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Introducere 

 

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

organizarea judiciară republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Tribunalul Bistriţa-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 I civilă, Secţia II civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal şi Secţia penală. De menţionat este faptul că 

Secţia II 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 din 31 

august 2011, dată în aplicarea prevederilor art. 225 alin. 1 din Legea nr. 

71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 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. 
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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 asupra minorilor, iar la Secţia I 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 II 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. 

 

 

CAPITOLUL I 

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI 

 

 I.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 

2016 23.209 34.983 24.306 

2017 27.035 37.069 26.913 

2018 24.418 35.892 25.879 
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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 2018, cu judecarea a 24.418 cauze, 

constatându-se o scădere faţă de anul anterior cu un număr de 2.617 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 35.892 este mai mic 

decât cel din anul precedent cu 1.177 dosare. 

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

anul 2018, tribunalul şi instanţele din raza sa de activitate au soluţionat un 

număr de 25.879 dosare, mai puţine cu 1.034 decât în anul anterior (26.913 

dosare), anul 2018 încheindu-se cu un stoc de 10.013 dosare nesoluţionate 
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(faţă de 11.474  la sfârşitul anului 2017) dintre care 7.559 dosare la 

judecătorii (Judecătoria Bistriţa - 3.854 dosare, Judecătoria Năsăud - 1.892 

dosare şi Judecătoria Beclean - 1.813 dosare) şi Tribunal Bistriţa-Năsăud cu 

2.454 dosare nesoluţionate. 

De asemenea, la sfârşitul anului 2018 exista un număr total de 906 

dosare suspendate, 692 la judecătorii (Judecătoria Bistriţa - 469 dosare, 

Judecătoria Năsăud - 120 dosare şi Judecătoria Beclean - 103 dosare) şi 

Tribunal Bistriţa-Năsăud cu 214 dosare suspendate. 

 

                   Volumul de activitate al Tribunalului Bistriţa-Năsăud 

 

Anul Numărul de dosare 

nou înregistrate 

Număr dosare de 

soluţionat  

(fără suspendate) 

Număr dosare 

soluţionate 

2016 5.092 7.325 4.783 

2017 7.289 9.750 6.892 

2018 4.349 7.419 5.179 

 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi-a început activitatea în anul 2018 cu un 

stoc de 3.284 dosare, dintre care 1.276 dosare se aflau pe rolul Secţiei I 

Civilă, 1.874 dosare pe rolul Secţiei II Civilă, de contencios administrativ şi 

fiscal şi 134 dosare pe rolul Secţiei Penale.  

În cursul anului 2018, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat 

4.349 cauze  mai puţin cu 2.940 cauze decât în anul 2017 şi cu 743 faţă de 

anul 2016, existând, prin urmare o tendinţă de scădere a volumului de 

activitate sub aspectul analizat. 
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Pe secţii şi faze procesuale situaţia cauzelor nou înregistrate este 

următoarea: 

- la Secţia I civilă: 1.085 cauze în anul 2018 (faţă de 2.932 cauze în 

2017), din care 458 fonduri (faţă de 2.394 în anul 2017), 483 cauze în apel 

(faţă de 433 în anul 2017), 124 cauze în recurs (faţă de 105 în anul 2017), 4 

cauze contestaţie în anulare-apel (faţă de 3 în anul 2017), 3 cauze contestaţie 

în anulare-recurs (faţă de 2 în anul 2017), 1 cauză revizuire-fond (la fel ca în 

anul 2017), 6 cauze revizuire-apel (faţă de 2 în anul 2017) şi 6 cauze 

revizuire-recurs (faţă de 5 în anul 2017).  

Rezultă, prin urmare, că numărul de cauze nou înregistrate la 

această secţie a scăzut cu 1.847 dosare faţă de anul 2017, aceasta fiind 

determinată, în special, de scăderea dosarelor nou înregistrate în fond. 

- la Secţia II civilă, de contencios administrativ şi fiscal: 2.130 cauze 

în anul 2018 (faţă de 3.255 în anul 2017), din care 651 litigii cu profesionişti 

(faţă de 165 în anul 2017), 335 cauze de insolvenţă (faţă de 372 în anul 2017), 
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1.144 cauze de contencios administrativ şi fiscal (faţă de 2.230 în anul 2017), 

1.043 cauze în apel ( faţă de 1.196 în anul 2017) şi 50 cauze în recurs ( faţă de 

63 în anul 2017). 

Separat, pe cele 2 specializări ale Secţiei II civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, se constată că în materia litigiilor cu profesionişti şi 

insolvenţă au fost înregistrate în anul 2018 un număr de 986 cauze (faţă de 

1.025 în anul 2017), respectiv: 651 litigii cu profesionişti, 335 faliment. 

Analizând dosarele pe stadiul procesual constatăm că au fost înregistrate: 546 

cauze în fond (faţă de 521 în anul 2017), 380 cauze în apel (faţă de 439 în 

anul 2017), 49 cauze în recurs (la fel ca în anul 2017), 3 cauze contestaţie în 

anulare-apel (faţă de nici una în anul 2017), 3 cauze contestaţie în anulare-

recurs (faţă de 1 în anul 2017), 1 cauze revizuire-apel (faţă de 7 în anul 2017) 

şi 4 cauze revizuire-recurs (faţă de nici una în anul 2017).  

În această specializare se constată că numărul de cauze nou 

înregistrate a scăzut cu 39 dosare, faţă de anul 2017.  

În materia contenciosului administrativ şi fiscal s-au înregistrat în 

anul 2018 un număr de 1.144 cauze (faţă de 2.230 în anul 2017), respectiv: 

473 cauze de fond (faţă de 1.459 în anul 2017), 663 în apel (faţă de 757 în 

anul 2017), 1 în recurs (faţă de 14 în anul 2017), 5 cauze contestaţie în 

anulare-apel (faţă de 3 în anul 2017) şi 2 cauze revizuire-apel (la fel ca în anul 

2017). 

Se poate observa că, în această specializare, numărul cauzelor nou 

înregistrate a scăzut în anul 2018 cu 1.086 dosare, faţă de anul 2017. 

Prin urmare, la Secţia II civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

numărul de cauze nou înregistrate în anul 2018 a scăzut cu 1.125 dosare 

faţă de anul precedent, aceasta fiind determinată, în special, de scăderea 

dosarelor nou înregistrate în materia contencios administrativ şi fiscal.  

           - la Secţia penală: 1.134 cauze în anul 2018 (faţă de 1.102 în anul 

2017), din care 786 cauze de fond (faţă de 816 în anul 2017), 343 cauze în 
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calea de atac a contestaţiei (faţă de 286 în anul 2017), 1 contestaţie în anulare-

fond (la fel ca în anul 2017) şi 4 revizuire-fond (faţă de 7 în anul 2017), 

creşterea cu 32 dosare a numărului cauzelor nou înregistrate la această 

secţie,  fiind determinată de creşterea numărului de dosare în calea de atac a 

contestaţiei în condiţiile scăderii numărului de dosare la fond. 

În concluzie, din datele prezentate rezultă că, la Tribunal Bistriţa-

Năsăud, în cursul anului 2018, au fost înregistrate mai puţin cu 2.940 

dosare faţă de anul 2017, scăderea fiind localizată la nivelul Secţiei I civilă (-

1.847 dosare) şi Secţiei II civilă, de contencios administrativ şi fiscal (-1.125 

dosare), coroborată cu o creştere a numărului de dosare la nivelul Secţiei 

penale (+32). 

 

 
 

În cursul anului 2018 numărul total al dosarelor de soluţionat la 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud (calculat prin însumarea stocului din anul 

precedent cu numărul dosarelor nou intrate) a fost de 7.633 dosare (7.419 

fără dosarele suspendate), în scădere faţă de anul 2017, cu 2.117 dosare. 
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Pe secţii situaţia cauzelor de soluţionat (categorie în care nu sunt 

cuprinse cauzele suspendate) se prezintă astfel: 

Secţia I civilă a avut de soluţionat în total 2.361 dosare, cu 1.563 

dosare mai puţin decât în anul 2017 când numărul acestora a fost de 3.924  

dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie şi specializări situaţia dosarelor de 

soluţionat la Secţia I civilă se prezintă astfel: 

 

Anul  Total  Fond  Apel  Recurs  Cont. 

în an. 

-fond 

Cont. 

în an. 

-apel 

Cont. 

 în an. 

-recurs 

Rev.

-

fond 

Rev.

-

apel 

Rev. 

-

recurs 

2016 2.299 1.608 498 193 1 3 1 8 6 10 

2017 3.924 3.224 630 180 - 4 2 1 4 8 

2018 2.361 1.440 711 187 - 4 3 1 8 7 

 

Anul Total Civil Litigii de 

muncă 

Asigurări 

sociale 

Proprietate 

intelectuală 

Minori şi 

familie 

2016 2.299 688 1.253 102 1 343 

2017 3.924 823 2.794 147 1 298 

2018 2.361 935 987 112 2 325 

 

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

soluţionat în total  4.004 dosare, cu 619 dosare mai puţin faţă de anul 

precedent când numărul acestora a fost 4.623 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie şi specializări situaţia dosarelor de 

soluţionat la Secţia II civilă, de contencios administrativ şi fiscal se prezintă 

astfel: 

Anul  Total  Fond  Apel  Recurs Cont. 

în an. 

-fond 

Cont. 

în an. 

-apel 

Cont. 

în an.-

recurs 

Rev. 

- 

fond 

Rev. 

- 

apel 

Rev. 

-

recurs 

2016 3.604 2.327 1.349 142 3 16 7 5 15 - 

2017 4.623 2.942 1.714 110 3 6 1 8 11 1 

2018 4.004 2.063 1.814 95 1 10 3 3 10 5 
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Anul  Total  Litigii cu profesioniştii Contencios admin. şi fiscal Faliment  

2016 3.604 263 1.126 724 

2017 4.623 221 1.923 652 

2018 4.004 1.109 2.209 686 

 

De menţionat este faptul că, din cele 1.814 cauze în apel, 1.109 au fost 

în materia contenciosului administrativ şi fiscal şi 705 în cea a litigiilor cu 

profesionişti, iar din cele 95 dosare în recurs 8 au vizat contenciosul 

administrativ şi fiscal, 87 fiind litigii cu profesionişti.  

Secţia penală a avut de soluţionat în total 1.268 dosare, cu 65 dosare 

mai mult decât în anul 2017 când numărul acestora a fost de 1.203 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie situaţia dosarelor de soluţionat la 

secţia penală se prezintă astfel: 

 

Anul Total Fond Contestaţii Contestaţie în 

anulare - fond 

Revizuire-fond 

2016 1.210 900 310 - 5 

2017 1.203 908 295 1 10 

2018 1.268 892 371 1 4 

 

În fine, volumul de activitate al completelor specializate, altele decât 

cele arătate mai sus, în cursul anului 2018 a fost următorul: 

La completele de litigii de muncă şi asigurări sociale au fost 

înregistrate un număr de 220 cauze noi (faţă de 2.159 în anul 2017), au fost 

de soluţionat, fără dosare suspendate, un număr de 1.099 cauze (faţă de 

2.854 în anul 2017), au fost soluţionate 914 dosare, rămânând un stoc de 

185 dosare nesoluţionate la care se adaugă şi cele 43 de cauze suspendate. 

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

un număr de 261 cauze noi (faţă de 122 în anul 2017), au fost de soluţionat, 

fără dosare suspendate un număr de 325 cauze (faţă de 154 în anul 2017), au 

fost soluţionate 258 cauze, rămânând un stoc de 67 dosare nesoluţionate, la 

care se adaugă şi cele 2 cauze suspendate. 
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În cursul anului 2018 Tribunalul Bistriţa-Năsăud a soluţionat un număr 

de 5.179 dosare (faţă de 6.892 în anul 2017 şi 4.783 în anul 2016). 

 

 

 

Separat pe secţii situaţia dosarelor soluţionate se prezintă astfel: 

La Secţia I civilă au fost soluţionate 1.738 cauze (faţă de 2.796 în 

anul 2017) din care 1.147 cauze de fond, 462 cauze în apel, 112 cauze în 

recurs, 3 cauze contestaţie în anulare-apel (faţă de 4 în anul 2017), 3 cauze 

contestaţie în anulare-recurs (faţă de nici una în anul 2017), 5 cauze revizuire-

apel (faţă de 2 în anul 2017) şi 6 cauze revizuire-recurs (faţă de 7 în anul 

2017).  

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

soluţionate 2.398 cauze (faţă de 3.021 în anul 2017) din care 1.208 cauze de 

fond (faţă de 1.988 în anul 2017) dintre care 83 cauze litigii cu profesionişti 

(faţă de 143 în anul 2017), 479 cauze de insolvenţă (faţă de 473 în anul 2017) 

şi 646 cauze în materia contenciosului administrativ şi fiscal (faţă de 1.372 în 
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anul 2017); 1.111 cauze în apel (faţă de 960 în anul 2017) dintre care 438 

cauze litigii cu profesionişti (faţă de 317 în anul 2017) şi 673 cauze de 

contencios administrativ şi fiscal (faţă de 643 în anul 2017); 62 cauze în 

recurs (faţă de 73 în anul 2017 dintre care 55 cauze litigii cu profesionişti 

(faţă de 60 în anul 2017) şi 7 cauze în materia contenciosului administrativ şi 

fiscal (faţă de 13 în anul 2017); 1 cauză contestaţie în anulare-fond (faţă de 

nici una în anul 2017); 4 cauze contestaţie în anulare-apel (faţă de 4 în anul 

2017), 2 cauze contestaţie în anulare-recurs (faţă de 1 în anul 2017), 3 cauze 

revizuire-fond (faţă de 5 în anul 2017); 6 cauze revizuire-apel (faţă de 4 în 

anul 2017) şi 1 cauză revizuire-recurs (faţă de nici una în anul 2017). 

La Secţia penală s-au soluţionat 1.043 cauze (faţă de 1.075 în anul 

2017) din care 738 cauze de fond (faţă de 808 în anul 2017); 302 contestaţii 

(faţă de 267 în anul 2017); 1 cauză contestaţie în anulare-fond (faţă de nici 

una în anul 2017) şi 2 cauze revizuire-fond (faţă de 10 în anul 2017). 

De menţionat este faptul că, în total, la sfârşitul anului 2018 pe rolul 

tribunalului au rămas nesoluţionate 2.454 dosare (faţă de 3.103 în anul 

2017), stocul fiind de 623 dosare la Secţia I civilă, 1.606 dosare la Secţia II 

civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi 225 dosare la Secţia penală, 

fiind suspendate un număr de 214 dosare. 

                  I.2. Încărcătura 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 posturilor, dar şi prin raportare la schema de judecători, existând un 

indicator ce vizează încărcătura pe schemă şi altul care reliefează încărcătura 

propriu-zisă, efectivă, în anul analizat. 

Totodată, spre deosebire de anii anteriori, Serviciul de Formare 

Profesională şi Statistică Judiciară a CSM a stabilit încărcătura pe schemă şi 

efectivă pe 2 paliere, respectiv: raportat la dosarele nou intrate în anul de 
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referinţă, dar şi la volumul de activitate efectiv şi adiţionat, stabilind în mod 

corespunzător şi media pe ţară. 

Astfel, la Tribunal Bistriţa-Năsăud, pe schemă, nediferenţiat pe 

secţii sau materii încărcătura medie pe judecător, în anul 2018, a fost de  

197,7 dosare raportat la dosarele nou intrate, faţă de media pe ţară de 

243,6 dosare/ judecător. 

Aceeaşi încărcătură raportată de această dată la volumul de 

activitate efectiv a fost de 347,0 dosare/judecător (faţă de media pe ţară de 

402,7 dosare/judecător), iar cea stabilită în funcţie de volumul adiţionat de 

495,6 dosare/judecător (faţă de media pe ţară de 568,2 dosare).  

În ceea ce priveşte cel de al doilea palier, al încărcăturii concrete pe 

judecător,  determinată de gradul de ocupare al schemei de personal, 

aceasta a fost de 231,3 dosare/judecător raportat la dosarele nou intrate, 

(faţă de media pe ţară de 280,9 dosare), de 406,0 dosare/judecător în funcţie 

de volumul de activitate efectiv (faţă de media pe ţară de 464,4 

dosare/judecător) şi respectiv de 580,0 dosare/judecător în funcţie de 

volumul de activitate adiţionat (faţă de media pe ţară de 655,2 

dosare/judecător). 

La judecătorii, media pe ţară a încărcăturii/judecător pe schemă, 

raportat la dosarele nou intrate în anul 2018, a fost de 639,4 

dosare/judecător, peste această medie aflându-se Judecătoria Beclean cu 

958,0 dosare/judecător şi Judecătoria Năsăud cu 687,2 dosare/judecător 

iar sub această medie Judecătoria Bistriţa cu 605,7 dosare/judecător. 

Încărcătura medie pe ţară, pe schemă şi raportată de această dată la 

volumul de activitate, a fost la judecătorii de 866,3 dosare/judecător peste 

această medie aflându-se Judecătoria Beclean cu 1386,3 dosare/judecător 

şi Judecătoria Năsăud cu 1073,2 dosare/judecător iar sub această medie 

Judecătoria Bistriţa cu 813,8 dosare/judecător.  
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În ceea ce priveşte încărcătura concretă pe judecător,  influenţată 

de gradul de ocupare al schemei de personal, la judecătorii media pe ţară a 

fost de 832,9 dosare/judecător raportat de dosarele nou intrate, peste 

această medie aflându-se, toate cele trei judecători, respectiv Judecătoria 

Beclean cu 1094,9 dosare/judecător, Judecătoria Năsăud cu 1057,2 

dosare/judecător şi Judecătoria Bistriţa cu 939,1 dosare/judecător. 

În fine, încărcătura medie pe ţară stabilită în raport de volumul 

de activitate a fost, la judecătorii, de 1128,6 dosare/judecător, peste această 

medie aflându-se toate cele trei judecători, respectiv Judecătoria Beclean cu 

1584,3 dosare/judecător, Judecătoria Năsăud cu 1651,5 dosare şi 

Judecătoria Bistriţa cu 1261,6 dosare/judecător. 

 

                             I.3. Indicatori de eficienţă 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 

eficienţa şi eficacitatea instanţelor 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 curţile 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 şi 

mai puţin pentru curţile de apel); 

5. redactările peste termenul legal. 

Pentru măsurarea eficienţei şi eficacităţii activităţii instanţelor prin 

prisma celor 5 indicatori au fost stabilite câte 4 plaje de eficienţă (foarte 

eficient, eficient, satisfăcător şi ineficient). 
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 Din analiza  raportului aferent perioadei 1 ianuarie 2018 - 31 

decembrie 2018 rezultă că, în anul anterior, activitatea Tribunalului Bistriţa-

Năsăud s-a încadrat în gradul general de performanţă „EFICIENT”, 

determinat pe baza celor 5 indicatori de performanţă, respectiv: 

 

E06.Q09 Indicatori Eficienţă, analiză Secţie în Instanţă. 

Perioada analizată: {01.01.2018 – 31.12.2018} Dosar arhivat: {nu} Instanţa: {TRIBUNALUL BISTRIŢA-

NĂSĂUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcţie ordonare: {crescător} 

TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
GRAD DE EFICIENŢĂ 

F E S I 

  
 

  
E01 E02 E03 E04 E05 

ORDINE DENUMIRE SECTIE 
GRAD DE EFICIENŢĂ 

F E S I 

1 SECŢIA a II- a CIVILĂ 
 

 

 
  

E01 E02 E03 E04 E05 

2 SECŢIA CIVILĂ I 

  

  
E01 E02 E03 E04 E05  

3 SECŢIA PENALĂ  
 

  
E01 E02 E03 E04 E05 

 

 

1. Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată 

exclusiv în raport de dosarele nou intrate. 

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 s-a înregistrat un număr de 4.349 

dosare intrate şi un număr de 5.179 dosare soluţionate, instanţa încadrându-se 

la acest indicator  în gradul de „FOARTE EFICIENT”. 

Analizând acest indicator la nivelul celor trei secţii situaţia este 

următoarea:  

- Secţia I civilă -  se încadrează în gradul „FOARTE EFICIENT” 

- Secţia II civilă – se încadrează în gradul „FOARTE EFICIENT” 

- Secţia penală – se încadrează în gradul „SATISFĂCĂTOR” 
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E01.Q09 Rata de soluţionare, analiză Secţie în Instanţă. 

Perioada analizată: {01.01.2018 – 31.12.2018} Dosar arhivat: {nu} Instanţa: {Tribunalul BISTRIŢA-NĂSĂUD} 

Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcţie ordonare: {crescător} 

TRIBUNALUL BISTRIŢA 

- NĂSĂUD 

STOC INIŢIAL 

INTRATE 

SOLUŢIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 

RAPORTAT 

LA 

INTRATE 

TOTAL 

DIN 

CARE 

DIN 

INTRATE 

F E S I 

3284 75,5% 4349 5179 53,5% 119,1%     

ORDINE 
DENUMIRE 

SECŢIE 

STOC INIŢIAL 

INTRATE 

SOLUŢIONATE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 

RAPORTAT 

LA 

INTRATE 

TOTAL 

DIN 

CARE 

DIN 

INTRATE 

F E S I 

1 

SECŢIA a II-a 

CIVILĂ, DE 

CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV 

ŞI FISCAL 

1874 88,0% 2130 2397 37,1% 112,6%     

2 SECŢIA I CIVILĂ 1276 117,6% 1085 1739 54,1% 160,3%     

3 SECŢIA PENALĂ 134 11,8% 1134 1043 83,7% 92,0%     

 

2. Stocul de dosare 

La data de 31.12.2018, din totalul de 2.453 dosare aflate pe stoc, un număr 

de 153 dosare sunt mai vechi de 1,5 ani, reprezentând un procent de 6,2%.  

La acest indicator instanţa se încadrează la gradul „EFICIENT”. 

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

astfel: 

- Secţia I civilă -  se încadrează în gradul „FOARTE EFICIENT” 

- Secţia II civilă – se încadrează în gradul „EFICIENT” 

- Secţia penală – se încadrează în gradul „SATISFĂCĂTOR” 
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E02.Q09 Vechime dosare în stoc, analiză Secţie în Instanţă. 

Stoc la data: {31.12.2018} Dosar arhivat: {nu} Instanţa: {Tribunalul BISTRIŢA-NĂSĂUD} Criteriu ordonare: 

{alfabetic} Direcţie ordonare: {crescător} 

TRIBUNALUL BISTRIŢA - 

NĂSĂUD 

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE MAI 

VECHI DE 1 sau 1,5 

ANI 

F E S I 

2453 153 6,2%       

 

ORDINE 
DENUMIRE 

SECTIE 

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE MAI 

VECHI DE 1 sau 1,5 

ANI 

F E S I 

1 

SECŢIA a II-a 

CIVILĂ, DE 

CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV ŞI 

FISCAL 

1606 103 6,4%     

2 SECŢIA I CIVILĂ 622 23 3,7%     

3 SECŢIA PENALĂ 225 27 12,0%     

 

3. Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada 01.01.2018–31.12.2018, din totalul de 5.179 dosare 

soluţionate, un număr de 4.742 dosare au fost soluţionate în termen de 

maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 91,5 %. 

În consecinţă, la acest indicator instanţa se încadrează în gradul 

„FOARTE EFICIENT”. 

 

 

E03.Q09 Pondere dosare închise într-un an, analiză Secţie în Instanţă. 

Perioada analizata: {01.01.2018 – 31.12.2018} Dosar arhivat: {nu} Instanţa: {Tribunalul BISTRIŢA-NĂSĂUD} 

Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcţie ordonare: {crescător}  

TRIBUNALUL BISTRIŢA - 

NĂSĂUD 

DOSARE SOLUŢIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE ÎNTR-

UN AN 
F E S I 

5179 4742 91,5%     

ORDINE 
DENUMIRE 

SECŢIE 

DOSARE SOLUŢIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE ÎNTR-

UN AN 
F E S I 

1 

SECŢIA a II-a CIVILĂ, 

DE CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV ŞI 

FISCAL 

2397 2055 85,7%     

2 SECŢIA I CIVILĂ 1739 1655 95,2%     

3 SECŢIA PENALĂ 1043 1031 98,8%     
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4. Durata medie de soluţionare 

La acest indicator instanţa se încadrează în gradul „FOARTE 

EFICIENT”, cu o durată medie de soluţionare de 7,9 luni la dosarele non 

penale şi 1,5 la dosarele penale.    

 

E04.Q09 Durata medie de soluţionare, analiză Secţie în Instanţă. 

Perioada analizată: {01.01.2018 – 31.12.2018} Dosar arhivat: {nu} Instanţa: {Tribunalul BISTRIŢA-NĂSĂUD} 

Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcţie ordonare: {crescător}  

TRIBUNALUL BISTRIŢA - 

NĂSĂUD 

DOSARE SOLUŢIONATE 
DURATA 

SOLUŢIONARE 
GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

PENAL 
NON 

PENAL 

5179 1043 4137 1,5 7,9 
 

   
P C 

ORDINE 
DENUMIRE 

SECŢIE 

DOSARE SOLUŢIONATE 
DURATA 

SOLUŢIONARE 
GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

PENAL 
NON 

PENAL 

1 

SECŢIA a II-a 

CIVILĂ, DE 

CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV ŞI 

FISCAL 

2397 0 2397 0,0 9,2 

 

   
P C 

2 SECŢIA I CIVILĂ 1739 0 1739 0,0 6,2 
 

   

P C 

3 SECŢIA PENALĂ 1043 1043 0 1,5 0,0 
 

   

P C 
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5. Hotărâri redactate peste termenul legal 

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, din totalul de 4.572 dosare 

soluţionate prin hotărâre un număr de 1.890 dosare au fost redactate peste 

termenul legal, determinând încadrarea instanţei în gradul de eficienţă 

„INSUFICIENT”.  

E05.Q10 Documente redactate peste Termen, analiză Secţie în Instanţă. 

Perioada analizata: {01.01.2018 – 31.12.2018} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRIŢA-NĂSĂUD} 

Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcţie ordonare: {crescător}  

TRIBUNALU

L BISTRIŢA - 

NĂSĂUD  

DOSARE SOLUŢIONATE 

TERMEN 

MEDIU 

REDACTA- 

RE 

MEDIE 

ZILE 

REDACT

A-RE 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 

REDACTATE PESTE 

TERMENUL LEGAL 

F E S I NUMĂR 

DOSAR

E 

PONDER

E 

MEDIE ZILE 

DEPĂŞIRE 

4572 1890 41,3% 50,7 28,9 41,7 
  

  

  

  

P M 

 

ORDINE 
DENUMIRE 

SECŢIE 

DOSARE SOLUŢIONATE 

TERMEN 

MEDIU 

REDAC-

TARE 

MEDIE 

ZILE 

REDAC- 

TARE 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 

REDACTATE PESTE 

TERMENUL LEGAL 

  F E S I NUMĂR 

DOSAR

E 

PONDER

E 

MEDIE 

ZILE 

DEPĂŞIR

E 

1 

SECŢIA a II-a 

CIVILĂ, DE 

CONTENCIO

S 

ADMINISTRA

TIV ŞI 

FISCAL 

2359 1382 58,6% 53,3 30,0 55,7   

 

 

 

 

P M 

2 
SECŢIA I 

CIVILĂ 
1701 448 26,3% 47,9 30,3 31,6   

 
 

P M 

3 
SECŢIA 

PENALĂ 
512 60 11,7% 13,4 19,8 11,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P M    

 

Din cele de mai sus rezultă că în anul 2018 din cei 5 indicatori 3 s-au 

situat la nivelul „FOARTE EFICIENT” (rata de soluţionare a dosarelor, 

ponderea dosarelor închise într-un an şi durata medie de soluţionare), unul a 
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fost „EFICIENT” (stocul de dosare) iar unul „INSUFICIENT” (hotărâri 

redactate peste termenul legal). 

 

                     I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

 

În cursul anului 2018 la nivelul Secţiei I civile s-au pronunţat 1.738 

de hotărâri, din care au fost atacate 255 hotărâri, ponderea atacabilităţii 

fiind de 14,67%, mai mic faţă de anul 2017 când a fost de 19,21%. 

La Secţia II civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în anul 2018, 

s-au pronunţat un număr total de 2.398 hotărâri, din care au fost atacate 

532 hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind de 22,19%, mai mic faţă de anul 

2017 când a fost de 44,65%. 

La Secţia penală, în anul2018, s-au pronunţat un număr total de 

1.043 hotărâri, din care au fost atacate 282 hotărâri, ponderea atacabilităţii 

fiind de 27,04%, mai mic faţă de anul 2017 când a fost de 32,74%. 

 

                 I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 

La nivelul Secţiei I civile, din totalul celor 255 de hotărâri atacate au 

fost modificate sau desfiinţate un număr de 50 de hotărâri, indicele de 

casare fiind 2,88%, mai mare faţă de anul 2017 când acesta a fost de 1,39%. 

La Secţia II civilă, de contencios administrativ şi fiscal, din totalul de 

282 hotărâri atacate, au fost desfiinţate sau modificate un număr de 100 

hotărâri, indicele de casare fiind 4,17%, mai mare faţă de anul 2017 când 

acesta a fost de 1,89%. 

La Secţia penală, în cursul anului 2018, din totalul de 282 hotărâri 

atacate, au fost desfiinţate sau modificate un număr de 15 hotărâri, 

indicele de casare fiind 1,44%, mai mic faţă de anul 2017 când acesta a fost 

de 2,51%. 
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CAPITOLUL II 

 

                      Date statistice referitoare la resursele umane 

          II.1. Situaţia posturilor  

 Potrivit statelor de funcţii şi personal, la începutului anului 2018, au 

fost prevăzute în schema aprobată a Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi a 

instanţelor arondate acestuia: 52 de posturi de judecător dintre care 22 la 

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

Bistriţa, 4 la Judecătoria Beclean şi 6 la Judecătoria Năsăud). 

 Acestora li se adaugă 107 posturi aferente personalului auxiliar şi 

conex  (42 la Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi restul de 64 la Judecătoriile 

Bistriţa, Năsăud şi Beclean), 4 posturi de asistenţi judiciari, 5 posturi de 

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

contractual (4 la Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi câte unul la Judecătoriile 

Beclean şi Năsăud).  

 La nivelul Tribunalului Bistriţa-Năsăud situaţia se prezintă astfel: 

 La începutul anului 2018, schema de personal a Tribunalului Bistriţa-

Năsăud - aparat propriu cuprindea un număr total de 85 de posturi, din care: 

22 posturi de judecător, 4 asistenţi judiciari, 8 funcţionari publici, 30 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.  

 

         Situaţia posturilor, la data de 01 Ianuarie 2018 , se prezenta astfel: 
     

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema aprobată 

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante, din care: 

1. JUDECĂTORI 22 19 3 

2. ASISTENŢI JUDICIARI 4 4 0 

3. GREFIERI studii superioare 21 19 2 

studii medii 9 9 0 

4. GREFIERI 
STATISTICIENI 

studii superioare 1 0 1 



 22 

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 79 6 

 

            Existau 5 posturi vacante, astfel:  

 * 3 posturi de judecător (1 post vacant suplimentat în baza art. 71 din 

Legea 101/2016, conform O.M.J nr. 4199/C/18.11.2016; 1 post vacant ca 

urmare a eliberării din funcţia de judecător ca urmare a condamnării definitive 

pentru săvârşirea unei infracţiuni, prin Decret nr. 621/07.07.2017 publicat în 

M.O. nr. 537/10.07.2017; 1 post vacant din 04.12.2017, în urma pensionării 

judecătorului titular, prin  Decret nr. 1028/27.11.2017 publicat în M.O. nr. 

938/28.11.2017); 

 * 2 posturi de grefier cu studii superioare juridice:  1 post vacant din 

25.08.2017, ca urmare a transferului titularei la Judecătoria Şimleu Silvaniei 

(post pe care, în contextul necesităţii de a păstra echilibrul schemei de 

personal la nivelul secţiei penale, este numită temporar o persoană cu studii 

medii, până la ocuparea acestuia, în condiţiile legii) şi 1 post devenit vacant 

din 01.11.2017 ca urmare a promovării titularei, prin concurs, la Curtea de 

Apel Cluj;  

 * 1 post de grefier statistician cu studii superioare, devenit vacant la 

începutul lunii noiembrie 2017 ca urmare a pensionării titularei (Decizia nr. 

346/2017 a Preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 

 La nivelul funcţiilor de conducere, pe parcursul anului 2018, au 

intervenit următoarele modificări: 

 - cu data de 1 ianuarie 2018, vicepreşedintelui instanţei i-a încetat 

delegarea în funcţia de conducere, concomitent cu numirea în aceeaşi funcţie, 

prin concurs, pentru încă un mandat de 3 ani (Hotărârii nr. 1189/19.12.2017 

a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii); 

- începând cu data de 7 septembrie 2018, în urma pensionării 

judecătorului titular (Decret nr. 791/31.08.2018) a devenit vacantă funcţia de 

preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, 

funcţie de conducere care va fi ocupată, prin delegare, începând cu data de 

12 octombrie 2018, de către un alt judecător al instanţei, care, la data de 1 
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septembrie 2018, şi-a dat demisia din funcţia de conducere de vicepreşedinte 

al Judecătoriei Bistriţa, concomitent cu continuarea activităţii la Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud (Hotărârea nr. 674/14.06.2018 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii); delegarea a fost dispusă până la 

ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni (a 

se vedea în acest sens, Hotărârea nr. 857/11.10.2018 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii); 

- începând cu data de 13 noiembrie 2018 a devenit vacantă funcţia de 

conducere de preşedinte al Secţiei penale a instanţei, ca urmare a eliberării 

din funcţie, prin pensionare, a judecătorului titular (Decret nr.896/12.11.2018 

publicat în M.O. nr. 958/13.11.2018); 

- la data de 6 decembrie 2018, funcţia de conducere de preşedinte 

secţie a fost ocupată prin numirea unui judecător pentru o perioadă de 3 ani 

(Hotărârea nr. 1375/05.12.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii); 

La sfârşitul anului erau ocupate toate funcţiile de conducere.  

 Pentru funcţiile de execuţie la categoria de personal a judecătorilor, 

pe parcursul anului 2018, s-au înregistrat următoarele modificări la nivelul 

schemei: 

 - începând cu data de 1 ianuarie 2018, un judecător a promovat efectiv, 

prin concurs, de la Judecătoria Bistriţa la Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

(Hotărârea nr. 1354/19.12.2017 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii); 

 - din 1 iunie 2018, a operat transferul unui judecător cu grad profesional 

de tribunal de la Judecătoria Bistriţa la Tribunalul Bistriţa-Năsăud (Hotărârea 

nr. 303/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii); 

 - la data de 1 septembrie 2018, un judecător de la Tribunalul Bistriţa-

Năsăud se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării (Decret nr. 

739/10.08.2018); 

 -  cu data de 1 decembrie 2018, au fost admise cererile de transfer a doi 

judecători de la Judecătoria Bistriţa, unul cu grad profesional de tribunal 

(Hotărârea nr. 1152/13.11.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii) şi unul cu grad profesional de curte de apel 

(Hotărârea nr. 1153/13.11.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii); 
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 - la data de 13 decembrie 2018, un judecător de la Tribunalul Bistriţa-

Năsăud se eliberează din funcţie ca urmare a pensionării (Decret nr. 

1233/12.12.2018 publicat în M.O. nr. 1057/13.12.2018); 

Se menţine şi de-a lungul anului 2018 suspendarea unui judecător (post 

temporar vacant din 20.12.2017) datorită suspendării titularei din funcţie ca 

urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni, conform 

Hotărârii nr. 1227/20.12.2017 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii. 

În ceea ce priveşte schema judecătorilor, la sfârşitul anului 2018, 

Statul de funcţii şi de personal cuprinde un număr de 2 posturi vacante şi un 

post temporar vacant.  

Şi pe parcursul anului 2018 se remarcă aceeaşi fluctuaţie ridicată a 

grefierilor care nu au domiciliu pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud, fiind 

accentuată mobilitatea acestora prin oportunităţi de genul transferului, 

promovării şi detaşării. Modificări semnificative de-a lungul anului:  

- postul de grefier statistician cu studii superioare (vacant din 

noiembrie 2017) se ocupă în data de 1 ianuarie 2018, prin concurs, de către o 

persoană care era încadrată în funcţia de grefier registrator în cadrul instanţei 

noastre, devenind astfel vacant 1 post de grefier registrator; acest post se va 

ocupa cu data de 1 februarie 2018 prin valorificarea de către o candidată a 

notei obţinute la un concurs din aprilie 2017;    

- 1 post vacant de grefier cu studii superioare s-a ocupat începând cu 

data de 15 ianuarie 2018 de către un grefier din cadrul instanţei noastre, ca 

urmare a promovării, prin concurs, din funcţia de grefier cu studii medii în 

cea de grefier cu studii superioare;  pe postul de grefier cu studii medii 

devenit astfel vacant se definitivează, cu data de 1 martie 2018, în condiţiile 

O.G. nr. 8/2007, persoana care era numită temporar pe postul cu studii 

superioare vacant din anul 2017; 

- postul vacant de grefier cu studii superioare juridice a fost astfel 

indisponibilizat pentru absolvenţii Şcolii Naţionale de Grefieri, fiind, de altfel, 

ocupat la sfârşitul anului, în data de 18 decembrie 2018, prin repartizare de la 

S.N.G.; 

- menţionăm şi 2 situaţii de suspendare a activităţii, atât de drept, pentru 

concedii de maternitate, cât şi la cerere, pentru acordarea concediilor pentru 

creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, pe aceste posturi 

fiind numiţi grefieri încadraţi pe durată determinată; 

 La sfârşitul perioadei de raportare, Statul de funcţii şi de personal a 

Tribunalului Bistriţa-Năsăud cuprindea un număr de 2 posturi vacante de 
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judecător, schema personalului auxiliar de specialitate şi conex fiind 

completă. 

 La sfârşitul anului 2018, situaţia posturilor era următoarea: 

 

          II.2. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate 

 Pe parcursului anului 2018 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare sau 

penale vreunui judecător din cadrul tribunalului sau a instanţelor arondate şi 

nici personalului auxiliar, conex, contractual sau funcţionarilor publici. 

         

        III. 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,  pentru judecători constituind în acelaşi timp o 

 
    

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema 
aprobată  

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante, din 

care: 

1. JUDECĂTORI 22 20 2 

2. ASISTENŢI JUDICIARI 4 4 0 

3. 
GREFIERI studii superioare 21 21 0 

studii medii 9 9 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 85 83 2 
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garanţie a independenţei şi imparţialităţii în exercitarea funcţiei potrivit 

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

567/2004, modificată şi completată. 

Un act de justiţie de calitate presupune un corp de magistraţi bine 

pregătiţi profesional, adaptat permanent la noile realităţii sociale. În interesul 

unei bune administrări 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. 

La acest moment, perfecţionarea profesională prezintă un interes sporit 

atât pentru magistraţi cât şi pentru personalul auxiliar, determinat de 

modificările legislative de amploare operate pe parcursul ultimilor ani în toate 

materiile. Provocările sunt numeroase, iar căutările perioadelor de început ale 

efectelor  oricărui act normativ sunt dificile, cu atât mai mult cu cât în 

conţinutul lor au fost constatate numeroase elemente de neconstituţionalitate. 

Institutul Naţional al Magistraturii acordă atenţie modului de formare 

continuă al judecătorilor, iar oferta seminariilor de pregătire şi perfecţionare 

profesională propusă pentru anul 2018 a fost adaptată la nevoile concrete ale 

judecătorilor. Cu toate acestea, numărul redus al participanţilor la aceste 

seminarii, programul supraîncărcat al judecătorilor pot fi piedici în realizarea 

dezideratului de înţelegere şi aplicare unitară a noilor norme. 

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 2018 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.   
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Programul de formare continuă a magistraţilor la nivel centralizat şi 

descentralizat s-a aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.425/2018, fiind organizate seminarii în domenii de interes 

pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei, după aprecierea noastră destul de 

puţine la număr.  

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

organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, fiind selectaţi o mică 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.   

Astfel, judecătorii au participat la seminariile „Aspecte practice 

referitoare la ascultarea minorilor în cauzele civile” organizat în data de 17 

octombrie 2018, la sediul Curţii de Apel Cluj,  Conferinţa regională cu tema 

Dreptul insolvenţei, desfăşurat la Cluj Napoca în data de 19 octombrie 2018, 

„Comunicare interpersonală” , desfăşurat  la Cluj-Napoca în perioada 1-2 

noiembrie 2018, „Aspecte practice referitoare la ascultarea minorilor în 

cauzele civile” desfăşurat  la sediul Curţii de apel Cluj în data de 21 

noiembrie 2018. 

De remarcat că unul din judecătorii secţiei I civilă a participat şi la două 

forme de pregătire internaţională , respectiv Forum adresat magistraţilor din 

cadrul instanţelor de fond şi de apel din statele membre ale Uniunii 

Europene, organizat în perioada 18-20 noiembrie 2018, la Luxemburg şi 

Seminarul cu tema „Les déplacements ilicites internationaux dʼenfants”, 

organizat în perioada 28-30 noiembrie 2018, la Paris. 

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 
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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 2018 formarea profesională a personalului auxiliar s-a realizat 

atât la nivel centralizat, cât şi descentralizat. 

Programul de formare continuă aprobat prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1306/2017, 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 9 

grefieri ai tribunalului la seminariile organizate de Şcoala Naţională de 

Grefieri şi Curtea de Apel Cluj. Tematica seminariilor a fost circumscrisă 

următoarelor domenii: managementul dosarelor în procesul penal respectiv 

civil, StatisECRIS, drept procesual civil,  abilităţi non-juridice, lexicul 

românesc actual , arhiva-registratură. 

  În concret, personalul auxiliar a  participat la următoarele seminarii: 

„Drept procesual civil. Ecris. Drept procesual penal. Ecris. Comunicare şi 

deontologie”, desfăşurat în perioada 7 – 12 mai 2018, la Centrul de Pregătire 

Sovata , „Arhivare şi registratură”, desfăşurat în perioada 14 – 16 mai 2018, 

la Centrul de Pregătire Sovata,  eLearning cu tema „Limba română – instanţe 

2018”, desfăşurat în perioada 2 – 22 mai 2018, cu evaluarea finală în perioada 

23 – 25 mai 2018,  „StatisECRIS”, desfăşurat în perioada 14 – 15 iunie 2018, 

la Centrul de Pregătire Sovata, „Managementul dosarului în procesul civil”, 

desfăşurat în perioada 09 – 12 octombrie 2018, la Centrul de Pregătire Sovata, 

„Abilităţi non-juridice”, desfăşurat în perioada 15 – 17 octombrie 2018, la 

Centrul de Pregătire Sovata, „Managementul dosarului în procesul penal”, 

desfăşurat în perioada 16 – 19 octombrie 2018, la Centrul de Pregătire Sovata, 

„Managementul dosarului în procesul civil”, desfăşurat în perioada 30 

octombrie – 2 noiembrie 2018, la Centrul de Pregătire Sovata,  

„StatisECRIS”, desfăşurat în perioada 12 – 13 noiembrie 2018, la Centrul de 
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Pregătire Sovata, „StatisECRIS”, desfăşurat în perioada 14 – 15 noiembrie 

2018, la Centrul de Pregătire Sovata, eLearning cu tema „Drept procesual 

civil - 2018”, desfăşurat în perioada 19 noiembrie – 9 decembrie 2018, cu 

evaluarea finală în perioada 10 – 14 decembrie 2018. 

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. 

 

                                    IV. INFRASTRUCTURA INSTANŢEI 

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

Năsăud şi în care funcţionează Biblioteca orăşenească. Întrucât imobilul era 

într-o stare avansată de degradare, nemaifiind necesar instanţei, tribunalul şi-a 

dat avizul favorabil pentru trecerea acestuia din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Năsăud, în 
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acest sens fiind adoptată HG nr.584/18.08.2017, în temeiul căreia imobilul a 

fost predat prin Protocolul nr.2941/43656 din 12.10.2017. 

        O deficienţă majoră a reprezentat-o faptul că spaţiile în care îşi 

desfăşoară activitatea Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi Judecătoria Bistriţa 

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, ca şi a numărului de personal sau crearea unor 

compartimente noi, cum ar fi compartimentul IT. 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 s-a dovedit absolut insuficient.  

 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. 

            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 
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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, activitatea specifică începând efectiv la data 

de 23 ianuarie 2017. 

 La sfârşitul anului 2018 valoarea investiţiei cumulat realizată  era de 

10.346.257,26 lei, stadiul fizic atins fiind de 100% fiind în curs de derulare 

etapa recepţiei la terminarea lucrărilor. 

            Extinderea sediului instanţei va permite reorganizarea judecătoriei şi 

tribunalului, sporirea spaţiilor existente şi eficientizarea activităţii. 

 Astfel, având în vedere posibilităţile de acces şi circuitul publicului, la 

parterul aripii noi va fi relocat întreg Departamentul economico-financiar şi 

administrativ, etajul I va fi ocupat de compartimentul IT şi 2 birouri de 

judecător, iar la nivelurile II şi III sunt amplasate 7 săli de judecată pentru 

judecătorie şi 7 pentru tribunal. De asemenea, în demisol va fi mutată 

întreaga arhivă a tribunalului, urmând ca spaţiul în care se află în prezent 

arhiva să fie preluat de judecătorie, iar prin relocările arătate mai sus se vor 

crea noi spaţii de birouri pentru ambele instanţe. 

           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. 
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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 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.                                                   

La data de 31.12.2018 valoarea investiţiei cumulat realizată este de 

5.250.869 lei, stadiul fizic atins reprezentând 28,33%.  

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

2018 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 10 imprimante şi o multifuncţională, iar la Judecătoria 

Beclean 7 imprimante şi o multifuncţională. 
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În urma achiziţiilor de tehnică de calcul, realizate în cursul anilor 2015 

şi 2016, o parte dintre calculatoarele instanţelor au fost înlocuite, reuşind ca 

cele mai vechi calculatoare, IBM NetVista, puse în funcţiune în anul 2002, să 

fie înlocuite aproape în totalitate. 

Astfel, în primăvara anul 2015 (aprilie), Tribunalul Bistriţa-Năsăud a 

primit, ca urmare a derulării Proiectului Norwegian Financial Mechanism 

2009-2014 - Programul RO 24 „Întărirea capacităţii judiciare şi cooperare”, 

Proiectul “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face 

faţă noilor provocări legislative şi instituţionale/Strengthening the capacity of 

the Romanian judicial system to face new legislative and institutional 

challenges”, 10 staţii de lucru HP ProDesk 400GT MT + 10 monitoare HP 

ProDisplay P201 şi  10 imprimante Lexmark MS510bn 

la finalul anului 2015, ca urmare a unor fonduri alocate de către 

Ministerul Justiţiei, s-au achiziţionat 13 calculatoare DELL Optiplex 3020 cu 

licenţe MS Windows 7/8 şi MS Office Standard 2016 (cu posibilitate de 

downgrade), 13 monitoare LED Philips 21,5”- 223V5, precum şi 8 televizoare 

LG LED-TV SMART 43LF590V care au fost montate la uşile de acces în 

sălile de şedinţă şi utilizate pentru afişarea în timp real al informaţiilor privind 

desfăşurarea şedinţelor de judecată. Deoarece la judecătoria Năsăud sunt în uz 

două săli de şedinţe, din fonduri proprii a mai fost achiziţionat un televizor 

LG LED-TV SMART 43LF590V, astfel încât s-a acoperit necesarul pentru 

toate instanţele. 

Tot la finalul anului, din resurse proprii, au fost achiziţionate un număr 

de 11 monitoare LED AOC E2070SWN de 19,5” şi 6 monitoare LED 

PHILIPS 203V5SB26/10 de 19,5”, necesare înlocuirii a o parte dintre 

monitoarelor vechi, de tip CRT, încă utilizate în instanţe. 

La finalul lunii septembrie 2015 a fost reînfiinţat serverul STATIS 

local, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, care deserveşte toate instanţele arondate, 

cu actualizarea bazelor de date săptămânal. 
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În luna noiembrie a anului 2016, Tribunalul Bistriţa-Năsăud a primit, ca 

urmare a derulării Proiectului „Îmbunătăţirea sistemului de management al 

cauzelor ECRIS”,  routere noi (1 buc. Huawei AR2220E la palatul de Justiţie 

din Bistriţa şi câte un Huawei AR1220C la Judecătoria Năsăud, respectiv 

Beclean), pentru îmbunătăţirea soluţiilor de comunicaţii. Acestea au fost 

instalate de către STS, în cursul lunii februarie a anului 2017 şi astfel au fost 

mărite 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. 

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. 

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 susţin serverele virtuale utilizate în instanţe.  

Deşi în ultimii ani au fost înlocuite o parte dintre serverele şi staţiile de 

lucru, totuşi parcul tehnic este, în ansamblul lui, învechit, cu o durată de 

funcţionare mai mare de 5 ani. Din păcate, în cursul anului 2018, nu au existat 

fonduri pentru continuarea înnoirii dotărilor existente, singura achiziţie fiind 

cea a unui număr de 233 licenţe Bitdefender GravityZone Advanced Business 

Security, cu valabilitate de 12 luni, care au asigurat protecţia antivirus a 

tuturor echipamentelor de calcul utilizate în cadrul instanţelor din judeţ. 
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V. CONCLUZII 

Din datele prezentate şi consideraţiile făcute pe parcursul acestui 

material de bilanţ concluzia care se impune este aceea că, în anul 2018, 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 grefieri), 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, 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. 
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 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. 

 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.   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

     ANEXE 
 

 

 

BILANŢ  2018 

TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 

 

I. VOLUMUL DE ACTIVITATE ŞI OPERATIVITATEA 

 

Materia 
Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total de 

soluţionat 

Total de 

sol. fără 

susp. 

Soluţio- 

nate 

Stoc la 

sfârsitul 

anului 

Suspen- 

date 

Operativi- 

tate 

Civil 3.150 3.215 6.365 6.151 4.136 2.229 241 67,24% 

Penal 134 1.134 1.268 1.268 1.043 225 0 82,25% 

Total  3.284 4.349 7.633 7.419 5.179 2.454 214 69,80% 

 

 

Stadiu 

procesual 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total de 

solu-

ţionat 

Total de 

soluţionat 

fără susp. 

Soluţio- 

nate 

Stoc la 

sfârsitul 

anului 

Suspen- 

date 

Operativi- 

tate 

Civil I 1.276 1.085 2.361 2.272 1.738 623 89 76,49% 

fond 982 458 1.440 1.390 1.147 293 50 82,52% 

apel 228 483 711 685 462 249 26 67,44% 

recurs 63 124 187 175 112 75 12 64,0% 

contestaţie 

în anulare-

apel 

- 4 4 3 3 1 1 100% 

contestaţie 

în anulare –

recurs 

- 3 3 3 3 - - 100% 

revizuire-

fond 

- 1 1 1 - 1 - 0% 

revizuire-

apel 

2 6 8 8 5 3 - 62,5% 

revizuire-

recurs 

1 6 7 7 6 1 - 85,71% 

Civil II 1.874 2.130 4.004 3.879 2.398 1.606 125 61,82% 

fond 1.044 1.019 2.063 1.976 1.208 855 87 61,13% 

apel 771 1.043 1.814 1.718 1.111 703 33 62,38% 

recurs 45 50 95 93 62 33 2 66,67% 

contestaţie 

în anulare-

fond 

1 - 1 1 1 - - 100% 

contestaţie 

în anulare-

apel 

2 8 10 10 4 6 - 40% 

contestaţie 

în anulare –

recurs 

- 3 3 3 2 1 - 66,67% 

revizuire-

fond 

3 - 3 3 3 - - 100% 

revizuire-

apel 

7 3 10 8 6 4 2 75% 

revizuire-

recurs 

1 4 5 4 1 4 1 25% 



 

Penal 134 1.134 1.268 1.268 1.043 225 0 82,25% 

fond 106 786 892 892 738 154 - 82,74% 

contestaţii 28 343 371 371 302 69 - 81,40% 

contestaţie 

în anulare-

fond 

- 1 1 1 1 - - 100% 

revizuire-

fond 
- 4 4 4 2 2 - 50% 

TOTAL  3.284 4.349 7.633 7.419 5.179 2.454 214 69,81% 

 

 

 

 

 

II. VOLUMUL DE ACTIVITATE PE STADIU PROCESUAL ŞI MATERII 2018 

 

 

Stadiu 

procesual 
Materia 

Stoc 

iniţial 
Intrate 

Total 

volum 
Soluţionate Suspendate Stoc 

CIVIL I  1.276 1.085 2.361 1.738 89 623 

fond Civil 78 96 174 91 7 83 

 
Minori şi 

familie 
24 141 165 140 - 25 

 Lit. de muncă 824 163 687 842 34 145 

 
Asigurări 

sociale 
55 57 112 72 9 40 

 
Proprietate 

intelectuală 
1 1 2 2 - - 

 Total 982 458 1.440 1.147 50 293 

apel Civil 194 377 571 359 25 212 

 
Minori şi 

familie 
34 106 140 103 1 37 

 Total 228 483 711 462 26 249 

recurs Civil 58 113 171 100 12 71 

 
Minori şi 

familie 
5 11 16 12 - 4 

 Total 63 124 187 112 12 75 

contestaţie în 

anulare-apel 
Civil - 3 3 3 - - 

 Minori şi 

familie 
- 1 1 - 1 1 

 Total  - 4 4 3 1 1 

contestaţie în 

anulare –

recurs 

Civil  - 3 3 3 - - 

 Total  - 3 3 3 - - 

revizuire-fond Civil - 1 1 - - 1 

 Total  - 1 1 - - 1 

revizuire-apel Civil 1 4 5 2 - 3 

 Minori şi 

familie 
1 2 3 3 - - 

 Total  2 6 8 5 - 3 

revizuire-

recurs 
Civil  1 6 7 6 - 1 

 Total  1 6 7 6 - 1 



 

 

 

 

CIVIL II  1.874 2.130 4.004 2.398 125 1.606 

fond 
Litigii cu 

profesioniştii 
87 211 298 83 19 215 

 
Contencios 

admin. şi fiscal 
607 473 1.080 646 41 434 

 Faliment 350 335 685 479 27 206 

 Total 1.044 1.019 2.063 1.2018 87 855 

apel 
Litigii cu 

profesioniştii 
325 380 705 438 15 267 

 
Contencios 

admin. şi fiscal 
446 663 1.109 673 18 436 

 Total 771 1.043 1.814 1.111 33 703 

recurs 
Litigii cu 

profesioniştii 
38 49 87 55 2 32 

 
Contencios 

admin. şi fiscal 
7 1 8 7 - 1 

 Total 45 50 95 62 2 33 

contestaţie în 

anulare-fond 

Litigii cu 

profesioniştii 
1 - 1 1 - - 

 Total  1 - 1 1 - - 

contestaţie în 

anulare-apel 

Litigii cu 

profesioniştii 
1 3 4 - - 4 

 Contencios 

admin. şi fiscal 
1 5 6 4 - 2 

 Total  2 8 10 4 - 6 

contestaţie în 

anulare –

recurs 

Litigii cu 

profesioniştii 
- 3 3 2 - 1 

 Total  - 3 3 2 - 1 

revizuire-fond Litigii cu 

profesioniştii 
1 - 1 1 - - 

 Contencios 

admin. şi fiscal 
1 - 1 1 - - 

 Faliment 1 - 1 1 - - 

 Total  3 - 3 3 - - 

revizuire-apel Litigii cu 

profesioniştii 
5 1 6 5 - 1 

 Contencios 

admin. şi fiscal 
2 2 4 1 2 3 

 Total  7 3 10 6 2 4 

revizuire-

recurs 

Litigii cu 

profesioniştii 
- 4 4 - 1 4 

 Contencios 

admin. şi fiscal 
1 - 1 1 - - 

 Total  1 4 5 1 1 4 

CIVIL 

I + II 
TOTAL 3.150 3.215 6.365 4.136 214 2.229 

PENAL  134 1.134 1.268 1.043 - 225 

 fond 106 786 892 738 - 154 

 contestaţii 28 343 371 302 - 69 

 
contestaţie în 

anulare-fond 
- 1 1 1 - - 

 revizuire-fond - 4 4 2 - 2 

TOTAL GENERAL 3.284 4.349 7.633 5.179 214 2.454 



 

 

III. VOLUMUL DE ACTIVITATE AL JUDECĂTORIILOR 2018 

 

Judecă-

toria 
 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total de 

soluţionat 

Total de 

sol. fără 

susp. 

Soluţio

-nate 

Stoc la 

sfârşit 

de an 

Suspen

-date 

Operati-

vitate 

Bistriţa 

Civil 3.026 8.498 11.524 11.056 8.540 2.984 468 77,24% 

Penal 1.135 3.616 4.751 4.750 3.881 870 1 81,71% 

Total 4.161 12.114 16.275 15.806 12.421 3.854 469 78,58% 

Beclean 

Civil 1.408 2.936 4.344 4.241 2.857 1.450 103 67,37% 

Penal 305 896 1.201 1.201 875 326 - 72,86% 

Total 1.713 3.832 5.545 5.442 3.732 1.813 103 68,58% 

Năsăud 

Civil 1.954 3.167 5.121 5.001 3.535 1.586 120 70,69% 

Penal 362 956 1.318 1.318 1.012 306 - 76,78% 

Total 2.316 4.123 6.439 6.319 4.547 1.892 120 71,96% 

 
Total 

judecă

-tori 

8.190 20.069 28.259 27.567 20.700 7.559 692 75,09% 

 

 

 

 

IV. INDICII DE DESFIINŢARE, PONDEREA HOTĂRÂRILOR 

ATACATE, PRONUNŢATE DE TRIBUNAL 

 

INSTANŢA 

NR. HOT. 

PRONUNŢATE 

ÎN ANUL 2018 

NR. HOT. 

ATACATE 

ÎN ANUL 

2018 

PONDEREA 

ATACABILITĂŢII 

% 

NR. HOT. 

DESFIINŢATE 

SAU 

MODIFICATE 

ÎN CĂILE DE 

ATAC ÎN 2018 

INDICE DE 

CASARE % 

TRIBUNALUL 

BISTRIŢA - 

NĂSĂUD 

5.179 1.069 20,64% 165 3,19% 

Secţia I Civilă 1.738 255 14,67% 50 2,88% 

Secţia II Civilă 2.398 532 22,19% 100 4,17% 

Secţia Penală 1.043 282 27,04% 15 1,44% 

 

 

 

IV.1. Indicele de modificare a hotărârilor apelate, pronunţate de tribunal în 

anul 2018 
 

 

 

Tribunalul 
Ramura de 

drept 

Cauze 

soluţionate 

Admis 

apelul 

Schimbat 

hotărârea 

Trimis spre 

rejudecare 

Indice de 

desfiinţare 

Bistriţa-Năsăud 

Civil  1.573 46 398 30 30,13% 

Penal - - - - - 

Total 1.573 46 398 30 30,13% 



 

 

 

 

IV.2. Indicele de modificare a hotărârilor recurate, pronunţate de tribunal 

în anul 2018 
 

 

 

Tribunalul 
Ramura de 

drept 

Cauze 

soluţionate 

Admis 

recursul 

Trimis spre 

rejudecare 

Rejudecat de 

instanţa de 

recurs 

Indice de 

desfiinţare 

% 

Bistriţa-Năsăud 

Civil 174 52 17 1 40,23% 

Penal 302 5 4 18 8,94% 

Total 476 57 21 19 20,38% 

 

 

 

 

V. INDICII DE DESFIINŢARE, PONDEREA HOTĂRÂRILOR 

ATACATE, PRONUNŢATE DE JUDECĂTORII 

 

 

JUDECĂTORIA 

NR. HOT. 

PRONUNŢATE 

ÎN ANUL 2017 

NR. HOT. 

ATACATE 

ÎN ANUL 

2017 

PONDEREA 

ATACABILITĂŢII 

% 

NR. HOT. 

DESFIINŢATE 

SAU 

MODIFICATE 

ÎN CĂILE DE 

ATAC ÎN 2017 

INDICE 

DE 

CASARE % 

BISTRIŢA 12.421 1.492 12,02% 381 3,07% 

BECLEAN 3.732 295 7,90% 47 1,26% 

NĂSĂUD 4.547 701 15,42% 143 3,15% 

 

 

 

 
Hotărâri atacate: 

Judecătoria Bistriţa:  Civil   – apelate: 1.006    recurate: 105      total civil: 1.111 

                                                Penal – apelate: 126      contestate: 255     total penal: 381 

TOTAL: 1.492 

 

Judecătoria Beclean:  Civil – apelate: 175      recurate: 21           total civil: 196 

                                                 Penal – apelate: 57     contestate: 42          total penal: 99 

TOTAL: 295 

 

Judecătoria Năsăud:  Civil – apelate: 463       recurate: 81            total civil: 544 

                                                 Penal – apelate:107     contestate: 50          total penal: 157 

TOTAL: 701 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Anexa 8 

 

Încărcătura cauzelor de soluţionat şi soluţionate pe judecător în anul 2018 la 

instanţele din raza Curţii de Apel Cluj în raport de numărul de posturi efectiv 

ocupate şi numărul de posturi din schemă, de la fiecare instanţă 
 

 

 

Instanţa 

Număr 

posturi 

judecător 

efectiv 

ocupate 

Volum cauze 

de soluţionat 

Volum mediu cauze de 

soluţionat/ 

judecător 

Volum cauze 

soluţionate 

Volum mediu 

cauze soluţionate/ 

judecător 

Curtea de Apel Cluj 54,1 14.576 269,4 12.369 228,6 

Tribunalul Comercial 

Cluj 
12,6 7.634 605,9 4.723 374,8 

Tribunalul Cluj 35,8 17.457 487,6 12.408 346,6 

Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud 
18,8 7.633 406 5.179 275,5 

Tribunalul 

Maramureş 

23,8 10.877 457 6.953 292,1 

Tribunalul Sălaj 14,6 4.639 317,7 3.707 254 

TOTAL tribunale 105,6 48.240 456,8 32.970 312,2 


