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INTRODUCERE 
 

Prezentul Raport este întocmit în acord cu Hotărârea nr. 1535/17.12.2020, adoptată 

de SECŢIA DE JUDECĂTORI a Consiliului Superior al Magistraturii, pentru aprobarea 

structurii recomandate a rapoartelor de bilanţ pentru instanţele judecătoreşti, în vederea 

prezentării activităţii Judecătoriei Cluj-Napoca în perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 

2020 şi are în vedere datele furnizate de aplicaţia informatică „Statis” şi sistemul 

„Ecris”.  

Cât privește situația Judecătoriei Cluj-Napoca în perioada analizată, sunt de 

reținut următoarele: 

 1.1. Situaţie logistică 

 Judecătoria Cluj-Napoca reprezintă, prin prisma volumului de activitate, una dintre 

cele mai mari judecătorii din ţară, având în circumscripţie, conform Hotărârii de Guvern Nr. 

337 din 9 iulie 1993, privind stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe 

lângă judecătorii: municipiul Cluj-Napoca şi comunele Apahida, Baciu, Chinteni, Cojocna, 

Feleacu, Floreşti, Sânpaul. 

Ca locaţie, Judecătoria Cluj-Napoca este situată în Municipiul Cluj-Napoca, pe Calea 

Dorobanţilor, nr. 2, în clădirea Palatului de Justiţie, clădire cu o vechime de peste 100 de ani, 

ce reprezintă monument istoric, în care îşi are sediul şi Tribunalul Cluj, Curtea de Apel Cluj, 

Tribunalul Specializat Cluj, Judecătoria Cluj-Napoca, parchetele de pe lângă aceste instanţe, 

Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice, un oficiu poştal şi Secţiile Exterioare 

pentru Femei şi Minori din cadrul Penitenciarului Gherla.  

În perioada 2013 - 2014, clădirea a fost supusă unui proces de supraetajare şi 

mansardare, fiind construite cele 37 de birouri în care îşi desfăşoară activitatea judecătorii şi 

grefierii din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, proces în cadrul căruia a avut loc şi modificarea 

spaţiilor în care funcţionau arhiva şi registratura Judecătoriei Cluj-Napoca, iar, în prezent, 

spaţiul alocat funcţionării Judecătoriei Cluj-Napoca în cadrul Palatului de Justiţie este 

organizat de o manieră unitară, la nivelul inferior regăsindu-se arhiva şi registratura instanţei 

şi o sală de judecată, la nivel intermediar sălile de judecată şi o cameră de consiliu, utilizată şi 

pentru organizarea adunărilor generale a judecătorilor şi desfăşurarea întâlnirilor de 

învăţământ profesional (atât ale judecătorilor, cât şi ale grefierilor), precum şi birourile 

grefierilor şefi de secţie, grefierului şef al judecătoriei, biroul de executări civile, biroul de 

executări penale şi biroul persoanei desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de 

procedură, în timp ce, la nivelul superior sunt birourile judecătorilor – 17 birouri, ale 
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preşedintelui şi vicepreşedintelui instanţei, iar, la nivelul mansardei, sunt birourile grefierilor 

– 18 birouri. 

În pofida spaţiilor create pentru Judecătoria Cluj-Napoca în urma acestui proces de 

supraetajare şi mansardare, persistă problema insuficienţei sălilor de judecată, dat fiind ca 

instanţa dispune doar de 7 săli de judecată, cea de-a opta sală fiind folosită alternativ cu 

Tribunalul Specializat Cluj. În perspectiva mutării sediului Tribunalului Specializat Cluj, şi 

cea de-a opta sală va fi folosită în mod exclusiv de către Judecătoria Cluj-Napoca.  

 

 1.2. Organizare.  

 Potrivit Legii nr. 304/2004, astfel cum a fost modificată, Judecătoria Cluj-Napoca este 

condusă de un preşedinte şi un vicepreşedinte. Alături de aceştia funcţionează colegiul de 

conducere compus din preşedintele instanţei şi 4 membri aleşi de adunarea generală a 

judecătorilor, având atribuţiile prevăzute de art. 19, art. 20 şi art. 23 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin art. 1 din HCSM nr. 1375/2015.  

 Judecătoria Cluj-Napoca este organizată în două secţii: Secţia Civilă şi Secţia Penală, 

conduse, fiecare, de către un preşedinte de secţie, înfiinţarea secţiilor fiind necesară ca urmare 

a aplicării principiului specializării la nivelul instanţei. În anul de referinţă s-a dispus prin 

Decizia nr.25/2020 a Preşedintelui Judecătoriei Cluj Napoa înfiinţarea a 5 completuri în 

materie de „Minori şi Tutelă”. 

 Promovarea principiului specializării în sistemul judiciar poate fi abordat dintr-o 

dublă perspectivă - instituţională (instanţa, secţia ori complete specializate), precum şi 

personală, prin raportare la fiecare magistrat în sensul asigurării unor programe de formare 

profesională continuă specifice specializării profesionale a acestuia. 

 Sub aspectul resurselor umane aflate la dispoziţia instanţei, deşi schema de personal 

este 45 de posturi de judecător, totuşi, gradul de ocupare nu a fost, în anul 2019, unul optim, 

din prisma faptului că au existat posturi temporar indisponibilizate din varii motive obiective, 

precum situaţii de transfer, detaşare, delegare, concedii de maternitate şi concedii pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.  
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CAPITOLUL I - DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA 
INSTANŢEI JUDECĂTOREŞTI 

 

I.1. Volumul de activitate 
 

În cele ce urmează se va efectua analiza volumului de activitate, în ansamblu, la 

nivelul întregii instanţe şi, apoi, volumul de activitate al fiecărei secţii. 

I. 1. A. Volumul de activitate al întregii instanţe, este relevant următorul tabel: 

Anul Stoc 
iniţial 

 

Intrate 
 
 
 

Volum 
activi-

tate 
 

Soluţi-
onate 

 

Stoc 
final 

 
 
 
 

Sus-
pen-
date 

Operati-
vitate 

 
intrate 

2020 

Fără 
asociate
civil 

14588 26248 
-din care 

1287 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penală 

40836 26946 13890 1318 102,7% 

Cu 
asociate 
civil 

14714 27344 
-din care 

1287 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penală 

42058 28090 13968 1322 102,7% 

2019 Fără 
asociate
civil 

14214 31507 
 

-din care 
1396 dosare 

asociate 
înregistrate în 
Secţia Penală 

45721 31290 14431 1251 99,3% 

Cu 
asociate 
civil 

14324 32861 
-din care 

1396 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penală 

47185 32628 14557 1252 99,3% 

2018 

Fără 
asociate
civil 

12415 30983 
-din care 

1102 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penală 

43398 29388 14010 965 94,9% 

Cu 
asociate 
civil 

12560 
 
 

32402 
-din care 

1102 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penală 

    44962 30842 
 

14120 965 95,2% 
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Din examinarea datelor de mai sus, ce redau activitatea Judecătoriei Cluj-Napoca în 

anul 2020, prin comparaţie cu activitatea înregistrată de instanţă în anii anteriori, se poate 

observa o scădere semnificativă a volumului de activitate cauzată de particularitatea anului 

supus analizei şi de perioada stării de urgenţă, interval de timp în care au fost înregistrate cu 

predilecţie dosare care au presupus urgenţă. 

În ce priveşte operativitatea de soluţionare a cauzelor, ce decurge din analiza 

comparativă a numărului dosarelor nou înregistrate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, în anul 

2020 (fără luarea în considerare a celor asociate din materie civilă), adică 26248 cauze (din 

care 1287 dosare asociate înregistrate în Secţia Penală) şi numărul dosarelor nou înregistrate 

pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, în anul 2019, de 31507 cauze (din care 1396 dosare 

asociate înregistrate în Secţia Penală), raportat la numărul dosarelor rămase în stoc, la data de 

01 ianuarie 2021, anume 13890 dosare pe rol şi 1318 suspendate şi numărul dosarelor rămase 

în stoc, la data de 01 ianuarie 2020, respectiv 13968 dosare aflate pe rol şi 1322 dosare 

suspendate, se remarcă o creştere a indicelui de operativitate, de la 99,3% la 102,7 %, ceea ce 

denotă faptul că au fost soluţionate în proporţie ridicată şi dosare din stocul precedent.  

Trebuie menţionat că indicele de operativitate este calculat în raport de numărul 

dosarelor nou intrate şi numărul dosarelor soluţionate în decursul unei perioade de un an, prin 

dosare soluţionate înţelegându-se, însă, doar dosarele în care există un document final închis. 

Astfel, pot exista cauze în care soluţia a fost pronunţată, dar, nefiind redactată hotărârea, 

aceste dosare nu sunt contabilizate de programul informatic ca fiind dosare soluţionate, deşi, 

în anumite situaţii, nu a fost depăşit termenul legal de redactare.   

Evoluţia dosarelor nou intrate se poate observa din cele două grafice redate mai jos, 

prin analiză comparativă, cu anii 2018 şi 2019. Este de reţinut faptul că, pe rolul Judecătoriei 

Cluj-Napoca, în anul 2020, s-au aflat un număr total de 40836 dosare de soluţionat, 

înregistrându-se o scădere a volumului de activitate, respectiv cu un număr de 4.885 de 

cauze, faţă de anul 2019, când au existat 45.721 dosare de soluţionat. În fine, se impune a 

nota că, din numărul total de dosare de soluţionat, astfel cum a fost indicat mai sus, un număr 

de 1318 cauze au fost suspendate şi 26.946 cauze au fost soluţionate, aşadar cu aproximativ 

4344 de dosare în minus faţă de anul precedent, cu precizarea că, desigur, în analiza efectuată 

s-a avut în vedere numărul efectiv de dosare, fără luarea în considerare a celor asociate în 

materie civilă şi cu menţiunea legată de modul de contabilizare a dosarelor soluţionate de 

aplicaţia informatică „Statis”.  Se impune totuşi menţionat că această scădere a numărului de 

dosare de soluţionat s-a reflectat pozitiv în activitatea instanţei, în sensul creşterii 

operativităţii faţă de anul precedent de la 99,3% la 102,7%.  
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În ce priveşte stocul de dosare la finalul anului 2020, se impune a fi reţinută cifra de 

13.890 dosare, spre deosebire de stocul la finalul anului 2019, de 14.431 de dosare şi stocul la 
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finalul anului 2018, de 14.010 de dosare. Evoluţia stocului la final de an este redată prin 

graficul ce urmează, prin comparaţie cu anii 2018-2019 şi echivalează cu o scădere a stocului 

de dosare, faţă de anul 2019, de 541 dosare, evoluţie ce poate fi explicată în principal prin 

scăderea volumului de activitate dar şi prin faptul că după încetarea stării de urgenţă, în 

ultimul trimestru al anului, s-a înregistrat un număr semnificativ de dosare, în care nu s-a 

putut stabili în mod obiectiv, până la data de 01.01.2021, primul termen de judecată. 

Stocul de dosare înregistrat la finalul anului 2020 poate fi defalcat, în raport de 

secţiile instanţei, astfel: în materie civilă- 10133 dosare şi în materie penală- 3757 dosare. 
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I. 1. B. Volumul de activitate al fiecărei secţii din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca 

va fi prezentat în cuprinsul tabelelor de mai jos:  

 

SECŢIA CIVILĂ 

 

Din examinarea datelor tabelului, ce redau activitatea secţiei civile a Judecătoriei 

Cluj-Napoca în anul 2020, prin comparaţie cu activitatea înregistrată în cadrul secţiei, în anii 

anteriori, se poate observa tendinţa de scădere uşoară a volumului de activitate al secţiei 

civile, în raport de numărul dosarelor nou intrate pe rolul instanţei, din moment ce numărul 

total de cauze înregistrate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, în anul 2020 a fost de 20.370, 

fără contabilizarea celor asociate, în număr de 1096. 

Referitor la indicele de operativitate în soluţionarea cauzelor, relevat din analiza 

comparativă a numărului dosarelor nou înregistrate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, în anul 

2020, adică 20370 cauze şi numărul dosarelor nou înregistrate pe rolul Judecătoriei Cluj-

Napoca, în anul 2019, respectiv de 23.637 cauze, raportat la numărul dosarelor rămase în 

stoc, la data de 01 ianuarie 2021, de 10133 dosare pe rol şi 1.314 suspendate şi numărul 

dosarelor rămase în stoc la data de 01 ianuarie 2020, şi anume 9.830 dosare aflate pe rol şi 

1248 dosare suspendate, se poate remarca o creştere a indicelui de operativitate, de la 97,5% 

la 99,1%, în contextul în care, a scăzut uşor numărul de dosare nou înregistrate. 

Anul Stoc 
iniţial 

Intrate Volum 
activi-

tate 

Soluţi-
onate 

Stoc final Sus-
pen-
date 

Opera-
tivitate 

 
intrate 

2020 

Fără 
asociate
civil 

9943 20370 30313 20180 10133 1314 99,1% 

Cu 
asociate 
civil 

10069 21466 31535 21324 10211 1318 99,3% 

2019 

Fără 
asociate
civil 

9238 23637 32875 23045 9830 1248 97,5% 

Cu 
asociate 
civil 

9348 24991 34339 24383 9956 1249 97,6% 

2018 

Fără 
asociate
civil 

9484 23294 32778 23705 9073 964 101,8% 

Cu 
asociate 
civil 

9629 24713 34342 25159 9183 964 101,8% 
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Subliniem că în materie civilă creşterea stocului la final de an se justifică prin 

specificul procedurii, în contextul afluxului de cauze din a doua jumătate a anului.  

Creşterea indicelui de operativitate se impune a fi reliefat în contextul în care şi pe 

parcursul anului 2020, secţia civilă s-a confruntat cu o fluctuaţie de personal, din moment ce 

au existat mai multe posturi temporar indisponibilizate, la care se adaugă situaţiile de absenţă 

temporară cauzate de motive medicale generate de situaţia pandemică. Această dinamică a 

personalului a condus la excluderea de la repartizare a acestor completele de judecată 

concomitent cu asigurarea permanenţei pentru şedinţele de judecată stabilite pentru acestea.  

De asemenea au existat eforturi concertate ale judecătorilor secţiei pentru finalizarea 

soluţionării dosarelor aflate pe rol, cu o vechime de peste cinci ani, după cum rezultă din 

situaţia dosarelor de acest gen care s-au aflat, în data de 01.01.2021, în stocul completelor 

secţiei.  

Evoluţia dosarelor nou intrate în cadrul secţiei civile a Judecătoriei Cluj-Napoca se 

poate observa din cele două grafice redate mai jos, prin analiză comparativă, cu anii 2019 şi 

2018. Este de reţinut faptul că, pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, în anul 2020, s-au aflat un 

număr total de 30313 dosare de soluţionat, faţă de anul 2019, când au existat 32.875 dosare 

de rezolvat, aşadar s-a manifestat o scădere, de aproximativ 2.562 dosare de soluţionat. 

În fine, trebuie precizat că, din numărul total de 30313 dosare de soluţionat, un număr 

de 1.314 cauze au fost suspendate şi un număr de 20180 cauze au fost soluţionate. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

2018

2019

Evoluția dosarelor nou intrate

 



 12 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Raport între dosarele de soluționat și dosarele soluționate

 
 Referitor la stocul de dosare la finalul anului 2020, se impune a fi reţinută cifra de 

10133 dosare, spre deosebire de stocul la finalul anului 2019, de 9.830 dosare şi stocul la 

finalul anului 2018, de 9.073 dosare. Evoluţia stocului la final este redată prin graficul ce 

urmează, prin comparaţie cu anii 2018-2019.  
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SECŢIA PENALĂ 

 

Ţinând seama de datele de mai sus, activitatea secţiei penale s-a concretizat, în anul 

2020, la un nivel procentual de 25,76% din volumul de activitate al întregii instanţe (din 

totalul cauzelor înregistrate pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca în anul 2020, de 40136, un 

număr de 10523 dosare au fost cauze penale, din care 1287 dosare asociate), procent mai 

mare decât în anii anteriori, respectiv 24,97 %, în anul 2019 şi 18,34%, în anul 2018.  

 Din examinarea comparativă a tabelului, prin raportare la activitatea înregistrată în 

cadrul secţiei în anii anteriori, se poate observa tendinţa de creştere a volumului de activitate 

al secţiei penale, având în vedere că numărul total de cauze înregistrate pe rolul Judecătoriei 

Cluj-Napoca, luând însă în considerare caracterul cu totul particular al anului analizat. În 

acest sens, trebuie remarcat că, potrivit art. 98 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin art. 1 din HCSM nr. 1375/2015: „În cursul 

procedurii camerei preliminare sau al judecării cauzei de către instanţa de judecată se 

înregistrează ca dosare asociate, de la momentul formulării acestora: a) cererile privind 

luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea măsurilor preventive sau modificarea conţinutului 

acestora, precum şi verificarea periodică a măsurilor preventive; b) cererile privind luarea, 

modificarea sau ridicarea măsurilor asigurătorii; c) cererile referitoare la măsurile de 

siguranţă, iar conform alin. (3) din cadrul aceluiaşi articol, La întocmirea rapoartelor 

statistice privind volumul de activitate al judecătorilor de cameră preliminară şi al 

completelor de judecată, dosarele asociate, înregistrate conform alin. (1) şi (2), vor fi 

Anul Stoc 
iniţial 

Intrate Volum 
activi-

tate 

Soluţi-
onate 

Stoc final Sus-
pen-
date 

Opera-
tivitate 

 
intrate 

2020 
 

-cu dosare 
asociate 

4645 5878 
-din care 

1287 
dosare 

asociate 

10523 6766 3757 4 115,1% 

2019 
 

-cu dosare 
asociate 

4976 7870 
-din care 

1396 
dosare 

asociate 

12846 8245 4601 3 104,8% 

2018 
 

-cu dosare 
asociate 

2931 7689 
-din care 

1102 
dosare 

asociate 

10620 5683 4937 1 73,9% 
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contabilizate ca fiind dosare nou-înregistrate de către programul informatic ECRIS”, aşadar, 

odată cu intrarea în vigoare a regulamentului, dosarele asociate la care s-a făcut referire 

urmează a fi contabilizate în sistemul informatic ca dosare nou - înregistrate.  

 În consecinţă, se observă că, realitate, în 2020 au existat un număr de 4591 cauze 

penale înregistrate, fără dosarele asociate avute în vedere de art. 98 alin. (2) - (3) din 

regulament, prin comparaţie cu anul 2019, când s-au înregistrat 6474 dosare, ceea ce 

semnifică o scădere efectivă de 1883 cauze, justificată primordial prin contextul pandemic, 

Parchetele nesesizând instanţa cu alte dosare înafara celor cu caracter urgent. Se observă că în 

privinţa numărului ridicat de cauze în materie penală se resimt în continuare efectele Deciziei 

Curţii Constituţionale nr. 23/2016, prin care s-au declarat ca neconstituţionale dispoziţiile art. 

318 din C. proc. pen., aşa încât instanţa penală a fost chemată să aprecieze dacă poate fi 

dispusă renunţarea la urmărirea penală. Acest fapt s-a concretizat în activitatea secţiei penale, 

atât în anul 2020 când s-au înregistrat pe rolul instanţei un număr de 2382 dosare având ca 

obiect confirmare renunţare urmărire penală, cât şi în anul 2019, când s-au înregistrat un 

număr de 4.121 de dosare având ca obiect confirmare renunţare urmărire penală, ceea ce 

înseamnă că, din totalul cauzelor penale, fără luarea în considerare a dosarelor asociate, 

ponderea dosarelor cu acest obiect, având o complexitate sensibil mai scăzută, este de 51,88 

%.   

 În fine, trebuie reliefat că, în 2020, numărul de dosare asociate contabilizate statistic 

s-a ridicat la un nivel de 1.287, prin raportare la anul 2019, când au fost înregistrate 1.396 

asemenea dosare, aşadar, în esenţă, volumul de activitate în cadrul secţiei penale a fost 

influenţată şi de cererile soluţionate potrivit art. 98 alin. (2) - (3) din regulament, prin 

constituirea de dosare asociate. 

Se impune a fi subliniat că deşi se observă o scădere a volumului de activitate a avut 

loc o creştere a indicelui de operativitate de la 104,8 % în anul 2019, la 115,1% în anul 2020, 

rezultate care se justifică de măsurile luate de conducerea instanţei în vederea soluţionării cu 

celeritate a acestor cauze. 

Evoluţia dosarelor nou intrate în cadrul secţiei penale a Judecătoriei Cluj-Napoca se 

poate observa din cele două grafice redate mai jos, prin analiză comparativă, cu anii 2018 şi 

2019. Este de reţinut faptul că, pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, în anul 2020, s-au aflat un 

număr total de 10523 dosare de soluţionat. Din numărul total de 10523 dosare de soluţionat,  

patru cauze au fost suspendate şi un număr de 6766 cauze au fost soluţionate. 
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În ce priveşte stocul de dosare la finalul anului 2020, se impune a fi reţinută cifra de 

3757 dosare, spre deosebire de stocul la finalul anului 2019, de 4601 dosare şi stocul la 

finalul anului 2018, de 4937 dosare. Evoluţia stocului la final este redată prin graficul ce 

urmează, prin comparaţie cu anii 2018-2019 şi echivalează cu o scădere semnificativă de 844, 

faţă de anul 2019.  
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I.2. Încărcătura pe judecător şi pe scheme 

Datele statistice privind încărcătura fiecărui judecător din cadrul Judecătoriei Cluj-

Napoca, în perioada 01 ianuarie 2020-31 decembrie 2020, au fost sintetizate în cuprinsul 

tabelelor ce urmează, prin raportare la volumul cauzelor ce trebuiau soluţionate (aflate în stoc 

la data de 31 decembrie 2019 la care se adaugă cele repartizate în cursul anului 2020), 

precum şi prin raportare la dosarele nou intrate. 

 

Încărcătura fiecărui judecător din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, prin raportare la 

totalul cauzelor ce trebuiau soluţionate 

 

Denumire 
Secţie 

Nr. 
judecători 

Schemă 

Nr. 
judecători 
prezenţi 

Volum cauze 
de soluţionat 
(Stoc iniţial + 

intrate) 

Încărcătură 
 pe schemă 

Încărcătură 
efectivă pe 
judecători 
prezenţi 

 
Civil 

 
35 32,8 30313 866 924,2 

 
Penal 

 
10 10,3 10523 1052,3 1021,7 

 
Total 

instanţă 
 

45 42 40836 907,5 972,3 
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Încărcătura fiecărui judecător din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, prin raportare la 

număr dosare intrate 

Denumire 
Secţie 

 Nr. 
judecători 

schemă 

Nr. 
judecători 
prezenţi 

Nr. dosare 
intrate 

 

Încărcătură 
 pe schemă 

Încărcătură 
efectivă pe 
judecători 
prezenţi 

 
Civil 

 
35 32,8 20370 582 621 

 
Penal 

 
10 10,3 5878 587,8 570,7 

 
Total 

instanţă 
 

45 42 26248 583,3 625 

 

Din examinarea datelor înscrise în tabelele ce redau încărcătura pe judecător se poate 

observa că, în materie civilă, în anul 2020, încărcătura pe judecător a fost, în medie, de 924 

dosare de soluţionat, spre deosebire de anul 2019, când a fost atinsă o încărcătură efectivă de 

1053 dosare şi de anul 2018 cu o încărcătură de 1.096,3 de dosare.  

În materie penală, în anul 2020, încărcătura pe judecător a fost, în medie, de 1.021,7 

dosare de soluţionat, spre deosebire de anul 2019, când a fost atinsă o încărcătură efectivă de 

1.476,6 dosare.  

Aşadar deşi se poate observa o scădere a volumului de activitate, încărcătura efectivă 

pe judecător atât în secţia civilă cât şi în secţia penală a rămas în continuare una ridicată, 

peste media pe ţară.  

 
Încărcătura dosare judecător 

-Componenta – COMPLEXITATE- 
 

În anul 2020 

Denumire 
Secţie 

Stoc iniţial 
 
 

(pct. 
complexitate) 

Intrate 
 
 

(pct. 
complexitate) 

Volum 
activitate 

(stoc iniţial + 
intrate) 

(pct. complexitate) 

Nr. 
judecători 
prezenţi 

Încărcătură  raportată la 
Intrate 

 
(pct. 

complexitate) 

Volum 
activitate 

(pct. 
complexitate) 

 
Civil 

75979 82771 158750 32,8 2523,5 4839,9 
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Penal 

 
29959 38141 68100 10,3 3703,0 6611,7 

 
Total 

instanţă 
 

105938 120912 226850 42,0 2878,9 5401,2 

 

 
Încărcătura dosare judecător 

-Componenta – COMPLEXITATE- 
 

În anul 2019 

Denumire 
Secţie 

Stoc iniţial 
 
 

(pct. 
complexitate) 

Intrate 
 
 

(pct. 
complexitate) 

Volum 
activitate 

(stoc iniţial + 
intrate) 

(pct. complexitate) 

Nr. 
judecători 
prezenţi 

Încărcătură  raportată la 
Intrate 

 
(pct. 

complexitate) 

Volum 
activitate 

(pct. 
complexitate) 

 
Civil 

 
71199 94590 165789 31,2 3031,7 5313,8 

 
Penal 

 
31621 48857 80478 8,7 5615,7 9250,3 

 
Total 

instanţă 
 

102820 143447 246267 39,8 3604,2 6187,6 

 

 
Încărcătura dosare judecător 

-Componenta – COMPLEXITATE- 
 

În anul 2018 

Denumire 
Secţie 

Stoc iniţial 
 
 

(pct. 
complexitate) 

Intrate 
 
 

(pct. 
complexitate) 

Volum 
activitate 

(stoc iniţial + 
intrate) 

(pct. complexitate) 

Nr. 
judecători 
prezenţi 

Încărcătură  raportată la 
Intrate 

 
(pct. 

complexitate) 

Volum 
activitate 

(pct. 
complexitate) 

 
Civil 

 
70791 92074 162865 29,9 3079,4 5447,0 
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Penal 

 
22403 46329 68732 8,1 5719,6 8485,4 

 
Total 

instanţă 
 
 

93194 138403 231597 37,9 3651,8 6110,7 

 
 

   
Analiza datelor din aceste tabele reflectă şi susţin cele expuse anterior în legătură cu 

menţinerea unui nivel ridicat de complexitate a cauzelor înregistrate pe rolul Judecătoriei 

Cluj-Napoca în anul 2020. 

I.3. Indicatori de eficienţă 

 

În acord cu Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, prin care s-a aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa 

activităţii instanţelor, constituit la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, expunem, în 

cele ce urmează, datele relevante ce se desprind din rapoartele întocmite în legătură cu 

eficienţa activităţii Judecătoriei Cluj-Napoca. 

 

I.3.1. Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei 

 

Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii 

instanţelor sunt următorii: 

a) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea), calculată exclusiv în raport de 

dosarele nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de 

referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat 

procentual; 

b) Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi de 

1 an şi 6 luni pentru celelalte instanţe; 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate în 

termen de mai puţin de un an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor 

soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; 
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d) Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul 

procesual fond şi mai puţin pentru curţile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs 

între data înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final. 

e) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective de 

redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final hotărâre. 

 

În continuare, se va releva rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a 

activităţii instanţei în perioada analizată, astfel cum acesta reiese din aplicaţia STATIS, 

anume:  

 

 

Din graficul de mai sus rezultă că instanţa se încadrează în gradul general de 

performanţă eficient, păstrându-se, astfel, linia de performanţă din anul anterior, chiar dacă s-

a produs o modificare cu privire la unii dintre indicatori, după cum se va putea observa în 

contextul analizei fiecăruia dintre aceştia. 

 

a) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea), calculată exclusiv în raport de 

dosarele nou intrate 

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 26.248 dosare nou intrate şi 

un număr de 26.946 dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul Eficient 

potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători. 
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 Aşadar, în anul 2020, eficienţa instanţei a fost de 102,7%, în creştere faţă de anul 

2019 când a fost de 99,3%, astfel Judecătoria Cluj-Napoca se încadrează în gradul de 

performanţă superior de la satisfăcător la eficient.  

 

Rata de soluţionare a dosarelor - analiza pe secţiile instanţei 

  

 

 

Eficiența instanței în anul 2020 a fost de 102,7%, ceea ce înseamnă că s-au soluționat 

mai multe dosare decât au intrat cu 2,7%.  Având în vedere faptul că eficienţa a fost peste 100 

%, Judecătoria Cluj-Napoca se încadrează în gradul de performanţă ”Eficient”.  

Secția civilă se încadrează în gradul  de eficiență "satisfăcător" pe două din cele trei 

materii şi anume, în materia judiciară - civil, valoarea indicatorului fiind de 98,7%,  şi 

materia judiciară - minori şi familie, având valoarea indicatorului de 93,1%, în timp ce în 

materia judiciară-litigii cu profesioniştii valoarea indicatorului fiind de 125,6% încadrându-se 

în  gradul  de eficiență "foarte eficient". Per ansamblu aşa cum s-a menţionat mai sus, gradul 

de eficienţă al secţiei rămâne satisfăcător cu o valoare de 99,1%, sensibil aproape de pragul 

superior de eficienţă.  
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Secţia penală s-a încadrat în gradul de eficienţă "foarte eficient", având un coeficient 

de 115,1%. 

Aşa cum se poate deduce din graficul de mai sus, există o diferenţă între cele două 

secţii ale instanţei, în ce priveşte operativitatea în soluţionarea cauzelor, în sensul că aceasta 

se situează la un nivel de 99,1% pentru secţia civilă, respectiv indicatorul satisfăcător, în 

timp ce, referitor la secţia penală, indicatorul este foarte eficient, rata de soluţionare fiind de 

115,1%. 

 

Rata de soluţionare a dosarelor - analiza pe materiile juridice 

 

 

b) Stocul de dosare 

  La data de referinţă 31 decembrie 2020, din totalul de 13.890 dosare aflate în stoc un 

număr de 1.924 dosare, reprezentând un procent de 13,9% sunt mai vechi de 1 an şi 5 luni. 

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul „Satisfăcător", 

potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători. 
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Analiza pe secţiile instanţei 

 

 

 

 Aşa cum se poate observa din cele de mai sus, secţia civilă se încadrează la 

indicatorul de eficienţă „Satisfăcător” cu o valoare a indicatorului de 11,7%, respectiv, secţia 

penală se încadrează la indicatorul de eficienţă „Ineficient” cu o valoare a indicatorului de 

19,6%. 

În ceea ce privește indicatorul stoc de dosare, în perioada de referință Judecătoria Cluj-

Napoca s-a încadrat în gradul „Satisfăcător", cauzat de situația stării de urgență care a dus la 

suspendarea dosarelor aflate pe rolul instanței pentru o perioadă de 2 luni, timp în care 

activitatea de înregistrare a cererilor de chemare în judecată a continuat fără întreruperi, ceea 

ce a generat un stoc crescut. 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 26.946 dosare soluţionate un număr de 23.302 

dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un 

procent de 86,5%. 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „Foarte eficient", 

potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători. 
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Analiza pe secţiile instanţei 

 

 
 
 

 
 Raportat la cele ce decurg din tabelul de mai sus, atât secţia civilă s-a încadrat la 

indicatorul foarte eficient valoarea indicatorului de eficiență fiind de 91,6%, iar secția penală 

s-a încadrat la indicatorul eficient cu o valoare a indicatorului de eficiență de 71,2%. 

d)  Durata medie de soluţionare 

  Durata medie de soluţionare în materiile non penal1 a fost de 4,5 luni, instanţa 

încadrându-se în gradul „Foarte eficient". 

                                                 
1 La judecătorii, durata medie de soluţionare este dată de media aritmetică a duratei de soluţionare în materiile civil şi minori şi familie, tar la 
tribunale este determinată de media aritmetică a duratei de soluţionare în materiile civil, contencios administrativ şi fiscal, litigii de muncă şi 
insolvenţă. 
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În penal, această durată a fost de 8,1 luni, instanţa încadrându-se în gradul 

„Satisfăcător". 

 

 
 

Analiza Secție în Instanță 
 

 

 

Eficienţa instanţei în anul 2020 în materiile non-penale este de 4,5 luni, ceea ce 

înseamnă că secția civilă se încadrează în gradul de performanţă ”Foarte eficient”. După cum 

se va observa, în urma analizării acestui indicator pe materii, încadrarea instanţei în gradul de 

performanţă ”eficient” este cauzat de secția penală, pe rolul căreia începând cu finele anului 

2017 şi până în prezent au fost înregistrate un număr foarte mare de dosare având ca obiect 

confirmare renunțare la judecată, dosare ce au fost repartizate de sistemul informatic până la 

sfârșitul lunii mai a anului 2021, ceea ce a dus la creșterea acestui indicator.  
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e)  Redactările peste termenul legal 

În perioada de referinţă, din totalul de 13.307 dosare soluţionate, un număr de 5.663 

dosare au fost redactate peste termen, determinând încadrarea instanţei în gradul 

„Ineficient", cu menţiunea că media zilelor de depăşire a termenului de redactare a fost de 

84,1 zile, însă termenul mediu de redactare a fost de 31,1 zile. 

 

   
Hotărâri redactate peste termenul legal - analiza pe materii juridice 

 

 
 

 
 

 După cum relevă datele cuprinse în imaginea de mai sus, în materie civilă, termenul 

mediu de redactare a fost de 31,4 zile, în ce priveşte cauzele cu minori şi de familie acesta 

fiind de 29,1 zile, însă, referitor la materia litigiilor cu profesioniştii, s-a situat la 32,0 zile.  

În materie penală, se constată că termenul mediu de redactare a fost de 30,6 zile. 

 
 



 27 

Hotărâri redactate peste termenul legal - analiza pe tip document 
 

 
 
 

 
I.3.2. Analiza internă a rezultatelor instanţei în perioada de referinţă. Cauze, 

factori şi elemente ce au determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă 

 

Raportat la aspectele evidenţiate, se poate totuşi concluziona că, dincolo de o 

modificare în legătură cu unii dintre indicatorii de eficienţă, în ansamblu, instanţa se menţine, 

la fel ca în anul precedent, la gradul general de performanţă eficient, în contextul unor posturi 

de judecător temporar indisponibilizate, contextul pandemic precum şi înregistrarea unui 

număr sporit de cauze în ultimul trimestru al anului în analiză. 

De asemenea, nu poate fi omis faptul că, fără dubiu, dezvoltarea carierei profesionale 

a rămas un deziderat al fiecărui judecător, ţinând, în ultimă instanţă, de pregătirea şi 

perfecţionarea profesională continuă, ce a fost concretizată prin participarea, în luna 

noiembrie, a unui număr mare de judecători la concursul de promovare octombrie –noiembrie 

2020. Astfel, în pofida necesităţii alocării unui timp adecvat pentru pregătirea individuală în 

vederea participării la concurs, rezultatele obţinute fiind notabile, totuşi, aceasta nu a impietat 

asupra activităţii desfăşurate şi menţinerea în acelaşi grad de performaţă eficient.       
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Mai întâi, trebuie menţionat că, faţă de anul 2019, se observă o creştere sensibilă a 

ratei de soluţionare a dosarelor de 99,3% la 102,7%, ceea ce a determinat modificarea 

indicatorului instanţei la acest capitol, din „satisfăcător” în „eficient”. 

Relativ la rata de soluţionare a dosarelor în cadrul secţiei civile, au existat anumite 

motive obiective şi concrete care au condus, corelat, la situarea indicelui de eficienţă la acest 

parametru, respectiv existenţa unor posturi temporar indisponibilizate sau vacante pentru o 

anumită perioadă de timp, ca urmare a survenirii unor situaţii excepţionale precum delegarea, 

concediul de maternitate urmat de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 

ani, care au impus şi adoptarea unor măsuri constând în excluderea de la repartizare, alături 

de desfiinţarea unor complete şi repartizarea cronologică şi ciclică a dosarelor, contextul 

pandemic ce a determinat şi o relativă temporizare a duratei de soluţionare.  

În fine, se poate constata că, în ultima perioadă anului 2020, a existat un număr 

important de dosare nou intrate, care, în mod firesc, nu au putut fi soluţionate până la 

01.01.2021, ţinând seama de necesitatea parcurgerii procedurii prealabile primului termen sau 

a camerei preliminare. 

 În al doilea rând, relativ la stocul de dosare de la sfârşitul anului 2020, acesta se situa 

la un nivel total de 13.890 raportat la cel din anul precedent, de 14.431, ceea ce denotă o 

creştere a acestui indicator, fiind însă păstrată încadrarea de eficient. 

 În al treilea rând, în mod similar anului 2019, în 2020 s-a păstrat gradul de foarte 

eficient în ceea ce priveşte ponderea dosarelor închise. 

 În al patrulea rând, trebuie menţionat că, sub aspectul duratei medii de soluţionare a 

dosarelor, aceasta este în continuare unul adecvat în cadrul secţiei civile de 4,5 luni, acesta 

plasând secţia la gradul foarte eficient. În ce priveşte activitatea din cadrul secţiei penale, 

durata medie de soluţionare a fost de 8,1 luni, ceea ce a determinat situarea la gradul de 

satisfăcător al secţiei.   

 În al cincilea rând, în ce priveşte termenul de redactare, în anul 2020 au existat 

întârzieri atât în materie civilă, cât şi în materie penală, ceea ce a condus la calificarea 

ineficient, atât pentru secţia civilă, cât şi pentru secţia penală. Relativ la factorii care au putut 

cauza aceste întârzieri, facem referire la aspectul că, într-adevăr, există anumite complete 

care au întâmpinat unele dificultăţi în respectarea termenului stabilit de lege în vederea 

redactării hotărârilor. Astfel, spre exemplu, spre finele anului 2020, din cei 32 de judecători 

care funcţionau, efectiv, în cadrul secţiei civile, un număr de 26 de judecători înregistrau 

unele întârzieri la redactare, iar în ce priveşte secţia penală, majoritatea judecătorilor au 

înregistrat întârzieri.  
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Trebuie subliniat că depăşirea termenului de redactare în ce priveşte documentele de 

tip încheiere măsuri preventive poate fi explicată prin exercitarea atribuţiilor de judecător de 

drepturi şi libertăţi, săptămânal, de către un singur judecător al secţiei penale, potrivit 

planificării întocmite, în acelaşi timp acesta asigurând şi activitatea specifică de judecată în 

fond şi în camera preliminară, cu privire la completul său, însă, cu toate acestea, s-a 

înregistrat o îmbunătăţire a gradului de eficienţă cu referire la acest document.  

Trecând la materia civilă, în situaţia litigiilor cu profesioniştii, întârzierile în redactare 

pot fi generate de aspectul că, în sistemul informatic Ecris, acestui câmp îi sunt asociate o 

gamă largă de cauze, de la cele cu o complexitate redusă, precum ordonanţa de plată, la unele 

cu o complexitate ridicată, dintre care amintim acţiunea în revendicare, acţiunea oblică sau 

pauliană, respectiv acţiunea în anulare, maplraxis. Astfel, în categoria litigiilor cu 

profesioniştii au fost înregistrate toate dosarele având ca obiect anulare act - constatare 

clauze abuzive, cauze ce prezintă o dificultate sporită, dată de necesitatea analizării, în 

concret, a petitelor formulate în legătură cu numeroase stipulaţii contractuale, din prisma 

corelării dreptului naţional cu cel european, a jurisprudenţei Curţii de la Luxembourg, precum 

şi a practicii instanţei supreme, coroborat cu absenţa unui cadru legislativ care să traseze, 

coerent, consecinţele constatării caracterului abuziv al unor clauze din contractele de credit, 

la care s-au adăugat şi cauzele soluţionate în baza Legii nr. 77/2016, cu luarea în considerare 

a deciziilor Curţii Constituţionale în materie, ce au făcut necesară examinarea condiţiilor pe 

care le presupune impreviziunea în contractele de credit.  

În fine, este important de remarcat faptul că evidenţa programului Statis nu are în 

vedere, pentru stabilirea gradului de eficienţă al instanţei, din perspectiva situaţiei hotărârilor 

redactate peste termenul legal, toate documentele de soluţionare a cauzelor înregistrate pe 

rolul Judecătoriei Cluj-Napoca. Astfel, la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca se utilizează şi 

alte tipuri de documente pentru evidenţierea soluţiilor pronunţate asupra cauzelor, spre 

exemplu, încheiere de executare silită, încheiere finală cameră de consiliu, încheiere finală 

dezinvestire şi, în condiţiile în care aceste documente sunt întocmite pentru soluţionarea unor 

cauze urgente, având ca obiect încuviinţare executare silită, suspendare provizorie a 

executării silite, reexaminare taxă judiciară de timbru, reexaminare amendă judiciară, 

restituire taxă judiciară de timbru, reexaminarea cerere de acordare ajutor public judiciar, 

sechestru asigurător, sechestru judiciar, poprire asigurătorie, or probabilitatea existenţei 

unor întârzieri la redactarea unor asemenea hotărâri este foarte redusă. Prin urmare, 

aprecierea eficienţei activităţii Judecătoriei Cluj-Napoca, în anul 2020, din prisma 

indicatorilor de eficienţă vizând situaţia hotărârilor redactate peste termenul legal, înregistraţi 
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în programul Statis, trebuie privită cu rezerve, întrucât, raportându-se doar la anumite 

documente, utilizate pentru soluţionarea unor cauze mai complexe, nu este de natură a 

reflecta situaţia reală a activităţii judecătorilor în domeniul redactării hotărârilor. 

 

I.4 Indicii de atacabilitate şi desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti şi indicii de desfiinţare a hotărârilor 

judecătoreşti se află în strânsă legătură şi implică o analiză comună, spre formularea unei 

concluzii unitare.   

Similar anului precedent, şi în perioada ce face obiectul raportului: 01 ianuarie 2020 – 

31 decembrie 2020, magistraţii Judecătoriei Cluj-Napoca au dovedit o reală preocupare 

pentru soluţionarea cauzelor, prin aplicarea corectă a prevederilor legale, respectarea 

jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, interpretarea justă a 

actelor normative şi analiza temeinică a probaţiunii administrate în cauzele cu privire la care 

au desfăşurat activitate de judecată, pentru respectarea garanţiilor unui proces echitabil, 

inclusiv sub aspectul duratei rezonabile a procedurii judiciare. 

Este de amintit şi faptul că, pentru creșterea calității actului de justiție și, totodată, 

pentru unificarea practicii judiciare, judecătorii instanţei au manifestat interes pentru 

şedinţele de învăţământ profesional organizate în cadrul fiecărei secţii, în vederea cunoaşterii 

practicii judiciare, atât a propriei instanţe, cât şi a instanţei ierarhic superioare. 

Rigoarea respectării disciplinei profesionale a magistraţilor Judecătoriei Cluj-Napoca 

s-a reflectat în numărul mare de soluţii ce nu au fost contestate, prin promovarea uneia din 

căile de atac prevăzute de lege, în condiţiile în care, în anul 2020, a fost formulată calea de 

atac a apelului şi/sau recursului într-un număr de 4584 hotărâri, din numărul total de 26946 

hotărâri pronunţate de Judecătoria Cluj-Napoca. Din numărul hotărârilor atacate, au fost 

anulate sau modificate de instanţele de control judiciar doar 1.024 hotărâri judecătoreşti, 

astfel că procentul general de desfiinţare, în anul 2020, a fost de 3,8%, valoare ce indică o 

creştere nesmnificativă faţă de anul 2019, când indicele de casare a înregistrat un procent de 

3,75%. 

Cât timp, la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca, au fost pronunţate, în anul 2020, 26946 

hotărâri şi au fost contestate, prin promovarea apelului / recursului, un număr de 4584 

hotărâri, ponderea atacabilităţii cuantificându-se, la nivel procentual, prin cifra de 17,01%, 
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care ilustrează o tendinţă de menţinere a ponderii atacabilităţii, dat fiind că cea din anul 2019 

a fost de 16,29%, tendinţa de menţinere a indicelui de atacabilitate fiind rezultatul eforturilor 

depuse de judecătorii secţiei pentru creşterea calităţii actului de justiţie şi, implicit, a 

încrederii cetăţenilor în justiţie.     

Situaţia hotărârilor atacate din totalul de hotărâri pronunţate de către Judecătoria Cluj-

Napoca, în anul 2020, precum şi indicele de anulare sau modificare, este redat prin tabelul şi 

graficul ce urmează, prin analiză comparativă cu anii 2018-2019, putându-se constata măsura 

în care a evoluat indicele de desfiinţare, atât în materie civilă, cât şi în materie penală.  

Numărul de hotărâri modificate sau anulate în căile de atac, este unul relativ constant, 

cu o tendinţa de scădere, respectiv de 1024 în anul 2020 fata de 1174 în anul 2019. 

În materie civilă ponderea atacabilităţii este de 17,84% cu un indice de casare de 

4.27%, în scădere faţă de anul 2019 când ponderea atacabilităţii a fost de 18,18% şi indice de 

casare de 4,47%.  

În acelaşi context, trebuie remarcat că, în materie penală, 162 de hotărâri au fost 

modificate sau desfiinţate, din cele 983 cu privire la care s-a exercitat calea de atac, 

comparativ cu anul 2019, când a existat un număr de 142 hotărâri schimbate sau anulate, din 

cele 908 atacate, ceea ce presupune o creştere nesemnificativă a indicelui de casare. 

 

AN 
DOSARE 

SOLUŢIONATE 

NR. HOT. 

ATACATE 

PONDEREA 

ATACABILI

TĂŢII % 

NR. HOT. 

DESFIINŢATE 

SAU 

MODIFICATE 

ÎN CĂILE DE 

ATAC 

INDICE DE 

DESFIINŢARE 

% 

2020 26.946 4.584 17,01% 1.024 3,80% 

2019 31.290 5.099 16,29% 1.174 3,75% 

2018 29.388 4.881 16,60% 1.005 3,41% 
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Dinamica indicelui de desfiinţare 

Se observă o menţinere a indicelui de desfiinţare/modificare a hotărârilor pronunţate 

de Judecătoria Cluj-Napoca în anul 2020 faţă de anii precedenţi.. 

De asemenea, cauze ale indicelui de desfiinţare uşor ridicat înregistrat în anul 2020 în 

cadrul secţiei penale se identifică şi în raport de modalitatea de individualizare realizată de 

instanţa de control judiciar pentru aplicarea pedepsei penale sau de modalitatea de executare 

a pedepsei penale; modalitatea de apreciere a întrunirii/neîntrunirii elementelor constitutive 

ale infracţiunii prin raportare la probatoriul administrat în dosar, realizată de instanţa de 

control judiciar. Concluzionând, se poate statua că, în anul 2020, în cadrul Judecătoriei Cluj-

Napoca s-a manifestat, sub acest aspect, o tendinţă pozitivă, cât timp indicii de atacabilitate 

au înregistrat o tendinţă de menţinere.  
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CAPITOLUL II –  DATE STATISTICE PRIVIND RESURSELE UMANE 
LA NIVELUL INSTANȚEI 

 

II.1 Situația posturilor prevăzute în statul de funcții 

Situaţia posturilor prevăzute în statul de funcţii şi de personal şi ocupate la data de 31 

decembrie 2020 la Judecătoria Cluj-Napoca este prezentată în tabelul de mai jos: 

 

Nr 

crt 
Instanţa 

Judecători Personal auxiliar 

Pers. 

contract

ual 

Funcţ. 

publici 

Total 
Ocu- 

pate 

To

tal 

Ocu-

pate 

Tota

l 

Ocu- 

pate 

Tot

al 

Ocu-

pate 

1 

Judecătoria 

Cluj-Napoca la 

data de 01.01.2020 

48 

Din care 3 în baza 

art.134 ind.1 din 

Legea 

nr.304/2004 

48 68 68  - -  -  - 

2 

Judecătoria 

Cluj-Napoca la 

data de 31.12.2020 

48 

Din care 3 în baza 

art.134 ind.1 din 

Legea 

nr.304/2004 

48 71 67     

  

TOTAL 

31.12.2019 48 48 71 67 - - - - 

 

În anul 2020 în statul de funcţii al Judecătoriei Cluj-Napoca au fost cuprinse 48 de 

posturi de judecători, din care 3 posturi sunt acordate în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea 

nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Postul de vicepreședinte este ocupat de către domnul Focșan Claudiu Raul, judecător 

cu grad profesional de tribunal, în urma valorizării concursului desfășurat în perioada aprilie 

– iulie 2020. Domnul judecător Focșan Claudiu Raul este numit vicepreședinte la Judecătoria 

Cluj-Napoca pentru o perioadă de trei ani, începând cu data de 21.08.2020, conform Hotărârii 

Secției pentru Judecători a CSM numărul 1037/20.08.2020 prin ordinul MJ numărul 

6794/C/18.11.2020. 
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Fluctuația posturilor de judecători pe secții la nivelul Judecătoriei Cluj-Napoca pe 

parcursul anului 2020 a fost următoarea: 

În cadrul Secției Civile sunt repartizati un număr de 38 de judecători.  

Începând cu data de 01 ianuarie 2020 la Secția civilă s-au transferat cinci judecători, 

după cum urmează: 

Doamna Chifor Vlas Delia Maria, judecător delegat de la Judecătoria Dej la 

Judecătoria Cluj – Napoca, s-a transferat la Judecătoria Cluj - Napoca începând cu data de 

01.01.2020, conform Hotărârii Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii numărul 1774/21.11.2019. 

Doamna judecător Cîrlănaru China Raluca Ioana s-a transferat de la Judecătoria 

Gherla la Judecătoria Cluj - Napoca începând cu data de 01.01.2020, conform Hotărârii 

Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numărul 1775/21.11.2019. 

Doamna judecător Ungurean Andreea Elisabeta s-a transferat de la Judecătoria Gherla 

la Judecătoria Cluj - Napoca începând cu data de 01.01.2020, conform Hotărârii Secției 

pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numărul 1777/21.11.2019. 

Doamna judecător Pantelimon Lenuța Teluța s-a transferat de la Judecătoria Turda la 

Judecătoria Cluj - Napoca începând cu data de 01.01.2020, conform Hotărârii Secției pentru 

Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numărul 1779/21.11.2019. 

Doamna Moga Anamaria Mihaela, judecător cu grad profesional de tribunal, s-a 

transferat de la Judecătoria Alba Iulia la Judecătoria Cluj - Napoca începând cu data de 

01.01.2020, conform Hotărârii Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii numărul 1918/26.11.2019. 

Începând cu data de 01 iunie 2020, doamna Cazan Dumitriela Rodica, judecător cu 

grad profesional de tribunal promovează în funcție și se transferă la Tribunalul Cluj, conform 

Hotărârii Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numărul 

324/24.03.2020. De asemenea doamna Nicoară Monica Corina, judecător cu grad profesional 

de tribunal promovează în funcție și se transferă la Tribunalul Cluj, conform Hotărârii Secției 

pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numărul 325/24.03.2020. 

Doamna judecător Pop Șoimița-Bianca, vicepreședinte al Judecătoriei Cluj-Napoca 

până la data de 15.07.2020, după încetarea mandatului continuă activitatea la Tribunalul Cluj, 

conform Hotărârii Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numărul 

47/16.01.2020.  

Postul rămas vacant prin transferul doamnei judecător Cazan Dumitriela este ocupat 

prin transfer de la Judecătoria Dej la Judecătoria Cluj – Napoca de către doamna judecător 
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Cărpinean Cristina Camelia, începând cu data de 01.06.2020, conform Hotărârii Secției 

pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numărul 646/09.04.2020. 

Postul rămas vacant prin transferul doamnei judecător Nicoară Monica Corina este 

ocupat prin numire de către doamna judecător Boteanu Teona Gabriela, începând cu data de 

12.10.2020, conform Hotărârii Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii numărul 1125/24.09.2020 prin Decret Prezidențial numărul 611/09.10.2020. 

De asemenea, începând cu data de 12.10.2020 doamna judecător Măieț Alexandra 

Corina Victoria este numită judecător la Judecătoria Cluj – Napoca Secția Civilă, conform 

Hotărârii Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numărul 

4635/06.11.2020 prin Decret Prezidențial numărul 616/09.10.2020. 

Pe parcursul anului 2020, 4 doamne judecător și-au reluat activitatea suspendată inițial 

la cerere pentru acordarea concediului de creștere a copilului în vârstă de până la 2 ani, 

respectiv: 

 Doamna judecător Chirilă Cosmina, începând cu data de 01.02.2020. conform 

deciziei Curții de Apel Cluj numărul 16/22.01.2020 

 Doamna judecător Marc Ionela Anca, începând cu data de 27.03.2020. 

conform deciziei Curții de Apel Cluj numărul 35/07.02.2020 

 Doamna judecător Fadei Iulia, începând cu data de 01.04.2020. conform 

deciziei Curții de Apel Cluj numărul 56/26.02.2020 

 Doamna judecător Velniciuc Ciuparcă Iuliana Cristina, începând cu data de 

11.06.2020, conform deciziei Curții de Apel Cluj numărul 165/10.06.2020. 

La sfârșitul anului 2020 în cadrul instanţei existau un număr de 5 judecători aveau 

raportul de muncă suspendat, la cerere, pentru acordarea concediului de creșterea și îngrijirea 

copilului, respectiv doamna judecător Cîrlănaru China Raluca Ioana, doamna judecător 

Pușcașu Anca Emanuela, doamna judecător Ungurean Andreea Elisabeta, Roșu Dana 

Gabriela şi doamna judecător Tiliciu Codruţa.  

Începând cu data de 07.02.2020, au obținut gradul profesional de tribunal următorii 

judecători declarați admiși la promovarea pe loc în grad profesional imediat superior: 

 Mărginean Matei Jeni Simona, conform Ordinului numărul 

1844/C/13.05.2020 

 Crișan Călina Maria, conform Ordinului 1913/C/15.05.2020 

 Moș Anamaria Luminița, conform Ordinului 1918/C/15.05.2020 
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La nivelul Secției Penale și-au desfășurat activitatea un număr de 10 judecători.  

Postul rămas vacant la sfârșitul anului 2019 s-a ocupat începând cu data de 

01.01.2020, de către doamna Ciobanu Andreea Lorena, numită judecător stagiar la 

Judecătoria Cluj – Napoca Secția Penală, conform Hotărârii Secției pentru Judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii numărul 2102/19.12.2019. 

Doamna judecător Badea Cristina continuă activitatea la Secția Penală a Tribunalului 

Cluj prin prelungirea delegării, conform deciziilor emise de Curtea de Apel Cluj numărul 

25/30.01.2020 și 207/01.06.2020. 

În ceea ce priveşte schema personalului auxiliar de specialitate și a personalului conex 

cu care Judecătoria Cluj-Napoca și-a desfășurat activitatea în cursul anului 2020 putem 

spune că aceasta avea următoarea structură: 

- 56 posturi de grefieri de ședință, 

- 1 post de grefier statistician, 

- 7 posturi de grefieri arhivari, 

- 1 post de agent procedural, 

- 3 posturi de aprozi. 

 Datorită creșterii constante a volumului de activitate al Judecătoriei Cluj-Napoca și în 

decursul anului 2020 ca măsuri de echilibrare a volumului de activitate ce revine fiecărei 

categorii de personal în parte și în vederea asigurării unui management eficient al resurselor 

umane a fost delegat la această instanţă pe tot parcursul anului 2020, doamna Oltean Dalia 

grefier la Judecătoria Dej, continuă detașarea la Judecătoria Cluj-Napoca, conform deciziei 

Curţii de Apel Cluj numărul 38/11.02.2020. 

 Domnului grefier Mureșan Emil îi încetează raportul de muncă prin pensie de 

invaliditate gradul II, începând cu data de 08.04.2020, conform deciziei Curţii de Apel Cluj 

nr.92/09.04.2020. 

Doamnei grefier Lehene Adela Gabriela îi încetează activitatea și raportul de muncă 

începând cu data de 23.06.2020, conform deciziei Curţii de Apel Cluj nr.147/29.05.2020. 

Doamna grefier Marc Ana Mihaela este detașată la Judecătoria Huedin pe o perioadă 

de 1 an începând cu data de 07.09.2020, conform deciziei Curţii de Apel Cluj 

nr.275/03.09.2020, însă ulterior, începând cu data de 15 septembrie 2020 este transferată la 

cerere, la Judecătoria Huedin conform deciziei Curţii de Apel Cluj nr.289/10.09.2020. 

Doamna grefier Mihăilă Mădălina este numită pe perioadă nedeterminată în funcția de 

grefier cu studii medii, treaptă debutant, începând cu data de 27.04.2020, conform deciziei 

emisă de Curţii de Apel Cluj 99/27.04.2020. 
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Doamna grefier Petean Ana își reia activitatea suspendată pentru concediu de 

incapacitate temporară de muncă începând cu data de 05. 06.2020, conform deciziei Curţii de 

Apel Cluj 171/15.06.2020. 

Doamna Oltean Cora Maria își reia activitatea suspendată pentru acordarea 

concediului de creștere copil începând cu data de 14.08.2020, conform deciziei Curţii de Apel 

Cluj 203/25.06.2020. 

Doamna grefier Cosma Ana Cătălina este numită pe perioadă determinată începând cu 

data de 01.01.2020 pe postul temporar vacant al doamnei Stoica Alina Gabriela, iar începând 

cu data de 08.07.2020 este numită pe perioadă nedeterminată în funcția de grefier cu studii 

superioare juridice gradul II, conform deciziei emisă de Curţii de Apel Cluj 229/08.07.2020. 

Doamnei grefier Stoica Ioana Maria i se aprobă suspendarea activității pentru 

acordarea concediului de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 

16.04.2020, conform deciziei emisă de Curţii de Apel Cluj 82/23.03.2020. De asemenea, 

doamna grefier Fola Mădălina Iulia beneficiază de suspendarea activității pentru acordarea 

concediului de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani, începând cu data de 

17.11.2020, conform deciziei emisă de Curţii de Apel Cluj 366/04.11.2020. Doamnei grefier 

arhivar Rusu Ana Camelia i se aprobă suspendarea activității pentru acordarea concediului de 

creștere a copilului cu handicap mediu ce necesită protecție specială până la data de 

08.01.2021, conform deciziei emisă de Curţii de Apel Cluj 240/15.07.2020. 

  Doamna grefier Sala Veronica este numită pe perioadă determinată pe postul 

temporar vacant al doamnei Oltean Cora Maria în perioada 01.04.2020 – 14.06.2020, ulterior 

pe postul temporar vacant al doamnei Fola Mădălina Iulia începând cu data de 15.06.2020, 

conform deciziei emisă de Curţii de Apel Cluj 173/15.06.2020. 

Doamna Sămărtean Raluca Paula, ca urmare a promovării examenului de definitivare 

în funcție, este încadrată în funcția de grefier arhivar cu studii medii, treapta a II-a, pe 

perioadă determinată la Judecătoria Cluj-Napoca începând cu data de 13.05.2020, conform 

deciziei emisă de Curţii de Apel Cluj 193/22.06.2020. 

 Conform Ordinului 7278/C/11.12.2020 privind suplimentarea statelor de funcții și de 

personal ale instanțelor judecătorești, numărul de posturi din schema de personal pentru 

Judecătoria Cluj-Napoca a fost suplimentat cu trei, ajungând la 59 numărul posturilor 

grefierilor de ședință. 
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II.2 Situaţia sancţiunilor disciplinare aplicate în cursul anului 2020 pe 

fiecare categorie de personal 

 
În materie disciplinară în cursul anului 2020 nu au fost aplicate sancțiuni disciplinare 

corpului de judecători şi corpului personalului auxiliar. 

 

CAPITOLUL III. EFECTELE MĂSURILOR ADMINISTRATIVE 

DISPUSE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENŢĂ, RESPECTIV ÎN PERIOADA 

STĂRII DE ALERTĂ LA NIVELUL INSTANŢEI 

 

 Fără dubiu prin măsurile administrative dispuse pe perioada stării de urgenţă şi cele 

dispuse în perioada stării de alertă s-a reuşit pe de-o parte o diminuare a propagării 

răspândirii virusului Covid-19 atât în ceea ce îi priveşte pe cei din personalul instanţei cât şi 

în ceea ce îi priveşte pe particpanţii la actul de justiţie dar pe de altă parte a intervenit o 

temporizare în soluţionarea cauzelor şi în desfăşurarea procedurilor judiciare. 

 Fără a prezenta exhaustiv toate problemele ivite în desfăşurarea activităţii vom 

menţiona că au existat frecvente situaţii de amânare a cauzelor pe motiv că avocaţii sau 

părţile se aflau în izolare sau carantină cauzată de contextul pandemic la care se adaugă 

situaţiile ivite cu partipanţii aflaţi în stare de detenţie.  Prin dispoziţiile legale şi infralegale s-

a stabilit ca pe durata stării de urgenţă actvitatea de judecată să continue doar în cauzele de 

urgenţă deosebită, instanţa fiind obligată să dispună măsurile necesare pentru desfăşurarea 

şedinţei de judecată prin sistemul de video conferinţă şi să comunice actele de procedură prin 

mijloace electronice. La momentul instituirii stării de urgenţă, 16.03.2020, Judecătoria Cluj 

Napoca nu dispunea de infrastructura necesară pentru desfăşurarea pe scară largă a activităţii 

de o asemenea manieră. Astfel, în materia civilă comunicarea înscrisurilor nu se putea realiza 

via email conform dispoziţiilor legale deoarece sistemul informatic ECRIS nu permitea, şi nu 

permite nici în  prezent, ataşarea semnăturii electronice actelor de procedură. Măsuri de 

remediere au fost dispuse abia spre finalul anului de echipa tehnica de la nivelul Tribunalului 

Cluj, astfel încât doar începând cu luna octombrie 2020, aşadar la o distanţă de 7 luni la 

instalarea situaţiei excepţionale am putut utiliza sistemele informatice pentru comunicarea 

legală a actelor de procedură.  În materie penală, unde utilizarea sistemului de video 

conferinţă a devenit regula în materia sedinţelor de judecată cu persoane private de libertate 

s-au întâmpinat o serie de dificultăţi generate pe de-o parte, de existenţa unui singur sistem de 

video conferinţă care a fost folosit de cele 8 completuri de judecată active iar pe de altă parte 
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de necesitatea stabilirii unei proceduri de lucru pentru fixarea conexiunii securizate, 

procedură care implică un efort susţinut din partea personalului instanţei. Acest inconvenient 

legat de insuficienţa terminalelor de video conferinţă va fi depăşit începând cu data de 

01.01.2021 deoarece s-au achiziţionat un număr de 6 noi echipamente.  

 Evident că instituirea stării de urgenţă a presupus sub aspectul soluţionării dosarelor o 

decalare de 3 luni şi implicit o comprimare a perioadei de analiza statistică anuală la 9 luni în 

loc de 12 luni. Activitatea instanţei după ridicare stării de urgenţă a fost una extrem de 

intensă deoarece a presupus reluare judecăţii în toate dosarele suspendate precum şi judecarea 

dosarele nou intrate într-un număr semnificativ mai mare decât în perioada de referinţă din 

anul precedent.  

 Judecarea dosarelor pe intervale orare, deşi este o măsură extrem de eficientă şi 

necesară presupune totodată un efort suplimentar, o prelungire a duratei şedinţelor de 

judecată, a numărului de cauze fixate în cadrul unei şedinţe, ceea ce a condus la prelungirea 

duratei de soluţionare a cauzelor atât în materie civilă cât şi în materie penală.  

 Făcând un exerciţiu logic se poate afirma că deşi numărul dosarelor nou intrare a 

scăzut,  prin raportare la cele 9 luni în care activitatea de judecată s-a putut desfăşura efectiv 

volumul de activitate pe judecător este unul chiar mai ridicat decât în anii anteriori.     

 În acelaşi timp situaţia excepţională s-a repercutat şi asupra personalului instanţei 

deoarece mai mult de jumătate din personalul instanţei în perioada septembrie-decembrie 

2020 s-a aflat în diverse intervale, în izolare sau carantină cauzate de virusul Covid-19 fapt ce 

a grevat activitatea instanţei prin efectuarea de şedinţe suplimentare de către judecătorii ori 

grefierii prezenţi în instanţă, de temporizare a activităţii în componentele sale, inclusiv în 

compartimentele auxiliare activităţii de judecată.   
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CAPITOLUL IV. FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 
Pregătirea profesională constantă a magistraţilor şi personalului auxiliar de 

specialitate constituie, în cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, o preocupare constantă a fiecăruia 

dintre judecătorii şi grefierii instanţei, precum şi a personalului cu atribuţii de conducere, 

context în care formarea profesională cunoaşte două dimensiuni: personală, reflectată în 

cunoştinţele acumulate individual şi colectivă, reflectată în cunoştinţele dobândite prin 

organizarea întâlnirilor de învăţământ profesional, în cadrul fiecărei secţii, întâlniri prezidate 

de preşedintele secţiei/grefierul şef al secţiei, în care sunt analizate aspecte de practică 

neunitară, practica instanţelor de control judiciar, modificările legislative survenite, dar şi 

măsuri practice de optimizare a activităţii, pentru creşterea calităţii actului de justiţie. 

Desigur că un act de justiție care respectă standardele de calitate și celeritate 

prevăzute de lege, precum şi o practică judiciară unitară, implică aprofundarea, de către întreg 

personalul instanţei, a chestiunilor de noutate legislativă, a jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale, jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţei Curţii 

Europene pentru Drepturile Omului şi jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 

aspecte ce au fost avut în vedere pentru organizarea fiecărei întâlniri de învăţământ 

profesional desfăşurată în cadrul instanţei.  

Întâlnirile de învăţământ profesional pentru judecătorii instanţei au fost organizate, în 

anul 2020, de fiecare din preşedinţii de secţie, prin întâlniri în mediul online prin folosirea 

aplicaţiei whatup (cu excepţia perioadei vacanţei judecătoreşti), în cadrul cărora au fost 

discutate probleme de drept care au condus la pronunţarea unor soluţii diferite (pe baza 

referatului privind practica de casare prezentat de judecătorii delegaţi), probleme de drept de 

mare noutate, care ar putea genera practică neunitară, noile reglementări şi modul de 

interpretare a acestora, precum şi probleme de drept identificate de judecători în activitate, 

probleme care necesită reglementare unitară.. 

Întâlnirile de învăţământ profesional pentru personalul auxiliar de specialitate au fost 

organizate, în anul 2020, de fiecare din grefierii şefi de secţie, în colaborare cu grefierul şef al 

instanţei, sub coordonarea judecătorului desemnat cu atribuţii pentru formarea profesională a 

personalului auxiliar de specialitate şi a preşedintelui de secţie, fiind desfăşurate online. În 

cadrul acestor întâlniri de învăţământ profesional organizate pentru personalul auxiliar de 

specialitate, au fost dezbătute, în principal, tematicile din programarea întocmită de Şcoala 

Naţională de Grefieri, pentru formarea profesională continuă a personalului auxiliar de 

specialitate, pe baza unor referate pregătite, în prealabil, de un grefier desemnat în acest sens, 
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au fost discutate aspecte legate de modul de completare şi utilizare a sistemului ECRIS şi au 

fost convenite soluţii de remediere a erorilor constatate în activitatea personalului auxiliar de 

specialitate, pentru stabilirea unei modalităţi de desfăşurare a activităţii corecte, unitare şi 

eficiente. 

Atât judecătorii, cât şi grefierii Judecătoriei Cluj-Napoca au participat, în anul 2020, 

la seminarii de învăţământ profesional online, organizate de Institutul Naţional al 

Magistraturii sau  Şcoala Naţională de Grefieri, pentru formarea profesională continuă a 

personalului din justiţie, împărtăşind, apoi, cunoştinţele dobândite la cursurile de formare 

profesională la care au participat şi celorlalţi judecători/grefieri ai instanţei, în cadrul 

întâlnirilor de învăţământ profesional. 

În ce priveşte, colectivul de judecători, este de notat faptul că judecătorii instanţei au 

participat la cursurile de formare profesională continuă organizate de Institutul Naţional al 

Magistraturii, potrivit programărilor efectuate, astfel: 

- domnul judecător Cârlan Sergiu Nicolae a participat la seminarul Legal language 

training in cooperation in civil matters EJTN, desfăşurat, în perioada 09 - 13.03.2020 la 

Lublin Polonia; 

- domnul judecător Cârlan Sergiu Nicolae a participat la seminarul de formare 

profesională Schimb bilateral instanţe EJTN, desfăşurat la Zagreb, Croaţia în perioada 3 – 7 

august 2020  

- doamna judecător Dan Roxana a participat la seminarul de formare profesională 

Schimb bilateral instanţe EJTN, desfăşurat la Zagreb, Croaţia în perioada 3 – 7 august 2020, 

- domnul judecător Borlan Ionuţ a participat la seminarul de formare profesională 

Schimb bilateral instanţe EJTN, desfăşurat la Zagreb, Croaţia în perioada 3 – 7 august 2020; 

- doamna judecător Amuscăliţei Ioana Valeria a participat la seminarul de formare 

profesională Schimb bilateral instanţe EJTN, desfăşurat la Zagreb, Croaţia în perioada 3 – 7 

august 2020; 

- doamna judecător Dan Roxana a participat la seminarul de formare profesională 

Jurispridenţa CJUE în materia drepturilor fundamentale, desfăsutart la Bucureşti, în 

perioada 12 – 13 octombrie 2020; 

Referitor la personalul auxiliar de specialitate, este de notat faptul că grefierii instanţei 

au participat la cursurile de formare profesională continuă online, organizate de Şcoala 

Naţională de Grefieri, potrivit programărilor efectuate, astfel: 
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- doamna grefier Zaharie Roxana a participat la un curs de formare profesională 

continuă având ca tematică Comunicare şi dezvoltare profesională, desfăşurat online în data 

de 11 iunie 2020; 

- doamna grefier Zaharie Roxana a participat la un curs de formare profesională 

continuă având ca tematică Dezvoltarea rezilienţei la situaţiile conflictuale şi la critică în 

contextul profesional; exersarea unor modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor, 

desfăşurat online în data de 23 iunie 2020; 

- doamna grefier Tihon Bogdana a participat la un curs de formare profesională 

continuă având ca tematică Ordinul de protecţie, desfăşurat online în data de 04 iunie 2020; 

- doamna grefier Tihon Bogdana a participat la un curs de formare profesională 

continuă având ca tematică Obţinere de probe în cauzele cu elemente de extraneitate, în 

materie civilă sau comercială, desfăşurat online în data de 10 iunie 2020;; 

- doamna grefier Feneşan Adriana a participat la un curs de formare profesională 

continuă având ca tematică Ordinul de protecţie, desfăşurat online în data de 04 iunie 2020;  
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CAPITOLUL V – INFRASTRUCTURA INSTANŢEI  
  

  

După cum deja s-a arătat, Judecătoria Cluj-Napoca funcţionează în Palatul de Justiţie. 

In luna august a anului 2014, a fost finalizat proiectul de mansardare a unei aripi vestice a 

acestui imobil. Ca urmare a acestui proiect, activitatea judecătoriei s-a mutat parţial în aripa 

nou construită, la etajul al doilea aflându-se birourile judecătorilor, iar la etajul al treilea 

birourile grefierilor. În acest moment personalul Judecătoriei Cluj-Napoca dispune de 

următoarele spaţii: la parter – un birou pentru BIRP, un birou pentru registratură, trei săli 

pentru arhivă, o sală de şedinţă; la etajul întâi – patru birouri pentru grefieri (biroul executări 

penale, biroul executări civile, biroul grefierului şef şi biroul de asociaţii şi fundaţii), cinci 

săli de şedinţă de judecată (dintre care două săli pentru cauzele penale), o sală pentru camera 

de consiliu în civil, o sală pentru cameră de consiliu în penal; la etajul al doilea – 

nouăsprezece birouri pentru judecători, din care un birou este biroul preşedintelui şi unul este 

al vicepreşedintelui instanţei; la etajul al treilea – şaptesprezece birouri de grefieri. 

Trebuie observat că, graţie finalizării acestui proiect, a fost rezolvată, cel puţin în 

parte, vechea problemă a lipsei de spaţiu la această instanţă, în prezent într-un birou lucrând 

un număr de doi sau trei judecători, respectiv trei sau patru grefieri, ceea ce reprezintă o 

îmbunătăţire substanţială a condiţiilor de lucru, ţinând cont că în trecut au existat birouri în 

care lucrau chiar şi şapte judecători. 

Pentru a se ameliora gradul de confort termic al personalului şi/sau justiţiabililor ori 

participanţilor la judecată, dat fiind faptul că judecătoriile nu au autonomie bugetară şi nu 

dispun de gestiune economică-financiară, se vor intensifica demersurile către Tribunalul Cluj, 

pentru dotarea judecătoriei cu instalaţii de aer condiţionat, prioritar pentru sălile de judecată. 

Este însă de subliniat, ca in vara anului 2016 birourile judecătorilor si grefierilor au fost 

dotate cu astfel de aparate.  

Noile birouri care au fost date în folosinţă sunt dotate cu mobilier adecvat desfăşurării 

activităţii personalului instanţei. În birourile pe care instanţa le folosea şi anterior, mobilierul 

vechi a fost păstrat. Fiecare judecător şi fiecare grefier dispune de către un computer, de pe 

care are acces la sistemul ECRIS, la un program legislativ precum şi la internet. De 

asemenea, la momentul actual, în fiecare birou se află câte o imprimantă, fiind astfel depăşite 

inconvenientele existente iniţial, când au existat situaţii în care nu s-a putut asigura decât o 

imprimantă la două birouri. În conformitate cu noile prevederi legale, instanţa are acces la 

bazele de date ale O.N.R.C. şi D.E.P.A.B.D. şi A.N.P.  
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Tot cu ocazia construirii noii aripi, sălile de judecată au fost renovate şi dotate cu 

mobilier nou şi cu sisteme de înregistrare a şedinţelor de judecată, ca o expresie a cerinţelor 

impuse de noile coduri de procedură. Deşi la nivelul dotărilor cu mobilier au existat anumite 

nemulţumiri exprimate de corpul avocaţilor (în principal inexistenţa a unor mese pe care să le 

folosească în timpul susţinerii cauzelor), s-au făcut eforturi în vederea remedierii acestor 

deficienţe, în prezent situaţia fiind satisfăcătoare în majoritatea sălilor de judecată. De 

asemenea, fiecare sală de judecată este dotată cu câte un computer pe care grefierul de şedinţă 

în utilizează pentru redactarea declaraţiilor martorilor şi pentru căutarea eventualelor 

informaţii necesare în timpul şedinţei de judecată.  

Pentru asigurarea accesului justiţiabililor la informaţiile care îi interesează, în holul 

instanţei sunt amplasate trei console de computer, de pe care aceştia pot accesa portalul 

instanţelor de judecată. 

În acelaşi context trebuie arătat şi că la nivelul Curţii de Apel Cluj se desfăşoară, cu 

concursul Baroului Cluj, un program-pilot care presupune scanarea tuturor documentelor din 

dosare şi punerea acestora la dispoziţia celor interesaţi prin intermediul unei platforme on-

line. Practic, acest lucru înseamnă că fiecare parte implicată într-un dosar aflat pe rolul 

Judecătoriei Cluj-Napoca primeşte, în momentul comunicării actelor de procedură, un nume 

de utilizator şi o parolă prin intermediul cărora poate accesa de pe orice computer conectat la 

internet toate documentele din dosar. Acest program prezintă o reală utilitate atât pentru părţi, 

cât mai ales pentru avocaţii care le reprezintă, care pot studia actele dosarului fără a fi nevoiţi 

să meargă la arhiva instanţei. Concomitent, el este benefic şi pentru instanţe, uşurând 

activitatea de lucru cu publicul de la arhivă.  

O primă problemă în legătură cu infrastructura instanţei, care devine din ce în ce mai 

stringentă pe măsură ce se apropie termenul de intrare în vigoare a dispoziţiilor noului Cod de 

procedură civilă referitoare la etapa cercetării procesului în camera de consiliu, o constituie 

camerele de consiliu cu totul insuficiente. Astfel, deşi cea mai mare parte a procesului civil 

urmează să se desfăşoare în camera de consiliu, la Judecătoria Cluj-Napoca există numai o 

asemenea cameră pentru cei 37 de judecători din secţia civilă şi o cameră pentru cei 8 

judecători din secţia penală. Chiar admiţând că şi sălile de judecată vor putea fi folosite pe 

post de camere de consiliu, aceasta va presupune, totuşi, realizarea unei programări foarte 

stricte, ceea ce este în total dezacord cu noua concepţie asupra procesului civil, adusă de 

reglementarea Codului de procedură civilă, care presupune acordarea de termene scurte şi 

fluidizarea desfăşurării procedurii de judecată.  
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În al doilea rând, oricât de lăudabil ar fi efortul de a se asigura spaţii şi dotări 

suplimentare, apreciem că trebuie subliniate şi minusurile care s-au evidenţiat, odată cu 

construirea noii aripi a clădirii. În primul rând, deşi clădirea instanţei a fost extinsă practic cu 

două etaje suplimentare, ajungând pe anumite porţiuni la o înălţime de trei etaje, aceasta este 

dotată in prezent doar cu un lift pentru transportul dosarelor care de cele mai multe ori se 

dovedește a fi ineficient.  
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CAPITOLUL VI. PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII 

ACTIVITĂŢII 

 

Evaluând în finalul acestui material de bilanţ activitatea desfăşurată de colectivul de 

judecători de la Judecătoria  Cluj- Napoca, apreciem că, în pofida unor neajunsuri care au fost 

semnalate, privită prin prisma indicatorilor calitativi și cantitativi, așa cum sunt aceștia  

relevați de  datele statistice, activitatea acestui colectiv a fost una bună, desfășurându-se în 

parametri normali, fără sincope sau disfuncționalități majore. 

 O altă concluzie ce se impune de la sine este aceea că judecătorii şi personalul auxiliar 

aferent au depus eforturi reale pentru ca activitatea instanţei să se desfăşoare în concordanță 

cu așteptările opiniei publice şi să se asigure înfăptuirea corectă şi cu celeritate a actului de 

justiţie, dovadă fiind datele statistice care reflectă încărcătura pe completele de judecată ale 

instanţei. 

Cu toate că anul 2020 a fost marcat de existenţa unui număr de posturi 

indisponibilizate şi, astfel, de complete de judecată rămase fără titular, precum si de contextul 

pandemic s-a reuşit stimularea muncii în echipă, pentru asigurarea coeziunii în cadrul 

instanţei şi menţinerea în parametrii gradului de performanţă „Eficient”, nefiind perturbată, 

substanţial, funcționarea de ansamblu a instanței. 

 În acest moment, bazându-ne pe un corp de judecători de bună şi foarte bună calitate 

profesională şi umană, animat de motivaţie individuală pentru dezvoltare continuă, 

autoperfecţionare, afirmare şi promovare, în egală măsură de un corp al auxiliarilor de 

specialitate relativ bine instruit, însușind în mod rezonabil ideea că orice activitate este  

perfectibilă, apreciem că premisele pentru înregistrarea unor rezultate chiar mai bune, există. 

 Optimizarea activităţii implică, însă, o constantă monitorizare care, pentru a fi 

eficientă, presupune acordarea atenţiei cuvenite tuturor palierelor activităţii de control şi 

conducere, fără a risca neglijarea unor aspecte şi apariţia altor deficienţe. 

 În concret, măsurile de îmbunătăţire a activităţii implică: 

- luarea unor măsuri pentru înlăturarea dificultăţilor cauzate activităţii instanţei de 

situaţia concediilor de maternitate, urmate de concedii pentru creşterea copilului în vârstă de 

până la 2 ani, prin transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a unor noi solicitări 

de aplicare, în cazul Judecătoriei Cluj-Napoca, a prev. art. 1341 din Legea nr. 304/2004, din 

moment ce buna funcţionare a instanţei este grav afectată prin blocarea acestor posturi 

pentru o perioadă de peste 2 ani; 
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- întocmirea planurilor de motivare pentru hotărârile judecătoreşti al căror termen de 

motivare este depăşit cu mai mult de 90 zile; 

- monitorizarea dosare mai vechi de 5 ani, pe baza situaţiilor întocmite, în materie 

civilă, de judecătorii delegaţi cu ţinerea evidenţei acestor dosare, judecători care 

consemnează în tabele specifice soluţiile dispuse la fiecare termen de judecată fixat într-un 

dosar cu o vechime mai mare de 5 ani şi motivele de amânare, analizând, fizic, dosarul, pe 

care grefierul completului îl predă judecătorului delegat, după redactarea şi semnarea 

încheierii de şedinţă;   

- întocmirea de fişe pentru fiecare dosar cu vechime mai mare de 5 ani, actualizate cu 

toate măsurile dispuse/cauzele de amânare survenite la fiecare termen de judecată; 

- monitorizarea cauzelor penale în care termenul de prescripţie urmează să se 

împlinească încă de la înregistrarea lor pe rolul instanţei, prin implicarea grefierului şef al 

secţiei penale şi sesizarea de către grefierul delegat cu repartizarea aleatorie, în colaborare cu 

personalul IT din cadrul Tribunalului Cluj, în vederea creării unui sistem electronic de alerte;  

- aprofundarea practicii instanţelor de control judiciar, cu sprijinul judecătorilor având 

atribuţii privind analiza practicii instanţelor de control judiciar şi de unificare a practicii, pe 

baza tabelelor întocmite lunar, în care sunt înregistrate cauzele modificate de instanţele de 

control judiciar, precum şi a referatului prezentat la întâlnirile lunare de unificare a practicii 

judiciare, precum şi asigurarea participării la întâlnirile lunare de practică unitară a unor 

judecători de la instanţele de control judiciar, în încercarea de a ralia practica Judecătoriei 

Cluj-Napoca celei ale instanţei de control judiciar, spre diminuarea indicelui de casare; 

- monitorizarea atentă a dosarelor civile aflate în etapa procedurii premergătoare 

primului termen de judecată, în vederea respectării termenului rezonabil de efectuare a 

procedurii prealabile şi, în acest fel, diminuării stocului de dosare, spre creşterea indicelui de 

operativitate; 

- monitorizarea atentă a dosarelor penale, sub aspectul asigurării unui prim termen 

rezonabil, prin urmărirea implementării Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei 

Cluj-Napoca Nr. 26/2017, prin care au fost adoptate măsuri în vederea reducerii perioadei de 

alocare automată, din sistem Ecris, a primului termen de judecată şi, în acest fel, diminuării 

stocului de dosare, spre creşterea indicelui de operativitate; 

- monitorizarea situaţiei documentelor finale de soluţionare neînchise, care determină 

contabilizarea dosarului, în programul „Statis”, ca fiind nesoluţionat, în acelaşi scop, al 

creşterii indicelui de operativitate; 
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- instruirea periodică a grefierilor la şedinţele de învăţământ profesional în cadrul 

cărora, prin grija şi implicarea deplină a grefierului şef de secţie, personalului auxiliar de 

specialitate să i se ofere posibilitatea de a aprofunda normele de drept relevante optimei 

desfăşurări a activităţii, să fie îndrumaţi pentru a-şi exercita profesia cu seriozitate, 

corectitudine şi disciplină, conştientizând rolul şi importanţa personalului auxiliar în 

activitatea de ansamblu a instanţei şi, în esenţă, în înfăptuirea justiţiei. 

Ducerea la îndeplinire a măsurilor propuse poate conduce la ameliorarea indicatorilor 

de eficienţă a activităţii instanţei, însă, pentru realizarea acestui deziderat, pe lângă 

valorificarea potenţialului fiecărui judecător şi grefier, este necesară menţinerea unui climat 

de stabilitate, o colaborare mai bună între judecători şi personalul auxiliar de specialitate, 

bazată pe respect reciproc şi pe înţelegerea specificităţii activităţii fiecăruia, precum şi 

responsabilizarea personalului instanţei pentru asumarea funcţiei cu demnitate, seriozitate şi 

corectitudine. De altfel, dezvoltarea unui climat de cooperare, având ca temei comunicarea 

transparentă, receptivitatea faţă de propunerile de natură să conducă la eficientizarea 

activităţii instanţei, repartizarea sarcinilor în funcţie de abilităţile concrete ale fiecărui 

judecător/grefier, aplanarea situaţiilor conflictuale din faza lor incipientă, stimularea 

dialogului constructiv, au constituit şi constituie o preocupare continuă pe agenda conducerii 

Judecătoriei Cluj-Napoca.   
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ROMÂNIA                ANEXA I 
JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA 

 
 

TABEL I 
SITUAŢIA PRIVIND DINAMICA ACTIVITĂŢII  PE ANUL  2020 

Rapoarte STATIS 

 

Anul Stoc iniţial Intrate  
Volum 

activitate 
 

Soluţionate  Stoc final Suspendate 

Operativi- 
tate 

(solutionate 
raportate la 

dosare 
intrate) 

2020 Fără 
asociate 

civil 

14588 26248 
-din care 1287 dosare asociate 

înregistrate în Secţia Penal 

40836 26946 13890 1318 102,7% 

Cu 
asociate 

civil 

14714 27344 
 

-din care 1287 dosare asociate 
înregistrate în Secţia Penal 

42058 28090 13968 1322 102,7% 

2019 Fără 
asociate 

civil 

14214 31507 
 

-din care 1396 dosare asociate 
înregistrate în Secţia Penal 

45721 31290 14431 1251 99,3% 

Cu 
asociate 

civil 

14324 32861 
 

-din care 1396 dosare asociate 
înregistrate în Secţia Penal 

47185 32628 14557 1252 99,3% 

2018 Fără 
asociate 

civil 

12415 30983 
 

-din care 1102 dosare asociate 
înregistrate în Secţia Penal 

43398 29388 14010 965 94,9% 

Cu 
asociate 

civil 

12560 
 
 

32402 
 

-din care 1102 dosare asociate 
înregistrate în Secţia Penal 

    44962 30842 
 

14120 965 95,2% 
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SITUAŢIA PRIVIND DINAMICA ACTIVITĂŢII  PE ANUL  2020 

 
Rapoarte STATIS 

 
 

- FĂRĂ DOSARE ASOCIATE ÎNREGISTRATE ÎN CIVIL 
 

Anul 

Volum activitate Soluţionate 

Stoc 
final 

Suspen
date 

Operativi- 
tate 

(solutionate 
raportate la 

dosare 
intrate) 

  

Total 

Din care 

Total 

Din care 

Stoc 
iniţial 

Intrate Stoc iniţial Intrate 

2020 40836 14588 26248 
-din care 

1287 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penal 

 

26946 10341 70,9% 16605 63,3% 13890 1318 102,7% 

2019 45721 14214 31507 
-din care 

1396 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penal 

31290 10296 72,4% 20994 66,6% 14431 1251 99,3% 

2018 43398 12415 30983 
-din care 

1102 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penal 

29388 9661 77,8% 19727 63,7% 14010 965 94,9% 

-  
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SITUAŢIA PRIVIND DINAMICA ACTIVITĂŢII  PE ANUL  2020 

Rapoarte STATIS 
 

 
- CU DOSARE ASOCIATE ÎNREGISTRATE ÎN CIVIL 

 

Anul 

Volum activitate Soluţionate 

Stoc 
final 

Suspen
date 

Operativi- 
tate 

(solutionate 
raportate la 

dosare 
intrate) 

Total 

Din care 

Total 

Din care 

Stoc 
iniţial 

Intrate Stoc iniţial Intrate 

2020 42058 14714 27344 
-din care 

1287 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penal 

28090 10430 70,9% 17660 64,6% 13968 1322 102,7% 

2019 47185 14324 32861 
-din care 

1396 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penal 

32628 10378 72,4% 22250 67,7% 14557 1252 99,3% 

2018 44962 12560 32402 
-din care 

1102 dosare 
asociate 

înregistrate în 
Secţia Penal 

30842 9770 77,8% 21072 65,0% 14120 965 95,2% 
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SITUAŢIA PRIVIND DINAMICA ACTIVITĂŢII   

PE ANUL  2020 

Rapoarte STATIS 
 

Analiza pe Materie Juridică 
 
 

Denumire 
secţie 

Volum activitate Soluţionate 

Stoc 
final 

Suspen
date 

Operativi- 
tate 

(solutionate 
raportate la 

dosare 
intrate) 

Total 

Din care 

Total 

Din care 

Stoc 
iniţial 

Intrate Stoc iniţial Intrate 

Civil 26712 8326 18386 18152 5641 67,8% 12511 68,0% 8560 1126 98,7% 
Minori şi 
familie 

2196 771 1425 1326 536 69,5% 790 55,4% 870 58 93,1% 

Litigii cu 
profesionişti 

1405 846 559 702 532 62,9% 170 30,4% 703 130 125,6% 

Penal 10523 4645 5878 6766 3632 78,2% 3134 53,3% 3757 4 115,1% 
Total instanţă 40836 14588 26248 26946 10341 70,9% 16605 63,3% 13890 1318 102,7% 

 
 
 
 

Întocmit, 
Grefier statistician 

Cristina Ciurtin 
 
 


