediu 

este impropriu, iar investiţii în amenajare nu sunt oportune, atât pentru că elementele 

de construcţie nu permit o adaptare corespunzătoare, iar investiţia nu şi-ar atinge 
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scopul, cât şi pentru că locaţia a intrat în procedura Legii nr.10/2001, fiind 

revendicată de fostul proprietar. 

Concluzia a fost că, edificarea unui nou sediu este cea mai bună soluţie pentru 

asigurarea unui act de justiţie de calitate şi a evitării riscului punerii în pericol a 

personalului şi a integrităţii bunurilor. În realizarea noii investiţii s-au început 

demersurile în anul 2007, în luna aprilie 2009 a fost demarată licitaţia de proiectare 

ce a fost finalizată în luna august 2009, s-a întocmit proiectul tehnic şi detaliile de 

execuţie şi au fost înaintate spre aprobare Consiliului Tehnico - Economic din cadrul 

Ministerului Justiţiei, lucrările începând la data de 31 octombrie 2011, în baza 

contractului de execuţie nr.1.932/20.10.2011. 

Pe parcursul derulării contractului au apărut numeroase probleme, inclusiv 

necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, neincluse în contractul iniţial sau 

neclarităţi legate de proiectul tehnic ce au generat neînţelegeri între proiectant şi 

executant. Mai mult, de la începutul investiţiei până în prezent  execuţia lucrărilor a 

fost întreruptă temporar, pe mai multe perioade de timp, din lipsa fondurilor 

bugetare, totalul întreruperilor fiind de 490 zile.                                                   

La data de 31.12.2016, stadiul fizic atins, reprezintă realizarea în proporţie de 

98%, executarea în proporție de 95% a planşeului terasă şi iluminatoare, montarea în 

proporție de 70% a tâmplăriei exterioare etc, din punct de vedere valoric, stadiul fizic 

este realizat în proporţie 27,27%.                                            

         Cu privire la logistica tribunalului şi a instanţelor arondate, în anul 2016 a 

continuat utilizarea echipamentelor puse la dispoziţie de către SC Ecocart Holding 

SRL Balş, la tribunal utilizându-se 16 imprimante şi 5 multifuncţionale, la 

Judecătoria Bistriţa 16 imprimante şi 3 multifuncţionale, la Judecătoria Năsăud 8 

imprimante şi o multifuncţională, iar la Judecătoria Beclean 6 imprimante şi o 

multifuncţională. 

În luna noiembrie a anului 2016, Tribunalul Bistriţa-Năsăud a primit, ca 

urmare a derulării Proiectului „Îmbun ătățirea sistemului de management al 

cauzelor ECRIS”,  routere noi, pentru îmbunătăţirea soluţiilor de comunicaţii, după 

cum urmează: 

- pentru Palatul de Justiţie Bistriţa - Router Huawei AR2220E – 1 buc. 

- pentru Judecătoria Năsăud - Router Huawei AR1220C – 1 buc. 
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- pentru Judecătoria Beclean - Router Huawei AR1220C – 1 buc. 

Acestea vor fi instalate, de către STS, în cursul lunii februarie a anului 2017 şi 

tot atunci se vor mării benzile de comunicaţie ale instanţelor, ajungându-se la 

20Mbps pentru Judecătoriile Năsăud, respectiv Beclean şi 40Mbps pentru Palatul de 

Justiţie. 

La finalul anului 2016, ca urmare a unor fonduri alocate de către Ministerul 

Justiţiei şi Curtea de Apel Cluj, s-au achiziţionat 35 calculatoare DELL Optiplex 

3040 cu licenţe MS Windows 10  şi 35 monitoare LED Philips 21,5”- 223V5, ce au 

fost repartizate instanţelor, potrivit necesităţilor. 

Tot din aceste fonduri s-au achiziţionat şi 23  licenţe ABBYY PDF 

Transformer+ (program de recunoaştere optică a caracterelor), necesare convertirii 

documentelor scanate în format .pdf în documente editabile, de tip .txt sau .doc.  

De asemenea s-au achiziţionat 54 licenţe Office Standard 2010, necesare 

pentru noile calculatoare dar şi pentru calculatoare mai vechi, precum şi 5 

multifuncţionale A3 XEROX WorkCentre 5024, repartizate astfel: 

- La Arhiva Tribunalului Bistriţa-Năsăud – 1 buc. 

- La DEFA (Tribunalul Bistriţa-Năsăud) – 1 buc. 

- La Arhiva Judecătoriei Bistriţa – 1 buc. 

- La Arhiva Judecătoriei Năsăud – 1 buc. 

- La Arhiva Judecătoriei Beclean – 1 buc. 

Tot în cursul anului 2016 s-au primit de la Ministerul Justiţiei 4 servere Lenovo 

SystemX 3650 M5, câte unul pentru fiecare instanţă, cu scopul de a înlocui vechile 

servere ECRIS, precum şi 2 servere HP ProLiant DL380 Gen9, doar pentru tribunal, 

ce vor fi utilizate pentru înlocuirea altor servere, în funcţie de nevoi.  
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V. DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA INTERNA ŢIONAL Ă 

 

Tratatul de la Lisabona împarte temele referitoare la spaţiul de libertate, 

securitate şi justiţie în patru domenii: politicile referitoare la controlul la frontiere, 

la azil şi la imigra ţie; cooperarea judiciară în materie civilă; cooperarea 

judiciar ă în materie penală; cooperarea poliţienească. 

În cadrul normativ comunitar actual, secţia I civil ă reprezintă o instanţă 

naţională chemată să aplice dreptul Uniunii Europene cu prioritate faţă de dreptul 

naţional, ori de câte ori există un conflict între normele comunitare şi cele naţionale, 

în lumina interpretărilor date tratatelor fundamentale şi legislaţiei comunitare 

secundare de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene prin jurisprudenţa sa 

obligatorie.  

Cu ocazia soluţionării în cursul anului 2016 a litigiilor cu care a fost sesizată, 

purtate între părţi având cetăţenia sau naţionalitatea română şi părţi având cetăţenia 

sau naţionalitatea altor state membre ale Uniunii, între părţi având cetăţenia română 

dar aflate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, secţia I civilă a făcut o 

strictă aplicare a normelor comunitare incidente în materia cooperării judiciare în 

materie civilă, asigurând dreptului comunitar preeminenţa care decurge din caracterul 

supranaţional al ordinii pe care o constituie Uniunea Europeană.  

 Din punct de vedere statistic, în cursul anului 2016, la secţia I civilă s-au 

înregistrat 29 de dosare având ca obiect recunoaşterea înscrisurilor şi hotărârilor 

străine; s-au efectuat 26 comunicări de acte procedurale în străinătate, 

neînregistrându-se cereri pentru comisii rogatorii internaţionale civile. 

 Totodată, două cereri au fost transmise spre competentă soluţionare 

Judecătoriilor Beclean şi Năsăud, în temeiul art. 34 alin. 1 lit. c din Legea nr. 

189/2003, republicată, în forma modificată prin Legea nr. 61/2015. 

În materie penală, în cursul anului 2016 au fost emise 3 mandate europene de 

arestare, dintre care 1 a fost pus în executare, precum şi 3 cereri de dare în urmărire 

internaţională. 
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VI. CONCLUZII 

Din datele prezentate şi consideraţiile făcute pe parcursul acestui material de 

bilanţ concluzia care se impune este aceea că, în anul 2016, au fost depuse eforturi 

susţinute de întreg personalul tribunalului şi al judecătoriilor din circumscripţie 

pentru depăşirea tuturor provocărilor şi atingerea la un nivel cât mai bun a 

parametrilor definitorii pentru actul de justiţie. 

Pe de altă parte, la tribunal şi la instanţele din raza sa de activitate se identifică, 

în continuare, aceleaşi vulnerabilităţi existente la toate instanţele din ţară şi care se 

perpetuează în fiecare an, legate de insuficienţa resurselor materiale şi umane, modul 

incoerent şi defectuos de recrutare a personalului (judecători şi greieri), 

supraîncărcarea judecătorilor cu cauze ce ar putea fi rezolvate pe cale administrativă. 

           Astfel, guvernul 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. 

 Cu toate acestea, chiar dacă acest an a fost mai bun decât cele precedente, 

subfinanţarea sistemului judiciar persistă în continuare, sumele alocate fiind 

insuficiente faţă şi de costurile inerente implementării noilor coduri, de multe ori 

instanţele funcţionând „în regim de avarie” şi cu dotări depăşite fizic şi intelectual. 

 De asemenea, în lipsa unor măsuri de degrevare a instanţelor de anumite 

categorii de cauze, pe termen scurt, se impune o regândire a schemelor de personal în 

sensul unei dimensionări a lor – judecători şi personal auxiliar de specialitate – nu 

prin raportare doar la criteriul încărcăturii medii pe ţară, ci şi la specificul fiecărei 

instanţe  şi la  necesitatea asigurării specializării efective şi, în final, a creşterii 

calităţii actului de justiţie. 
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 Aceasta se impune cu stringenţă şi din perspectiva Noului cod de procedură 

penală care separă funcţiile judiciare atribuind-le unor 3 categorii de judecători, 

separare ce rămâne doar teoretică la schemele actuale de judecători, contrar spiritului 

şi esenţei noilor dispoziţii legale.  

 Sub aspectul resurselor umane, un rol important revine CSM care trebuie să-şi 

regândească politica de ocupare a posturilor vacante de judecător, indiferent de 

nivelul ierarhic la care se află acestea, prin simplificarea modului de organizare şi 

desfăşurare a concursurilor de admitere în magistratură, promovare în funcţii de 

execuţie sau de conducere, chiar dacă aceasta presupune modificări legislative.  

 Cu toate aceste lipsuri, se poate aprecia, că activitatea judecătorilor şi 

personalului auxiliar de la Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi instanţele din raza sa de 

activitate a fost una laborioasă şi cu rezultate bune.   


