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INTRODUCERE - PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANŢEI 
 

1. Curtea de Apel Constanţa este o instanţă cu personalitate juridică, cu activitate 
finanţată de la bugetul statului și funcţionează în baza Legii nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară şi în conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor 
judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Curtea de Apel Constanţa are în raza sa teritorială judeţele Constanţa şi Tulcea, unităţi 
administrative în care se află litoralul, porturile şi şantierele maritime şi fluviale, Delta Dunării, 
elemente distinctive faţă de alte judeţe din ţară care influenţează volumul şi complexitatea 
cauzelor, precum şi specificul unora dintre ele. 

De la 1 septembrie 2005, sediul instanţei este în imobilul situat pe strada Traian nr. 35 
C, investiţie realizată pe un teren de 1.800 mp în zona istorică a oraşului. 

Clădirea, parter şi 4 etaje, are o suprafaţă construită desfăşurată de 4.900 mp. şi asigură 
funcţionarea Curţii la etajele 3 şi 4, etajele 1 şi 2 fiind ocupate de secţiile penală şi civilă ale 
Tribunalului Constanţa. 

Parterul clădirii este destinat arhivelor şi sălilor de judecată; de asemenea, patru săli de 
judecată se mai găsesc şi la etajul 2 al clădirii.   

Dacă, la început, actualul imobil asigura necesităţile de spaţiu ale celor două instanţe, în 
prezent au devenit insuficiente; pentru rezolvarea problemelor de spaţii, împreună, conducerile 
Tribunalului şi Curţii caută soluții. 

În acest sens, pe de o parte, s-a aprobat nota managerului economic și inginerului 
constructor pentru demararea procedurii de recompartimentarea unor spații de la etajele 1 şi 3, 
probabil cu destinația de camere de consiliu, având în vedere și prevederile codului de 
procedură civilă intrat în vigoare la 15 februarie 2013; totodată, sunt în desfășurare formalitățile  
privind preluarea de către Ministerul Justiţiei a unui teren din patrimoniul privat al Municipiului 
Constanța pe care, ulterior, să fie edificat un nou sediu al Judecătoriei Constanţa. 

 
2. În raza Curţii de Apel Constanţa se află 9 instanţe, din care 5 în judeţul Constanţa şi 4 

în judeţul Tulcea. 
 
2.1. Tribunalul Constanţa 
Imobilul situat în strada Traian nr. 31, care a intrat în patrimoniul Ministerului Justiţiei 

în 1922 prin act de vânzare-cumpărare şi, actualmente, este folosit pentru desfăşurarea 
activităţilor de către secţia comercială şi de contencios administrativ, secţia maritim-fluvială, 
Departamentul economico-financiar şi Serviciul de reintegrare socială şi supraveghere; ulterior, 
clădirea şi-a schimbat destinaţia, iar începând cu 1987, o regăsim ca sediu de instanţă. 

În cadrul Tribunalului Constanţa funcţionează 4 secţii: secţia civilă, secţia penală, secţia 
comercială (devenită, de la 1 octombrie 2011, Secţia a II-a civilă) şi secţia de contencios 
administrativ şi fiscal. 

Fiecare secţie are în componenţă un număr de judecători şi personal auxiliar de 
specialitate, repartizat pe compartimente auxiliare ale secţiilor: grefă, arhivă şi registratură, 
potrivit necesităţilor impuse de funcţionarea secţiei respective; în cadrul Tribunalului Constanţa 
funcţionează şi patru arhive curente. 

 
2.1.1. Judecătoria Constanţa 
În luna aprilie 2007, sediul Judecătoriei Constanţa a fost mutat în imobilul din strada 

Traian 33, după finalizarea lucrărilor de reparaţii. 
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Acest imobil se află pe lista monumentelor istorice, fiind edificat în perioada 1903 -
1906, păstrând în permanenţă destinaţia de sediu al instanţei. 

Clădirea se află în administrarea Ministerul Justiţiei de la data edificării, potrivit 
destinaţiei date de la început de comunitatea locală. 

Pentru a deveni funcţional ca sediu de instanţă, au fost efectuate lucrări capitale de 
amploare pentru consolidarea clădirii, recompartimentarea birourilor, extinderea spaţiilor 
arhivelor vechi, reamenajarea mansardei şi dotarea cu instalaţii de climatizare, precum şi 
refacerea cablării termice şi electrice. 

Au fost astfel asigurate condiţii normale şi moderne pentru funcţionarea sediului celei 
mai mari instanţe din raza curţii de apel, atât ca volum de activitate, cât şi ca număr de personal. 

 
2.1.2. Judecătoria Mangalia 
Instanţa a fost reînfiinţată prin Legea nr. 92/1992 şi are sediu comun cu Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Mangalia, pe strada Mircea cel Bătrân nr. 4. 
Clădirea a fost transmisă în administrarea Tribunalului Constanţa prin hotărârea 

Consiliului local Mangalia şi a fost supusă unor lucrări de reparaţii capitale şi amenajări, care 
au fost recepţionate în luna decembrie 1995, însă în prezent necesită reparaţii capitale majore 
pentru care Ministerul Justiţiei nu are, deocamdată, fondurile necesare. 

Cele două instituţii şi-au început activitatea în noul sediu de la 1 februarie 1996. 
 
2.1.3. Judecătoria Medgidia 
Imobilul din strada Independenţei nr. 2 a fost transmis în administrarea Ministerul 

Justiţiei prin decizia 327/1986 a fostului Comitet Executiv al Consiliului Popular al judeţului 
Constanţa. 

Clădirea a fost edificată între anii 1963 – 1964, iar în cursul anului 2010, s-au efectuat 
lucrări de investiţii şi reparaţii capitale ale sediului instanţei, concomitent cu desfăşurarea 
activităţii acesteia. 

Recepţia lucrării a avut loc în anul 2012, când activitatea s-a reluat începând cu 
semestrul al doilea, iar noul sediu oferă condiţii deosebite atât pentru judecători, personalul 
auxiliar, avocaţi, cât şi pentru ceilalţi participanţi la procese. 

 
2.1.4. Judecătoria Hârşova 
Clădirea este situată în strada Constanţei nr. 6 şi a fost dobândită de Ministerul Justiţiei 

la 19 august 1998 la licitaţie publică, după cumpărare, clădirea fiind supusă unor reparaţii 
capitale şi amenajări, iar recepţia lucrării a avut loc în luna martie 2002. 

Clădirea este amplasată pe o suprafaţă de teren de 1.199 mp, din care construcţia are o 
suprafaţă de 242,44 mp. 

Spaţiile beneficiază de dotări moderne, iar activitatea instanţei a început la data de 15 
aprilie 2002, prin reorganizarea competenţei teritoriale a Judecătoriei Medgidia. 

 
 2.2. Tribunalul Tulcea  
  2.2.1. Judecătoria Tulcea 

 
Tribunalul Tulcea îşi are sediul în municipiul Tulcea, str. Toamnei nr.15, 

desfăşurându-şi activitatea din 15 iulie 2013 într-o clădire nouă şi modernă. În această clădire 
funcţionează în prezent atât Judecătoria Tulcea cât şi Tribunalul Tulcea, inaugurarea noului 
sediu având loc la 1 iulie 2013. 
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În raza de competenţă a Tribunalului Tulcea se află trei judecătorii, respectiv 
Judecătoria Tulcea, Judecătoria Măcin şi Judecătoria Babadag, acestea servind o populaţie de  
aproximativ 201.468 persoane. 
        Tribunalul Tulcea este condus de un preşedinte, un vicepreşedinte şi Colegiul de 
Conducere compus din 7 membri, în care preşedintele instanţei este membru de drept. 

Pentru desfăşurarea activităţii, Tribunalul Tulcea are la dispoziţie 5 săli de judecată, 4 
săli de deliberare, 1 sală de conferinţe, birouri pentru judecători şi întreg personalul instanţei, 
spaţiul fiind astfel organizat încât permite desfăşurarea activităţii în condiţii normale pentru o 
instanţă. 

Judecătoria Tulcea are jurisdicţie asupra unui număr de 19 comune şi două oraşe cu o 
populaţie ce reprezintă aproximativ 60% din populaţia întregului judeţ, după ce începând cu 
data de 1 noiembrie 2011, localităţile Hamcearca, Balabancea şi Isaccea, au revenit în 
competenţa teritorială a cauzelor Judecătoriei Măcin. 
 

2.2.2. Judecătoria Babadag 
Sediul instanţei a fost dat în folosinţă în decembrie 1999, constituind una din investiţiile 

moderne aflate în raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa; clădirea este edificată pe un 
teren dat în concesiune de către autoritatea publică locală, având create condiţiile pentru a 
răspunde exigenţelor locative şi în următoarele decenii. 

Această clădire a fost prevăzută cu două săli de judecată, una pentru cauze civile şi o 
altă sală de judecată pentru cauzele penale, iar instanţa are arondate oraşul Babadag şi 12 
comune. 

 
2.2.3. Judecătoria Măcin 

 Imobilul reprezintă sediul comun al Judecătoriei şi Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Măcin şi a fost primit în administrare prin transfer, de la Ministerul Sănătăţii în anul 1993. 

Începând cu 1 noiembrie 2011, ca urmare a intrării în vigoare a HG nr. 868/2011 privind 
modificarea anexei la HG nr. 337/1993, pentru stabilirea circumscripţiilor, a judecătoriilor şi 
parchetelor de pe lângă judecătorii, jurisdicţia Judecătoriei Măcin a crescut, fiind rearondate 
acestei instanţe (cu scopul decongestionării Judecătoriei Tulcea): oraşul Isaccea şi comuna 
Hamcearca, satele arondate comunei Hamcearca fiind Balabancea, Căprioara şi Nifon. 

Însă sediul are mari probleme de siguranță, iar trecerea pe lista instanțelor în curs de 
desființare împiedică găsirea unei soluții realiste. 

În aceste condiţii, populaţia arondată Judecătoriei Măcin a crescut la aproximativ 65.282 
locuitori (5.654 locuitori ai oraşului Isaccea + 1.628 locuitori ai comunei Hamcearca), ceea ce 
duce la un procent de aprox. 40,10% din populaţia judeţului Tulcea pe care îl acoperă 
Judecătoria Măcin. 
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I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA 
INSTANȚELOR 

  
1.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE ŞI OPERATIVITATEA 
SOLUŢIONĂRII CAUZELOR 

 
1.1.1.a. Volumul total de activitate la instanţele din circumscripţie 

 

 I. La începutul anului 2016, la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa 
erau în stoc 40.416 dosare, cu 3.480 mai puţine decât în 2015, scăderea procentuală 
reprezentând 7,92% faţă de 2015. 

Numărul cauzelor intrate a înregistrat o scădere de la 88.386 în 2015 la 104.258 în 
2016, cu 15.872 mai multe dosare decât în anul precedent, procentual reprezentând o creştere 
de 17,95%. 

Trebuie menţionat faptul că, urmare aplicării Hotărârilor Plenului C.S.M. nr. 
425/23.06.2011 şi 673/27.09.2011, s-a stabilit ca cererile nou intrate care privesc un dosar deja 
înregistrat în ECRIS, nu vor fi înregistrate cu număr nou de dosar dacă au unul din obiectele 
(abţineri, recuzări, reexaminări, ajutor public, îndreptare eroare, lămurire dispozitiv, investire 
cu formulă executorie etc.).  

Numărul total al dosarelor aflate pe rol în anul 2016 a reprezentat 144.674 dosare, 
astfel că faţă de stocul de 132.282 cauze în anul 2015, a rezultat o creştere de 12.392 dosare, 
procentual creşterea reprezentând 9,36%. 
 Se constată o creştere a numărului cauzelor soluţionate, respectiv de la 92.023 
dosare în anul 2015 la 103.245 în anul 2016, instanţele din circumscripţia Curţii soluţionând 
cu 11.222 mai multe dosare decât în anul precedent, ceea ce reprezintă o creştere procentuală de 
12,19%. 
 La sfârşitul anului 2016 se aflau nesoluţionate 41.429 dosare, faţă de 40.259 la finele 
anului 2015, cu 1.170 mai multe decât în 2015, din care 3.619 erau în faza de suspendare, cu 
236 mai multe dosare decât în 2015, reprezentând o creştere procentuală de 6,97%. 
 

I. Volumul total al instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel: 
Anul Stoc 

ante-
rior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total Solu-
ţionate 

Sus- 
pen- 
date 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate
faţă de 
intrate 

Operativitate
față de total 
(fără susp) 

2014 37657 106385 144042 108894 5096 35148 102,35% 78,37% 
2015 43896 88386 132282 92023 3383 40259 104,11% 71,39% 
2016 40.416 104.258 144.674 103.245 3.619 41.429 99,02% 73,19% 

Creştere sau 
scădere 2016 
faţă de 2015 

-3.480 
-7,92% 

+15.872 
+17,95% 

+12.392 
+9,36% 

+11.222 
+12,19% 

+236 
+6,97% 

+1.170 
+2,90% 

-5,09% +1,8% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stoc anterior Intrate Total Solutionate Suspendate Stoc la sfarsit

de an

2014 2015 2016
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II. Volumul total de activitate la nivelul tribunalelor 
Tribunalele din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa au soluţionat în anul 2016, 

22.843 de dosare, cu 1.279 mai multe dosare decât în 2015, creşterea procentuală fiind de 
5,93%. 

Volumul total de soluţionat în 2016 a fost de 34.021 de dosare (9.713 preluate din 2015 
şi 24.308 cauze noi), cu 2.936 mai multe decât în 2015, reprezentând o creştere procentuală de 
9,44% faţă de anul anterior. 

Numărul cauzelor intrate a crescut cu 2.990 dosare, de la 21.318 dosare înregistrate în 
2015 la 24.308 în 2016, creşterea procentuală fiind de 14,02%. 

Stocul de dosare nesoluţionate la 31.12.2016 este de 11.178, cu 1.657 mai multe 
dosare decât în 2015, creşterea procentuală fiind de 17,40%. 

Numărul dosarelor suspendate la 31.12.2016 este de 1.130 dosare, cu 22 mai puţine 
dosare decât la 31.12.2015 când în stoc se găseau 1.152 dosare, scăderea procentuală fiind de 
1,90%. 

 
Volum total de activitate al tribunalelor şi operativitatea rezolvării cauzelor 
Anul Stoc 

ante-rior 
Intrate 

în cursul 
anului 

Total Solu-
ţionate 

Sus- 
pen- 
date 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativita 
te faţă de 

intrate 

Operativitat
efață de total 
(fără susp) 

2014 12397 21374 33771 24121 2195 9650 112,85% 76,39% 
2015 9767 21318 31085 21564 1152 9521 101,15% 72,04% 
2016 9.713 24.308 34.021 22.843 1.130 11.178 93,97% 69,45% 

Creştere 
sau scădere 
2016  faţă 
de 2015 

-54 
-0,55% 

+2.990 
+14,02% 

+2.936 
+9,44% 

+1.279 
+5,93% 

-22 
-1,90% 

+1.657 
+17,40% 

-7,18% -2,59% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Stoc anterior Intrate Total Solutionate Suspendate Stoc la

sfarsit de an

2014 2015 2016

 
 
III. Volumul total de activitate la nivelul judecătoriilor 
Numărul total al dosarelor soluţionate de judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel 

în anul 2016 a fost de 73.994 dosare, cu 10.490 mai multe soluţionate decât în 2015, creşterea 
procentuală fiind de 16,51 %. 

Volumul total de dosare a fost în 2016 de 101.644 dosare (27.710 dosare preluate din 
2015 şi 73.934 dosare noi), cu 10.236 mai multe dosare decât în 2015, reprezentând o creştere 
procentuală de 11,19% faţă de anul anterior. 

Judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa au fost învestite cu 73.934 
cauze noi, cu 13.601 mai multe decât în 2015 când s-au înregistrat 60.333, creşterea 
procentuală reprezentând 22,54%. 

Stocul de dosare la final de an este 27.650 dosare, în scădere faţă de anul 2015 cu 254 
dosare, scăderea procentuală faţă de 2015 fiind de 0,91%. 
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Numărul dosarelor suspendate la 31.12.2016 a fost de 2.256 cu 272 mai multe decât la 
finele anului 2015, creşterea procentuală fiind de 13,70%. 

 
Volum total de activitate al judecătoriilor şi operativitatea rezolvării 

cauzelor 
 

Anul Stoc 
ante- 
rior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total Solu- 
ţio- 
nate 

Sus- 
pen- 
date 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativita 
te faţă de 

intrate 

Operativitate 
față de total 
(fără susp) 

2014 21821 77903 99724 77252 2640 22472 99,16% 79,57% 
2015 31075 60333 91408 63504 1984 27904 105,25% 71,01% 
2016 27.710 73.934 101.644 73.994 2.256 27.650 100,08% 74,44% 

Creştere 
sau scădere 
2016  faţă 
de 2015 

-3.365 
-10,82% 

+13.601 
+22,54% 

+10.236 
+11,19% 

+10.490 
+16,51

% 

+272 
+13,7
0% 

-254 
-0,91% 

-5,17% +3,43% 
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Stoc anterior Intrate Total Solutionate Suspendate Stoc la sfarsit

de an

2014 2015 2016

 
 

Volumul total al cauzelor de soluţionat (stoc la începutul anului +  
cauze nou intrate) 

Tribunalul Constanţa şi instanţele din circumscripţie 
 

În anul de referinţă 2016, volumul total de cauze aflate pe rolul Tribunalului Constanţa 
şi al instanţelor arondate a fost de 110.966 dosare faţă de 100.378 în 2015, cu 10.588 mai multe 
cauze, ceea ce reprezintă o creştere de 10,54%. 

Pe instanţe, situaţia volumului total de cauze este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Constanţa, numărul cauzelor aflate pe rol la începutul anului a cunoscut 

o creştere de 2.940 de cauze, de la 25.217 în 2015 la 28.157 în 2016, reprezentând o creştere 
de 11,65%. 

La Judecătoria Constanţa se constată o creştere a numărului de cauze aflate pe rol de 
4.350 dosare, de la 51.581 în 2015 la 55.931 în 2016, creşterea fiind de 8,43%. 

La Judecătoria Mangalia, volumul total de cauze a crescut cu 1.228 dosare, de la 
6.915 cauze în 2015 la 8.143 în 2016, reprezentând o creştere de 17,75%. 

La Judecătoria Medgidia, s-a înregistrat o creştere cu 1.664 dosare de la 14.931 în 
2015 la 16.595 în 2016, creşterea fiind cu 11,14 %. 

La Judecătoria Hârşova, numărul total al cauzelor aflate pe rol în anul 2016 a fost de 
2.140 dosare înregistrându-se o creştere faţă de anul 2015 cu 406 dosare, respectiv  de la 1.734 
dosare în 2015 la 2.140 în 2016. 
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Volum total de cauze 
Anul Volum 

total 
Tribunalul 
Constanţa 

Judecătoria 
Constanţa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria 
Hârşova 

2013 103.990 33.300 50.245 6.695 12.525 1.225 
2014 109.398 27.753 58.616 6.578 14.725 1.726 
2015 100.378 25.217 51.581 6.915 14.931 1.734 
2016 110.966 28.157 55.931 8.143 16.595 2.140 

tendinţe 
2015/2016 

+10.588 
+10,54% 

+2.940 
+11,65% 

+4.350 
+8,43% 

+1.228 
+17,75% 

+1.664 
+11,14% 

+406 
+23,41% 

 
Tribunalul Tulcea şi instanţele din circumscripţie 

 
Pe rolul instanţelor din judeţul Tulcea, volumul total de cauze în anul 2016 a fost de 

24.699, cu 2.584 mai multe cauze decât în anul 2015, creşterea procentuală fiind de 11,68%. 
Pe instanţe, situaţia volumului total de cauze este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Tulcea, se înregistrează o scădere a volumului total de cauze cu doar 4 

dosare, de la 5.868 cauze în anul 2015 la 5.864 în anul 2016, reprezentând o scădere de 0,06% 
faţă de anul 2015. 

La Judecătoria Tulcea se constată o tendinţă crescătoare a dosarelor aflate pe rol în 
anul 2016 cu 1.667, de la 12.443 în anul 2015 la 14.110 în anul 2016, ceea ce înseamnă o 
creştere procentuală cu 13,39% faţă de anul anterior.  

La Judecătoria Babadag  se înregistrează o creştere a numărului de cauze de la 1.812 
în anul 2015 la 2.120 în anul 2016, ceea ce reprezintă o creştere de 16,99%. 

La Judecătoria Măcin, volumul total al cauzelor a crescut cu 613 dosare, de la 1.992 
în anul 2015 la 2.605 în anul 2016, creşterea procentuală fiind cu 30,77%. 

 
Volum total de cauze  

Anul Volum total Tribunalul 
Tulcea 

Judecătoria 
Tulcea 

Judecătoria 
Babadag 

Judecătoria 
Măcin 

2013 24.652 8.173 13.127 1.564 1.788 
2014 24.097 6.018 14.316 1.725 2.038 
2015 22.115 5.868 12.443 1.812 1.992 
2016 24.699 5.864 14.110 2.120 2.605 

tendinţe 
2015/2016 

+2.584 
+11,68% 

-4 
-0,06% 

+1.667 
+13,39% 

+308 
+16,99% 

+613 
+30,77% 

 
Volumul cauzelor nou intrate 

Tribunalul Constanţa şi instanţele din circumscripţie 
 

În anul de referinţă 2016, la Tribunalul Constanţa şi instanţele arondate rezultă o 
creştere a cauzelor intrate cu 13.767 dosare, respectiv de la 65.676 în anul 2015 la 79.443 în 
anul 2016, procentual reprezentând o creştere de 20,96%. 

Pe instanţe, situaţia cauzelor nou intrate este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Constanţa numărul cauzelor intrate a crescut cu 2951 de la 17.010 în 

2015 la 19.961 în 2016, creşterea procentuală fiind de 17,34%. 
La Judecătoria Constanţa se constată o creştere a cauzelor nou intrate cu 6708 de la 

32.645 în anul 2015 la 39.353 în anul 2016, creşterea  procentuală fiind de 20,54%. 
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La Judecătoria Mangalia, se înregistrează o creştere a cauzelor nou intrate cu 1326 
dosare, de la 4742 în anul 2015 la 6068 în anul 2016 reprezentând o creştere procentuală de 
27,96%. 

La Judecătoria Medgidia, rezultă o creştere a dosarelor nou intrate cu 2259 dosare,  
de la 10.059 în anul 2015 la 12.318 în anul 2016, creşterea procentuală fiind de 22,45%. 

La Judecătoria Hârşova, numărul dosarelor nou înregistrate a crescut cu 523 dosare, 
de la 1220 în anul 2015 la 1743 în anul 2016, creşterea procentuală fiind de 42,86%. 

 
Dosare nou intrate 

Anul Total Tribunalul 
Constanţa 

Judecătoria 
Constanţa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria 
Hârşova 

2013 73.118 20.085 36.402 4.788 10.843 1.000 
2014 82.184 17.186 45.942 4.692 12.928 1.436 
2015 65.676 17.010 32.645 4.742 10.059 1.220 
2016 79.443 19.961 39.353 6.068 12.318 1.743 

tendinţe 
2015/2016 

+13.767 
+20,96% 

+2.951 
+17,34% 

+6.708 
+20,54% 

+1.326 
+27,96% 

+2.259 
+22,45% 

+523 
+42,86% 

 
Tribunalul Tulcea şi instanţele din circumscripţie 

 
Numărul cauzelor nou intrate la instanţele din judeţul Tulcea a crescut cu 2.824 

dosare, de la 15.975 în anul 2015 la 18.799 în anul 2016, creşterea procentuală fiind de 
17,67%. 

Pe instanţe, situaţia cauzelor nou intrate este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Tulcea se constată o creştere a cauzelor nou intrate cu 39 de la 4.308 în 

anul 2015 la 4.347 în anul 2016, ceea ce reprezintă o creştere procentuală de 0,90%. 
La Judecătoria Tulcea, numărul cauzelor noi a înregistrat o creştere cu 1.924 dosare, 

de la 8.722 în anul 2015 la 10.646 în anul 2016, tendinţa crescătoare fiind de 22,05%. 
La Judecătoria Babadag, se evidenţiază o creştere cu 387 de dosare, de la 1.405 în 

anul 2015 la 1.792 în anul 2016, tendinţa de creştere fiind de 27,54%. 
La Judecătoria Măcin, se înregistrează o creştere cu 474 dosare, de la 1.540 în anul 

2015 la 2.014 în anul 2016, tendinţa de creştere fiind de 30,77%. 
 

Dosare nou intrate 
Anul Total Tribunalul 

Tulcea 
Judecătoria 

Tulcea 
Judecătoria 

Babadag 
Judecătoria 

Măcin 
2013 17.086 4.844 9.523 1.325 1.394 
2014 17.093 4.188 9.959 1.375 1.571 
2015 15.975 4.308 8.722 1.405 1.540 
2016 18.799 4.347 10.646 1.792 2.014 

tendinţe 
2015/2016 

+2.824 
+17,67% 

+39 
+0,90% 

+1.924 
+22,05% 

+387 
+27,54% 

+474 
+30,77% 

 
Volumul cauzelor soluţionate 

Tribunalul Constanţa şi instanţele din circumscripţie 
 

Instanţele din judeţul Constanţa au soluţionat în anul de referinţă 2016, 78.918 de cauze 
dintr-un volum total de 110.966, cu 10.185 mai multe faţă de anul 2015 când s-au soluţionat 
68.733, ceea ce reprezintă o creştere cu 14,81%. 

Pe instanţe, situaţia cauzelor soluţionate este evidenţiată astfel: 
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La Tribunalul Constanţa se înregistrează o creştere a cauzelor soluţionate cu 1.241, 
creşterea procentuală fiind de 7,23%, de la 17.147 cauze în anul 2015 la 18.388 în anul 2016. 

La Judecătoria Constanţa se înregistrează o creştere cu 5.448 a numărului de cauze 
soluţionate, de la 34.847 în anul 2015 la 40.295 în anul 2016, creşterea procentuală 
reprezentând 15,63%. 

La Judecătoria Mangalia se constată o tendinţă de creştere a cauzelor soluţionate cu 
831 de la 4.872 în anul 2015 la 5.703 în anul 2016, creşterea procentuală fiind de 17,05%. 

La Judecătoria Medgidia, se constată o tendinţă de creştere cu 2.610 cauze 
soluţionate, de la 10.528 în anul 2015 la 13.138 în anul 2016, ceea ce reprezintă o creştere 
procentuală de 24,79%. 

La Judecătoria Hârşova, numărul cauzelor soluţionate a crescut cu 55, de la 1.339 în 
anul 2015 la 1.394 în anul 2016, reprezentând o creştere procentuală de 4,10%. 

 
Dosare soluţionate 

Anul Total Tribunalul 
Constanţa 

Judecătoria 
Constanţa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria 
Hârşova 

2013 77.235 22.733 37.571 5.217 10.728 986 
2014 83.311 19.620 45.841 4.446 12.197 1.207 
2015 68.733 17.147 34.847 4.872 10.528 1.339 
2016 78.918 18.388 40.295 5.703 13.138 1.394 

tendinţe 
2015/2016 

+10.185 
+14,81% 

+1.241 
+7,23% 

+5.448 
+15,63% 

+831 
+17,05% 

+2.610 
+24,79% 

+55 
+4,10% 

 
Tribunalul Tulcea şi instanţele din circumscripţie 

 
Numărul cauzelor soluţionate de către instanţele din judeţul Tulcea a fost în anul 2016 

de 17.919 dintr-un volum total de cauze pe rol de 24.699, cu 1.584 mai multe decât în anul 
2015 când s-au soluţionat 16.335, tendinţa de creştere fiind de 9,69%. 

Pe instanţe, situaţia cauzelor soluţionate este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Tulcea, numărul de cauze soluţionate a crescut cu 38 de la 4.417 în anul 

2015 la 4.455 în anul 2016, ceea ce reprezintă o creştere procentuală de 0,86%. 
La Judecătoria Tulcea, se înregistrează o creştere a numărului de cauze soluţionate 

cu 1041, de la 9.022 în anul 2015 la 10.063 în anul 2016, tendinţa de creştere fiind de 11,53%. 
La Judecătoria Babadag, se constată o creştere a numărului de cauze soluţionate cu 

46, de la 1.485 în anul 2015 la 1.531 în anul 2016, tendinţa de creştere reprezentând 3,09%. 
La Judecătoria Măcin, se înregistrează o creştere a numărului de cauze soluţionate 

cu 459 dosare, de la 1.411 în anul 2015 la 1.870 în anul 2016, tendinţa de creştere fiind de 
32,53%. 

 
 

Cauze soluţionate 
Anul Total Tribunalul 

Tulcea 
Judecătoria 

Tulcea 
Judecătoria 

Babadag 
Judecătoria 

Măcin 
2013 19.380 6.376 10.310 1.296 1.398 
2014 18.062 4.501 10.641 1.331 1.589 
2015 16.335 4.417 9.022 1.485 1.411 
2016 17.919 4.455 10.063 1.531 1.870 

tendinţe 
2015/2016 

+1.584 
+9,69% 

+38 
+0,86% 

+1.041 
+11,53% 

+46 
+3,09% 

+459 
+32,53% 
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Stocul de dosare nesoluţionate la sfârşitul anului 2016 
Tribunalul Constanţa şi instanţele din circumscripţie 

 
La finele anului 2016, la instanţele din judeţul Constanta au rămas nesoluţionate 32.048 

dosare (inclusiv suspendate) cu 403 mai multe decât la finele anului 2015 când au rămas în 
stoc 31.645 dosare, ceea ce reprezintă o creştere procentuală de 1,27%. 

Pe instanţe, situaţia stocului de dosare la sfârşitul anului 2016 este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Constanţa se constată o creştere a stocului de dosare cu 1.699, de la 

8.070 în anul 2015 la 9.769 în anul 2016, tendinţa de creştere fiind de 21,05%. 
La Judecătoria Constanţa, se înregistrează  o scădere a stocului de dosare cu 1.098, 

de la 16.734 în anul 2015 la 15.636 în anul 2016, tendinţa de scădere reprezentând 6,56%. 
La Judecătoria Mangalia se constată o creştere a stocului de dosare cu 397, de la 

2.043 în anul 2015 la 2.440 în anul 2016, ceea ce reprezintă o creştere procentuală cu 19,43%. 
La Judecătoria Medgidia, tendinţa de scădere a stocului este de 21,48%, cu 946 mai 

puţine dosare, de la 4.403 în anul 2015 la 3.457 în anul 2016. 
La Judecătoria Hârşova, stocul de dosare a crescut cu 351 dosare, de la 395  în anul 

2015 la 746 în anul 2016, ceea ce înseamnă o creştere de 88,86%. 
 

Stoc de dosare la sfârşitul anului 2016 
Anul Total Tribunalul 

Constanţa 
Judecătoria 
Constanţa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria 
Hârşova 

2013 26.755 10.567 12.674 1.478 1.797 239 
2014 26.087 8.133 12.775 2.132 2.528 519 
2015 31.645 8.070 16.734 2.043 4.403 395 
2016 32.048 9.769 15.636 2.440 3.457 746 

tendinţe 
2015/2016 

+403 
+1,27% 

+1.699 
+21,05% 

-1.098 
-6,56% 

+397 
+19,43% 

-946 
-21,48% 

+351 
+88,86% 

 
Tribunalul Tulcea şi instanţele din circumscripţie 

 
La instanţele din judeţul Tulcea au rămas nesoluţionate  la sfârşitul anului 2016, 6.780 

dosare (inclusiv suspendate), cu 1.000 mai multe decât la sfârşitul anului 2015 când se aflau în 
stoc 5.780 dosare, creşterea fiind de 17,30%. 

Pe instanţe, situaţia stocului de dosare la sfârşitul anului 2016 este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Tulcea, se constată o scădere a stocului de dosare cu 42, de la 1.451 în 

anul 2015 la 1.409 în anul 2016, ceea ce reprezintă o scădere de 2,89%. 
La Judecătoria Tulcea, numărul dosarelor aflate în stoc a crescut de la 3.421 la 

sfârşitul anului 2015 la 4047 la finele anului 2016, cu 626 mai multe dosare, tendinţa de 
creştere reprezentând 18,29%. 

La Judecătoria Babadag, se înregistrează o creştere a stocului cu 262 dosare, de la 
327 în anul 2015 la 589 în anul 2016, ceea ce reprezintă o creştere procentuală cu 80,12%. 

La Judecătoria Măcin, se constată o creştere a stocului cu 154 dosare, de la 581 în 
anul 2015 la 735 în anul 2016, creşterea procentuală fiind de 26,50%. 

 
 
 
 
 
 



 13

Stoc de dosare la sfârşitul anului 2016 
Anul Total Tribunalul 

Tulcea 
Judecătoria 

Tulcea 
Judecătoria 

Babadag 
Judecătoria 

Măcin 
2013 5.272 1.797 2.817 268 390 
2014 6.035 1.517 3.675 394 449 
2015 5.780 1.451 3.421 327 581 

2016 6.780 1.409 4.047 589 735 
tendinţe 

2015/2016 
+1.000 

+17,30% 
-42 

-2,89% 
+626 

+18,29% 
+262 

+80,12% 
+154 

+26,50% 

 
Numărul dosarelor suspendate la sfârşitul anului 2016 
Tribunalul Constanţa şi instanţele din circumscripţie 

 
La Tribunalul Constanţa şi instanţele din circumscripţie, numărul total al dosarelor 

suspendate aflate în stoc la sfârşitul anului 2016 era de 2.956 dosare, cu 255 mai multe decât la 
sfârşitul anului 2015 când se găseau în stoc 2701 dosare, creşterea procentuală fiind de 9,44%. 

Pe instanţe, situaţia dosarelor suspendate la sfârşitul anului 2016 este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Constanţa, se constată o creştere cu doar 6 dosare, de la 987 în anul 

2015 la 993 în anul 2016, ceea ce înseamnă o creştere procentuală de 0,60%. 
La Judecătoria Constanţa, se înregistrează o creştere a dosarelor suspendate cu 213, 

de la 1.333 la sfârşitul anului 2015 la 1.546 la sfârşitul anului 2016, tendinţa de creştere fiind de 
15,97%. 

La Judecătoria Mangalia, numărul dosarelor suspendate a scăzut cu 49 dosare, de la 
244 în anul 2015 la 195 în anul 2016, scăderea procentuală reprezentând 20,08%. 

La Judecătoria Medgidia, se înregistrează o creştere cu 91 dosare suspendate, de la 
110 la sfârşitul anului 2015 la 201 la sfârşitul anului 2016, tendinţa de creştere fiind de 82,72%. 

La Judecătoria Hârşova, se constată o scădere a numărului de dosare suspendate cu 
6, de la 27 în 2015 la 21 în 2016, scăderea procentuală reprezentând 22,22%. 

 
Dosare suspendate 

Anul Total Tribunalul 
Constanţa 

Judecătoria 
Constanţa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria 
Hârşova 

2013 5.526 2.453 2.486 285 226 76 
2014 4.174 1.786 2.064 194 111 19 
2015 2.701 987 1.333 244 110 27 
2016 2.956 993 1.546 195 201 21 

tendinţe 
2015/2016 

+255 
+9,44% 

+6 
+0,60% 

+213 
+15,97% 

-49 
-20,08% 

+91 
+82,72% 

-6 
-22,22% 

 
Tribunalul Tulcea şi instanţele din circumscripţie 

 
La Tribunalul Tulcea şi instanţele din circumscripţie au rămas suspendate la sfârşitul 

anului 2016, 430 dosare faţă de sfârşitul anului 2015, când se înregistrau 435, cu doar 5 mai 
puţine dosare suspendate, scăderea procentuală fiind de 1,14%. 

Pe instanţe, situaţia dosarelor suspendate la sfârşitul anului 2016 este evidenţiată astfel: 
La Tribunalul Tulcea, se constată o scădere a dosarelor suspendate cu 28, de la 165 în 

anul 2015 la 137 în anul 2016, scăderea fiind de 16,96%. 
La Judecătoria Tulcea, numărul dosarelor suspendate a crescut cu 18, de la 209 în 

anul 2015 la 227 în anul 2016, reprezentând o creştere cu 8,61%. 
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La Judecătoria Babadag, se înregistrează o creştere a dosarelor suspendate cu doar 7 
dosare, de la 23 în anul 2015 la 30 în anul 2016, tendinţa de creştere fiind de 30,43%. 

La Judecătoria Măcin, se constată o scădere cu doar 2 dosare a cauzelor suspendate, 
de la 38 în anul 2015 la 36 în anul 2016, tendinţa de scădere reprezentând 5,26%. 

 
Dosare suspendate 

Anul Total Tribunalul 
Tulcea 

Judecătoria 
Tulcea 

Judecătoria 
Babadag 

Judecătoria 
Măcin 

2013 942 450 392 40 60 
2014 661 409 189 21 42 
2015 435 165 209 23 38 
2016 430 137 227 30 36 

tendinţe 
2015/2016 

-5 
-1,14% 

-28 
-16,96% 

+18 
+8,61% 

+7 
+30,43% 

-2 
-5,26% 

 

1.1.1. b. Volumul total de activitate la Curtea de Apel Constanţa 
 
Prealabil, trebuie precizat  că, potrivit Hotărârii nr. 46/2011, Plenul C.S.M. a aprobat 

pentru curţile de apel calendarul trecerii la colectarea datelor statistice exclusiv prin modulul 
statistic ECRIS începând cu 1 ianuarie 2012. 
 În acest modul, dosarele pronunţate sunt considerate soluţionate la data redactării de 
către judecător, şi nu la data pronunţării şi, din acest motiv, dosarele care nu au fost redactate în 
cadrul perioadei de raportare (la sfârşitul unui semestru sau al unui an), vor fi preluate în stoc ca 
nesoluţionate. 

Faţă de cele de mai sus, menţionăm că şi operativitatea pe secţie va fi mult mai scăzută 
faţă de operativitatea pe judecător care se calculează în raport de dosarele pronunţate. 

În prezent, datele sunt preluate de către Consiliul Superior al Magistraturii direct din 
sistemul informatic STATIS CENTRAL şi sunt avute în vedere la stabilirea volumului de 
dosare (încărcăturii) pe judecător. 

Întrucât Consiliul Superior al Magistraturii foloseşte doar aceste rapoarte generate de 
STATIS CENTRAL pentru stabilirea volumului de cauze pe judecător şi pentru a fi în 
concordanţă cu evidenţele Biroului de statistică al Consiliului Superior al Magistraturii, 
dinamica activităţii judiciare a Curţii de Apel Constanţa pe anul 2016 va fi reflectată prin 
prisma acestor rapoarte. 

La începutul anului 2016 Curtea de Apel Constanţa avea un stoc total de dosare de 
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2.993 comparativ cu 3.054 la începutul anului 2015. 
 Numărul dosarelor înregistrate în 2016 a fost de 6.016 comparativ cu anul 2015 când 
s-au înregistrat 6.735 dosare, cu 719 mai puţine decât în 2015. 

Din totalul de dosare de 9.009 s-au soluţionat şi redactat, în 2016, 6.408 dosare, 
comparativ cu 6.955 în 2015. 
 Numărul dosarelor nesoluţionate la sfârşitul anului 2016 este de 2.601 dosare, din 
care 233 suspendate, comparativ cu sfârşitul anului 2015, când se aflau în stoc 2834 dosare, din 
care 247 suspendate. 

Sintetizând cele de mai sus, evoluția activităţii judiciare prin prisma indicatorilor 
statistici înregistraţi la Curtea de Apel a fost următoarea: 

 
Anul Stoc 

anterior 
Intrate Total de 

soluţionat 
Soluțio 

nate (hotărâri 
finale închise) 

Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 
rol, suspendate, 

neredactate) 

Suspen 
date 

2014 3.439 7.108 10.547 7.521 3.026 261 
2015 3.054 6.735 9.789 6.955 2.834 247 
2016 2993 6016 9009 6408 2601 233 

tendinţe 
2015/2016 

-61 
-1,99% 

-719 
-10,67% 

-780 
-7,96% 

-547 
-7,86% 

-233 
-8,22% 

-14 
-5,66% 

 
 

1.1.2. Volumul de activitate pe secţii specializate la Curtea de 
Apel Constanţa 

 

a.) Secţia Penală şi pentru cauze penale cu minori  
şi de familie 

 
La începutul anului 2016, la nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de 

familie stocul era de 727 dosare, faţă de 2015 când stocul era de 586, la care s-au adăugat 2.201 
de cauze noi înregistrate, faţă de 2.574 în 2015, stocul total de soluţionat fiind de 2.928 de 
cauze faţă de 3.160 în 2015. Dintre acestea, s-au soluţionat în cursul anului 2016, 2301 de 
cauze (78,58% din totalul de soluţionat) faţă de 2.553 în 2015, cu 252 mai puţine dosare decât 
în 2015, rezultând un stoc la sfârşitul anului de 627 de cauze, faţă de 607 în 2015 cu 20 mai 
multe dosare decât în 2015. 

 
 

Anul Stoc iniţial Intrate Total de 
soluţionat 

Soluţio 
nate 

Suspenda 
te 

Stoc la 
sfârşit de 
an (cauze 

pe rol, 
neredacta

te) 

Operati 
vitate 

faţă de 
intrate 

Operati 
vitate 

faţă de 
total de 
soluţio 

nat (fără 
susp) 

2014 616 2.032 2.648 2.069 0 579 101,82% 78,13% 
2015 586 2.574 3.160 2.553 0 607 99,18% 80,79% 
2016 727 2.201 2.928 2.301 2 627 104,54% 78,63% 

tendinţe +141 
+24,06% 

-373 
-14,49% 

-232 
-7,34% 

-252 
-9,87% 

+2 +20 
+3,29% 

+5,36% -2,16% 
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2014 

TOTAL 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţion
ate 

Suspen
date 

Stoc la sfârșit de 
an (cauze pe rol, 

neredactate) 

Operativit
ate 

Fond 122 217 339 288 - 51 84,95% 
Apel 189 1.113 1.302 900 - 402 69,12% 

Recurs 305 37 (01.01.-
31.01.2014) 

342 337 - 5 98,53% 

Contestaţii - 665 665 544 - 121 81,80% 
Total 616 2.032 2.648 2.069 - 579 78,13% 
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2015 
TOTAL 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

neredactate) 

Operativitate 
faţă de 
intrate 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp.) 

Fond 54 237 291 249 0 42 105,06% 85,56% 
Apel 409 1590 1999 1571 0 428 98,80% 78,58% 

Recurs  2 1 3 3 0 - 300% 100% 
Contestaţii 121 746 867 730 0 137 97,85% 84,19% 

Total 586 2574 3160 2553 0 607 99,18% 80,79% 
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2016 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţio 
nate 

Suspen
date 

Stoc la sfârșit de 
an (cauze pe rol, 

neredactate) 

Operativi 
tate 

Fond 64 230 294 236 - 58 80,27% 
Apel 514 1.353 1.867 1.401 2 466 75,12% 

Recurs - 1 1 - - 1 - 
Contestaţii 149 617 766 664 - 102 86,68% 

Total 727 2.201 2.928 2.301 2 627 78,63% 
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Sintetizând datele statistice de mai sus, indicatorii statistici înregistraţi la secţia penală a 
Curţii de Apel Constanţa reflectă activitatea judiciară desfăşurată pe parcursul anului 2016, 
după cum urmează: 

 
1. Scăderea numărului cauzelor aflate pe rol (stoc anterior + intrate) – 2.928, cu un 

procent de 7,34% mai mic faţă de anul 2015, când s-a înregistrat un volum total de dosare de 
3160. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Volum total de dosare 
2015 2016 tendinţe 

Total 3.160 2.928 -7,34% 
 

2. Scăderea numărului de dosare intrate în cursul anului 2016 de la 2.574 în anul 
2015 la 2.201 în 2016, cu un procent de 14,49% mai mic faţă de anul 2015. 
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Curtea de Apel 
Constanţa 

Dosare intrate 
2015 2016 tendinţe 

Total 2.574 2.201 -14,49% 

 
3. Scăderea numărului dosarelor soluţionate cu un procent de 9,87% faţă de anul 

2015, respectiv de la 2.553 în 2015 la 2.301 în 2016. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Dosare soluţionate 
2015 2016 tendinţe 

Total 2.553 2.301 -9,87% 
 
4. Creşterea stocului final de dosare - 627 în 2016 faţă de 607 în 2015, creşterea 

procentuală fiind de 3,29%, proporţia stocului de dosare  rămas spre soluţionare fiind de 
21,41% în 2016 faţă de 19,20% în 2015. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Stoc final 
2015 2016 tendinţe 

Total 607 627 +3,29% 

 
a.) Secţia I Civilă 

 
Secţia I civilă şi-a început activitatea în 2016 cu un stoc total de 956 dosare la care s-au 

adăugat 1.531 de cauze noi înregistrate, (cu 36 mai puţine dosare intrate decât în 2015) stocul 
total de soluţionat fiind de 2.487 dosare.  

Din totalul cauzelor rămase de soluţionat, s-au soluţionat în cursul anului 1.737 cauze, 
(69,84% din totalul de soluţionat), cu 36 mai puţine decât în 2015, rezultând un stoc la sfârşitul 
anului de 750 de cauze, din care 113 se aflau în faza de suspendare (15,06% din totalul stocului 
la sfârşit de perioadă); în 2015, stocul a fost de 936 dosare, din care 80 suspendate. 

Anul Stoc 
iniţial 

Intrate Total de 
soluţionat 

Soluţio 
nate 

Suspen
date 

Stoc la sfârşit de 
an (cauze pe rol, 

suspenda 
te, neredactate) 

Operativi
tate faţă 

de intrate 

Operativitate 
faţă de total 

de soluţio 
nat 

(fără susp) 
2014 1.332 2.009 3.341 2.205 106 1.136 109,75% 68,16% 
2015 1.142 1.567 2.709 1.773 80 936 113,14% 67,44% 
2016 956 1.531 2.487 1.737 113 750 113,45% 73,16% 
tendi
nţe 

-186 
-16,28% 

-36 
-2,29% 

-222 
-8,19% 

-36 
-2,03% 

+33 
-41,25% 

-186 
-19,87% 

+0,31% +5,72% 
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2014 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluţionat 

Soluţio- 
nate 

Suspen-
date 

Stoc 
cauze 
fără 

suspenda
te 

Stoc la sfârșit 
de an (cauze 

pe rol, 
suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp.) 

Fond 9 78 87 85 0 2 2 97,70% 

Apel  381 1237 1618 814 29 775 804 51,22% 

Recurs 942 694 1636 1306 77 253 330 83,77% 

Total 1332 2009 3341 2205 106 1030 1136 68,16% 
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2015 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitatea 
faţă de intrate 

Operativitatea 
faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp.) 

Fond 2 59 61 57 0 4 4 96,61% 93,44% 
Apel  809 1235 2044 1268 31 745 776 102,67% 62,99% 

Recurs 331 273 604 448 49 107 156 164,10% 80,72% 
Total 1142 1567 2709 1773 80 856 936 113,14% 67,44% 
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Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluţionat 

Soluţio 
nate 

Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitatea 
faţă de intrate 

Operativitatea 
faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp.) 

Fond 4 48 52 47 1 4 5 97,91% 92,15% 
Apel  786 1.312 2.098 1.462 71 565 636 111,43% 72,12% 

Recurs 166 171 337 228 41 68 109 133,33% 77,02% 
Total 956 1.531 2.487 1.737 113 637 750 113,45% 73,16% 
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Sintetizând datele statistice de mai sus, indicatorii statistici înregistraţi la secţia I civilă a 

Curţii de Apel Constanţa reflectă activitatea judiciară desfăşurată pe parcursul anului 2016, 
după cum urmează: 

 
1. scăderea numărului cauzelor aflate pe rolul instanţei (stoc anterior + intrate) – de la 

2709 în 2015 la 2487 în anul 2016, cu un procent de 8,19% mai mic faţă de anul 2015. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Volum total de dosare 
2015 2016 tendinţe 

Total 2.709 2.487 -8,19% 
 

2. scăderea numărului de cauze intrate – 1.531 în 2016, faţă de 1567 în 2015, 
reprezentând o scădere procentuală cu 2,29% faţă de anul anterior. 

 
Curtea de Apel 

Constanţa 
Dosare noi 

2015 2016 tendinţe 
Total 1.567 1.531 - 

2,29% 
 

3. scăderea numărului cauzelor soluţionate cu un procent de 2,03% faţă de anul 2015, 
respectiv de la 1773 în 2015 la 1737 în 2016. 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Cauze soluţionate 
2015 2016 tendinţe 

Total 1.773 1737 -2,03% 



 21

4. scăderea stocului de dosare cu un procent de 19,87%, respectiv de la 936 în 2015 la 
750 în 2016, proporţia stocului de dosare rămas spre soluţionare din totalul de soluţionat 
fiind de 30,15% în 2016 faţă de 34,55 % în 2015, reprezentând o scădere procentuală de 
4,4%. 

 
Curtea de Apel 

Constanţa 
Stoc final 

2015 2016 tendinţe 
Total 936 750 -19,87% 

 
5. creşterea numărului cauzelor suspendate de la 80 dosare în 2015 la 113 dosare în 

2016, ceea ce reprezintă o creştere procentuală cu 41,25%. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Suspendate 
2015 2016 tendinţe 

Total 80 113 +41,25%% 

 
 

b.) Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal  
 
Pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, volumul total al 

cauzelor de soluţionat a fost de 3.594 de dosare, cu 326 mai puţine dosare faţă de 2015. Din 
totalul cauzelor de soluţionat, 1.310 dosare reprezintă dosarele nesoluţionate aflate în stoc la 
începutul anului şi 2.284 cauze înregistrate în cursul anului.  

Din totalul de 3.594 de cauze aflate spre soluţionare pe rolul secţiei au fost soluţionate 
un număr de 2.370 (63,94 % din totalul de soluţionat) cu 259 mai puţine dosare decât în 2015. 
La sfârşitul anului 2016, secţia înregistrează un stoc de dosare nesoluţionate de 1.224, din care 
în 118 judecata a fost suspendată (9,64% din totalul stocului la sfârşitul anului), cu 67 mai 
puţine dosare în stoc decât în 2015, în acest din urmă an, secţia înregistrând un stoc de 1.291 
dosare din care 167 suspendate, cu 49 mai puţine dosare suspendate decât în 2015. 

 
Anul Stoc 

iniţial 
Intrate Total de 

soluţionat 
Soluţio 

nate 
Suspenda

te 
Stoc la 

sfârşit de an 
(cauze pe 

rol, 
suspendate, 
neredactate 

Operativi 
tate faţă de 

intrate 

Operativi 
tate faţă de 

total de 
soluţ (fără 

susp) 

2014 1.491 3.067 4.558 3.247 155 1.311 105,86% 74% 
2015 1.326 2.594 3.920 2.629 167 1.291 101,34% 70,05% 
2016 1.310 2.284 3.594 2.370 118 1.224 103,76% 68,18% 
Ten 
dinţe 

-16 
-1,20% 

-310 
-11,95% 

-326 
-8,31% 

-259 
-9,85% 

-49 
-29,34% 

-67 
-5,18% 

+2,42% - 1,87% 
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2014 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la sfârșit 
de an (cauze 

pe rol, 
suspendate, 
neredactate) 

Operativitatea 
faţă de total de 

soluţionat 
(fără susp) 

Fond 197 316 513 324 33 156 189 67,50% 
Apel  219 650 869 584 15 270 285 68,38% 

Recurs 1075 2101 3176 2339 107 730 837 76,21% 
Total 1491 3067 4558 3247 155 1156 1311 74% 
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2015 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
fata de 
intrate 

Operativitatea 
faţă de total de 

soluţionat 
(fără susp.) 

Fond 194 331 525 346 24 155 179 104,53% 69,06% 
Apel  286 772 1058 646 28 384 412 83,67% 62,71% 

Recurs 846 1491 2337 1637 115 585 700 109,79% 73,67% 
Total 1326 2594 3920 2629 167 1124 1291 101,34% 70,05% 
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2016 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
fata de 
intrate 

Operativitatea 
faţă de total de 

soluţionat 
(fără susp.) 

Fond 182 378 560 356 26 178 204 94,17% 66,66% 
Apel  410 734 1.144 743 27 374 401 101,22% 66,51% 

Recurs 718 1.172 1.890 1.271 65 554 619 108,44% 69,64% 
Total 1.310 2.284 3.594 2-370 118 1106 1.224 103,76% 68,18% 
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Sintetizând datele statistice de mai sus, indicatorii statistici înregistraţi la secţia a II-

a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Constanţa reflectă activitatea 
judiciară desfăşurată pe parcursul anului 2016, după cum urmează: 

 
1. scăderea volumului total de cauze (stoc + intrate) – 3.594, cu un procent de 8,31% mai 

mic faţă de anul 2015 când volumul total de cauze era de 3.920. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Volum total de activitate 

2015 2016 tendinţe 
Total 3.920 3.594 -8,31% 

2. scăderea numărului de cauze intrate cu care a fost investită instanţa – 2.284, cu un 
procent de 11,95% mai mic faţă de 2015 când numărul cauzelor noi era de 2594. 
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Curtea de Apel 
Constanţa 

Cauze intrate 
2015 2016 tendinţe 

Total 2.594 2.284 -11,95% 
 
3. scăderea cauzelor soluţionate – 2370 în comparaţie cu anul 2015 când s-au soluţionat 

2629 ceea ce reprezintă o scădere procentuală de 9,85%. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Cauze soluţionate 
2015 2016 tendinţe 

Total 2.629 2.370 -9,85% 
 
4. scăderea stocului final de dosare de la 1291 de dosare la sfârşitul anului 2015 la 1224 

dosare la finele anului 2016, scăderea procentuală fiind de 5,18%. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Stoc final 
2015 2016 tendinţe 

Total 1.291 1.224 -5,18% 
 
5. scăderea numărului de suspendate de la 167 dosare în 2015 la 118 în 2016, scăderea 

procentuală fiind de 29,34%. 
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Suspendate 
2015 2016 tendinţe 

Total 167 118 29,34% 
 

DINAMICA ACTIVITĂŢII PE STADII JUDICIARE 
FOND PENAL 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

neredactate) 

Operativitate 
faţă de intrate 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat 
( fără susp) 

2014 122 217 339 288 - 51 132,71% 84,95% 
2015 54 237 291 249 - 42 105,06% 85,56% 
2016 64 230 294 236 - 58 102,60% 80,27% 

tendinţe +10 
+18,51% 

-7 
-2,95% 

+3 
+1,03% 

-13 
-5,22% 

- +16 
+38,09% 

-3% -5,29% 
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APEL PENAL 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

neredactate) 

Operativitate 
faţă de intrate 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat  
(fără susp.) 

2014 189 1.113 1.302 900 - 402 80,86% 69,12% 
2015 409 1.590 1.999 1.571 - 428 98,80% 78,58% 
2016 514 1.353 1.867 1.401 2 466 103,54% 75,12% 

tendinţe +105 
+25,67% 

-237 
-14,90% 

-132 
-6,60% 

-170 
-10,82% 

+2 +38 
+8,87% 

+4,74% -3,46% 

 
RECURS PENAL 

 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate  
01.01.-

31.01.2014 

Total 
de soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârșit de an 
(cauze pe rol, 
neredactate) 

Operativitate 

2014 305 37 
( 1.01.-

31.01.2014) 

342 337 - 5 98,53% 

2015 2 1 3 3 - 0 100% 
2016 - 1 1 - - 1 - 

tendinţe -2 0 -2 -3 - +1 - 
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Contestaţii 
 

Stadiul 
cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 
faţă de 
intrate 

Operativitate 
faţă de total de 

soluţionat ( fără 
susp.) 

2014 - 665 665 544 - 121 81,80% 81,80% 
2015 121 746 867 730 - 137 97,85% 84,19% 
2016 149 617 766 664 - 102 107,61% 86,68% 

tendinţe +28 
+23,14% 

-129 
-17,29% 

-101 
-11,64% 

-66 
-9,04% 

- - 35 
-25,54% 

+9,76% +2,49% 
 

 
FOND CIVIL 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
faţă de 
intrate 

Operativitate 
faţă de total de 
soluţionat ( fără 

susp) 

2014 9 78 87 85 0 2 108,97% 97,70% 
2015 2 59 61 57 0 4 96,61% 93,44% 
2016 4 48 52 47 1 5 97,91% 92,15% 

tendinţe +2 
+100% 

-11 
-18,64% 

-9 
-14,75% 

-10 
-17,54% 

+1 +1 
+ 25% 

+1,3% -1,29% 
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APEL CIVIL 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
faţă de intrate 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp.) 

2014 381 1.237 1.618 814 29 804 65,80% 51,22% 
2015 809 1.235 2.044 1.268 31 776 102,67% 62,99% 
2016 786 1.312 2.098 1.462 71 636 111,43% 72,12% 

tendinţe -23 
-2,84% 

+77 
+6,23% 

+54 
+2,64% 

+194 
+15,29% 

+40 
+129,03% 

-140 
-18,04% 

+8,76% +9,13% 
 

 
RECURS CIVIL 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
faţă de intrate 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp) 

2014 942 694 1636 1306 77 330 188,18% 83,77% 
2015 331 273 604 448 49 156 164,10% 80,72% 
2016 166 171 337 228 41 109 133,33% 77,02% 

tendinţe -165 
-49,84% 

-102 
-37,36% 

-267 
-44,20% 

-220 
-49,10% 

-8 
-16,32% 

-47 
-30,12% 

 
-30,77% 

 
-3,7% 
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FOND - LITIGII CU PROFESIONIŞTII ŞI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
faţă de intrate 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat 
( fără susp.) 

2014 197 316 513 324 33 189 102,53% 67,50% 
2015 194 331 525 346 24 179 104,53% 69,06% 
2016 182 378 560 356 26 204 94,17% 66,66% 

tendinţe -12 
-6,18% 

+47 
+14,19% 

+35 
+6,66% 

+10 
+2,89% 

+2 
+8,33% 

+25 
+13,96% 

-10,36 -2,4% 

 

 
APEL - LITIGII CU PROFESIONIŞTII 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la sfârşit 
de an (cauze 

pe rol, 
suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
faţă de 
intrate 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat 
( fără susp) 

2014 219 650 869 584 15 285 89,84% 68,38% 
2015 286 772 1.058 646 28 412 83,67% 62,71% 
2016 410 734 1.144 743 27 401 101,22% 66,51% 

tendinţe +124 
+43,35% 

-38 
-4,92% 

+86 
+8,12% 

+97 
+15,01% 

-1 
-3,57% 

-11 
-2,66% 

+17,55% +3,8% 
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RECURS  LITIGII CU PROFESIONIŞTII ŞI CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluţionat 

Soluţionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de an 

(cauze pe 
rol, 

suspendate, 
neredactate) 

Operativitate 
faţă de intrate 

Operativitate 
faţă de total de 
soluţionat ( fără 

susp) 

2014 1.075 2.101 3.176 2339 107 837 111,32% 76,21% 
2015 846 1.491 2.337 1637 115 700 109,79% 73,67% 
2016 718 1.172 1.890 1271 65 619 108,44% 69,64% 

tendinţe -128 
-15,13% 

-319 
-21,39% 

-447 
-19,12% 

-366 
-22,35% 

-50 
-43,47% 

-81 
-11,57% 

-1,35% -4,03% 
 

 

1.1.3.a. Volumul de activitate pe materii la Curtea de Apel 
Constanţa 

 
a.)  În materie penală (cauze penale cu majori şi minori), volumul de activitate a 

fost de 2928 de cauze, respectiv 727 de dosare preluate din 2015 şi 2201de cauze înregistrate în 
cursul anului 2016. Din totalul de 2928 de cauze aflate spre soluţionare pe rolul secţiei au fost 
soluţionate 2301 de cauze. Stocul de dosare nesoluţionate la 31.12.2016 este de 627 de cauze cu 
20 mai multe dosare decât la 31.12. 2015. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 

rol, 

neredactate), 
din care: 

suspendate 

2014 616 2.032 2.648 2.069 579 - 
2015 586 2.574 3.160 2.553 607 - 
2016 727 2.201 2928 2301 627 2 

tendinţe +141 
+24,06% 

-373 
-14,49% 

-232 
-7,34% 

-252 
-9,87% 

+20 
+3,29% 

+2 
 

 
Evoluţia volumului de activitate: 
 
1. scăderea volumului total de dosare cu 232 dosare, reprezentând un procent 

mai mic cu 7,34% faţă de 2015. 
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2. scăderea numărului cauzelor intrate cu 373 de dosare, scăderea 
procentuală fiind cu 14,49% faţă de anul 2015. 

3. scăderea numărului cauzelor soluţionate cu 252 de dosare, procentual 
scăderea fiind de 9,87%. 

4. creşterea stocului final de dosare cu 20 de dosare, procentual creşterea fiind 
de 3,29% faţă de anul precedent. 

 
În cauzele având ca obiect infracţiunile de corupţie prevăzute de Legea nr. 78/2000,  

s-au soluţionat în cursul anului 2016, 62 de dosare dintr-un volum total de 85 de dosare, 
comparativ cu anul 2015, când s-au soluţionat  47 dintr-un total de 74 de dosare. 

 
b.) Secţia I Civilă 
 
În materia dreptului familiei, pe rolul secţiei civile s-au aflat spre soluţionare 72 de 

cauze faţă de 97 în 2015. Din totalul de cauze aflate spre soluţionare, s-au soluţionat 49 faţă de 
71 în 2015, rezultând un stoc rămas de soluţionat la sfârşitul anului 2016 de 23 de dosare, din 
care 5 dosare suspendate, faţă de 26 dosare  la 31.12.2015 din care 4 suspendate. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 

rol, 
suspendate, 

neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2014 56 96 152 114 38 5 
2015 39 58 97 71 26 4 
2016 26 46 72 49 23 5 

tendinţe -13 
-33,33% 

-12 
-20,68% 

-25 
-25,77% 

-22 
-30,98% 

-3 
-11,53% 

+1 
+25% 

 
Evoluţia volumului de activitate: 
 
1. scăderea volumului total de dosare cu 25 de  dosare, reprezentând o scădere 

procentuală de 25,77% faţă de anul 2015. 
2. scăderea numărului cauzelor soluţionate cu 22 de dosare, scăderea 

procentuală fiind de 30,98% faţă de anul anterior. 
3. scăderea stocului final cu 3 dosare, procentual scăderea reprezentând 

11,53% faţă de 2015. 
4. creşterea numărului de dosare suspendate cu 1 dosar, creşterea fiind de 25% 

faţă de 2015. 
 

În materia litigiilor de muncă, secţia şi-a început activitatea cu un număr de 873 de 
cauze aflate spre soluţionare, cu 281 mai puţine cauze decât în 2015, din care s-au soluţionat în 
cursul anului 596, cu 163 mai puţine decât în 2015, rezultând un stoc de dosare la sfârşitul 
anului de 277 din care 55 suspendate, faţă de 395 dosare la sfârşitul anului 2015. 
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Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 

rol, 
suspendate, 

neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2014 619 908 1.527 1.001 526 31 
2015 525 629 1.154 759 395 32 
2016 402 471 873 596 277 55 

tendinţe -123 
-23,42% 

-158 
-25,11% 

-281 
-24,35% 

-163 
-21,47% 

-118 
-29,87% 

+23 
+71,87% 

 
 
Evoluţia volumului de activitate: 
- scăderea volumului total de dosare cu un procent de 24,35% faţă de volumul 

total din 2015. 
- scăderea numărului cauzelor soluţionate cu un procent de 21,47% faţă de 

2015. 
- scăderea stocului final de dosare cu 118 dosare, reprezentând un procent mai 

mic cu 29,87% faţă de stocul de la finele anului 2015. 
- creşterea numărului de dosare suspendate cu 23 dosare,  de la 32 la 55 

dosare la sfârşitul anului 2016 reprezentând un procent de 71,87% faţă de anul 
2015 . 
  

În materia asigurărilor sociale, pe rolul secţiei civile s-au aflat spre soluţionare în anul 
2016, 978 de cauze faţă de 820 în 2015. Din totalul de cauze aflate spre soluţionare, s-au 
soluţionat 732 faţă de 502 în 2015, rezultând un stoc rămas de soluţionat la sfârşitul anului 2016 
de 246 de dosare, din care 16 dosare suspendate, faţă de 318 dosare la finele anului 2015 din 
care 17 suspendate. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 

rol, 
suspendate, 

neredactate), 
din care: 

suspendate 

2014 311 497 808 515 293 39 
2015 295 525 820 502 318 17 
2016 320 658 978 732 246 16 

tendinţe +25 
+8,47% 

+133 
+25,33% 

+158 
+19,26% 

+230 
+45,81% 

-72 
-22,64% 

-1 
-5,88% 

 
Evoluţia volumului de activitate: 
- creşterea volumului total de dosare cu un procent de 19,26% faţă de volumul 

total din 2015. 
- creşterea numărului cauzelor soluţionate cu un procent de 45,81% faţă de 

2015. 
- scăderea stocului final de dosare cu 72 dosare, reprezentând un procent mai 

mic cu 22,64% faţă de stocul de la finele anului 2015. 
- scăderea numărului de dosare suspendate cu 1 dosar,  de la 17 la 16 dosare la 

sfârşitul anului 2016 reprezentând un procent mai mic cu 5,88% faţă de anul 
2015 . 
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În materie civilă (fără dreptul familiei, conflicte de muncă şi asigurări sociale), 
numărul dosarelor de soluţionat în cursul anului a fost de 564, din care s-au soluţionat 360 faţă 
de 2015, când s-au soluţionat 441. Numărul cauzelor rămase de soluţionat la sfârşitul anului 
2016 este de 204, din care 37 suspendate, comparativ cu 2015, când stocul era de 197 dosare. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 

rol, 
suspendate, 

neredactate), 
din care: 

suspendate 

2014 346 508 854 575 279 31 
2015 283 355 638 441 197 27 
2016 208 356 564 360 204 37 

tendinţe -75 
-26,50% 

+1 
+0,28% 

-74 
-11,59% 

-81 
-18,36% 

+7 
+3,55% 

+10 
+37,03% 

 
Evoluţia volumului de activitate 
- scăderea volumului total de dosare cu 74 de dosare, scăderea procentuală 

fiind de 11,59% faţă de 2015. 
- scăderea numărului cauzelor soluţionate cu 81 de dosare, adică cu un 

procent de 18,36% mai mic faţă de numărul dosarelor soluţionate în 2015. 
- creşterea stocului de dosare de la sfârşitul anului cu 7 dosare, reprezentând o 

creştere procentuală faţă de stocul din 2015 de 3,55%. 
- creşterea numărului dosarelor suspendate cu 10 dosare de la 27 dosare la 

sfârşitul anului 2015 la 37 dosare la 31.12.2016. 
În total, Secţia I civilă a soluţionat un număr de 1.737 de cauze din totalul de 2487 

(cauze rămase în stoc la începutul anului 2016 şi nou înregistrate în cursul anului) faţă de 1.773 
în 2015. Numărul total al dosarelor rămase de soluţionat la 31.12.2016 este de 750 dosare, cu 
186 mai puţine cauze decât anul trecut, din care 113 se află în faza de suspendare. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit de 
an (cauze pe rol, 

suspendate, 

neredactate), din 
care: 

suspendate 

2014 1332 2009 3341 2205 1136 106 
2015 1142 1567 2709 1773 936 80 
2016 956 1531 2487 1737 750 113 

tendinţe -186 
-16,28% 

-36 
-2,29% 

-222 
-8,19% 

-36 
-2,03% 

-186 
-19,87% 

+33 
+41,25% 

 
a.) Secţia a II - a Civilă 
 
În materia litigiilor cu profesioniştii, totalul cauzelor de soluţionat a fost de 648 de  

dosare, cu 120 mai multe dosare decât în 2015, respectiv 225 dosare preluate din 2015 la care s-
au adăugat 423 cauze intrate, cu 73 mai multe dosare intrate  decât în 2015, dintre acestea un 
număr de 398 cauze fiind soluţionate, cu 90 mai multe decât în 2015. Rezultă un stoc final la 
sfârşitul anului 2016 de 250 cauze nesoluţionate din care 20 suspendate faţă de anul 2015 când 
stocul a fost de 220 de cauze. 
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Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 

rol, 
suspendate, 

neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2014 273 436 709 534 175 18 
2015 178 350 528 308 220 29 
2016 225 423 648 398 250 20 

Tendinţe +47 
+26,40% 

+73 
+20,85% 

+120 
+22,72% 

+90 
+29,22% 

+30 
+13,63% 

-9 
-31,03% 

 
 
Evoluţia volumului de activitate: 
- creşterea volumului total de dosare cu 120 de dosare faţă de 2015, 

reprezentând o creştere procentuală cu 22,72% faţă de 2015. 
- creşterea numărului dosarelor soluţionate cu 90 dosare, reprezentând un 

procent mai mare cu 29,22% faţă de anul anterior. 
-  creşterea stocului cu 30 de dosare, reprezentând o creştere procentuală cu 

13,63%. 
- scăderea numărului dosarelor suspendate cu 9 dosare, reprezentând o 

scădere procentuală cu 31,03% faţă de anul 2015. 
În materia contenciosului administrativ şi fiscal, stocul preluat din 2015 era de 743 

dosare, la care s-au adăugat un număr de 1309 de cauze intrate, cu 149 mai puţine cauze intrate 
decât în 2015, stocul total de soluţionat fiind de 2052 de dosare, cu 225 mai puţine decât în 
2015, din care s-au soluţionat 1312, cu 232 mai puţine dosare decât în 2015, stocul rămas de 
soluţionat la sfârşitul anului fiind de 740 de dosare, din care 79 suspendate. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 

rol, 
suspendate, 

neredactate), 
din care: 

Suspendate 

2014 836 1.734 2.570 1.765 805 94 
2015 819 1.458 2.277 1.544 733 104 
2016 743 1309 2052 1312 740 79 

tendinţe -76 
-9,27% 

-149 
-10,21% 

-225 
-9,88% 

-232 
-15,02% 

+7 
+0,95% 

-25 
-24,03% 

 
 
Evoluţia volumului de activitate: 
- scăderea  volumului total de dosare cu 225 dosare, reprezentând o scădere 

procentuală faţă de 2015 de 9,88%. 
- scăderea procentuală a volumului cauzelor soluţionate cu 232 dosare, 

scăderea reprezentând 15,02% faţă de 2015. 
- creşterea procentuală a stocului final cu 0,95% faţă de anul anterior , cu doar 

7 dosare mai multe în stoc decât la 31.12.2015. 
- scăderea cauzelor suspendate cu un procent de 24,03 % faţă  de numărul de 

dosare suspendate din 2015, de la 104 în 2015  la 79 la finele anului 2016. 
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În materia maritim fluvial, totalul cauzelor de soluţionat a fost de 31 de dosare, cu 2 
mai multe dosare decât în 2015, respectiv 14 dosare preluate din 2015 la care s-au adăugat 17 
cauze intrate, cu 1 dosar mai puţin  decât în 2015, dintre acestea un număr de 19 cauze fiind 
soluţionate, cu 4 mai multe decât în 2015. Rezultă un stoc final la sfârşitul anului 2016 de 12 
cauze nesoluţionate din care 1 suspendat faţă de anul 2015 când stocul a fost de 14 cauze. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit 
de an (cauze pe 

rol, 
suspendate, 

neredactate), 
din care: 

suspendate 

2014 9 25 34 23 11 0 
2015 11 18 29 15 14 2 
2016 14 17 31 19 12 1 

tendinţe +3 
+27,27% 

-1 
-5,55% 

+2 
+6,89% 

+4 
+26,66% 

-2 
-14,28% 

-1 
-50% 

 
Evoluţia volumului de activitate: 
- creşterea volumului total de dosare cu 2 dosare faţă de 2015, reprezentând o 

creştere procentuală cu 6,89% faţă de 2015. 
- creşterea numărului dosarelor soluţionate cu 4 dosare, reprezentând un 

procent mai mare de 26,66% faţă de anul anterior. 
-  scăderea stocului cu 2 dosare, reprezentând o scădere procentuală cu 14,28%. 
- scăderea numărului dosarelor suspendate cu 1 dosar, fata de sfârşitul anului 

2015. 
 

În materia faliment, stocul preluat din 2015 era de 328 dosare, la care s-au adăugat un 
număr de 535 de cauze intrate, cu 233 mai puţine cauze intrate decât în 2015, stocul total de 
soluţionat fiind de 863 de dosare, cu 223 mai puţine decât în 2015, din care s-au soluţionat 641, 
cu 121 mai puţine dosare decât în 2015, stocul rămas de soluţionat la sfârşitul anului fiind de 
222 dosare, din care 18 suspendate. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit de an 
(cauze pe rol, 
suspendate, 

neredactate), din 
care: 

suspendate 

2014 373 872 1245 925 320 43 
2015 318 768 1086 762 324 32 
2016 328 535 863 641 222 18 

tendinţe +10 
+3,14% 

-233 
-30,33% 

-223 
-20,53% 

-121 
-15,87% 

-102 
-31,48% 

-14 
-43,75% 

 
Evoluţia volumului de activitate: 
- scăderea  volumului total de dosare cu 223 dosare, reprezentând o scădere 

procentuală faţă de 2015 de 20,53%. 
- scăderea procentuală a volumului cauzelor soluţionate cu 121 dosare, 

scăderea reprezentând 15,87% faţă de 2015. 
- scăderea procentuală a stocului final cu 31,48% faţă de anul anterior 

reprezentând cu 102 mai puţine dosare decât în 2015. 
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- scăderea cauzelor suspendate cu un procent de 43,75 % faţă  de numărul de 
dosare suspendate din 2015, de la 32 în 2015  la 18 la finele anului 2016. 

 
În total, Secţia a II-a civilă a soluţionat un număr de 2370 cauze din totalul de 3594 

(cauze rămase în stoc la începutul anului 2016 şi nou înregistrate în cursul anului) faţă de 2629 
în 2015. Numărul total al dosarelor rămase de soluţionat la 31.12.2016 este de 1.224 dosare, cu 
67 mai puţine cauze decât anul trecut, din care 118 se află în faza de suspendare. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

Soluţionate Stoc la sfârșit de an 
(cauze pe rol, 
suspendate, 

neredactate), din 
care: 

suspendate 

2014 1.491 3.067 4.558 3.247 1.311 155 
2015 1.326 2.594 3.920 2.629 1.291 167 
2016 1310 2284 3594 2370 1224 118 

tendinţe -16 
-1,20% 

-310 
-11,95% 

-326 
-8,31% 

-259 
-9,85% 

-67 
-5,18% 

-49 
-29,34% 

 
 

 
 

1.1.3.b. Volumul de activitate pe materii la Curtea de Apel 
Constanţa şi instanţele din circumscripţie 

Volumul de activitate pe materii este evidenţiat grafic în anexele 2,3,4 şi 5 
 
 

Numărul cauzelor nesoluţionate la începutul anului 2016 
 
 La începutul anului 2016, la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa se 
aflau în stoc 40.416 dosare (inclusiv suspendate), iar, faţă de anul 2015 se constată o scădere a 
numărului de dosare aflate în stoc cu 3.480 dosare. 
 Pe materii, situaţia se prezintă astfel: 
 În materie penală, la începutul anului 2016 se aflau nesoluţionate 5.224 dosare, ceea ce 
reprezintă 12,92% din totalul cauzelor aflate în stoc. Faţă de anul 2015, când în stoc erau 5.289 
dosare penale, rezultă o scădere cu 65 dosare, procentual reprezentând o scădere cu 1,22% 
faţă de 2015. 
 
 În materie civilă, la începutul anului 2016, numărul dosarelor rămase de soluţionat erau 
de 23.754, reprezentând 58,77% din total, ceea ce reprezintă o scădere cu 4.157 dosare faţă 
de 2015, procentual reprezentând o scădere cu 14,89% faţă de 2015. 
 
 În materia litigiilor cu profesioniştii şi contencios administrativ, la începutul anului 
existau în stoc 11.438 dosare litigii cu profesionişti şi contencios administrativ, reprezentând 
28,30% din totalul dosarelor rămase de soluţionat comparativ cu 2015, când în stoc se aflau 
10696 de dosare, rezultând o creştere a numărului de dosare cu 742, procentual creşterea 
reprezentând 6,93% faţă de 2015. 
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TOTAL PENALE CIVILE LITIGII CU 
PROFESIONIŞTII ŞI 

CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

2014 
37.657 

3265 
(8,67%) 

21.654 
(57,50%) 

12.738 
(33,82%) 

2015 
43.896 

5.289 
(12,04%) 

27.911 
(63,58) 

10.696 
(24,36%) 

2016 
40.416 

5.224 
(12,92%) 

23.754 
(58,77) 

11.438 
(28,30%) 

TENDINŢE 
-3.480 

-65 
-1,22% 

-4.157 
-14,89% 

+742 
+6,93% 

 
Cauze intrate 

 
 a) În materie penală, s-au înregistrat în anul 2016 un număr de 24.800 cauze, care 
reprezintă 23,78% din totalul dosarelor intrate în acelaşi an. 
 Faţă de anul 2015, când s-au înregistrat 17.430 cauze (19,72% din totalul dosarelor 
intrate în 2015), a rezultat o creştere cu 7.370 dosare penale, creşterea fiind de 42,48% faţă de 
2015. 
 
 b) În materie civilă, s-au înregistrat 62.157 dosare, reprezentând un procent de 59,61 % 
din totalul dosarelor intrate în anul 2016. 
 Faţă de 2015 când s-au înregistrat 53.598 cauze (60,64% din totalul dosarelor), rezultă o 
creştere a dosarelor civile intrate cu 8.559, procentual o creştere cu 15,96% faţă de 2015. 
  

c) În materia litigiilor cu profesioniştii şi contencios administrativ s-au înregistrat 
17.301 dosare, ceea ce procentual reprezintă 16,59% din totalul dosarelor intrate în anul 2016. 
 În raport de 2015, când s-au înregistrat 17.358 dosare, procentual reprezentând 19,63 % 
din total, rezultă o scădere cu 57 dosare, procentual reprezentând  o scădere cu 0,32 % faţă 
de 2015.  
 

TOTAL PENALE CIVILE LITIGII CU 
PROFESIONIŞTII ŞI 

CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 

2014 
106.385 

18.059 
(16,97%) 

69.356 
(65,19%) 

18.970 
(17,83%) 

2015 
88.386 

17.430 
(19,72%) 

53.598 
(60,64%) 

17.358 
(19,63%) 

2016 
104.258 

24.800 
(23,78%) 

62.157 
(59,61) 

17.301 
(16,59%) 

TENDINŢE 
+15.872 

+7370 
+42,28% 

+8559 
+15,96% 

-57 
-0,32% 

 
Cauze soluţionate 

 
 a) În materie penală, s-au soluţionat 23.306 cauze, ceea ce reprezintă 22,57% din 
totalul cauzelor soluţionate în 2016, acestea reprezentând un număr de 103.245 de dosare. 
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 Aceasta reprezintă o creştere cu 5.788 cauze soluţionate (procentual o creştere cu 
33,04% faţă de 2015), când s-au soluţionat 17.518 dosare, procentual reprezentând 19,03%  
din totalul dosarelor judecate în 2015 care au fost în număr 92.023 dosare. 
 

b) În materie civilă, în anul 2016 s-au soluţionat 63.229 dosare, procentual 61,24 % din 
totalul cauzelor soluţionate în 2016 (103.245). 

Rezultă o creştere cu 5.492 dosare soluţionate în 2016 faţă de 2015, creșterea 
procentuală fiind de  9,51% faţă de 2015. 

În 2015 s-au soluţionat 57.737 dosare, procentual 62,74% din totalul cauzelor 
soluţionate în 2015. 

 
 c) În materia litigiilor cu profesioniştii şi contencios administrativ 

În 2016 s-au soluţionat 16.710 dosare, procentual 16,18 % faţă de totalul dosarelor 
judecate în acelaşi an. 
 Se constată o scădere cu 58 dosare, scăderea procentuală reprezentând  0,34% faţă de 
anul precedent, când s-au soluţionat 16.768 dosare, procentual reprezentând 18,22% din totalul 
dosarelor soluţionate în 2015. 
 

TOTAL PENALE CIVILE LITIGII CU PROFESIONIŞTII ŞI 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

2014 
108.894 

17866 
(16,40%) 

69581 
(63,89%) 

21447 
(19,69%) 

2015 
92.023 

17518 
(19,03%) 

57737 
(62,74%) 

16768 
(18,22%) 

2016 
103.245 

23.306 
(22,57%) 

63.229 
(61,24%) 

16.710 
(16,18%) 

TENDINŢE 
+11.222 

+5.788 
+33,04% 

+5.492 
+9,51% 

-58 
-0,34% 

 
Stocul de dosare existent la sfârşitul anului 2016, total şi pe materii, 
precum şi tendinţele înregistrate în raport cu anul precedent 

 
La 31 decembrie 2016, în total, se aflau în stoc 41.429 dosare, faţă de 40.259 dosare 

existente la 31 decembrie 2015, constatându-se o creștere a stocului cu 1.170 dosare. 
 

 Pe materii, stocul dosarelor la sfârşitul anului 2016 este următorul: 
 
a.) Penal 
 La sfârşitul anului 2016 au rămas în stoc 6.711 dosare, care reprezintă 16,19% din 

totalul stocului, creşterea în raport cu anul anterior fiind de 1513 dosare,  procentuală 
reprezentând  29,10% faţă de 2015 când se aflau în stoc 5.198 cauze, care reprezentau 12,91% 
din stocul total de 40.259 dosare la 31 decembrie 2015. 

 
b.) Civil 
La 31 decembrie 2016, se aflau pe rol 20.457 dosare, fără suspendate, procentual 49,37 

% din totalul dosarelor aflate în stoc la aceeaşi dată. 
Rezultă o scădere cu 1.248 dosare, scăderea procentuală fiind cu 5,74% faţă de 2015, 

când se aflau pe rol 21.705 dosare, procentual reprezentând 53,91% din totalul dosarelor aflate 
în stoc la momentul respectiv. 
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c.) Litigii cu profesioniştii şi contencios administrativ 
 
 La sfârşitul anului 2016, se aflau pe rol 10.642 dosare (fără suspendate), procentual 
25,68% din totalul dosarelor aflate în stoc la aceeaşi dată, ceea ce reprezintă o creştere cu 669 
dosare, creşterea procentuală fiind de 6,70% faţă de 31 decembrie 2015, când existau în stoc 
9973 dosare, reprezentând procentual 24,77 din totalul dosarelor aflate în stoc la sfârşitul anului 
2015.  

Trebuie precizat că dosarele suspendate, pe materii, nu sunt incluse în stocul de dosare 
existent pe fiecare materie la sfârşitul anului, dar ele trebuie evidenţiate (fiind incluse în totalul 
general). 
 Astfel, la 31 decembrie 2016, la instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Constanţa 
erau suspendate 3.619 dosare, procentual 8,73% din totalul dosarelor aflate în stoc la 
sfârşitul anului. Rezultă o creştere cu 236 dosare, procentual 6,97% faţă de sfârşitul anului 
2015, când se aflau în stoc 3.383 dosare, procentual reprezentând 8,40% din totalul dosarelor 
aflate în stoc  la sfârşitul anului 2015. 
 

TOTAL PENALE CIVILE LITIGII CU PROFESIONIŞTII ŞI 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV 

SUSPENDATE 

2014 
35.148 

3.457 
(9,83%) 

18.525 
(52,70%) 

8.070 
(22,96%) 

5.096 
(14,49%) 

2015 
40.259 

5.198 
(12,91%) 

21.705 
(53,91%) 

9.973 
(24,77%) 

3.383 
(8,40%) 

2016 
41429 

6.711 
(16,19%) 

20.457 
(49,37) 

10.642 
(25,68) 

3.619 
(8,73) 

TENDINŢE 
+1170 

+1.513 
+29,10% 

-1.248 
-5,74% 

+669 
+6,70% 

+236 
+6,.97% 

 

 
1.2. Operativitatea 

 
1.2.1.a. Operativitatea la nivelul Curţii de Apel Constanţa 

 
În anul 2016 au fost soluţionate un număr de 6.408 de cauze din totalul de 9.009  aflate 

spre soluţionare iar indicele general de operativitate absolută a instanţei a fost de 73,01%.  
Acest indice de operativitate este uşor superior celui aferent activităţii anului 2015, când 

a avut valoarea de 72,88%; raportat la numărul cauzelor intrate, operativitatea este de 106,51% 
faţă de 103,26% în anul 2015. 

Menţionăm că, aşa cum s-a precizat şi în partea introductivă a bilanţului, pe anul 2016, 
ca şi în anii precedenţi, conform programului STATIS CENTRAL, dosarele sunt considerate 
soluţionate la data redactării de către judecător şi nu la data pronunţării, toate dosarele 
pronunţate şi neredactate fiind preluate în stoc. 

 
Anul Dosare 

intrate 
Volum 
total de 
dosare 

Soluţi
onate 

Operativitate Tendinţe 
 

Faţă de intrate Faţă de total de 
soluţionat (fără 

susp.) 

  

2015 6735 9789 6955 103,26% 72,88% +3,25% +0,13% 
2016 6016 9009 6408 106,51% 73,01% 
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1.2.1.b. Operativitatea la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi al 
instanţelor din circumscripţie 

 
Din totalul de 144.674 de cauze aflate spre soluţionare (40.416 stoc preluat din 2015 şi 

104.258 cauze înregistrate în 2016, s-au soluţionat 103.245 dosare, ceea ce reprezintă o 
operativitate absolută de 73,19% din totalul cauzelor aflate spre soluţionare (fără dosare 
suspendate). 

Comparativ cu anul 2015 când valoarea acesteia a fost de 71,39%, operativitatea a 
crescut cu 1,08%  

Operativitatea relativă (faţă de dosarele intrate) a scăzut cu un procent de 5,09%, de la 
104,11% în 2015 la 99,02% în 2016. 

 
Anul Dosare 

intrate 
Volum 
total de 
dosare 

Soluţionate Operativitate Tendinţe 
 

Faţă de 
intrate 

Faţă de 
total de 

soluţionat 
(fără susp) 

faţă de 
intrate 

faţă de 
total de 
soluţ. 
(fără 
susp) 

2015 88.386 132.282 92.023 104,11% 71,39% -5,09% +1,8% 
2016 104.258 144.674 103.245 99,02% 73,19% 

 

88386
104258

132282
144674

92023
103245

71,39 73019

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dosare intrate
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Operativitate %
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2016
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1.2.1.c. Operativitatea la nivelul tribunalelor 
 

 Operativitatea la nivelul tribunalelor este de 69,45%, acestea soluţionând 22.843 
dosare din totalul de 34.021 aflate spre soluţionare. În cazul tribunalelor, operativitatea a scăzut 
cu 2,59% faţă de anul trecut când tribunalele au înregistrat un procent de operativitate de 
72,04%. 

Faţă de dosarele intrate, operativitatea relativă a scăzut cu 7,18%, de la 101,15% în 
2015 la 93,97% în 2016. 
 

Anul Dosare 
intrate 

Volum 
total de 
dosare 

Soluţionate Operativitate Tendinţe 
 

Faţă de 
intrate 

Faţă de 
total de 

soluţionat 
(fără susp.) 

faţă de 
intrate 

faţă de 
total de 
soluţ. 
(fără 
susp.) 

2015 21.318 31.085 21.564 101,15% 72,04% -7,18% -2,59% 
2016 24.308 34.021 22.843 93,97% 69,45% 

 

21318 24308

31085 34021

21564 22843

72,04 69,45

0% 50% 100%

Dosare intrate

Volum total de dosare

Soluționate

Operativitate %

2015

2016

 
 

1.2.1.d. Operativitatea la nivelul judecătoriilor 
 
 Operativitatea de soluţionare la nivelul judecătoriilor este de 74,44%,  judecătoriile 
din circumscripţia Curţii de apel soluţionând 73.994 dosare din totalul de 101.644 aflate spre 
soluţionare. Comparativ cu anul 2015, când operativitatea a fost de 71,01%, aceasta a crescut 
cu 3,43%. 

Raportat la numărul dosarelor intrate, operativitatea a fost în anul 2016 de 100,08%, în 
scădere faţă de 2015 cu un procent de 5,17%. 
 

Anul Dosare 
intrate 

Volum 
total de 
dosare 

Soluţionate Operativitate Tendinţe 
 

Faţă de 
intrate 

Faţă de 
total de 

soluţionat 
(fără susp.) 

faţă de 
intrate 

faţă de 
total de 
soluţ. 
(fără 
susp) 

2015 60.333 91.408 63.504 105,25% 71,01% -5,17% +3,43% 
2016 73.934 10.1644 73.994 100,08% 74,44% 
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1.2.2. Operativitatea pe secţii la Curtea de Apel Constanţa 

 
Secţia penală a Curţii de Apel a soluţionat un număr de 2.301 de cauze dintr-un total 

de 2.928, rezultând o operativitate de soluţionare de 78,63%, fata de 80,79% în 2015. 
Secţia I civilă a Curţii de apel a soluţionat 1.737 de dosare din 2.487 de cauze aflate 

spre soluţionare, operativitatea de soluţionare fiind de 73,16%, superioară celei din 2015, când 
a avut valoarea de 67,44%. 

La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, operativitatea de 
soluţionare este de 68,18%, fiind soluţionate un număr de 2.370 de cauze din 3.594 aflate spre 
soluţionare în cursul anului, operativitate inferioară celei aferente activităţii din 2015, când a 
avut valoarea de 70,05%. 

Față de dosarele intrate, secţiile penală şi a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal au  înregistrat o creștere a operativității față de dosarele intrate cu 5,36%, respectiv 2,42% 
față de 2015, activitatea secţiei I civila, menţinându-se la aceiaşi parametri ( doar 0,31% fata de 
2015). 

 
Secţia Operativitate 

2015 
Operativitate 

2016 
Operativitate 

2015 
Operativitate 

2016 
Tendinţe 

 

Faţă de 
intrate 

Faţă de 
intrate 

Faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp) 

Faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp) 

faţă de 
intrate 

faţă de 
total de 
soluţ. 
(fără 
susp) 

Penală 99,18% 104,54% 80,79% 78,63% +5,36% -2,16% 
I civilă 113,14% 113,45% 67,44% 73,16% +0,31% +5,72% 
II civilă,  

de contencios 
ad-tiv şi fiscal 

101,34% 103,76% 70,05% 68,18% +2,42% -1,87% 
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Operativitate față de total de soluționat 
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1.2.3.a. Operativitatea pe materii la Curtea de Apel Constanţa 
 

În materie penală (cauze penale cu majori şi minori), operativitatea de soluţionare a 
fost de 78,63% faţă de 80,79% în 2015. 

În materia dreptului familiei şi al persoanei, operativitatea  absolută a fost de  73,13% 
faţă de 76,34% în 2015. 

În materia litigiilor de muncă, operativitatea absolută de soluţionare a fost de 72,86% 
faţă de 67,64% în 2015 iar în materia asigurărilor sociale, operativitatea absoluta a înregistrat 
o creştere substanţială de la 62,51% în 2015 la 76,09% în 2016. 

În materie civilă (fără dreptul familiei, litigii de muncă şi asigurări sociale), 
operativitatea de soluţionare a fost de 68,31% faţă de 72,17% în 2015, în scădere față de 2015 
cu 3,86%. 

În materia litigiilor cu profesioniştii, operativitatea de soluţionare a fost de 63,37% în 
raport cu volumul total al cauzelor de soluţionat, exceptând cauzele suspendate, faţă de 61,72% 
în 2015, iar în materia contenciosului administrativ şi fiscal - de 66,49% faţă de 71,05% în 
2015. 

În materia maritim fluvial, operativitatea absolută a fost în creştere față de anul 2015 
cu 7,78%, iar în materia faliment în creştere cu 3,56% față de anul anterior. 

Comparativ cu anul 2015, operativitatea relativă (față de intrate) a fost în creștere  în 
materiile penal, litigii de muncă, asigurări sociale, litigii cu profesioniștii, maritim fluvial și 
faliment și a cunoscut o scădere în materiile minori și familie, civil și contencios administrativ, 
conform tabelului de mai jos: 

 
Materia Operativitate 

2015 
Operativitate 

2016 
Operativitate 

2015 
Operativitate 

2016 
Tendinţe 

 

Faţă de 
intrate 

Faţă de 
intrate 

Faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp.) 

Faţă de total de 
soluţionat (fără 

susp.) 

faţă de 
intrate 

faţă de total 
de soluţ. 

(fără susp.) 
Penal 99,18% 104,54% 80,79% 78,63% +5,36% -2,16% 
Litigii de 
muncă 

120,66% 126,53% 67,64% 72,86% +5,87% +5,22% 

Asigurări 
sociale 

95,61% 111,24% 62,51% 76,09% +15,63% +13,58% 

Minori şi 
familie 

122,41% 106,52% 76,34% 73,13% -15,89% -3,21% 

Civil 124,22% 101,12% 72,17% 68,31% -23,1% -3,86% 
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Litigii cu 
profesioniștii 

88% 94,08% 61,72% 63,37% +6,08% +1,65% 

Contencios 
administrativ 

105,89% 100,22% 71,05% 66,49% -5,67% -4,56% 

Maritim 
fluvial 

83,33% 111,76% 55,55% 63,33% +28,43% +7,78% 

Faliment 99,21% 119,81% 72,29% 75,85% +20,6% +3,56% 
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1.2.3.b. Operativitatea pe materii la instanţele din circumscripţia 
Curţii de Apel Constanţa 

 
În materie penală din totalul de 30.024 de cauze aflate spre soluţionare s-au soluţionat 

23.306, operativitatea de soluţionare fiind de 77,64%, mai crescută faţă de  2015 cu 0,53%. 
 
În materie civilă, din totalul cauzelor de soluţionat în număr de 85.911 (23.754 stoc 

preluat din 2015 şi 62.157 intrate în 2016) s-au soluţionat 63.229, operativitatea de soluţionare 
fiind de 75,55%, mai mare faţă de 2015 cu 2,88%. 

 
În materia litigiilor cu profesioniştii şi contencios administrativ, din totalul cauzelor 

de soluţionat de 28.739 (11.438 cauze preluate din 2015 şi 17.301 intrate în 2016), s-au 
soluţionat 16.710, operativitatea de soluţionare (fără suspendate) fiind de 61,09%, cu un 
procent de 1,61% mai mic faţă de 2015. 

Raportat la numărul dosarelor intrate, la nivelul Curții de apel Constanța și al instanțelor 
din circumscripție, operativitatea față de intrate a scăzut în materiile penal, civil, litigii cu 
profesioniştii şi contencios administrativ, doar operativitatea absoluta a crescut cu 0,53% în 
penal, 2,88% în civil şi a scăzut cu 1,61% în materia litigii cu profesioniştii şi contencios 
administrativ. 

Materia Operativitate 
2015 

Operativitate 
2016 

Operativitate 
2015 

Operativitate 
2016 

Tendinţe 
 

Faţă de 
intrate 

Faţă de 
intrate 

Faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp) 

Faţă de total 
de soluţionat 
(fără susp.) 

faţă de 
intrate 

faţă de total 
de soluţ. -
fără susp)- 

Penal 100,50% 93,97% 77,11% 77,64% -6,53% +0,53% 
Civil 107,72% 101,72% 72,67% 75,55% -6% +2,88% 

Litigii cu 
profesioniştii 
şi cont. ad-

tiv 

96,60% 96,58% 62,70% 61,09% -0,02% -1,61% 
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1.2.4. Operativitatea pe judecător la Curtea de Apel Constanţa 
 

SSEECCȚȚIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  
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R. Anghel 205 34 239 442 508 25 77,44% 
M. Stănescu 
Sas 206 27 233 455 539 23 81,05% 

M. Bădulescu 205 34 239 448 516 24 77,83% 

I. Bondoc 124 20 144 232 249 31 72,17% 

M. Ganea 126 23 149 280 332 32 83,63% 

G. Lefter 40 27 67 106 97 10 59,51% 

D. Petrovici 130 25 155 268 306 33 78,46% 

M. Popoacă 132 24 156 275 316 32 79,20% 

V. Tase 126 24 150 275 319 31 80,96% 

J. Zalman 206 20 226 449 530 21 81,04% 
 
 
 Trebuie remarcat un nivel foarte bun al operativităţii, în condiţiile în care aceste 
indicator este influenţat însă şi de durata procedurii premergătoare stabilirii primului termen de 
judecată potrivit N.C.P.C., cauzele înregistrate în ultimele două sau trei luni ale anului primind, 
în principiu, termen abia în luna ianuarie a anului următor. 

 
SSEECCŢŢIIAA  AA  IIII--aa  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  

FFIISSCCAALL  
  

           În ceea ce priveşte operativitatea soluţionării cauzelor, se constată că, la nivelul secţiei, 
activitatea desfăşurată de judecători este una relativ echilibrată sub aspectul volumului şi al 
încărcăturii pe judecător, determinând un procent al operativităţii situat spre maximul eficienţei.  



 45

 Se observă, însă, că operativitatea este influenţată statistic în mod negativ de numărul 
cauzelor nou intrate pe rolul secţiei la finalul anului 2015, cauze care în mod evident nu au 
putut primi o soluţionare în perioada de referinţă (în ultimele trei luni ale anului 2016 au fost 
înregistrate 592 dosare din totalul anual de 2278 dosare). 
 
          Operativitatea soluţionării cauzelor în anul 2016 la nivelul secţiei este redată, pe materii, 
în tabelul următor: 
 

Materia Dosare 
intrate 

Volum 
total de 
dosare 

Dosare 
finalizate 

Dosare 
suspendate 

Operativitate 
faţă de intrate 

Operativitate 
faţă de total 
de soluţionat 
( fără susp.) 

Contencios  
ad-tiv 

1309 2052 1312 79 100,22% 66,49% 

Maritim-
fluvial 

17 31 19 1 111,76% 63,33% 

Litigii cu 
profesioniştii 

423 648 398 20 94,08% 63,37% 

Faliment 535 863 641 18 119,81% 75,85% 
Total 2284 3594 2370 118 103,76% 68,18% 

  
  

Nr. 
crt. 

Numele 
judecătorului 

Total stoc 
01.01.2016 

Dosare 
Intrate pe 
judecători 

/2016 

Dosare 
Soluţionate 

anul 
2016 

TOTAL 
STOC 

01.01.2017 

Operativitate 
anul 
2016 

1. Andruş Andrea - 505 408 128 85,00% 
2. Bacu Roxana 145 413 435 111 81,01% 
3. Costea Monica 124 477 454 138 80,21% 
4. Cuculis Nastasia 100 483 471 89 82,92% 
5. Epure Marius 140 138 260 - 93,53% 
6. Gheorma Carina 106 289 356 34 90,82% 
7. Grigore Ecaterina 143 390 410 106 80,08% 
8. Mariş Beatrice 36 320 219 99 64,60% 
9. Moga Revi 117 488 512 94 87,82% 
10. Pintea Adriana 199 20 177 - 83,49% 
11. Poppa Ramona 91 449 459 76 87,60% 
12. Pulbere 

Georgiana 
148 376 402 131 81,70% 

13. Răpeanu Claudiu 111 464 470 109 84,84% 
14. Stanciu Nicolae 101 319 340 65 83,74% 
15. Şerban Mihaela 106 465 457 96 82,19% 
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SSEECCŢŢIIAA  PPEENNAALLĂĂ  ŞŞII  PPEENNTTRRUU  CCAAUUZZEE  PPEENNAALLEE  CCUU  MMIINNOORRII  ŞŞII  DDEE  
FFAAMMIILLIIEE  

 
2015 

SECŢIA PENALĂ 
OPERATIVITATEA PE STADII PROCESUALE 

STATIS CENTRAL 
 

  
2016 

SECŢIA PENALĂ 
OPERATIVITATEA PE STADII PROCESUALE 

STATIS CENTRAL 
 

 
 În cursul anului 2016 se poate observa o scădere a operativităţii faţă de totalul de 
soluţionat de 2,16 %. 

 
Operativitatea pe judecător în anul 2016 

 
 
 
 

Judecător 

Număr dosare 
soluţionate în 

anul 2016 

Număr 
dosare 

intrate în 
anul 2016 

Stoc la 
începutul 

anului 2016 

Număr 
dosare 

suspendate 

Procent de 
operativitate  

 
 

A B C D          A_____ x       
100 
    B + C - D 

Năstase Dan Iulian 346 325 64 1 89,17 % 

Ianca Andreea 
 

328 310 62 0 88,17 % 

STADIU 
PROCESUAL 

Dosare intrate Volum 
total 
de 

dosare 

Dosare 
finalizate 

Operativitatea 
faţă de dosare 

intrate 

Operativitatea 
faţă de total 
de soluţionat 

Fond 237 291 249 105,06% 85,56% 
Apel 1590 1999 1571 98,80% 78,58% 

Recurs 1 3 3 300% 100% 
Contestaţii 746 867 730 97,85% 84,19% 

Total 2574 3160 2553 99,18% 80,79% 

STADIU 
PROCESUAL 

Dosare intrate Volum 
total 
de 

dosare 

Dosare 
finalizate 

Operativitatea 
faţă de dosare 

intrate 

Operativitatea 
faţă de total 
de soluţionat 

Fond 230 294 236 102,60% 80,27% 
Apel 1353 1867 1401 103,54% 75,12% 

Recurs 1 1 - - - 
Contestaţii 617 766 664 107,61% 86,68% 

Total 2201 2928 2301 104,54% 78,63% 
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Deliorga Cristian 
 

343 336 105 1 77,95 % 

Jigău Cătălin 
 

356 346 106 1 78,93 % 

Uzună Maria 
 

355 306 107 0 85,95 % 

Marcu Eleni  
Cristina 

352 307 110 0 84,41 % 

Mitea Damian 
Marius 

317 307 60 0 86,37 % 

Coadă Ciprian 
 

323 309 59 0 87,77 % 

Ispas Adriana 
 

265 302 15 0 83,59 % 

Boboc Valentina 
 

244 272 9 0 86,83 % 

Lungu Viorica 
 

233 268 11 1 83,81 % 

Epure Marius 
Cristian 

110 164 0 1 67,48 % 

 
Operativitatea generală a secţiei, cât şi operativitatea pe judecător explică preocuparea 

magistraţilor pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor penale, printr-o grijă şi o atenţie 
sporită în pregătirea şedinţelor de judecată. 
 Un alt aspect se datorează păstrării continuităţii completelor de judecată, respectând 
principiul continuităţii. 
 Planificarea şedinţelor de judecată a asigurat participarea tuturor judecătorilor la un 
număr echilibrat de şedinţe de judecată, cât şi la participarea la şedinţele privind soluţionarea 
măsurilor preventive. 

 
1.2.5. Încărcătura pe judecător şi pe scheme la Curtea de Apel 
Constanţa şi la instanţele din circumscripţie 

 
În rapoartele statistice, încărcătura pe judecător poate fi examinată sub forma 

încărcăturii pe judecător (posturi efectiv ocupate) sau ca încărcătură pe post de judecător 
prevăzut în schema de personal. 

Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un 
judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la 
numărul posturilor efectiv ocupate în anul 2016 (număr de judecători care au funcţionat efectiv 
la instanţă). 

Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul 
total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor. 

La calculul încărcăturii pe judecător s-a ţinut seama nu numai de numărul de cauze 
deduse judecăţii, ci şi de specificul instanţei de control judiciar, fiind avute în vedere cele trei 
stadii procesuale (fond, apel, recurs), dosarele de apel sau recurs fiind contabilizate în 
încărcătura aferentă fiecărui judecător dintre cei doi sau trei membri ai completului de judecată. 

Conform rapoartelor statistice comunicate de Consiliul Superior al Magistraturii, 
încărcătura pe judecător la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi al instanţelor din circumscripţie 
se prezintă astfel: 
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InstanŃa Volum activitate Total 
soluŃiona 

te 

Sche 
mă 

posturi 

Efectiv 
ocupa 

te 

Încărcătura pe schemă raportata 
la: 

Încărcătura pe judecător raportata 
la: 

Efectiv AdiŃionat Intrate Volum de activitate Intrate Volum de activitate 
Efectiv AdiŃio 

nat 
Efectiv AdiŃio 

nat 
Curtea de 

Apel 
ConstanŃa 

 
9.009 

 
18574 

 
6408 

 
41 

 
33,3 

 
146,7 

 
219,7 

 
453,0 

 
180,7 

 
270,5 

 
557,8 

Tribunalul 
ConstanŃa 

28176 39245 18388 61 51,7 327,2 461,9 643,4 386,1 545 759,1 

Tribunalul 
Tulcea 

5864 7585 4455 16 14,8 271,7 366,5 474,1 293,7 396,2 512,5 

Judecătoria 
ConstanŃa 

56130 56136 40295 57 49,3 690,4 984,7 984,8 798,2 1138,5 1138,7 

Judecătoria 
Mangalia 

8148 8148 5703 8 7,4 758,5 1018,
5 

1018,5 820 1101,1 1101,1 

Judecătoria 
Medgidia 

16754 16756 13138 18 12,3 684,3 930,8 930,9 1001,
5 

1362,1 1362,3 

Judecătoria 
Hârşova 

2141 2141 1394 5 2,3 348,6 428,2 428,2 757,8 930,9 930,9 

Judecătoria 
Tulcea 

14110 14111 10063 14 9,4 760,4 1007,
9 

1007,9 1132,
6 

1501,1 1501,2 

Judecătoria 
Babadag 

2120 2120 1531 4 2,8 448,0 530,0 530,0 640 757,1 757,1 

Judecătoria 
Măcin 

2605 2605 1870 4 2 503,5 651,3 651,3 1007 1302,5 1302,5 

 
SSEECCŢŢIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  

  
Volumul de activitate al judecătorilor Secţiei se prezintă după cum urmează: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Materia Stadiul 
procesual 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
şedinŃe 

conduse 
Nr. 

dosare 
rulate 

Nr.dosare 
soluŃionate 

Nr. 
hotărâri 

redactate 

1. Anghel Răzvan Civil Fond 18 apel 9 apel - - - 

Apel - - - 

Recurs 9 1 1 

  Min. şi 
fam. 

Fond - - - 

Apel 2 2 - 

Recurs - - - 

 CM Fond 2 2 2 

Apel 287 145 75 

Recurs 51 27 7 

 AS Fond - - - 

Apel 503 316 150 

Recurs 29 15 6 

Total general Anghel Răzvan  18 9 883 508 241 

2. Bădulescu 
Mariana 

Civil Fond 18 apel 9 apel - - - 

Apel 1 - - 

Recurs 5 - - 

  Min. şi Fond - - - 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Materia Stadiul 
procesual 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
şedinŃe 

conduse 
Nr. 

dosare 
rulate 

Nr.dosare 
soluŃionate 

Nr. 
hotărâri 

redactate 

fam. Apel - - - 

Recurs - - - 

 CM Fond 6 5 3 

Apel 291 147 66 

Recurs 52 25 8 

 AS Fond 3 1 - 

Apel 504 320 156 

Recurs 31 18 3 

Total general Bădulescu Mariana  18 9 893 516 236 

3. Bondoc Irina Civil Fond 9 apel 
17 recurs 

4 apel 
6 recurs 

11 7 7 

Apel 210 68 40 

Recurs 269 135 47 
  Min. şi 

fam. 
Fond 1 1 - 

Apel 19 10 7 

Recurs 34 16 8 
 CM Fond 1 1 1 

Apel 11 6 3 

Recurs 18 5 3 
 AS Fond - - - 

Apel 2 - - 

Recurs - - - 

Total general Bondoc Irina  26 10 576 249 116 

4. Ganea Mihaela Civil Fond 19 apel 
9 recurs 

11 apel 
3 recurs 

7 6 6 

Apel 211 73 36 

Recurs 189 77 37 

  Min. şi 
fam. 

Fond - - - 
Apel 16 8 3 

Recurs 21 7 5 
 CM Fond - - - 

Apel 300 154 79 

Recurs 12 6 - 
 AS Fond - - - 

Apel 1 - - 

Recurs 2 1 - 

Total general Ganea Mihaela  28 14 759 332 166 

5. Lefter Gabriel Civil Fond 8 apel 
1 recurs 

5 apel 
-recurs 

 

6 6 5 

Apel 200 68 31 

Recurs 56 11 2 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Materia Stadiul 
procesual 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
şedinŃe 

conduse 
Nr. 

dosare 
rulate 

Nr.dosare 
soluŃionate 

Nr. 
hotărâri 

redactate 

  Min. şi 
fam. 

Fond 1 - - 

Apel 16 9 3 

Recurs 5 - - 
 CM Fond - - - 

Apel 2 1 - 

Recurs 4 1 - 
 AS Fond - - - 

Apel - - - 

Recurs 1 1 - 
Total general Lefter Gabriel  9 5 291 97 41 

6. Petrovici Daniela Civil Fond 19 apel 
9 recurs 

9 apel 
3 recurs 

3 3 3 

Apel 187 63 28 

Recurs 154 66 23 

  Min. şi 
fam. 

Fond - - - 
Apel 18 12 4 

Recurs 18 9 5 

 CM Fond - - - 

Apel 290 146 71 

Recurs 15 5 - 

AS Fond - - - 

Apel 5 2 1 

Recurs - - - 

Total general Petrovici Daniela  28 12 690 306 135 

7 Popoacă Mihaela Civil Fond 20 apel 
10 recurs 

10 apel 
3 recurs 

5 4 3 

Apel 199 64 30 

Recurs 170 76 26 

  Min. şi 
fam. 

Fond 1 1 - 

Apel 14 8 4 

Recurs 20 9 1 

 CM Fond - - - 

Apel 287 145 76 

Recurs 14 5 2 

AS Fond - - - 

Apel 9 4 1 

Recurs - - - 

Total general Popoacă Mihaela  30 13 719 316 143 

8. Tase VangheliŃa Civil Fond 18 apel 7 apel 14 5 5 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Materia Stadiul 
procesual 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
şedinŃe 

conduse 
Nr. 

dosare 
rulate 

Nr.dosare 
soluŃionate 

Nr. 
hotărâri 

redactate 

Apel 8 recurs 3 recurs 198 75 40 

Recurs 170 71 25 

  Min. şi 
fam. 

Fond - - - 

Apel 18 10 6 

Recurs 19 7 2 

 CM Fond - - - 

Apel 285 146 73 

Recurs 11 4 2 

 AS Fond - - - 

Apel 1 - - 

Recurs 1 1 - 

Total general Tase VangheliŃa  26 10 717 319 153 

9 Stănescu-Sas 
Mihail 

Civil Fond 19 apel 9 apel 1 - - 

Apel 1 - - 

Recurs 6 - - 

  Min. şi 
fam. 

Fond - - - 

Apel 2 1 - 

Recurs - - - 

 CM Fond 4 4 4 

Apel 300 134 81 

Recurs 50 26 12 

 AS Fond - - - 

Apel 526 356 184 

Recurs 31 18 7 

Total general Stănescu-Sas Mihail  19 9 921 539 288 

10. Zalman Jelena Civil Fond 19 apel 10 apel - - - 

Apel - - - 

Recurs 4 - 1 

  Min. şi 
fam. 

Fond - - - 

Apel - - - 

Recurs - - - 

 CM Fond 3 1 1 

Apel 304 135 67 

Recurs 42 20 5 

 AS Fond - - - 

Apel 529 359 174 
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Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Materia Stadiul 
procesual 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
şedinŃe 

conduse 
Nr. 

dosare 
rulate 

Nr.dosare 
soluŃionate 

Nr. 
hotărâri 

redactate 

Recurs   22 15 4 

Total general Zalman Jelena  19 10 904 530 252 
TOTAL GENERAL       

 
 

Analiza comparativă cu anul 2015 
 
 

Total 
general / 

Judecător 

Anul Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
şedinŃe 

conduse 

Nr. 
dosare 
rulate 

Nr.dosare 
soluŃionate 

Nr. 
hotărâri 

redactate 

Anghel 
Răzvan 

2016 18 9 883 508 241 
2015 26 18 843 579 299 

Bădulescu 
Mariana 

2016 18 9 893 516 236 
2015 27 18 895 592 265 

Bondoc 
Irina 

2016 26 10 576 249 116 
2015 28 12 695 257 108 

Ganea 
Mihaela 

2016 28 14 759 332 166 
2015 28 11 723 261 120 

Lefter 
Gabriel 

2016 9 5 291 97 41 
2015 24 11 546 223 91 

Petrovici 
Daniela 

2016 28 12 690 306 135 
2015 29 13 629 247 103 

Popoacă 
Mihaela 

2016 30 13 719 316 143 
2015 29 11 648 259 105 

Tase 
Vangheliţa 

2016 26 10 717 319 153 
2015 26 11 705 260 98 

Stănescu-
Sas Mihail 

2016 19 9 921 539 288 
2015 28 18 887 549 291 

Zalman 
Jelena 

2016 19 10 904 530 252 
2015 28 18 983 625 286 

 
 Se constată că judecătorii care soluţionează cauze în materia conflictelor de muncă şi a 
asigurărilor sociale înregistrează o creştere a numărului de dosare reluate şi o uşoară scădere a 
numărului de cauze soluţionate, cel mai probabil urmare a prelungirii duratei de soluţionare a 
cauzelor determinată de administrarea de probe în apel (în special expertize). 
 În cazul judecătorilor care soluţionează cauze în materie civilă şi numai în materia 
conflictelor de muncă se constată atât o creştere a numărului de dosare rulate cât şi o creştere a 
numărului de cauze soluţionate, marcând o tendinţă de creştere a volumului de activitate şi de 
echilibrare a volumului de muncă în cadrul Secţiei. 
 
 Grefierii Secţiei au desfăşurat şi în anul 2016 o activitate de calitate, volumul de muncă 
fiind semnificativ şi incluzând participarea la şedinţele de judecată, redactarea încheierilor, 
tehnoredactarea hotărârilor, realizarea procedurii premergătoare primului termen de judecată şi 
arhivarea electronică a documentelor. 
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Situaţie privind încărcătura pe grefier în anul 2016 
 

Nume şi prenume Nr. 
şedinţe 

Nr. dosare 
rulate 

Nr. hot. 
redactate 
de grefier 

Nr. dosare 
tehnored. 
(ciorne) 

Dosare în 
procedura 
prealabilă 

Documente 
scanate 

în programul 
MOSNA 

BELU ANA 11 301 28 33 69 68 
CHIRIŢĂ GABRIELA 11 286 31 55 87 75 

DINCĂ CAMELIA 13 313 54 51 137 157 
DRĂGOI MĂDĂLINA 10 318 58 73 50 198 
GOVOR MARIANA 10 463 44 123 203 210 

IANCU GINA 11 472 42 140 269 249 
IONIŢĂ CORNELIA 14 359 40 81 88 137 
MIRESCU CAMELIA 8 205 25 93 64 131 

RAFTU DANIELA 9 376 39 206 225 192 
EPURE RODICA 9 331 40 198 197 95 

 
Grefier Camelia Mirescu în perioada 22 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016 a participat la 

un număr de 12 şedinţe ale Comisiei de cercetare averi, având un număr de 27 dosare rulate.  
Grefier Gabriela Chiriţă în perioada 1 iulie 2016 – 22 iulie 2016 a participat la un 

număr de 3 şedinţe ale Comisiei de cercetare averi, având un număr de 3 dosare rulate. De 
asemenea, a fost desemnată cu efectuarea lucrărilor de executare silită. 

  
SSEECCŢŢIIAA  AA  IIII--AA  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  

FFIISSCCAALL  
 
          Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Constanţa a 
funcţionat în cea mai mare parte a anului 2016 cu un număr de 13 judecători dintre care doi 
judecători au ocupat funcţii de conducere (preşedintele de secţie şi vicepreşedintele instanţei), 
un post fiind blocat prin detaşarea unui judecător în cadrul Ministerului Justiţiei pe o perioadă 
de 3 ani, până la data de 15.10.2017. În temeiul Legii nr. 101/2016 schema de personal a fost 
suplimentată cu două posturi de judecători din care a fost ocupat un singur post prin 
promovarea, începând cu data de 01.12.2016, a unui judecător de la Tribunalul Constanţa. În 
această perioadă s-a înregistrat o fluctuaţie de personal prin plecarea a doi judecători – un 
judecător a ieşit la pensie începând cu data de 1.05.2016, iar un judecător a fost transferat în 
secţia penală începând cu data de 1.07.2016 – şi prin delegarea şi ulterior transferarea a doi 
judecători de la Tribunalul Constanţa, începând cu data de 01.02.2016, respectiv 01.07.2016. 
          De asemenea, în cadrul secţiei au funcţionat în anul 2016 12 grefieri de şedinţă, dintre 
care un grefier îndeplineşte funcţia de grefier şef de secţie, precum şi 3 grefieri arhivari, iar în 
baza Legii nr.101/2016 numărul grefierilor a fost suplimentat cu un post. 
         Secţia are în competenţă, conform normelor de procedură, anumite categorii de litigii 
civile, în considerarea obiectului sau naturii acestora, precum: cererile în materie de insolvenţă, 
concordat preventiv şi mandat ad - hoc; cererile în materia societăţilor comerciale şi a altor 
societăţi, cu sau fără personalitate juridică, precum şi în materia registrului comerţului; cererile 
care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei; cererile privind titlurile de 
valoare şi alte instrumente financiare, dar şi acele litigii civile care presupun raporturi juridice 
strâns legate de exploatarea întreprinderilor, ţinându-se seama, printre altele, de specializarea 
judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei profesionale a acestora. 
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         În egală măsură, în competenţa secţiei se regăsesc litigiile de drept administrativ şi fiscal, 
precum şi cele civile de drept maritim şi fluvial, iar în raport de varietatea şi complexitatea 
cauzelor soluţionarea acestora se face pe diferite grade de jurisdicţie – fond, apel şi recurs. 
        La nivelul secţiei au fost constituite în anul 2016, pentru fiecare grad de jurisdicţie, 4 
completuri de recurs, 6 completuri de apel şi 13 completuri de fond. Întrucât numărul de 
judecători din secţie nu a permis separarea activităţii pe complete specializate, având în vedere 
multitudinea de specializări care s-ar fi impus, s-a considerat că implicarea judecătorilor în 
soluţionarea tuturor cauzelor reprezintă o soluţie echitabilă şi adecvată pentru evitarea unor 
dezechilibre în volumul de activitate.  
          În condiţiile intrării în vigoare, începând cu data de 26.05.2016, a dispoziţiilor 
imperative ale Legii nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, s-a procedat la înfiinţarea în cadrul secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal a câte patru completuri specializate în materia achiziţiilor 
publice, pe stadii de fond şi recurs. 
          Secţia îşi desfăşoară activitatea în birouri dotate corespunzător, cu mobilierul şi sistemul 
informativ necesare, potrivit activităţii specifice, iar activitatea de judecată se desfăşoară într-o 
singură sală de şedinţe, în zilele de luni, miercuri şi joi. 

Volumul de activitate pe fiecare judecător este dat în primul rând de numărul dosarelor 
rulate şi soluţionate, precum şi de numărul hotărârilor redactate. În afara activităţii de judecată, 
fiecare dintre judecători a îndeplinit şi alte activităţi, non judiciare, care deşi nu au fost 
evidenţiate în programele de statistică sunt de natură a influenţa încărcătura şi, implicit, efortul 
pe care judecătorii îl depun zi de zi în realizarea sarcinilor impuse (întocmirea referatelor şi 
minutelor aferente întâlnirilor de practică neunitară, prezentarea practicii de casare, participări 
în comisii de concurs, activităţi de verificare şi control în ceea ce priveşte repartizarea aleatorie 
a cauzelor şi compartimentele de executări civile, întocmirea de rapoarte la solicitarea inspecţiei 
judiciare etc.). 
          În tabelul următor este prezentată situaţia dosarelor intrate, rulate, soluţionate, redactate, 
operativitate pe judecător, la 31.12.2016: 

Nr. 
crt. 

Numele judecătorului Dosare rulate 
ANUL 
2016 

Dosare 
Soluţionate 

ANUL 
2016 

Hotărâri 
Redactate 

ANUL 
2016 

16. Andruş Andrea 690 408 144 
17. Bacu Roxana 763 435 177 

18. Costea Monica 809 454 158 

19. Cuculis Nastasia 715 471 172 

20. Epure Marius 484 260 90 

21. Gheorma Carina 574 356 136 

22. Grigore Ecaterina 711 410 153 

23. Mariş Beatrice 410 219 85 

24. Moga Revi 852 512 182 

25. Pintea Adriana 308 177 54 

26. Poppa Ramona 753 459 152 

27. Pulbere Georgiana 696 402 149 

28. Răpeanu Claudiu 818 470 168 

29. Stanciu Nicolae 517 340 114 

30. Şerban Mihaela 703 457 162 
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Situaţia statistică a numărului total de şedinţe de judecată pe fiecare judecător este 
următoarea: 
 
 

Nume judecător Nr. 
Şedinţe 
efective 

Şedinţe 
Conduse 

Şed 
fond 

Sed 
apel 

Sed 
recurs 

Andruş 22 14 10 19 15 
Bacu 23 15 10 19 21 

Costea 19 16 10 19 19 
Cuculis 29 19 11 19 21 
Epure 16 11 6 12 12 

Gheorma 26 17 11 20 10 
Grigore 23 17 9 19 21 
Mariş 14 8 4 7 9 
Moga 24 19 11 20 20 
Pintea 14 6 4 7 7 
Poppa 32 24 9 20 20 

Pulbere 34 19 10 21 18 
Răpeanu 38 19 10 19 20 
Stanciu 18 12 5 11 17 
Şerban 28 20 10 18 19 

 
TABEL ACTIVITATE GREFIERI 2016 

 
 Grefier 

evaluat 
Numărul 

de şedinŃe 
de 

judecată la 
care a  

participat 
 
I 

Număr  
dosare 
rulate 

 
 
 
 
II 

Număr 
Încheieri de 

amânare 
a cauzelor 
(Termen) 

 
 
III 

Număr 
încheieri de 
amânare a 

pronunŃării+ 
soluŃionate 

 
 
IV 

Număr 
hotărâri/ 
Încheieri 

Redactate de 
grefier 

(abŃineri, 
recuzări, 

Îndreptări, 
Suspendări, 

repus rol,etc.) 
V 

Număr 
hotărâri 

tehnoredac 
tate 

de grefier 
(SituaŃie de  

fapt 
+ ciorne  

+ 
dictare) 
VI 

Dosare 
repartizate 
grefierilor 

pentru 
îndeplinirea 
procedurii 

de regularizare 

1 Asăvoaie A. 19 441 216 176 49 220 205 

2 Boeru L. 17 424 148 208 68 232 202 

3 Ganea C. 9 214 99 92 23 113 37 

4 Hoţoleanu 6 171 49 100 22 106 112 

5 Lechinţan N. 26 453 184 219 50 180 196 

6 Marc D. 15 389 131 203 55 198 167 

7 Matără C. 15 388 159 173 56 235 206 

8 Nezir A. 17 412 193 180 39 211 181 

9 Nica M. 19 401 172 167 62 221 198 

10 Omer T. 7 230 82 115 33 143 25 

11 Petcu M. 16 464 173 221 70 266 261 

12 Szasz D. 10 139 60 62 17 83 60 

13 Vîlcu C. 4 90 33 44 13 51 - 

14 Păun I. 1 28 18 7 3 13 - 
 
M.Hoţoleanu a revenit la data de 16.06.2016 din concediu de maternitate, fiind planificată în şedinţă de judecată 
începând cu data de 01.09.2016 
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T.Omer - transferată la curte începând cu 01.04.2016 
I.Păun – pensionată de la data de 10 februarie 2016 
D.Szasz – transferată la Secţia penală începând cu luna iulie 2016 
 

 
SSEECCŢŢIIAA  PPEENNAALLĂĂ  ŞŞII  PPEENNTTRRUU  CCAAUUZZEE  PPEENNAALLEE  CCUU  MMIINNOORRII  ŞŞII  DDEE  

FFAAMMIILLIIEE  
  

Activitatea secţiei penale s-a desfăşurat pe parcursul anului 2016 cu  un efectiv de 11 
judecători în primul semestru şi 12 judecători în cel de-al doilea semestru. 

Prin Hotărâri ale Colegiului de Conducere au fost aprobate pentru anul 2016, 
următoarele completuri de judecată:  

Pentru semestrul I: 
- 4 completuri apel inculpaţi majori; 
- 4 completuri apel specializate în cauze cu minori; 
- 3 completuri de cameră preliminară şi primă instanţă; 
- 3 completuri de cameră preliminară şi primă instanţă specializate în judecarea 

cauzelor cu minori; 
- 11 completuri de cameră preliminară şi primă instanţă specializate în judecarea 

cauzelor de corupţie; 
- 3 completuri de judecător de drepturi şi libertăţi; 
- 3 completuri de judecător de drepturi şi libertăţi specializate în judecarea cauzelor 

cu minori; 
- 11 completuri de judecător de drepturi şi libertăţi specializate în judecarea cauzelor 

de corupţie; 
- 3 completuri de contestaţii 

 
Pentru semestrul II: 
- 6 completuri apel inculpaţi majori; 
- 6 completuri apel specializate în cauze cu minori; 
- 12 completuri de cameră preliminară şi primă instanţă; 
- 12 completuri de cameră preliminară şi primă instanţă specializate în judecarea 

cauzelor cu minori; 
- 12 completuri de cameră preliminară şi primă instanţă specializate în judecarea 

cauzelor de corupţie; 
- 12 completuri de judecător de drepturi şi libertăţi; 
- 12 completuri de contestaţii 
 
Şedinţele de judecată pentru cauzele în apel au fost programate săptămânal, câte două 

complete în fiecare zi de joi, în sălile 1 şi 2 ale instanţei.  
Şedinţele de judecată pentru soluţionarea cauzelor de judecător unic au fost programate 

săptămânal, câte două complete în fiecare zi de marţi şi vineri, în sălile 1 şi 2 ale instanţei.  
Cele având ca obiect măsuri preventive au fost programate: 
- în timpul săptămânii  
- după orele de program; 
- în zile nelucrătoare (sâmbătă, duminică şi sărbători legale), şi în perioada vacanţei 

judecătoreşti, pentru respectarea termenelor procedurale. 
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Participarea judecătorilor la şedinţele de judecată 
în anul 2016 

TOTAL GENERAL/2016 
1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016 

Judecător Nr. şed. de 
jud. la care a 

participat 

Număr şedinţe 
conduse 

Numărul 
dosarelor 

rulate 

Numărul  
dosarelor 

soluţionate  

Nr. hot.  
redactate 

Năstase Dan Iulian 87 46 639 346 194 
Ianca Andreea 77 40 585 328 181 

Deliorga Cristian 100 52 800 343 190 
Jigău Cătălin 123 75 835 356 201 
Uzună Maria 67 40 715 355 191 

Marcu Eleni Cristina 78 49 761 352 195 
Mitea Damian Marius 89 49 690 317 183 

Coadă Ciprian 78 48 655 323 186 
Ispas Adriana 87 76 509 265 228 

Boboc Valentina 97 84 455 244 199 
Lungu Viorica 104 77 462 233 193 

Epure Marius Cristian 46 33 260 110 77 

 
Dosare soluţionate în complete colegiale în cursul anului 2016 – APEL 

 
Judecător Nr. dosare soluţionate Nr. hot. redactate 

Năstase Dan Iulian 308 156 
Ianca Andreea 300 153 

Deliorga Cristian 304 151 
Jigău Cătălin 309 154 
Uzună Maria 318 153 

Marcu Eleni Cristina 317 160 
Mitea Damian Marius 277 143 

Coadă Ciprian 275 138 
Ispas Adriana 92 52 

Boboc Valentina 95 50 
Lungu Viorica 76 36 

Epure Marius Cristian 71 38 

 
Dosare soluţionate în fond şi contestaţie în cursul anului 2016 

( complete de judecător unic)  
Judecător Nr.dosare soluţionate Nr . hot. redactate 

Năstase Dan Iulian 38 38 
Ianca Andreea 28 28 

Deliorga Cristian 39 39 
Jigău Cătălin 47 47 
Uzună Maria 37 38 

Marcu Eleni Cristina 35 35 
Mitea Damian Marius 40 40 

Coadă Ciprian 48 48 
Ispas Adriana 173 176 

Boboc Valentina 149 149 
Lungu Viorica 157 157 

Epure Marius Cristian 39 39 
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Date statistice privind activitatea grefierilor 
  Grefierii secţiei efectuat la timp şi în condiţii legale, lucrările ce revin în competenţa lor: 
activitatea de pregătire a şedinţei de judecată, activitatea în timpul şedinţei de judecată şi după 
terminarea acesteia. 
 La serviciul de urgenţă, după orele de program şi în zilele nelucrătoare au fost programaţi pentru 
permanenţă numai grefierii din cadrul secţiei penale, aducându-şi sprijinul şi la asigurarea bunei 
funcţionări a acestui serviciu. 
 Activitatea grefierilor de şedinţă în anul 2016 se regăseşte în tabelul următor: 

 
Grefier Participări  în şedinţe de 

judecată 
Număr dosare rulate 

SMEU CERASELA 52 178 
COSMA CAMELIA 95 469 

CHIRU IULIA 62 563 
BRATU ANGELICA 110 833 
APOSTOL CARMEN 90 700 

IONIŢĂ MIHAI 87 506 
CRĂCIUN GEORGE 73 391 

DUMITRESCU MIHAELA 86 427 
COSTRĂŞUC NĂSTASE DANIELA 8 22 

MASĂ GEORGIANA 1 2 
TOPALĂ CRISTIANA 4 11 

STERE PAULA 6 6 
GÎRBEA CORINA 1 36 

 
Încărcătura pe judecător raportată la numărul şedinţelor de judecată, al dosarelor 

rulate şi soluţionate 
 

MEDIA PE INSTANŢĂ 
(se regăseşte grafic în Anexa 6 din bilanţ) 

 
 a) La Curtea de Apel Constanţa, media pe judecător a numărului de: 

- şedinţe de judecată a fost de: 46,33 faţă de 44,49 în anul 2015;   
 - dosare rulate: 704,04 faţă de 764,05 în anul 2015;   
 - cauze soluţionate: 376,51faţă de 430,81 în anul 2015; 
 - hotărâri redactate: 174,70 faţă de 196,95  în anul 2015. 
 

a.1. SECŢIA I CIVILĂ 
Media pe judecător a numărului de : 

 - şedinţe de judecată a fost de: 22,1 faţă de 27,3  în anul 2015; 
 - dosare rulate: 735,3 faţă de 755,4 în anul 2015; 
 - dosare soluţionate:371,2 faţă de 385,2 în anul 2015;      
  - hotărâri redactate: 177,1 faţă de 176,6 în anul 2015. 
 

a.2. SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 
Media pe judecător a numărului de : 
- şedinţe de judecată a fost de: 27 faţă de 28,07 în anul 2015; 

 - dosare rulate: 735,40 faţă de 847,55 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 437,35 faţă de 516,74 în anul 2015;  

- hotărâri redactate: 157,23 faţă de 185,25 în anul 2015.    



 59

   
a.3. SECŢIA PENALĂ 
Media pe judecător a numărului de : 

 - şedinţe de judecată a fost de : 89,82 faţă de 80,27 în anul 2015;    
 - dosare rulate: 640,52 faţă de 669,45 în anul 2015;   
 - cauze soluţionate : 310,60 faţă de 366,81 în anul 2015; 
 - hotărâri redactate: 192,86 faţă de 229,81  în anul 2015. 
 

Tribunalul Constanţa 
b) La Tribunalul Constanţa,  
Media pe judecător a numărului de : 
- şedinţe de judecată a fost de:  52 faţă de 44,77  în anul 2015; 

 - dosare rulate: 1220 faţă de  899,57  în anul 2015; 
 - cauze soluţionate : 513 faţă de 363,82  în anul 2015. 
  

b.1. Secţia I Civilă 
Media pe judecător a numărului de :  
- şedinţe de judecată a fost de : 33,52 faţă de 28 în anul 2015; 

       - dosare rulate 1010 faţă de 851 în anul 2015; 
- cauze soluţionate: 458 faţă de 401în anul 2015. 
 
b.2. Secţia a II-a Civilă 
Media pe judecător a numărului de : 

 - şedinţe de judecată a fost de: 50 faţă de 49 în anul 2015;   
 - dosare rulate: 1793 faţă de 1215 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 507 faţă de  370 în anul 2015. 
 
 b.3. Secţia Penală  

Media pe judecător a numărului de : 
 - şedinţe de judecată a fost de: 79 (şedinţe publice) faţă de 79,67 în anul 2015; 
 - dosare rulate: 596 faţă de 527,92 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 378 faţă de 284,33 în anul 2015. 
 

b.4. Secţia de Contencios administrativ 
Media pe judecător a numărului de : 

 - şedinţe de judecată a fost de: 54 faţă de 57 în anul 2015; 
 - dosare rulate: 1401 de 1004 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 775 faţă de 400 în anul 2015. 
  

c) La Judecătoria Constanţa, media pe judecător a numărului de: 
- şedinţe de judecată a fost de: 22,56 faţă de 23,9 în anul 2015; 

 - dosare rulate: 1885,43 faţă de 1401,15 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate:831,47 faţă de 658,73 în anul 2015. 
  

d) La Judecătoria Mangalia, media pe judecător a numărului de:  
- şedinţe de judecată a fost de: 121,6 faţă de 83 în anul 2015; 

 - dosare rulate: 1101,1 faţă de  864,37 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 760,63 faţă de 609 în anul 2015. 
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e) La Judecătoria Medgidia, media pe judecător a numărului de:  
- şedinţe de judecată a fost de: 44,30 faţă de 51,90 în anul 2015; 

 - dosare rulate:1362,30 faţă de 1357 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 1068,13 faţă de 995 în anul 2015. 
  

f) La Judecătoria Hârşova, media pe judecător a numărului de:  
- şedinţe de judecată a fost de: 78 faţă de 192 în anul 2015; 

 - dosare rulate : 1496 faţă de 2651 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 697 faţă de 1339 în anul 2015. 
 

Tribunalul Constanţa - Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor pe secţii) 

2015 Nr. şedinţe Nr. dosare rulate Nr. dos. soluţionate 
Secţia penală 79,67 527,92 284,33 
Secţia civilă 28 851 401 

Secţia a II a civilă 49 1215 370 
Secţia de cont. ad. 57 1004 400 

2016 Tribunalul Constanţa - Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor pe secţii) 

Secţia penală 79 şedinţe publice 
65 şedinţe camera de consiliu 

măsuri preventive 
159 şedinţe termene 

intermediare 

596 378 

Secţia civilă 33,52 1010 458 
Secţia a II - a civilă 50 1793 507 
Secţia de cont. adm. 54 1401 775 

  
 
 
 
2015 

Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor pe materii) 

Judecătoria 
Constanţa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria 
Hârşova 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

CIVIL 21,93 1493,18 733,67 43 785,5 550,5 46 1551,6 1101,66 96 2064 1108 

PENAL 32,4 1005,4 337,2 40 78,87 58,5 57,75 1413 979,5 96 587 231 

 
 
 
2016 

Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor pe materii) 

Judecătoria 
Constanţa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria 
Hârşova 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

CIVIL 20,4 1940,95 868,97 76,13 958,2 675,3 40,25 1733,25 1053,5 30 1063 499 

PENAL 32,66 1626,33 656,44 45,46 142,9 85,33 51,86 1998,8 1095,34 48 433 198 
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Anul 

Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor) 

Tribunalul 
Constanţa 

Judecătoria 
Constanţa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria 
Hârşova 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr.  
Dos 

soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr.  
Dos. Rulate 

Nr.  
Dos. 

soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţion

ate 

Nr. 
şedinţ

e 

Nr. 
 Dos. 
Rulate 

Nr. 
Dos. 

soluţion
ate 

2013 93 1921,5 766 34,05 2014,48 953,07 37 890 745 46,45 1504,45 975,2
7 

60 1331 657 

2014 114 1180 578 29,77 1733,32 941,85 103,7
5 

822,25 555,75 43,08 1498,66 1016,
41 

52 1174 603,5 

2015 44,7
7 

899,57 363,82 23,9 1401,15 658,73 83 864,37 609 51,90 1357 995 192 2651 1339 

2016 52 1220 513 22,56 1885,43 831,47 121,6 1101,1 760,63 44,30 1362,30 1068,
13 

78 1496 697 

 
JUDEŢUL TULCEA 
 

TRIBUNALUL TULCEA 
a) La Tribunalul Tulcea, media pe judecător a numărului de: 
 -  şedinţe de judecată a fost de: 99 faţă de 93 în anul 2015;    

   -  dosare rulate: 714 faţă de 803  în anul 2015; 
     -   dosare soluţionate: 406 faţă de 384 în anul 2015. 
 

a.1. Secţia Civilă 
Media pe judecător a numărului de: 

 - şedinţe de judecată a fost de: 63 faţă de 66 în anul 2015; 
 - dosare rulate: 877 faţă de 964 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 378 faţă de 409 în anul 2015. 
 
 a.2. Secţia Penală  

Media pe judecător a numărului de: 
 - şedinţe de judecată a fost de 136 faţă de 119 în anul 2015; 
 - dosare rulate: 550 faţă de 462 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 433 faţă de 358 în anul 2015. 
 
 b) La Judecătoria Tulcea, media pe judecător a numărului de: 
 - şedinţe de judecată a fost de 27, faţă de 31 în anul  2015; 
 - dosare rulate: 1700 faţă de 1540 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 1006 faţă de 820  în anul 2015. 

 
c) La Judecătoria Babadag, media pe judecător a numărului de: 

 - şedinţe de judecată a fost de 30 faţă de 32 pe anul 2015; 
 - dosare rulate: 1584 faţă de 1132 în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 547 faţă de  495 în anul 2014. 
 

d) La Judecătoria Măcin, media pe judecător a numărului de: 
 - şedinţe de judecată a fost de 19 faţă de 20 în anul 2015; 
 - dosare rulate: 1947 faţă de 1447  în anul 2015; 
 - cauze soluţionate: 935 faţă de 705 în anul 2015. 
 



 62

 
 
2015 

Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor pe materii) 

Tribunalul Tulcea Judecătoria Tulcea Judecătoria 
Babadag 

Judecătoria 
Măcin 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

CIVIL 
 

66 964 409 31 
mixte 

1222,90 606,54 32 
mixte 

897 406 20 
mixte 

1191 604 

PENAL 
 

119 462 358 31 
mixte 

316,72 213,36 32 
mixte 

235 89 20 
mixte 

256 101 

 
 
 
2016 

Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor pe materii) 

Tribunalul Tulcea Judecătoria Tulcea Judecătoria 
Babadag 

Judecătoria 
Măcin 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

CIVIL 
 

63 877 378 27 
mixte 

1266,6 675,9 30 
mixte 

1226 415 19 
mixte 

1499 718 

PENAL 
 

136 550 433 27 
mixte 

433,3 330,4 30 
mixte 

358 132 19 
mixte 

448 217 

 
 
 
Anul 

Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor) 

Tribunalul Tulcea Judecătoria Tulcea Judecătoria 
Babadag 

Judecătoria 
Măcin 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluţionate 

2013 115 1218 841 18 1368 736 50 1073 432 18 1003 471 

2014 108 857 441 31 1651 1064 50 1088 444 22 877 795 

2015 93 803 384 31 1540 820 32 1132 495 20 1447 705 

2016 99 714 406 27 1700 1006 30 1584 547 19 1947 935 

 
1.3. Analiza activității Curții de Apel Constanța prin prisma 

indicatorilor de eficiență 
 

Raportul este întocmit 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.  

Implementarea indicatorilor de performanţă şi analiza efectuată pe baza acestora au fost 
concepute ca un instrument de introspecţie analitică a propriei activităţi la nivelul instanţei, de 
stabilire a mijloacelor de îmbunătăţire a acestei activităţi şi de creştere a gradului de eficienţă. 

 Prezentarea şi analizarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei 
Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii instanţelor 

sunt următorii: 



 63

a) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea), E01, 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, E02- 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, E03 - reprezintă suma dosarelor 
finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor 
soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; 

d) Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte, E04 (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, E05 - reprezintă procentul instanţei 
respective de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. 

Din analiza datelor informatice și a cumulării celor cinci indicatori de eficiență, rezultă 
că în perioada de referință, Curtea de Apel Constanța se încadrează în gradul de performanță 
eficient, conform graficului mai jos redat. 

Grafic, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a activităţii instanţei în 
perioada analizată, astfel cum reiese acesta din aplicaţia STATIS se prezintă astfel: 
 

 
 
Se remarcă faptul că instanţa este „foarte eficientă" la indicatorii E01, E03 şi EO4 

(rata de soluţionare, ponderea dosarelor închise şi durata de soluţionare), la indicatorul 
E02 – vechimea dosarelor în stoc, gradul de eficienţă este eficient iar la indicatorul E05 – 
redactări peste termenul legal, gradul de eficienţă este ineficient. Cumulând cei cinci 
indicatori, valoarea medie a eficienţei instanţei este redată cu culoarea galben, care indică faptul 
că instanţa s-a încadrat în gradul de eficienţă „eficient". 

Concluzie: 
În perioada analizată, Curtea de Apel Constanţa s-a încadrat în gradul de 

performanţă „eficient”. 
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 Analiza indicatorilor de eficienţă pe secţii 
 

 
 
Secţia penală 
În perioada analizată, Secţia penală s-a încadrat în gradul de eficienţă „eficient” la fel ca 

şi în anul 2015.  
Raportat la indicatorii de eficienţă, secţia s-a încadrat în gradul de eficienţă foarte 

eficient la indicatorii, ponderea dosarelor închise şi durata de soluţionare. În anul 2015, secţia a 
fost foarte eficientă la indicatorii vechimea dosarelor în stoc şi ponderea dosarelor închise. 

 
Secţia a I a civilă 
În perioada analizată, secţia s-a încadrat în gradul de eficienţă „eficient”. Este de 

remarcat, că în anul 2016, secţia s-a încadrat în gradul de eficienţă foarte eficient la trei 
indicatori (rata de soluţionare, ponderea dosarelor închise şi durata de soluţionare), eficient la 
indicatorul vechime în stoc şi satisfăcător la indicatorul redactări peste termenul legal. În anul 
2015, secţia s-a încadrat în gradul eficient la toate materiile date în competenţa sa. 

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

          Din analiza cumulată a celor 5 indicatori de eficienţă a activităţii secţiei în anul 2016 
rezultă că secţia s-a încadrat în gradul de eficienţă „eficient”, situaţie ce se plasează în valoarea 
medie a eficienţei instanţei. Indicatorii de eficienţă indică un grad de eficienţă „foarte eficient” 
la stoc de dosare, dosare finalizate şi durata medie de soluţionare, un grad de eficienţă 
„eficient” la operativitate şi un grad de eficienţă „ineficient” la redactările peste termenul legal. 
La indicatorii operativitate şi dosare în stoc secţia se situează peste media instanţei. 
            Se observă că gradul scăzut de eficienţă al secţiei şi implicit al instanţei este dat, în 
primul rând, de indicatorul „Redactările peste termenul legal”, care a determinat încadrarea în 
gradul „ineficient” pentru toate materiile. 
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În anul 2015, secţia s-a încadrat în gradul eficient în materiile contencios administrativ 
şi faliment şi satisfăcător în maritim fluvial şi litigii cu profesioniştii.        

Comisia de cercetare a averilor s-a încadrat în gradul foarte eficient la indicatorii 
ponderea dosarelor închise şi durata de soluţionare şi s-a încadrat  ca ineficientă la indicatorii 
rata de soluţionare, vechimea dosarelor în stoc şi redactări peste termenul legal. 
 

Analiza indicatorilor de eficienţă pe materii 
 

 
 
Secţia penală 
În perioada analizată, secţia penală are doi indicatori cu gradul de eficienţă foarte 

eficient, respectiv, ponderea dosarelor închise şi durata de soluţionare, la indicatorul  rata de 
soluţionare a dosarelor, gradul de performanţă este eficient, satisfăcător la vechimea dosarelor 
în stoc iar la indicatorul reprezentând redactările peste termenul legal, gradul de performanţă 
este ineficient. 

Secţia a I a civilă 
 În perioada analizată, secţia s-a încadrat în gradul de performanţă foarte eficient la 
materia asigurări sociale, şi în gradele de performanţă eficient la trei materii date în competenţa 
sa ( civil, litigii de muncă şi minori şi familie). 
 În anul 2015, secția s-a încadrat în gradul de performanţă eficient la toate materiile date 
în competenta sa.  
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 Este de remarcat însă că, în anul 2016, la două materii din patru au existat patru 
indicatori cu gradul de performanţă foarte eficient şi la două materii din patru au existat cel 
puţin doi indicatori cu gradul de performanţă foarte eficient. 
 

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
În cadrul secţiei se remarcă că în toate materiile date în competenţa sa, gradul de 

eficienţă este „eficient”. 
În anul 2016, trebuie menţionat că în materia faliment, gradul de eficienţă este foarte 

eficient la 4 indicatori iar în materiile contencios administrativ, drept maritim fluvial şi litigii cu 
profesioniştii la trei indicatori. 

1. Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de 
dosarele nou intrate. Operativitatea se calculează ca fiind raportul dintre dosarele finalizate în 
perioada de referinţă şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimată 
procentual; 

În perioada de referinţă, Curtea de Apel Constanţa a înregistrat un număr de 6016 
dosare nou intrate şi un număr de 6408 dosare soluţionate, operativitatea fiind de 106,5%, 
instanța încadrându-se la acest indicator, în gradul „foarte eficient”, conform extrasului din 
aplicație faţă de 103,27% la sfârşitul anului 2015 când instanţa s-a încadrat în gradul „eficient”. 
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Secţia penală 
În perioada de referinţă, Secţia a înregistrat un număr de 2201 dosare nou intrate şi un 

număr de 2301 dosare soluţionate, ceea ce reprezintă un procent de 104,5% încadrându-se, la 
acest indicator, în gradul de eficienţă„ eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 
Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a CSM. faţă de gradul satisfăcător în 
anul 2015. 
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Secţia a I a civilă 
  
În perioada de referinţă, Secţia a înregistrat un număr de 1.531  dosare nou intrate faţă 

de 1.567 în anul 2015 şi un număr de 1.737 dosare soluţionate, faţă de 1.773  în anul 2015 
ceea ce reprezintă un procent de 113,50% faţă de 113,14% în anul 2015, încadrându-se, la 
acest indicator, în gradul de eficienţă „foarte eficient”. 

Pe materii, activitatea s-a încadrat în gradele de eficienţă „foarte eficient” şi „eficient”, 
potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 
judecători a CSM. 

Este de remarcat că, la trei materiile din patru gradul de performanţă a fost „foarte 
eficient” cu rate de soluţionare foarte mari. 

Singura materie cu grad de performanţă „eficient” fiind materia „civil”. 
Deşi s-au depus eforturi pentru îmbunătăţirea acestui grad de performanţă nu s-a reuşit 

atingerea gradului de performanţă „eficient”. 
La materia „litigii de muncă” rata de soluţionare a crescut de la 120,67 la sfârşitul anului 

2015 la 126,5%, cea mai mare rată de soluţionare la nivelul Curţii de Apel Constanţa. 
 Raportat la datele statistice privind celelalte materii, apreciem foarte pozitive 
rezultatele Secţiei I Civile a Curţii de Apel Constanţa. 

 
 

Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
 
         În perioada de referinţă, secţia a înregistrat un număr de 2278 dosare nou intrate şi un 
număr de 2368 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, cu o valoare a indicatorului de 104,0%, gradul de eficienţă fiind identic cu cel din 
anul 2015.            
      Se evidenţiază faptul că, în materiile maritim fluvial şi faliment gradul de eficienţă este 
foarte eficient, în materia contencios administrativ este eficient iar în litigii cu profesioniştii 
este satisfăcător. 
  

2. Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 
perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an. 

La finele perioadei de referință din totalul de 2601 dosare aflate în stoc un număr de 160 
dosare, reprezentând un procent de 6,2% sunt mai vechi de 1 an, instanța încadrându-se la acest 
indicator, în gradul „eficient”, conform extrasului din aplicație. 

La sfârşitul anului 2015, instanţa s-a încadrat la acest indicator în gradul foarte eficient., 
doar 76 dosare fiind mai vechi de un an din totalul de 2834. 
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În perioada de referinţă, gradul de eficienţă a fost „foarte eficient” în materiile asigurări 
sociale, contencios administrativ şi fiscal, faliment, litigii cu profesioniştii şi minori şi familie, 
„eficient” în materiile civil şi litigii de muncă, satisfăcător în penal şi ineficient în maritim 
fluvial. 

 În anul 2015 în toate materiile, cu excepţia materiilor de civil şi drept maritim şi fluvial, 
gradul de eficienţă a fost foarte eficient.  

În materia civil, din 204 dosare aflate în stoc, 20 sunt mai vechi de un an iar în materia 
litigii de muncă 17 dosare sunt mai vechi de un an dintr-un stoc de 277 dosare,gradul de 
eficienţă în aceste două materii fiind eficient.  

La finele perioadei de referinţă din totalul de 627 dosare penale aflate în stoc un număr 
de 84 dosare, reprezentând un procent de 13,4% sunt mai vechi de un an, gradul de eficienţă 
fiind satisfăcător, conform extrasului din aplicaţie iar în materia drept maritim şi fluvial din 
totalul de 12 dosare aflate în stoc, două dosare , reprezentând un procent de 16,7% sunt mai 
vechi de un an, gradul de eficienţă în această materie fiind”ineficient”. 

 
Secţia penală 
La data de referinţă, din totalul  de 627 dosare aflate în stoc, un număr de 84 dosare sunt 

mai vechi de un an, faţă de 23 dosare mai vechi de un an la sfârşitul anului 2015, secţia 
încadrându-se la acest indicator, în gradul de eficienţă „satisfăcător” faţă de gradul foarte 
eficient la sfârşitul anului 2015. 

 
Secţia a I a civilă 
La data de referinţă (finele anului analizat), din totalul de 750  dosare aflate în stoc un 

număr de 39 dosare sunt mai vechi de 1 an, reprezentând 5,2%, Secţia încadrându-se, la acest 
indicator, în gradul de eficienţă „eficient”. 

 
Este de remarcat faptul că în anul 2015 stocul de dosare a fost de 936. 
Rezultă astfel o scădere a stocului de dosare. 
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Pe materii, la indicatorul de faţă, Secţia s-a încadrat în gradele „Foarte eficient” şi  
„eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei 
pentru judecători. 

Astfel, în materie civilă sunt încă soluţionate cauze în care se aplică vechiul Cod de 
procedură civilă, nefiind aplicabile prevederile legale din noul Cod de procedură civilă care 
determină scăderea duratei de soluţionare a cauzelor, în condiţiile în care este necesară 
administrarea probei cu expertiză ceea ce determină creşterea duratei de soluţionare a cauzelor. 

Sunt de notorietate dificultăţile întâmpinate în administrarea expertizelor topografice din 
cauza insuficientului număr de experţi în această specialitate şi al complexităţii şi dificultăţii de 
realizare a expertizelor care presupun deplasarea în teren. 

Totodată, în materia conflictelor de muncă, soluționarea cauzelor în apel care permite 
administrarea de probe (martori, expertize) precum şi existenţa unui număr semnificativ de 
cauze în care judecata s-a suspendat ca urmare a formulării unor întrebări adresate ÎCCJ pentru 
dezlegarea cu caracter prealabil a unor chestiuni de drept, a condus la creșterea vechimii 
dosarelor în stoc. 

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

        La data de referinţă (la sfârşitul anului 2016), din totalul de 1217 dosare aflate în stoc un 
număr de 35 dosare, reprezentând un procent de 2,9% sunt mai vechi de 1 an. Valoarea 
indicatorului corespunde unui grad de eficienţă „foarte eficient”, care plasează secţia peste 
gradul de eficienţă al instanţei („eficient”). 
        Din analiza pe materii rezultă un grad de eficienţă „foarte eficient” în materiile contencios 
administrativ, faliment şi litigii cu profesioniştii şi „ineficient” în materia dreptului maritim şi 
fluvial, având în vedere, în acest din urmă caz, că dintr-un stoc de 12 dosare un număr de 2 
dosare sunt mai vechi de 1 an. În această materie durata de soluţionare a cauzelor este 
determinată de stadiul procesual – apel – care presupune administrarea unor probe complexe, 
inclusiv probe cu expertize în domeniul maritim, astfel că depăşirea unei durate rezonabile se 
datorează exclusiv unor factori obiectivi. 

    
          3. Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate în 
termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor soluţionate în 
perioada de referinţă, exprimată procentual. 

 În perioada de referință, din totalul 6408 dosare soluționate, un număr de 5990 dosare 
au fost soluționate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 
93,5% și în consecință la acest indicator instanța s-a încadrat în gradul „foarte eficient”, 
conform extrasului din aplicație. 
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Secţia penală 

În perioada de referinţă, din totalul de 2301 dosare soluţionate, un număr de 2160 dosare 
au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 
93,9%, în scădere faţă de anul 2015 (97,30%). 

În consecinţă, la acest indicator, Secţia penală a Curţii de Apel Constanţa şi-a menţinut 
gradul „foarte eficient” înregistrat şi în anul 2015, potrivit datelor statistice evidenţiate în 
tabelele cu indicativele E03.Q09. 
 
Secţia a I civilă 

În perioada de referinţă, din totalul de 1.737 dosare soluţionate, un număr de 1.634 
dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un 
procent de 94,1% în creştere semnificativă faţă de procentul de 88,66 % înregistrat în anul 
2015. 
 În consecinţă, la acest indicator, Secţia s-a încadrat în gradul „foarte eficient”. 
  

La toate materiile, activitatea s-a încadrat în gradele „Foarte eficient” potrivit plajelor 
de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a CSM. 

 
Secţia a II a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. 
        În perioada de referinţă, din totalul de 2368 dosare soluţionate un număr de 2194 dosare au 
fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 
92,7%, corespunzător unui grad de eficienţă „foarte eficient”. Secţia se încadrează la acest 
indicator în gradul de eficienţă al instanţei.  

În perioada de referinţă, toate secţiile s-au încadrat în gradul de eficienţă ”foarte 
eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr.1305/09.12.2014 a Secţiei 
pentru judecători a CSM. 
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4. Durata medie de soluţionare - pe materii sau obiecte - reprezintă timpul mediu scurs 

între data înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final; 
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           Durata medie de soluţionare pe secţia penală a fost de 3,7 luni, pe secţia a II a civilă, de 
contencios administrative şi fiscal de 6,2 luni  iar pe secţia I civilă de 5,8 luni. 

În perioada de referinţă, toate secţiile s-au încadrat în gradul de eficienţă ”foarte 
eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr.1305/09.12.2014 a Secţiei 
pentru judecători a CSM. 

 
5. Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei, de redactare peste 

termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. 
În perioada de referinţă, din totalul de 5991 dosare soluționate prin hotărâre, un număr 

de 2627 dosare au fost redactate peste termen, reprezentând un procent de 43,8%, media 
depășirii în zile fiind de 70,03 zile.  

Acest fapt a determinat încadrarea instanței în gradul ineficient, conform extrasului din 
aplicație. 
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În perioada de referinţă, în ceea ce priveşte situaţia pe materii juridice, atât în materiile 
nonpenale cât şi în materie penală, instanţa este încadrată ca ineficientă la acest criteriu, cu 
excepţia materiei asigurări sociale la care gradul de eficienţă a fost eficient, cu menţiunea că 
media depăşirii în zile a termenului de redactare a hotărârilor cea mai redusă a fost în materia 
asigurărilor sociale ( 6,7 zile) iar cea mai mare a fost în materia drept maritim şi fluvial ( 131,8 
zile). 

Secţia penală 
În perioada de referinţă, din totalul de 1940 dosare soluţionate, un număr de 600 dosare 

au fost redactate peste termen, având o pondere de 30,09% față de 28,56 % în anul 2015 
determinând încadrarea Secţiei în gradul „ineficient”. 
 

Secţia I civilă 
În perioada de referinţă, din totalul de 1.713 dosare soluţionate, un număr de 635 dosare 

apar redactate peste termen, determinând încadrarea Secţiei în gradul „satisfăcător”, indicator 
îmbunătăţit faţă de anul 2015, cel mai înalt la nivelul instanţei. 

 
Remarcăm totodată că durata medie a depăşirii termenului de redactare este cel mai mic 

la nivelul instanţei ca şi ponderea în hotărârile pronunţate iar termenul mediu de redactare este 
de 31,9 aşadar foarte apropiat de termenul legal. 
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Rezultă astfel că, cel mai probabil, aceste rezultate sunt determinate şi de închiderea cu 
întârziere a documentelor în aplicaţia ECRIS, în multe cazuri din motive obiective, care ţin de 
activităţile administrative care trebuie îndeplinite. 

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

        În perioada de referinţă, din totalul de 2336 dosare soluţionate, un număr de 1391 dosare 
au fost redactate peste termen, determinând încadrarea secţiei în gradul „ineficient”, grad 
corespunzător întregii instanţe. Acelaşi grad de eficienţă se constată în toate materiile aferente 
secţiei, respectiv: contencios administrativ şi fiscal, drept maritim şi fluvial, faliment şi litigii cu 
profesioniştii. S-a înregistrat totuşi o medie mai ridicată a numărului de zile de depăşire a 
termenului legal de redactare în materia dreptului maritim şi fluvial, respectiv 131,8, însă 
numărul de dosare este relativ redus în raport cu încărcătura secţiei, fiind vorba doar de 12 
dosare.  

 Sub aspectul termenului de redactare o importanţă deosebită o prezintă complexitatea 
deosebită a cauzelor în această materie.    

           La nivelul secţiei a II-a, de contencios administrativ şi fiscal, principalele cauze care au 
determinat depăşirea termenului legal de redactare sunt, pe de o parte, fluctuaţia de personal 
care a determinat o anumită dificultate în a se asigura respectarea principiului continuităţii şi 
participarea echilibrată a judecătorilor la activitatea de judecată, iar pe de altă parte 
complexitatea din ce în ce mai mare a cauzelor şi a problemelor de drept incidente, modificările 
de substanţă ale legislaţiei în materiile în care judecă secţia, precum şi necesitatea unor ample 
dezbateri profesionale menite să unifice practica judiciară. Toate aceste aspecte au implicat un 
consum de timp important, ce a împiedicat, în anumite cazuri, respectarea termenului legal de 
redactare.  

La nivelul Secţiilor au fost deja adoptate măsuri pentru îmbunătăţirea datelor 
statistice care reflectă redactările peste termenul legal, având în vedere datele STATIS 
ECRIS privind situaţia dosarelor care apar a fi redactate peste termenul legal comparativ cu 
situaţia rezultată din Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor. 
- preşedinţii secţiilor au adus la cunoştinţa grefierilor de şedinţă obligativitatea închiderii 
documentelor în Ecris imediat după redactarea hotărârilor de către judecători; 
- grefierii de şedinţă vor depune diligenţe pentru semnarea hotărârilor şi eventual a 
încheierilor de amânare a pronunţării în interiorul termenului legal de redactare a hotărârii în 
conformitate cu art.426 alin.5 Cod de procedură civilă în vederea închiderii documentului final 
„hotărâre” în aplicaţia ECRIS;  
- grefierii de şedinţă vor urmări închiderea documentului final „hotărâre” în aplicaţia 
ECRIS în pagina intitulată «Documente în dosar» în conformitate cu art.130 al.6 Regulamentul 
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti în interiorul termenului legal de redactare a 
hotărârii sub controlul preşedintelui completului de judecată; 
- grefierul şef va verifica îndeplinirea atribuţiei prevăzute de art.130 al.6 ROIJ trimestrial 
şi va urmări închiderea documentului final „hotărâre” în aplicaţia ECRIS de către grefierii de 
şedinţă. 
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1.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor 
 

SSEECCŢŢIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  
 

 S-au înregistrat 47 de căi de atac la un număr de 1.509 hotărâri închise în aplicaţia 
ECRIS. Rezultă un procent de 3,11%. 
 Acest indice este unul care nu are însă o mare relevanţă întrucât: 

- sunt exercitate căi de atac inadmisibile (de ex. recurs împotriva unor hotărâri definitive 
pronunțate în apel potrivit NCPC) 

- nu pot fi avute în vedere hotărârile neredactate la sfârşitul anului 
 

SSEECCŢŢIIAA  AA  IIII  --  AA  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  
FFIISSCCAALL  

 
În ceea ce priveşte indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti, un aspect esenţial îl 

constituie faptul că în competenţa secţiei se află, potrivit art. 96 Cod procedură civilă, cauze ce 
se judecă în primă instanţă – cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal potrivit 
legilor speciale – şi în care hotărârile sunt atacate cu recurs, precum şi unele cauze în materia 
litigiilor cu profesionişti în care hotărârile pronunţate în apel sunt supuse, de asemenea, căii de 
atac a recursului.   
         În acest context, se constată că în anul 2016 au fost formulate 171 căi de atac împotriva 
hotărârilor pronunţate de Curtea de Apel Constanţa în fond şi apel, astfel că raportat la 
numărul total al hotărârilor pronunţate (1077 hotărâri) rezultă un procent de atacabilitate 
de 15,87 %. 
 
 

SSEECCŢŢIIAA  PPEENNAALLĂĂ  ŞŞII  PPEENNTTRRUU  CCAAUUZZEE  PPEENNAALLEE  CCUU  MMIINNOORRII  ŞŞII  DDEE  
FFAAMMIILLIIEE  

 
 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor. Indicele de desfiinţare/casare 
 

Activitatea de control judiciar/2016 
Soluţii pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  

 
 

Număr hotărâri 
pronunţate de Curte, 
care au fost atacate  

Număr hotărâri 
pronunţate de ICCJ 

în care au fost 
RESPINSE căile de 

atac declarate 

Număr hotărâri 
pronunţate de ICCJ 

în care au fost 
ADMISE căile de 

atac declarate 

Număr hotărâri 
pronunţate de 

ICCJ în care s-a 
luat act de 

RETRAGEREA 
căilor de atac 

declarate 

Număr hotărâri 
împotriva cărora s-a 

declarat o cale de 
atac 

 şi care 
 nu au fost 
soluţionate  
de ICCJ. 

 
51 

 
29 

 
8 

 
1 

 
13 

 
Din totalul de 51 hotărâri atacate, au fost soluţionate la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie un număr de 38 dosare şi se află în curs de soluţionare un număr de 13 dosare. 
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Din totalul de 8 hotărâri în care au fost admise căile de atac declarate, la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, hotărârile pronunţate au fost reformate după cum urmează: 

 
- Admite calea de atac, respinge propunerea parchetului şi ia măsura controlului judiciar – 

1 hotărâre 
- Admite calea de atac şi menţine măsura preventivă a controlului judiciar – 2 hotărâri 
- Admite calea de atac şi înlătură pedeapsa complementară – 1 hotărâre 
- Admite calea de atac şi respinge sesizarea parchetului privind transferul persoanei 

condamnate – 1 hotărâre 
- Admite calea de atac şi revocă măsura controlului judiciar – 1 hotărâre 
- Admite calea de atac, înlocuieşte măsura arestului la domiciliu cu măsura preventivă a 

controlului judiciar - 1 hotărâre 
- Admite calea de atac, admite propunerea parchetului şi dispune luarea măsurii arestului 

preventiv – 1 hotărâre 
 
 

1.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 
 

SSEECCŢŢIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  
 
 Au fost identificate 8 decizii de admitere a căii de atac de către ÎCCJ din 47 de căi de 
atac, rezultând un procent de 17,02%. 
 Nici acest indice nu este foarte relevant deoarece: 

- în marea majoritate a cauzelor Curtea de Apel Constanţa pronunţă hotărâri definitive ce 
nu sunt supuse altor căi de atac; 

- sunt exercitate căi de atac inadmisibile. 
 

SSEECCŢŢIIAA  AA  IIII  --  AA  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  
FFIISSCCAALL  

 
         Referitor la hotărârile atacate cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, se constată că 
în anul 2016 au fost pronunţate soluţii de casare cu trimitere spre rejudecare în 15 dosare şi 
modificare a soluţiilor în 19 dosare, rezultând un procent de admisibilitate a căilor de atac 
de 3,15% şi un procent de desfiinţare de 1,39%. 
 
 

1.6. Durata de soluționare a cauzelor 
 

Referitor la durata de soluţionare a cauzelor la Curtea de Apel Constanţa, analizând 
datele statistice prezentate în Anexa 19 din Bilanţ, se constată că procentul cauzelor soluţionate 
până în 6 luni este de 69,36% din totalul dosarelor soluţionate în 2016, 21,45% între 6 – 12 luni 
şi doar 9,17% peste 1 an. 
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SSEECCŢŢIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  
 

Situaţia privind Secţia I Civilă la nivelul instanţei se prezintă astfel: 
 

 
Pe materii, situaţia la materiile aflate în competenţa Secţiei I civile se prezintă astfel: 
 
Se remarcă încadrarea la calificativul „foarte eficient” la toate materiile Secţiei. 
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2016 
DURATA DE SOLUŢIONARE PE STADII PROCESUALE 

STATIS  
 

Materia Hotărâri 
finale 

închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
 1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate 

peste 3 ani 

FONDURI 
Civil 31 31 - - - - 

Litigii de 
muncă 

13 13 - - - - 

Asigurări 
sociale 

1 1 - - - - 

Minori şi 
familie 

2 2 - - - - 

Total  
fonduri 

47 47 - - - - 

APELURI 
Civil 180 95 54 11 16 4 

Litigii de 
muncă 

549 310 184 42 13 - 

Asigurări 
sociale 

705 553 135 11 6 - 

Minori şi 
familie 

28 20 7 1 - - 

Total   
apeluri 

1462 978 380 65 35 4 

RECURSURI 
Civil 149 75 46 13 13 2 

Litigii de 
muncă 

34 20 4 1 6 3 

Asigurări 
sociale 

26 8 2 11 4 1 

Minori şi 
familie 

19 7 10 - 2 - 

Total  
recursuri 

228 110 62 25 25 6 

Total 
general 

1737 1135 442 90 60 10 

 
Pentru fiecare judecător, situaţia se prezintă astfel: 

 
ŞI T U A Ţ I E 

privind durata de soluţionare a cauzelor  
ANUL 2016 

JUDECĂTOR între 0-6 luni între 6 luni-1 
an 

între 1 an – 2 
ani 

peste 2 ani 

Răzvan Anghel 419 61 (din care 2 
perimări) 

26 (din care 13 
perimări) 

2 

Mariana 
Bădulescu 

420 63 (din care 3 
perimări) 

26 (din care 13 
perimări) 

7 (din care 1 
perimare) 

Irina Bondoc 
179 

31 (din care 3 
perimări) 

23 (din care 4 
perimări) 

16 (din care 6 
perimări) 

Mihaela Ganea 
249 

47 (din care 2 
perimări) 

25 (din care 5 
perimări) 

11 (din care 2 
perimări) 
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Gabriel Lefter 
71 11 

8 (din care 1 
perimare) 

7 (din care 1 
perimare) 

Daniela Petrovici 
223 

55 (din care 4 
perimări) 

17 (din care 2 
perimări) 

11 (din care 5 
perimări) 

Mihaela Popoacă 
229 

54 (din care 2 
perimări) 

18 (din care 2 
perimări) 

15 (din care 5 
perimări) 

Mihail Stănescu-
Sas 431 

72 (din care 2 
perimări) 

24 (din care 10 
perimări) 

12 (din care 3 
perimări) 

Vangheliţa Tase 
243 

44 (din care 2 
perimări) 

23 (din care 3 
perimări) 

9 (din care 2 
perimări) 

Jelena Zalman 
425 

72 (din care 2 
perimări) 

25 (din care 10 
perimări) 

8 (din care 2 
perimări) 

Notă. Prezenta situaţie a fost extrasă din programul informatizat ECRIS, nefiind evidenţiată perioada de 
suspendare a dosarelor.  
 

Durata de soluţionare a cauzelor 
Total general 

 

 
 Se constată că marea majoritate a cauzelor se soluţionează în cel mult 6 luni 
respectiv 65,34 % şi numai 9,21 în mai mult de un an, având loc o evidentă îmbunătăţire a 
activităţii sub aspectul acestui criteriu de evaluare faţă de anul 2015. 
 

SSEECCŢŢIIAA  AA  IIII  --  AA  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  
FFIISSCCAALL  

 
        Din analiza datelor statistice rezultă că durata medie de soluţionare pe secţie a fost în anul 
2016 de 6,2 luni, o astfel de valoare fiind corespunzătoare gradului de eficienţă „foarte 
eficient”. Secţia se încadrează în gradul de eficienţă al instanţei. 
        Durata de soluţionare a cauzelor pe materii - total general - este redată în tabelul de mai 
jos: 

       Materia Hotărâri finale 
închise 

(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate peste 

3 ani 

Litigii cu 
profesioniştii 

398 228 119 31 14 6 

Contencios 
administrativ 

1312 687 454 110 46 15 

Faliment 641 408 170 42 18 3 
Maritim-

fluvial 
19 8 9 1 1 - 

Total gen.  2.370 1331 752 184 79 24 

       Materia Hot. finale 
închise 

(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6-3 ani 

Dosare 
finalizate 

peste 3 ani 
Civil 360 201 100 24 29 6 

Minori şi 
familie 

49 29 17 1 2 - 

Litigii de 
muncă 

596 343 188 43 19 3 

Asigurări 
sociale 

732 562 137 22 10 1 

Total gen. 1737 1135 442 90 60 10 
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Durata de soluţionare pe materii şi stadii procesuale, conform evidenţelor Statis, este 
următoarea: 

 
Materia Hotărâri finale 

închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
 1,6-3 ani 

FONDURI 
Litigii cu 

profesioniştii 
68 60 6 1 - 

Contencios 
administrativ 

286 163 79 24 12 

Faliment - - - - - 
Maritim-
fluvial 

2 2 - - - 

Total  
fonduri 

356 225 85 25 12 

APELURI 
Litigii cu 

profesioniştii 
256 127 91 25 11 

Contencios 
administrativ 

25 11 10 4 - 

Faliment 448 289 122 32 5 
Maritim-
fluvial 

14 5 8 1 - 

Total   
apeluri 

743 432 231 62 16 

RECURSURI 
Litigii cu 

profesioniştii 
74 41 22 5 3 

Contencios 
administrativ 

1001 513 365 82 34 

Faliment 193 119 48 10 13 
Maritim-
fluvial 

3 1 1 - 1 

Total  
recursuri 

1271 674 436 97 51 

Total general 2370 1331 752 184 79 

 
 

SSEECCŢŢIIAA  PPEENNAALLĂĂ  ŞŞII  PPEENNTTRRUU  CCAAUUZZEE  PPEENNAALLEE  CCUU  MMIINNOORRII  ŞŞII  DDEE  
FFAAMMIILLIIEE  

  
Durata de soluţionare a cauzelor în anul 2016 

 
În cursul anului 2016, soluţionarea cauzelor s-a realizat într-un termen rezonabil, ca 

urmare a implicării în mod direct în activitate a tuturor judecătorilor secţiei, de gestionarea 
dosarelor de către judecător, de organizarea eficientă a instanţei, cât şi de asigurarea resurselor 
pentru realizarea activităţii. 

 
Durata de soluţionare a cauzelor pe stadii procesuale este preluată din Rapoartele Ecris 

– CSM şi se regăseşte în tabelul următor: 
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2016 
DURATA DE SOLUŢIONARE 

EXTRAS DIN RAPOARTELE ECRIS CSM 
 
 

Stadiul 
procesual 

Hotărâri 
finale 

închise 
(redactate) 

Dosare 
finalizate 
 0-6 luni 

Dosare 
finalizate 
6-12 luni 

Dosare 
finalizate 
1-1,6 ani 

Dosare 
finalizate 
1,6 ani –  

3 ani 

Dosare 
finalizate 

peste 3 
ani 

Fond penal 236 202 16 11 7 - 
Apel penal 1401 1167 137 79 15 3 

Recurs penal - - - - - - 
Contestaţii 664 610 28 25 1 - 

Total 2301 1979 181 115 23 3 
 

DURATA DE SOLUŢIONARE A CAUZELOR 
PE JUDECĂTOR  ÎN ANUL 2016 

 
 

JUDECĂTOR 
ANUL 2016 

Între 0 şi 6 luni Între 6 şi 12 luni Între 1-2 ani Peste 2 ani 
Dan Iulian Năstase 327 15 4 0 

Andreea Ianca 317 11 0 0 
Cristian Deliorga 304 28 9 2 

Cătălin Jigău 315 28 12 1 
Eleni Cristina Marcu 322 22 8 0 

     Maria Uzună 328 20 6 1 
Damian Mitea 299 16 2 0 
Ciprian Coadă 304 17 2 0 
Adriana Ispas 264 1 0 0 
Viorica Lungu 225 3 3 2 

Valentina Boboc 241 0 3 0 
Marius Cristian Epure 109 1 0 0 

La sfârşitul anului 2016, pe rolul instanţei au rămas de soluţionat 14 cauze penale mai 
vechi de 1 an (de la data înregistrării la curte); cauzele se află în fond şi în calea de atac a 
apelului, conform următorului tabel: 
 

Nr. 
crt. 

Număr dosar 
data înregistrării la 

Curtea de Apel 
Constanţa 

Stadiul 
procesual 

Părţi infracţiuni 

1 649/36/2014 
31.10.2014 

Fond  Inculpaţi: 
ROMANESCU ADRIAN 
CHIVU NICOLAIE  
DULAMA MARIA  
SC CHIVU SRL  

art.297 cod penal 
art.48 cod penal în ref. 
la art.297 cod penal, 

art.295 cod penal  

2 506/36/2015 
15.07.2015 

Fond  
 
 

Inculpat : BOGĂŢIE SILVIA art.297 NCP 

3 517/36/2015 
23.07.2015 

Fond Inculpaţi :  
CIOCAN CARMEN VIOLETA 
MORARU DOINA 
CHILOM VIOLETA 

de  art. 9 alin. 1 lit. b 
din Legea 241/2005; 
art. 9 alin. 1 lit. f din 
Legea 241/2005 ; art. 

29 alin. 1 lit. c din 
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Legea 656/2002; art. 47 
Cod penal în ref. la art. 
320 Cod penal ; art. 47 
Cod penal în ref. la art. 

321 Cod penal ; art. 
323 Cod penal ; art. 

326 Cod penal  
4 814/36/2015 

15.12.2015 
Fond Inculpaţi :  

MANOLE DORU 
AURICĂ CĂTĂLIN 
MERCUR NICOLAIE 
ŞTEFAN ROMEO VALENTIN 

art. 6 din Legea 
nr.78/2000 raportat la 
art. 289 alin.1 C.pen. 

art. 273 alin. 1 şi alin. 2 
lit. d C.p 

5 44580/212/2010 
30.05.2014 

Apel  Apelanţi :  
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ 
JUDECĂTORIA CONSTANŢA 
TRAŞCĂ VIRGIL 
 

208 – 209 Cpen. 

6 892/254/2014 
29.09.2014 

Apel Apelant:  
MICU CONSTANTIN FLORIN 
 

Revizuire  

7 65/36/2015 
21.01.2015 

Apel Apelanţi 
CHIOSEA STELICĂ  
MUTALÂP DENIS 
 

Contestaţie în anulare 

8 12265/118/2012 
05.02.2015 

Apel  Apelanţi: 
D.I.I.C.O.T. CONSTANŢA,  
ALDEA NICOLAE 
CIUCIULEACĂ MARIANA  
STĂNCULESCU VALENTINA 
BUDEA HARALAMBIE 
IORDACHE SILVIU COSTEL 
ALDEA EVA 
MAXIM IULIEANA 
CAMBURU GERALD 
CAMBURU NICOLETA 
CICIU ANA MARIA 
GEORGESCU VIOREL 
MAVRODIN ALINA MARIA 
NIŢU ALEXANDRINA 
OSMAN NEGEATIN 
PENCIU DANIELA 
POPESCU CRISTIAN 
PRICOP IONUŢ 
PRICOP SILVIA IOANA 
STROIE DOINIŢA 
TĂNASE GABRIEL MARIAN 
TĂNASE MIHAELA  
S.C JOE BONANNO SRL 
S.C. MARIA RECUPERĂRI 
CREANŢE SRL 
 

art. 7 alin 1 Lg 
39/2003, art. 215 alin 
1,3, 5 Cpen, art. 194 

alin 1Cp, art. 25 Cp rap 
la art. 290 Cpen, art. 3 

Lg 216/2011 

9 743/118/2014 
29.05.2015 

Apel  Apelanţi : BAHAIAN SERGIU  
     NEGUREANU DAN 
     TELEAGĂ 

GHEORGHE 
     TIREAN 

GHEORGHE  
     BOJIN ION 

art 7 alin 1 din Lg 
39/2003, art 215 alin 1, 

2, 3, 4, 5 Cpen 
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     POP TIBERIU-
OLIMPIU  

     GRUIA 
GHEORGHE 

 
10 11807/212/2014/a15 

14.07.2015 
Apel  Apelanţi: 

TOCIA STELIAN 
TOCIA CONSTANTIN  
 LICIU CRISTIAN  
IVANOV KIRIL IVANOV   
STAVILĂ VASILE VALENTIN 
AFRENIE MARIAN CĂTĂLIN 
PETEANU FLORIN  
IOANA IONUŢ ADRIAN 
 
 

Legea nr. 86/2006 

11 92/118/2013 
03.08.2015 

Apel  Apelanţi: VASILE 
GHERGHINA 
                VASILE FLORIN 
 
 

art 174 alin 1 Cpen, art 
176 alin 1 lit g CPen 

12 624/36/2015 
10.09.2015 

Apel  Apelanţi: 
IUSEIN GEILAN  
MEMET ASAN  
IUSEIM ERDINCI  
IUSEIN NIAT  
IUSEIN ŞEILA  
MEMET BAIRAM  
MEMET NIAT ALBAI  
TAIR BENGHIUZEL  
IBRAM IUSEIN  
TAIR SAMET  
TAIR ALI  
DRAGOMIR NAGIE  
DRAGOMIR ION LUCIAN  
ISMAIL AMET  
IAŞAR ALI  
DERVIŞ NEDRET  
IBRAIM ERDINCI  
ISMAIL ARUN  
ŞERBAN ION 

art.194 C.p 

13 7298/118/2014 
05.10.2015 

Apel  Apelanţi: PARCHETUL DE PE 
LÂNGĂ TRIBUNALUL 

CONSTANŢA 
A.N.A.F. – D.G.R.F.P. GALAŢI 

– A.J.F.P. CONSTANŢA 

Art. 9 alin 1 lit. b din 
Legea 241/2005 

14 685/36/2015 
16.10.2015 

Apel Apelant: OMER BEIGHIUZEL Contestație în anulare 

 
 În aceste cauze, membrii completelor de judecată s-au conformat îndatoririlor prevăzute 
de Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, nu au fost semnalate aspecte 
de tergiversare subiective, motivele de amânare fiind obiective (apărare, administrare probe cu 
înscrisuri, martori, expertize.) 
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II. DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE 
LA NIVELUL CURȚII DE APEL CONSTANȚA 

  
2.1. SITUAŢIA POSTURILOR 

 
   Activitatea în domeniul resurselor umane la nivelul Curții de Apel Constanţa s-a 
desfășurat în condițiile prevăzute de lege.  

Structura de personal a Curții de Apel Constanța cuprinde 41 de posturi de judecători, 
din care sunt ocupate 37 posturi, 56 posturi personal auxiliar de specialitate și conex, ocupate, 
12 funcționari publici - din care 11 ocupate, un post vacant (manager public) și 5 posturi 
personal contractual. 
 La 1 ianuarie 2016 a expirat mandatul doamnei judecător Adriana Ispas, în funcția de 
președinte al Curții de Apel Constanta. De la aceeași dată, a fost numit în funcția de președinte 
domnul judecător Lefter Gabriel, care a promovat examenul susținut pentru funcția de 
conducere mai sus menționată. 

Având în vedere faptul că mandatul doamnei judecător Pulbere Georgiana, în funcția de 
președinte al Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal a expirat la 1 februarie 
2015, pentru asigurarea exercitării conducerii secției, în funcția de președinte al Secției a II-a 
civile de contencios administrativ și fiscal a  fost delegat, în perioada 2 aprilie 2015 - 1 aprilie 
2016, domnul judecător Răpeanu Claudiu.   

Începând cu data de 2 aprilie 2016, a fost delegată în funcția de președinte al Secţiei a 
II-a civile, de contencios administrativ și fiscal doamna judecător Gheorma Elena Carina, iar la 
29 iunie 2016 doamna Gheorma Elena Carina a fost numită președinte al Secţiei a II-a civile, de 
contencios administrativ și fiscal. 

La data de 20 iunie 2016 a expirat mandatul în funcția de președinte al Secției I civile a 
domnului judecător Anghel Răzvan. A fost reinvestit în funcție pentru al doilea mandat la data 
de 29 iunie 2016. 

La data de 1 iunie 2016 s-a pensionat doamna judecător Pintea Adriana. 
În cursul anului 2016 au venit prin transfer, de la Tribunalul Constanţa, următorii 

judecători cu grad profesional de curte de apel: Andruș Andrea Bianca la 1 iulie 2016; Mariș 
Beatrice, la 1 septembrie 2016, și Nemeth Francisc la 1 decembrie 2016. 
 În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate, la 31 decembrie 2016 acesta era 
format din: 38  grefieri - din care 35 grefieri de ședință, un grefier delegat la executări penale, 
un grefier statistician și un grefier documentarist. 

În anul 2016, a expirat mandatul primului grefier al Curții de Apel Constanța, aceeași 
persoană a participat la examen, fiind promovată în funcție pentru un al doilea mandat.  
 A promovat, prin concurs la instanță superioară, ca urmare a suplimentării schemei de 
personal auxiliar, grefier  Epure Rodica, de la Tribunalul Constanța.  
  Curtea de Apel Constanța, în calitate de angajator, s-a preocupat pentru bunul mers al 
activității de judecată prin asigurarea ocupării posturilor, în acest sens organizând concursuri 
pentru ocuparea posturilor de grefier, temporar vacante pe perioada concediului pentru 
creșterea copilului până la vârsta de un an sau doi ani, a titularei posturilor, precum și a 
posturilor de personal auxiliar vacante (grefier arhivar - la Tribunalul Constanța). Rezultatele 
concursurilor au dus, în mare parte, la acoperirea posturilor.  
 Totodată, a fost organizat concurs pentru ocuparea funcției publice, temporar vacante, 
de expert principal în cadrul Biroului de Informare Publică al Curții de Apel, precum și a 
funcției de referent superior la Tribunalul Constanța. 

Tot prin concurs au fost ocupate posturile de personal contractual (muncitor, îngrijitor) 
de la Tribunalul Constanța și Tulcea. 
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 În cursul anului 2016, la Curtea de Apel Constanta a fost repartizat un absolvent al 
Școlii Naționale a Grefierilor, promoția 2016. 
 În vederea stimulării personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești din raza 
de activitate a Curții de Apel Constanta s-a avut în vedere organizarea examenului pentru 
promovare în grad/treaptă profesională a personalului auxiliar de specialitate sau pentru 
promovare în posturi de grefier cu studii superioare.  
  Astfel, în luna decembrie 2016, Curtea de Apel Constanţa a organizat examen pentru 
promovare în grad/treaptă profesională superioară a personalului auxiliar de specialitate, 
grefieri, grefieri - arhivari de la instanțele judecătorești din raza de activitate a Curții de Apel 
Constanța la care au participat 12  grefieri de la instanțele judecătorești din raza de activitate a 
Curții de Apel Constanța.  
  La aceeași dată, s-a organizat și examenul pentru promovare în posturi de grefieri cu 
studii superioare a grefierilor cu studii medii care au dobândit  diploma de licență. 

Documentația cu rezultatele examenului a fost înaintată Ministerului Justiției în vederea 
transformării posturilor. 

În lunile aprilie și decembrie 2016, Curtea de Apel Constanța a organizat examen pentru 
promovare în grad profesional pentru funcționarii publici la care au participat 3 funcționari 
publici cu funcții de execuție (un funcționar de la Curtea de Apel, un funcționar de la 
Judecătoria Mangalia și un funcționar de la Tribunalul Tulcea). 

De asemenea, în anul 2016, Curtea de Apel Constanța a organizat concurs pentru 
ocuparea funcțiilor auxiliare de conducere, vacante la instanțele judecătorești din raza de 
activitate a Curții de Apel Constanta, astfel: în luna mai 2016 - concurs pentru ocuparea  
următoarelor funcții vacante: 

- Prim grefier - Tribunalul Constanța și Tulcea; 
- Grefier șef  Secția I Civilă, Tribunalul Constanța și Tulcea; 
- Grefier șef  Secția Penală,  Judecătoria Constanța; 
- Grefier șef, Judecătoria  Medgidia și Măcin. 
Toate funcțiile auxiliare de conducere pentru care s-a organizat concurs au fost ocupate, 

cu excepția postului de grefier șef de la Judecătoria Măcin, pentru care nu s-au înregistrat 
cereri. 

ASPECTE GENERALE PRIVIND SCHEMA DE PERSONAL 
 
Statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti au suferit o serie de modificări ca urmare a 

aplicării următoarelor Ordine ale Ministerului Justiţiei: 
-   nr. 2983 din 13.05.2016 - transferarea unui post de grefier, studii superioare, de la 

Judecătoria Măcin la Curtea de Apel Constanța; 
- nr. 2698/C/18.07.2016 – s-a modificat statul de funcţii şi de personal al Tribunalului 

Constanţa prin transformarea a două posturi vacante de paznic în: 1 post de grefier 
arhivar şi 1 post de îngrijitor; 

- nr. 2797/C/19.07.2016 – statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Tulcea şi 
Tribunalului Constanţa s-a modificat începând cu data de 01.07.2016, prin revenirea 
unui post vacant de judecător de la Tribunalul Constanţa la Judecătoria Tulcea; 

-  nr. 4071/C/11.11.2016 - Statele de funcţii şi de personal s-au suplimentat cu posturi 
de grefier gradul II şi s-au modificat astfel: Curtea de Apel – 1 post de grefier gradul 
II;  Tribunalul Constanţa – 1 post şi Judecătoria Constanţa – 3 posturi. 

- nr. 4199/C/18.11.2016 - Statul de funcţii şi de personal al Curții de Apel Constanța 
s-a suplimentat cu 3 posturi de judecător și 1 post de grefier, iar al Tribunalului 
Constanţa s-a suplimentat cu 4 posturi de judecători şi 4 posturi de personal auxiliar 
de specialitate (grefieri). 
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- nr. 4200/C/18.11.2016 - Statele de funcţii şi de personal ale următoarelor instanţe s-
au suplimentat cu posturi de judecători şi s-au modificat astfel: Curtea de Apel 
Constanta – 2 posturi; Judecătoria Medgidia – 3 posturi şi Judecătoria Hârşova – 2 
posturi. Judecătoria Tulcea - 1 post; Judecătoria Măcin - 1 post. 

 
Fluctuația personalului în anul 2016 

Instanțe județul Constanta 
 
 Anul 2016 s-a caracterizat printr-o dinamică accentuată a fluctuaţiei de personal. 

Aceasta se prezintă astfel:  
JUDECĂTORI 

 
Au venit 12 judecători şi un asistent judiciar (anexa I). 
Au plecat 13 judecători şi un asistent judiciar (anexa a II a). 

 Un judecător a fost detaşat 1 an la SNG şi un judecător a fost suspendat din funcţie 
(anexa II b). 

Au fost delegaţi în funcţii de conducere 7 judecători şi numiţi în funcţii de conducere 4 
judecători (anexa III a şi III b). 

 
 PERSONAL AUXILIAR 
 
- 24 veniţi – Anexa IV ( repartizare S.N.G. concurs, transfer, promovare) 
- 16 plecaţi – Anexa V (promovare, pensionare, transfer, demisie, expirarea perioadei de 

încadrare) 
- 9 persoane și-au suspendat activitatea (anexa VIII) 
- 4 persoane și-au reluat activitatea (anexa IX) 
- 3 persoane au fost delegate/detaşate la alte instanţe (anexa VI). 
- 3 persoane au fost numite în funcţii de conducere (anexa VII). 
Pentru toate posturile vacante sau temporar vacante de personal auxiliar s-au făcut 

demersurile necesare pentru ocuparea lor.  
 
Fluctuația personalului de la instanțele judecătorești din județul Constanţa, 

detaliată,  se regăsește în anexele Raportului. 
 

Fluctuația personalului în anul 2016 
Instanțe județul Tulcea 

 
JUDECĂTORI 

 
- 2 judecători încadraţi de la Institutul Naţional al Magistraturii, 
- 6 judecători transferaţi între instanţe sau promovaţi la instanţă superioară, 
- 5 judecători delegaţi/detaşaţi între instanţe,  
- 4 judecători delegaţi în funcţia de conducere,  
- 3 judecători numiţi în funcţia de conducere,  
- 1 judecător eliberat din funcţia de conducere, 
- 1 judecător eliberat din funcţia de conducere, prin pensionare. 
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PERSONAL AUXILIAR 

   
- 6 grefieri încadraţi temporar şi 1 muncitor calificat încadrat definitiv, 
- 2 grefieri delegaţi în funcţia de conducere, 
- 1 grefier transferat la altă instanţă, 
- 2 grefieri detaşaţi la instanţă superioară, 2 grefieri detaşaţi la Penitenciarul Tulcea, 1 

şofer detaşat la Serviciul de Probaţiune,  
- 1 grefier şi-a încetat detaşarea la Penitenciarul Tulcea, 
- 1 grefier şi-a suspendat activitatea pentru concediu de creşterea copilului în vârstă de 

până la doi ani,  
- 1 grefier şi-a reluat activitatea din concediul de creşterea copilului, 
- 1 aprod a încetat raporturile de muncă, la cerere, cu acordul părţilor. 

 
Fluctuația  personalului de la instanțele  judecătorești din  județul Tulcea, 

detaliată, se  regăsește  în anexele Raportului. 
 

Obiective în domeniul resurselor umane 
 

- Evidența strictă a posturilor în statul de funcții al fiecărei instanțe, precum și 
evidența posturilor aprobate și finanțate pentru anul 2017; 

- Evaluarea  activităţii  personalului auxiliar de specialitate şi conex, a funcţionarilor 
publici precum şi a personalului contractual; 

- Organizarea concursurilor pentru toate categoriile de personal, astfel încât ocuparea 
posturilor vacante sau temporar vacante să se facă în timp util pentru a nu afecta 
activitatea instanțelor din lipsă de personal; 

- Participarea funcționarilor publici la cursuri de perfecționare, pe specialitate, 
organizate de Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 

 -   Organizarea examenelor de promovare în grad/treaptă profesională, pentru toate 
categoriile de personal de specialitate, funcționari  publici şi personal contractual. 
 -   Continuarea procedurilor de acordare a claselor şi gradațiilor corespunzătoare  
trecerii intr-o transa de vechime în funcție sau transa de vechime în munca superioara, la 
solicitarea scrisa a personalului; 
 

2.2. FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 
 

În anul 2016, conducerea Curţii de Apel Constanţa a urmărit verificarea respectării 
dispoziţiilor legale, a regulamentelor de către judecători, personalul auxiliar, personalul din 
departamentul economico - financiar şi administrativ, a operaţionalităţii bazei de date 
informatice, a modului de păstrare a dosarelor, mapelor de hotărâri şi registrelor. 

În ceea ce priveşte modalitatea de pregătire profesională, s-a urmărit şi s-a realizat 
informarea zilnică a judecătorilor cu privire la actele normative nou apărute, coordonarea 
activităţii de cunoaştere a practicii instanţei de control judiciar, a Curţii Constituţionale şi a 
jurisprudenţei europene. 

În ceea ce priveşte activitatea personalului auxiliar de specialitate, s-a urmărit 
întocmirea programului anual de dezbateri şi coordonarea acestuia. 
 Hotărârea nr. 676/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii 
profesionale a judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 918 din 15 
noiembrie 2016, cu complementul ei legal, anume Ghidul de evaluare a activităţii profesionale 
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a magistraţilor, adoptat de către Consiliul Superior al Magistraturii, creează premisele unei 
evaluări juste a performanţei profesionale individuale, noul sistem de evaluare uzând de 
obiective clare, bazându-se pe comunicarea valorilor organizaţionale şi a obiectivelor, precum 
şi pe asigurarea unui cadru benefic învăţării şi autoperfecţionării. Astfel spus, vocaţia (şi 
intenţia) noului sistem ar fi aceea a abandonării modelului empiric de evaluare, locul lui fiind 
luat de un sistem caracterizat prin rigoare ştiinţifică şi predictibilitate. 

Ţintele propuse de regulament şi, în particular, funcţia mobilizatoare a evaluării devin 
tangibile numai sub condiţia ca evaluarea să se facă în mod realist, fără menajamente 
nejustificate, dar cu prudenţa impusă de imperativul respectării independenţei judecătorului 
evaluat. 

Comisiile de evaluare constituite au sarcina de a imprima rigoare acestei activităţi, 
membrii lor trebuind să fie conştienţi că evaluarea uniformă, nediferenţiată în funcţie de 
performanţa profesională a celor evaluaţi, demotivează judecătorii valoroşi (aceştia afirmând 
că, oricum, plusul de calitate din munca lor nu este recunoscut, câtă vreme și acela a cărui 
activitate este mai slabă calitativ primeşte note identice sau foarte asemănătoare), fără a fi însă, 
în mod corelativ, însoţită de motivarea celor care au fost evaluaţi mai favorabil decât se 
cuvenea. 

Punerea în operă a actualului sistem de evaluare implică, însă, o schimbare de 
mentalitate atât la nivelul evaluatorilor, cât şi la acela al judecătorilor evaluaţi, cu privire la 
funcţiile şi scopul evaluării, precum şi cu privire la nevoia abordării realiste şi oneste a 
prestaţiei profesionale a judecătorului. Altfel, sistemul propus va rămâne ineficace, consumul 
de timp şi energie pe care el îl presupune ajungând să producă simple ipocrizii colegiale, însă 
nu şi progres profesional. 

Pregătirea specializată a magistraţilor are incidenţă directă asupra calităţii actului de 
justiţie, raportat la diversitatea domeniilor de drept şi necesitatea unei bune cunoaşteri a 
acestora, astfel că pregătirea judecătorilor prin sesiunile organizate, constituie o condiţie 
necesară pentru realizarea procesului de reformă a justiţiei. 

Potrivit art. 33 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, formarea 
profesională continuă a judecătorilor constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii în 
exercitarea funcţiei şi aceasta trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ constând, 
în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi 
internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii 
Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a dreptului comparat, 
a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de noutate, 
precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator. 

Art. 34 din acelaşi act normativ stabileşte responsabilitatea pentru formarea continuă a 
magistraţilor, la nivel central, în sarcina Institutului Naţional al Magistraturii, descentralizat 
această obligaţie revenind conducerii instanţei şi fiecărui judecător, prin pregătire individuală. 

Creşterea gradului de specializare în activitatea judiciară s-a reflectat şi în participarea 
judecătorilor şi personalului auxiliar la forme de pregătire locală şi mai ales centralizată, 
punându-se accentul pe desfăşurarea unor programe care să acopere nevoile de specializare. 

În ceea ce priveşte evaluarea personalului auxiliar de specialitate, în Monitorul Oficial 
nr. 720 din 24 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3278/C din 1 
octombrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de specialitate, precum şi ale 
personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti. 

Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a 
activităţii personalului auxiliar de specialitate şi a personalului conex, prin compararea gradului 
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de îndeplinire a obiectivelor şi a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectivă cu 
rezultatele obţinute în mod efectiv. 

La stabilirea tematicilor pentru şedinţele de pregătire profesională a personalului 
auxiliar de specialitate s-au avut în vedere modificările legislative intervenite în materia 
organizării și funcționării instanțelor și în materia procedurii civile și penale, precum și 
solicitările grefierilor în vederea asimilării și aprofundării unor instituții juridice, acordându-se 
o importanță deosebită Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 
aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 
SSEECCŢŢIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  

  
 În anul 2016, judecătorii şi grefierii Secţiei au participat la activităţile de formare 
profesională continuă derulate de INM şi SNG potrivit evidenţei centralizate. 
 În plus, judecătorii Secţiei au participat la mai multe dezbateri profesionale având 
următoarele teme: 
 
§1. 04.02.2016 

1. aspecte privind efectele contractelor colective de muncă și efectele deciziilor Curții de 
Conturi  asupra contractelor colective de muncă 

2. aspecte privind concedierea colectivă 
 
§2. 26.04.2016 
 

1. aspecte privind obligația angajatorului de a achita retroactiv o diferență de contribuții de 
asigurări sociale în cazul în care angajatul a obținut printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă/irevocabilă recunoașterea încadrării activității sale în grupa I sau II de muncă 
ori în condiții deosebite sau speciale 

2. aspecte privind încadrarea și salarizarea în cadrul instituțiilor publice în referire la 
salarizarea la același nivel a unor persoane care îndeplinesc aceleași condiții raportat și 
la incidența dispozițiilor care interzic discriminarea privind salarizarea în raporturile de 
muncă 

 
§3. 22.09.2016 
 

1. Interpretarea şi aplicarea art.396 alin.2 Cod de procedură civilă.  
2.  Cazuri particulare de recunoaştere a activităţii desfăşurate în condiţii speciale de muncă 

după pronunţarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deciziilor nr. 14/2016 
(HP) şi 12/2016 (RIL) 

3.  Problema încadrării în grupa I de muncă a personalului civil din unităţile militare care a 
activat în aceleaşi condiţii de muncă precum cele ale personalului militar căruia i s-a 
recunoscut această încadrare 

4.  Aplicarea deciziei nr.17/13.06.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
procedura sesizării pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

5.  Aplicarea deciziei nr. 32/19.10.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
procedura sesizării pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
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§4. 07.10.2016 
 

1. Interpretarea şi aplicarea art.5 alin.5, art.33 alin.3 teza finală şi art.64 din Legea 
nr.94/1992, art.4 din Legea nr. 554/2004 şi art.1653 din Codul civil.   

2.  Problema competenţei de soluţionare a cererilor prin care Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie solicită restituirea de la foşti poliţişti a sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie de 
trecere în rezervă 

3.  Problema calităţii procesual active a unui angajat în acţiunea prin care se solicită 
anularea  unui contract colectiv de muncă sau a unor clauze din cuprinsul acestuia 

 
§5. 24.11.2016 
 

1. Aspecte referitoare la încadrarea unor activităţi în grupe de muncă respectiv a unor 
locuri de muncă în condiţii deosebite sau speciale din perspectiva hotărârilor pronunţate 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru asigurarea unei practici judiciare unitare 

2. Problema competenţei de soluţionare a cererilor prin care Ministerul Finanţelor se 
îndreaptă împotriva administratorului unor societăţi pentru recuperarea prejudiciului 
provocat prin evaziune fiscală atunci când în cauza penală nu s-a dispus trimiterea în 
judecată sau nu s-a formulat în termen legal cererea de constituire ca parte civilă. 

3. Problema competenţei de soluţionare a contestaţiilor la executare privind un titlu de 
creanţă fiscală 

4. Problema competenţei de soluţionare şi a modului de gestionare a cauzelor în care mai 
mulţi reclamanţi formulează o acţiune cu care sesizează instanţa de la domiciliul unuia 
dintre ei deşi aceasta nu are competenţă teritorială în raport de ceilalţi reclamanţi 

 
Grefierii Secţiei au participat la dezbaterile profesionale conform programului anual, 
sub îndrumarea judecătorului delegat. 

  
SSEECCŢŢIIAA  AA  IIII--AA  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  FFIISSCCAALL  

  
            În anul 2016 s-a acordat o importanţă deosebită pregătirii profesionale a judecătorilor şi 
grefierilor, urmărindu-se în primul rând creşterea calităţii actului de justiţie şi asigurarea 
unificării practicii judiciare.  
          Conform dispoziţiilor regulamentare, au fost organizate întâlniri lunare ale judecătorilor 
în care au fost discutate problemele de drept ce au condus la pronunţarea unor soluţii diferite, 
precum şi problemele de drept de mare noutate, de natură a genera practică neunitară. De 
asemenea, în cadrul întâlnirilor periodice, a fost asigurată analiza practicii instanţei de control 
judiciar, precum şi prezentarea noilor reglementări şi a interpretărilor acestora.  
          Totodată, s-a asigurat desfăşurarea întâlnirilor trimestriale de unificare a practicii 
judiciare, în acord cu HCSM nr. 148/2015, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârea 
C.S.M. nr. 725/2015, fiind întocmite referate şi minutele aferente în care au fost redate 
problemele de drept discutate şi soluţiile adoptate de judecători pentru fiecare materie ce intră 
în competenţa secţiei. În acest sens, au fost ţinute şedinţele de unificare a practicii în zilele de 
11 martie 2016 (pentru trimestrul I), 2-3 iunie 2016 (Conferinţa cu tema „Probleme actuale de 
practică judiciară neunitară” care a inclus şi întâlnirea aferentă trimestrului al II-lea) şi 19 
decembrie 2016 (pentru trimestrele III şi IV). 
          Tematica abordată a urmărit clarificarea unor probleme de drept material generate de 
noul cod al insolvenţei, de legislaţia specifică litigiilor cu profesioniştii şi litigiilor de drept 
administrativ şi fiscal, precum şi tranşarea unor probleme de drept procesual civil. 
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          În egală măsură, s-a urmărit ţinerea şedinţelor de pregătire profesională a grefierilor, 
conform temelor propuse, în vederea aprofundării dispoziţiilor procedurale şi regulamentare 
cuprinse în HCSM nr. 1375/2015 cu privire la: atribuţiile grefierilor de şedinţă, atribuţiile 
grefierilor arhivari şi atribuţiile grefierilor delegaţi ce ţin evidenţele şi efectuează înscrierile, 
înregistrările, comunicările sau orice alte activităţi în vederea asigurării publicităţii, în cazurile 
prevăzute de lege; cu privire la întocmirea actelor de procedură, în mod special  în cauzele 
având ca obiect insolvenţa sub imperiul Legii nr. 85/2006 şi al Legii nr. 85/2014 – iunie 2016; 
cu privire la completarea tuturor câmpurilor din sistemul ECRIS şi introducerea datelor 
referitoare la taxele judiciare de timbru; referitor la modalitatea de punere în aplicare a 
prevederilor art.427 alin. 2 - 4 NCPC; referitor la aspecte ce ţin de deontologia profesională. 
          În afara întâlnirilor de pregătire profesională organizate la nivelul instanţei, judecătorii şi 
grefierii au manifestat disponibilitate pentru participarea la programele de formare profesională 
continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, şi de alte instituţiile de învăţământ 
superior din ţară sau din străinătate, prin formularea opţiunilor de înscriere la astfel de 
programe şi participarea la seminarele pentru care au fost selectaţi.  
 
 SECȚIA PENALĂ, PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ȘI DE FAMILIE 
 

Pentru îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, magistraţii secţiei penale a Curţii de 
Apel Constanţa s-au preocupat în mod  deosebit pentru asigurarea unificării practicii judiciare, 
cât şi asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii. 

În organizarea studiul profesional al judecătorilor secţiei, s-au realizat întâlniri 
profesionale pentru studiul şi analiza unor probleme de drept ce urmau a fi examinate de către 
Curtea Constituţională sau de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept sau în recurs în interesul legii), iar ulterior pentru analiza impactului unor 
hotărâri pronunţate de către Curtea Constituţională sau Înalta Curte de Casaţie asupra practicii 
judiciare şi s-a adus la cunoştinţa judecătorilor secţiei şi hotărâri pronunţate de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale cu relevanţă în practica judiciară 
a secţiei penale. 

De asemenea, la sediul Curţii de Apel Constanţa s-au realizat întâlnirile trimestriale de 
unificare a practicii neunitare potrivit Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
148/2015, fiind întocmite minute de practică neunitară; judecătorilor secţiei penale li s-au 
comunicat minutele privind practica neunitară în materie penală în din cadrul întâlnirilor din 
cursul anului 2015 a reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii cu preşedinţii 
secţiilor penale ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel, 

În consecinţă, atât prin deciziile pronunţate, cât şi din redactările magistraţilor secţiei, s-
a reuşit rezolvarea problemelor de drept ivite, ca acestea să fie în deplină concordanţă cu 
practica judiciară în materie, cu practica judiciară a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu 
hotărârile Curţii Constituţionale, precum şi cu hotărârile CEDO. 

În cursul anului 2016 Curtea de Apel Constanţa a înaintat 4 sesizări Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei 
chestiuni de drept, potrivit art. 475 cod procedură penală, 2 dintre acestea fiind admise (decizia 
ÎCCJ nr. 21/11.10.2016, decizia ÎCCJ nr. 2/25.01.2017) iar o sesizare fiind pe rolul Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, având termen fixat pentru data de 28.02.2017. 

În anul 2016, judecătorii din cadrul secţiei penale au participat la  simpozioane, 
seminarii şi alte forme de pregătire profesională organizate de Institutul Naţional de 
Magistratură, 3 judecători au participat la seminarii internaţionale, iar doi magistraţi au 
participat la programe de schimb între autorităţi judiciare europene EJTN. 
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 Fiecare membru al secţiei a respectat cerinţele art. 25 alin. 1 lit. c din Regulament, 
judecătorii având obligaţia de a-şi perfecţiona continuu pregătirea profesională. 

 
Seminariile de pregătire profesională la care au participat magistraţii şi personalul 

auxiliar de specialitate se regăsesc în Anexa nr. 21. 
 

2.3. SITUAȚIA SANCȚIUNILOR DISCIPLINARE 
 
În anul 2016, președintele Curţii de Apel a aplicat două sancțiuni disciplinare 

personalului auxiliar de specialitate, respectiv grefierilor de ședință, în raport de gravitatea 
faptelor sesizate de către  judecători sau după caz, a grefierului șef secţie penală, astfel: 

1. […] (grefier de ședință in cadrul secţiei penale) - prin decizia nr.51 din 01.03.2016, s-
a aplicat sancţiunea disciplinară a mutării disciplinare la Judecătoria Constanţa, secția penală, 
pentru o perioadă de 3 luni reţinându-se că întârzierile grefierului de la locul de muncă  au 
generat  disfuncționalitate în programul de lucru al judecătorilor, respectiv, lipsa de la program 
în datele de 6 și de 19 ianuarie 2016. 

2. […] (grefier de ședință in cadrul secţiei I civilă) - prin decizia  nr.112 din 24.05.2016, 
s-a aplicat sancţiunea disciplinară a avertismentului, reţinându-se în sarcina grefierului 
întârzierea  nejustificată a lucrărilor. 
 

În cursului aceluiaşi an 2016, s-a mai efectuat o altă cercetare disciplinară în privinţa 
doamnei […] (grefier de ședință in cadrul secţie penale), dar s-a apreciat că nu sunt îndeplinite 
condițiile reţinerii disciplinare pentru săvârșirea abaterii prevăzute de art.84 alin.”i” deoarece 
fapta imputată acesteia nu poate fi calificată drept „gravă”, la sesizarea domnului judecător 
[…]. 
 
 

III. INFRASTRUCTURA ȘI CAPACITATEA 
INSTITUȚIONALĂ A INSTANȚEI 

  
A. În anul 2016, conducerea Curţii de Apel Constanţa a fost asigurată de domnul 

preşedinte Gabriel Lefter şi de domnul judecător Stanciu Nicolae în funcţia de vicepreşedinte.  
Conducerea secţiilor a fost asigurată de către preşedinţii de secţie:  

- Secţia I civilă – domnul judecător Răzvan Anghel; 
- Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – doamna judecător Elena 
Carina Gheorma; 

  - Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie – domnul judecător Dan 
Iulian Năstase. 

 
Atribuţiile specifice funcţiilor de conducere sunt prezentate în Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, elaborat în baza art. 139 din Legea 304/2004, republicată, 
şi Legea nr.303/2004 republicată. 

Exercitarea funcţiei de preşedinte al Curţii de Apel Constanţa s-a bazat pe  informarea cât 
mai completă asupra problemelor sub toate aspectele, atât ale instanţei, cât şi ale celor două 
tribunale din subordine, cu judecătoriile aferente, şi luarea deciziilor oportune şi eficiente 
privind soluţiile şi măsurile necesare pentru îmbunătățirea activităţii şi remedierea deficienţelor.  
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Obiectivul principal al oricărei instanţe judecătoreşti este stabilit de lege şi constă în 
înfăptuirea actului de justiție în vederea asigurării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime 
ale persoanelor implicate în proceduri judiciare. 

La nivelul Curţii de Apel Constanţa, cât şi al instanţelor arondate, au fost avute în vedere 
ca obiective principale: 

- repartizarea echilibrată a încărcăturii de dosare/judecător; 
- reducerea volumului de activitate al instanţelor/judecătorilor, cu referire specială la 

reducerea numărului dosarelor mai vechi de 1 an în sistem; 
- creşterea calităţii actului de justiţie prin elaborarea unei strategii de pregătire şi 

perfecţionare profesională continuă (internă) a judecătorilor şi a personalului auxiliar de 
specialitate; 

-   consolidarea unei imagini pozitive a instanţelor în societatea civilă, obiectiv parţial atins. 
Ca măsuri organizatorice, preşedintele instanţei îşi exercită atribuţiile privind organizarea 

muncii prin rezoluţii, decizii şi ordine de serviciu, în condiţiile legii. 
Eficacitatea şi calitatea activităţii desfăşurate de către preşedinte sunt dependente de 

modul de repartizare a atribuţiilor, responsabilităţilor şi autorităţii formale, către managerii de 
nivel inferior, începând cu vicepreşedinţii instanţelor, preşedinţii de secţii, conducătorilor de 
compartimente, până la nivelul completului de judecată. 

Având în vedere structura organizatorică a Curţii de Apel Constanţa, competenţele sale 
organizaţionale, preşedintele instanţei s-a implicat direct în elaborarea strategiilor impuse de 
necesitatea realizării obiectivelor previzionate şi, împreună cu membrii colegiului de 
conducere, a evaluat performanţele instanţei. 

De asemenea, preşedintele Curţii de Apel a urmărit şi managementul practicat de 
conducerea fiecărei instanţe din circumscripţie, evaluând particularităţile fiecăreia, determinate 
de volumul de activitate, dimensiunea resurselor umane, specificul acesteia, natura cauzelor 
etc., respectând independenţa decizională a conducerilor acestor instanţe. 

Activitatea de conducere a Curţii de Apel în cursul anului 2016 a avut în vedere, în 
principal, organizarea activităţii de judecată, organizarea administrativă a instanţei, cât şi a 
celor arondate. 

În acest sens, în principal, au fost luate măsuri pentru buna funcţionare a instanţei, au fost 
desemnaţi judecătorii care urmează să îndeplinească potrivit legii şi alte atribuţii decât cele 
privind activitatea de judecată, s-a operat delegarea de atribuţii în unele cazuri către 
vicepreşedintele Curţii, s-a convocat şi s-a prezidat Colegiul de conducere al instanţei, s-a 
verificat modul de respectare a dispoziţiilor legale şi a regulamentelor de către judecători şi a 
personalului auxiliar la Curtea de Apel Constanţa şi la instanţele arondate, personal sau prin 
intermediul vicepreşedintelui ori a altor judecători desemnați în acest scop. 

La începutul anului, la nivelul fiecărei secţii a Curţii de Apel Constanţa s-a întocmit 
programul de învăţământ profesional al judecătorilor, cât şi al personalului auxiliar, 
vicepreşedintele Curţii având, conform dispoziţiilor legale, atribuţia de coordonare a acestei 
activităţi, scopul final fiind acela al unificării practicii judiciare a instanţelor arondate.  

Însă, formarea profesională continuă a judecătorilor trebuie să aibă la bază în primul rând 
pregătirea individuală a acestora, care constituie elementul hotărâtor, şi care trebuie să ţină 
seama de dinamica procesului legislativ. 

De un real ajutor în îndeplinirea unora din atribuţiile pe care le are preşedintele Curţii de 
Apel Constanţa în cursul anului 2016 a fost şi Colegiul de conducere al instanţei, cu o 
următoarea componență:  Gabriel Lefter – membru de drept, Nicolae Stanciu,  Georgiana 
Pulbere, Dan Iulian Năstase, Daniela Petrovici, Eleni Cristina Marcu și Ramona Poppa. 

Printre altele, cu ajutorul Colegiului de conducere, ținând seama de tendința Consiliului 
Superior al Magistraturii de sporire a atribuțiilor, au fost dezbătute şi aprobate măsurile 
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necesare pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei, au fost avizate deciziile, ordinele de 
serviciu emise de preşedinte privind: desemnarea judecătorilor care urmează să îndeplinească 
alte atribuţii decât cele privind activitatea de judecată, repartizarea personalului în cadrul 
compartimentelor auxiliare, s-a propus proiectul de buget în limita competenţelor ce-i revin, s-a 
propus înfiinţarea completelor specializate, s-a stabilit componenţa secţiilor şi compunerea 
completelor de judecată; astfel, pe lângă avizarea modificării structurii personalului auxiliar, s-a 
hotărât sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu recurs în interesul legii. 

 
B. Preşedintele Curţii de Apel Constanţa împreună cu vicepreşedintele instanţei au 

convocat și participat, conform planificării, la toate adunările generale ale judecătoriilor din 
raza de competenţă a Curţii de Apel Constanţa, unde a fost dezbătută activitatea acestora pe 
anul 2016. 

Trebuie subliniate măsurile de ordin administrativ luate la nivelul conducerilor 
instanţelor (monitorizarea dosarelor restante, de corupţie, neredactate, buna gestionare a 
resurselor umane şi materiale), cât şi conduita profesională a fiecărui judecător în parte, care 
împreună au concurat la respectarea normelor europene privind judecarea cauzelor intr-un 
termen rezonabil. 

Unele dintre principalele dificultăţi cu care se confruntă majoritatea instanţelor din raza 
Curţii de Apel Constanţa le reprezintă, în parte, volumul mare de activitate, dar mai ales, 
complexitatea dosarelor. 

Pentru îmbunătățirea calităţii actului de justiţie, judecătorii instanțelor din cadrul Curţii 
de Apel Constanţa, dar și de la tribunale, ca instanțe de control judiciar, manifestă o preocupare 
continuă și o atenție deosebită în privinţa redactării hotărârilor în termenul prevăzut de lege, 
acordând importanţa cuvenită motivării impusă de art. 6 din Convenţia Europeană  a 
Drepturilor Omului, chiar dacă în detrimentul termenului de redactare. 

Trebuie remarcată calitatea redactării hotărârilor, în creştere, deşi s-au constatat, în 
unele situaţii, izolate, deficienţe sub acest aspect cu referire la nivelul argumentaţiei juridice şi 
al stilului exprimării, ceea ce a atras desființarea hotărârilor. 

S-a mai constatat şi redactarea cu întârziere a unor cauze, uneori chiar şi a celor ce 
reclamă urgenţă, dar acest neajuns nu constituie o constantă a activităţii Curţii de Apel 
Constanţa. 

Preocuparea pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil a reprezentat 
permanent un aspect urmărit de conducerea Curţii de Apel Constanţa, în colaborare cu 
inspectorii judiciari desemnați cu ocazia verificării petițiilor, cât şi de fiecare dintre magistraţii 
instanţei. 

Acest lucru este evidenţiat de numărul redus de cauze a căror durată de soluţionare 
depăşeşte 1 an la nivelul Curţii de Apel Constanţa. 

Acelaşi aspect se constată şi la instanţele din cadrul Tribunalelor Constanţa şi Tulcea, 
cât şi a judecătoriilor arondate, unde cauzele mai vechi de 1 an sunt monitorizate lunar în 
vederea identificării şi înlăturării cauzelor de tergiversare. 

În cadrul rapoartelor de activitate, fiecare preşedinte de instanţă a analizat în 
amănunţime situaţia dosarelor mai vechi de 1 an în sistem, iar concluzia este că numărul 
acestora s-a redus în mod considerabil. 

Pe de altă parte, se constată că predomină cauze de natură obiectivă, neimputabile 
judecătorilor, care încă conduc la tergiversarea soluţionării unor dosare şi care, în final, 
afectează calitatea actului de justiţie şi, implicit, justiţiabilii care se adresează instanţelor de 
judecată. 
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C. Alături de Preşedintele Curţii de Apel Constanţa, un rol important în managementul 
instanţei, potrivit competenţelor legale şi regulamentare, l-a avut şi vicepreşedintele curţii.  

Acesta este cel care îl asistă pe conducătorul instanţei în aducerea la îndeplinire a 
atribuţiilor manageriale şi administrative, coordonând şi controlând activitatea personalului 
auxiliar şi anumite compartimente.  

Principalele prerogative specifice funcţiei se referă la vegherea respectării atribuţiilor de 
ordin administrativ ce incumbă judecătorilor sau personalului auxiliar, precum şi perfecţionarea 
pregătirii profesionale a judecătorilor, implicându-se în elaborarea programului de formare 
profesională descentralizată, organizarea dezbaterilor periodice de practică judiciară, conform 
art. 261 din Regulamentul de ordine interioară, exclusiv în materie civilă și, totodată, domnul 
vicepreședinte a efectuat controale tematice la Tribunalul Constanța și a constituit un factor de 
coeziune pe de o parte la nivelul colectivului Curții, dar și cu personalul de la instanțele din 
circumscripție. 

 
D. Curtea de Apel este organizată pe secţii, departamente, compartimente şi birouri. 
 
1) Secţiile instanţei 
a) Secţia Penală şi pentru Cauze penale cu minori şi de familie – 12 judecători 
b) Secţia I Civilă – are repartizaţi 10 judecători 
c) Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal – 13 judecători  
 
2) Compartimentele instanţei 
- grefă, registratură, arhivă, statistică şi documentare-bibliotecă 
a) Grefa – instanţa are un număr de 36 de grefieri, conduşi de primul grefier, repartizaţi 

pe secţii, în raport de volumul acestora. 
b) Arhiva şi registratura – grefierii arhivari sunt în număr de 7 şi au fost repartizaţi pe 

cele 3 arhive ale instanţei, aferente celor 3 secţii, ca şi cei trei agenţi procedurali care fac parte 
din personalul conex. 

c) Statistică – unde funcţionează un grefier statistician 
d) Documentare – în care este repartizat un grefier documentarist  
e) Informatică juridică 
Numărul de informaticieni în funcţie este de 4, acoperind volumul de activitate al 

instanţei şi asigurând consultanţa pentru instanţele din subordine. 
 
3) Departamentul economico-financiar şi administrativ, condus de un manager 

economic, în cadrul căruia funcţionează: 
    a) compartimentul financiar-contabil; 
    b) compartimentul administrativ; 
    c) compartimentul resurse umane; 
    d) inginerul constructor. 
 
- Compartimentul resurse umane funcţionează în cadrul departamentului economico-

financiar şi administrativ. 
În cadrul acestui compartiment îşi desfăşoară activitatea un singur salariat, funcţionar 

public (consilier superior). 
 

Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul curţilor de apel şi al 
tribunalelor are ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar-contabile, evidenţa 
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bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi 
gospodărirea sediilor acestora. 

 
4) Birouri 
a) Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
La acest birou a fost delegat grefierul documentarist. Începând cu luna noiembrie 2016 a 

fost angajat un expert. 
 
5) Personalul contractual 
Acesta este format din: paznici, muncitori, conducători auto, îngrijitor, în total 5 

persoane. 
 
E. Începând cu data de 23 ianuarie 2008, Curtea de Apel Constanţa are în schemă şi un 

post de auditor intern.  
Compartimentul Audit Public Intern de la nivelul Curţii de Apel Constanţa funcţionează 

în subordinea directă a preşedintelui curţii de apel, executând o funcţie distinctă şi independentă 
de activităţile entităţii publice.  

În cadrul Curţii de Apel Constanţa, care are calitatea de ordonator secundar de credite, 
structura de audit public intern este organizată ca structură proprie de audit public intern 
funcţională, ce are prevăzut un post de execuţie care asigură activitatea de audit atât la nivelul 
Curţii cât şi pentru cele două tribunale din circumscripţie. 
 În anul 2016 în Compartimentul de audit intern a realizat un număr de 4 misiuni de 
asigurare, toate în domeniul financiar contabilitate astfel: 

1. Curtea de Apel Constanţa - Evaluarea organizării şi efectuării activităţilor de CFPP 
şi ALOP 

2. Tribunalul Constanţa: Evaluarea organizării şi efectuării activităţilor de CFPP şi 
ALOP. 

3. Tribunalul Tulcea: Evaluarea organizării şi efectuării activităţilor de CFPP şi ALOP 
4. Curtea de Apel Constanţa: Evaluarea organizării şi efectuării inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
 În anul 2016 auditorul a urmărit un număr total de 40 de recomandări provenite atât din 
rapoartele de audit elaborate în anul 2015, cât şi din anul 2016. Din cele 40 de recomandări ce 
trebuiau implementate până la finele anului, 36 au fost implementate în totalitate, numai 4 fiind 
parţial implementate. 
 

F. În schema Curţii de Apel Constanţa există şi un post de psiholog. 
 

       
G. Resursele materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 2016 

 
 CURTEA DE APEL CONSTANŢA este o unitate bugetară finanţată de la bugetul 
statului prin ordonatorul principal de credite - Ministerul Justiţiei. 
 Situaţia planului de cheltuieli - Cap.61.06 Ordine Publică şi Siguranţă Naţională 

Credite bugetare definitive aprobate     13.573.577  lei  
 Plăţi nete de casă                                 13.414.394 lei  

Cheltuieli totale                                   13.515.437 lei  
Cheltuieli curente  (fără capital)           13.370.468 lei  
Planul de plăţi a fost realizat în procent de 98,80 % faţă de creditele bugetare alocate. 
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În anul 2016 au fost anulate provizioane, în suma de 257.577 lei, prin achitarea a intr-o 
singură tranșa a titlurilor executorii aferente anului 2016 sub formă de daune interese moratorii; 
soldul contului de provizioane rămas la 31.12.2016 este de 626.648 lei, reprezentând suma 
aferentă despăgubirilor civile rămase de achitat pentru anul 2017 și 2018, conform art.35 din 
OUG nr.83/2014. 

Analiza planului de cheltuieli 
Titlul. 10 Cheltuieli de personal 
Cheltuielile de personal au fost de 12.383.770 lei, reprezintă 92,62% din totalul 

cheltuielilor curente, iar plăţile au fost de 12.282.244 lei 92,22 % din totalul plăţilor pentru 
cheltuielile curente. 

Art. 10.01 - Cheltuieli cu salariile (salarii de bază, sporuri pentru condiții de muncă şi 
alte sporuri) 

Au fost plătite în perioada analizată salarii în valoare de 9.749.933 lei, reprezentând 
96,88% din totalul plăților - cheltuieli cu salarii, art.10.01. 
      Art. 10.01.13 – Deplasări - diurnă 

S-au plătit în această perioadă deplasări în valoare totală de 6.678 lei  
Art.10.01.15 - Transport la şi de la locul de muncă – plăţile au fost de 13.424 lei  
Art.10.01.16 –Alocații pentru locuințe - plăţile au fost în suma de 217.429 lei . 
Art.10.02.30- Alte drepturi salariale în natura - plăţile au fost în suma de 20.748 lei . 

    Art. 10.03.01 - Contribuţia la asigurările sociale de stat 
    Cota de asigurări sociale de stat achitată a fost de 1.542.883 lei  
    Art. 10.03.02 - Cota de contribuţie la Fondul de şomaj achitată 
    A fost achitată suma de 48.626 lei  
    Art. 10.03.03 - Contribuţii asigurări sociale de sănătate 
    A fost achitată suma de 507.789 lei  
    Art. 10.03.04 - Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale – a 
fost achitată suma de 15.532  lei  
    Art. 10.03.06 - Contribuții pentru concedii și indemnizații - a fost achitată suma de 83.003 lei  
    

Titlul  20 Bunuri şi servicii la Capitolul 61.06 
Creditele bugetare definitive la acest titlu a fost de 807.900 lei; 
În cursul anului 2016 au fost efectuate plăţi pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei 

în sumă de 779.007 lei, reprezentând  5,85 % din totalul plăţilor de cheltuieli curente efectuate 
la capitolul 61.01, după cum urmează: 

Art. 20.01 - Cheltuieli materiale pentru întreţinere şi gospodărie 
Plăţile la acest articol bugetar au fost de 779.007 lei, iar cheltuielile de 695.834 lei, 

diferenţa constituindu-se din înregistrarea facturilor privind furnizarea de energie electrică, 
termică, apă, gunoi, care reprezintă consumuri aferente lunii decembrie 2016 şi primite în 
instituţie după data de 31 decembrie 2016.  

 
 Plăţi anul 2016               Cheltuieli anul 2016 

20.01.01 -  furnituri de birou 1.238 1.190 
20.01.02 - materiale de 

curăţenie 
2.093 2.080 

20.01.03 -  încălzit, iluminat 260.847                  261.281 
20.01.04 -  apa, salubritate 49.021 48.416 

20.01.05 -  carburanţi şi 
lubrifianţi 

10.057 12.562 

20.01.06 -  piese de schimb 13.689 15.603 
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20.01.07 -  transport 4.168 4.168 
20. 01.08 - poştă, telefon 39.402 39.412 

20.01.09 - alte materiale cu 
caracter funcțional 

103.024 108.024 

20.01.30 Alte bunuri şi 
servicii        

59.211 57.581 

 
Art.20.06 – Deplasări - în sumă de 18.433 lei (cazare şi transport) Alin. 20.11 “Cărți, 

publicații și materiale documente” - plata efectuată este de 3.990 lei. 
Alin. 20.13 “Pregătire profesională” - plata efectuată este de 4.212 lei, egală cu 

cheltuiala efectivă reprezentând valoarea pregătirii profesionale a judecătorilor în conformitate 
cu procedura  descentralizată privind pregătirea profesională. 

Alin. 20.14 “Protecția muncii”- plata efectuată este de 1.619 lei, egala cu cheltuiala 
efectiva reprezentând servicii medicale privind securitatea în muncă. 

Art.20.30 - Alte cheltuieli – plățile au fost în sumă de 68.854 lei, astfel:  
Alin. 20.30.04 “Chirii”- plata efectuată este de 31.456 lei, egală cu cheltuiala efectivă 

reprezentând valoarea concesiunilor terenurilor. 
Alin. 20.30.03 “Prime de asigurare non-viaţă”- cheltuiala efectivă reprezintă valoarea 

asigurărilor CASCO şi RCA pentru  perioada ianuarie-decembrie  2016 – 3.390 lei. 
Alin. 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”- plățile  efectuate au fost în sumă 

de 31.143 lei, reprezentând valoarea  programelor legislative şi actualizările de soft pentru 
programul de contabilitate, expertize medico - legale și alte cheltuieli autorizate prin dispozițiile 
legale în vigoare care nu se încadrează la celelalte articole și alineate. 

 
Situaţia conturilor de active 
Contul 20 – Active fixe necorporale are un sold de  292.786 lei. 
Contul 212+213 +214 – Mijloace fixe are un sold de 30.713.672 lei, din care clădirea 

are un sold de 26.842.564 lei. 
Contul 280 – Amortizări privind activele fixe necorporale are un sold de  213.074 lei 

reprezentând valoarea amortizării aferentă duratei normale de utilizare consumată a activelor 
fixe necorporale. 

Contul 281 – Amortizări privind activele fixe corporale are un sold de lei 3.438.460  lei 
reprezentând valoarea amortizării aferentă duratei normale de utilizare consumată a activelor 
fixe corporale. 

Contul 302 – Materiale consumabile - soldul de 19.627 lei reprezintă stocul materialelor 
consumabile. 

Contul 303 – Fond obiecte de inventar are un sold de 841.380 lei. 
Contul 532 - Alte valori - are un sold de 4.600 lei care reprezintă c/val. BCF-uri. 

Contul 515.02.02 - Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile la instituțiile de 
credit - reprezentând  prefinanţarea de la minister pentru proiectul European care se va derula în 
anul 2017, este de 175.135 lei, adică un sold  de 38.566 euro, la Banca Transilvania. 

 
Situaţia planului de cheltuieli - Cap. 54.50 Alte Servicii Publice Generale 
În cursul anului 2015 au fost efectuate plăţi la Titlul 20, Bunuri și servicii  în suma de 

409.187 lei după cum urmează: 
Art.20.25 - Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acțiuni în 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, a fost achitată suma de 6.420 
lei, pentru curatori, expertize extrajudiciare dispuse prin încheieri de ședință.  
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Art. 20.28 - Ajutor public judiciar, au fost efectuate plăţi în sumă de 379.028 lei 
pentru avocaţii din oficiu. 

Art.20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - traducători - au fost efectuate 
plăţi în sumă de 23.739 lei. 

 
Situația veniturilor proprii ale instituției 
- Venituri proprii din taxa de învățământ încasate au fost în suma de 9.900 lei iar 

plățile aferente comisiei de concurs şi anunțului de organizare a concursurilor au fost 
în sumă de 1.660 lei. 

- Venitul din închirierea a 2 mp de spațiu, pentru automatele de cafea și apă; cota de 
20% ce revine instituției a fost de 5.040 lei; plățile efectuate au fost de 7.412 lei – 
reparații curente.  

- Excedentul celor două venituri ale anului 2015 au fost de 5.867 lei, care este la 
dispoziția Curţii de Apel la Trezoreria Constanța. 

 
În această perioadă, atenţia managerului economic a fost îndreptată spre folosirea cu 

eficiență a sumelor primite de la bugetul de stat, integritatea bunurilor încredințate unităţii, 
organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii, prezentarea la termen a dărilor de seamă contabile 
asupra execuţiei bugetare, verificarea prin control financiar preventiv a tuturor documentelor 
supuse la plată. Controlul ierarhic operativ a fost făcut la toate documentele. 

În anul 2016 s-au înregistrat în evidența contabilă documentele justificative în mod 
cronologic cu respectarea O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, 
vizate de CFPP, iar evidența angajamentelor este ținută conform reglementărilor aplicabile în 
vigoare. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor bugetare s-a făcut cu 
prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002 şi O.M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 
instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 
legale.    

În perioada 01.01.2016 - 31.12.2016, Curtea de Apel Constanţa şi-a desfăşurat activitatea 
în limita creditelor bugetare deschise conform Legii nr. 500/2002, pentru activitatea de 
personal, bunuri şi servicii şi venituri proprii. 

 
H. Asigurarea accesului liber la justiție în anul 2016 

      Transparenţa activităţii instanţei şi liberul acces la justiţie au fost asigurate prin 
funcţionarea şi actualizarea permanentă a sistemelor de informare a justiţiabililor după cum 
urmează: 

Site-ul instanţei  
Site-ul Curţii de Apel Constanţa, este prezent pe portalul instanţelor de judecată şi poate 

fi accesat la : http://portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=36.  
În anul 2016, compartimentul informatică a continuat completarea şi întreţinerea 

permanentă a site-ului Curţii de Apel Constanţa cu informaţiile necesare tuturor secţiunilor 
astfel încât sa fie asigurată transparenţa activităţii instanţei. 

Procedura de publicare pe portal a dosarelor înregistrate în ECRIS CDMS, precum şi a 
listelor de ședințe este automată, prin extragerea datelor din aplicaţia Curţii de Apel Constanţa. 

 
Infochioşcuri - prin actualizarea în timp real a informaţiilor referitoare la dosare  
Cele 3 infochioşcuri din dotarea Curţii de Apel Constanţa, amplasate la parter şi etajul 

2, oferă informaţii utile justiţiabililor referitoare în special la dosare, părţi, termene de judecata, 
soluţii pe scurt (toate acestea fiind extrase în timp real din aplicaţia ECRIS CDMS), precum şi 
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alte informaţii de interes (programul arhivelor, telefoane utile, informaţii referitoare la taxe, 
liste mediatori etc.). Monitoarele infochioşcurilor sunt de tip touch-screen şi permit accesarea 
informaţiilor printr-o simplă atingere a simbolurilor grafice de pe ecran, astfel că modul de 
căutare este simplu şi intuitiv. 

 
Sistemul de afişare în timp real a informaţiilor privind desfăşurarea şedinţelor de 

judecată în săli 
 Acest sistem este destinat informării în condiţii optime a justiţiabililor cu privire la 

activitatea de judecată a cauzelor, prin afişarea în timp real la uşa sălii unde se desfăşoară 
şedinţa de judecată, a cauzelor care vor urma să fie apelate, a dosarelor care sunt în momentul 
respectiv în curs de audiere, precum şi a dosarele care au fost apelate, fapt care va duce la 
fluidizarea fluxului justiţiabililor în sălile de judecată. Sistemul este funcţional de la începutul 
anului 2016. 

De asemenea, la sfârşitul anului 2016, a fost achiziţionat şi un firewall hardware 
necesar implementării în cursul anului 2017 a aplicaţiilor Infodosar şi Fişă dosar. 

 
La Curtea de Apel Constanţa, transparenţa în comunicare şi facilitarea accesului la 

informaţii este asigurată şi coordonată de către Biroul de Informare şi Relaţii Publice, ce îşi 
îndeplineşte atribuţiile potrivit dispoziţiilor legale prevăzute de Legea nr. 544/2001, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi de art. 78 - 82 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

În cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice îşi desfăşoară activitatea doi purtători 
de cuvânt pe probleme de legislaţie civilă şi penală, precum şi un grefier delegat la acest Birou 
– grefierul documentarist, iar din luna noiembrie un expert. 

Prin decizia conducerii instanţei au fost desemnați la Biroul de Informare şi Relaţii 
Publice doamna judecător ECATERINA GRIGORE (Purtător de cuvânt pentru cauze 
comerciale şi civile) și domnul judecător CIPRIAN COADĂ (Purtător de cuvânt pentru 
cauze penale), coordonatorul biroului. 

În anul 2016, prin activitatea Biroului de Informare şi Relaţii cu Publicul al Curţii de 
Apel Constanţa s-a urmărit asigurarea unei bune relaţii cu jurnaliştii şi publicul în general, 
pentru o corectă transmitere a informaţiilor privind activitatea instanţei, în scopul creşterii 
gradului de încredere în justiţie la nivel local. 

De asemenea s-a urmărit asigurarea transparenţei activităţii instanţei în limitele legale, 
manifestându-se deschidere pentru comunicarea informaţiilor de interes public şi fiind 
acreditaţi noi jurnalişti. 

A fost urmărită reflectarea activităţii instanţei în mass-media şi s-a reacţionat de 
îndată în cazurile în care imaginea instanţei era prezentată în mod negativ, prin intermediul 
comunicatelor de presă, articolelor şi interviurilor. 

În anul 2016 purtătorii de cuvânt ai Curţii de Apel Constanţa au asigurat legătura cu 
toate aceste publicaţii, informaţiile fiind furnizate direct, fie prin participarea directă a acestora 
în cadrul unor conferinţe de presă. 

Transparenţa activităţii judiciare şi administrative a instanţei a fost, de asemenea, 
realizată, prin difuzarea a 12 comunicate de presă, precum şi prin realizarea unui contact 
permanent cu reprezentanţii mass-media, în vederea îndeplinirii rolului acestora de a informa 
corect opinia publică. 

La Curtea de Apel Constanţa, în cursul anului 2016, nu au fost semnalate şi înregistrate 
probleme vizând relaţia cu mass-media.  
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Ca şi în anii anteriori, mass-media a fost preocupată de anumite dosare aflate pe rolul 
instanţei, cel mai adesea având ca obiect cauze penale, concluzie ce rezultă din obiectul 
cererilor adresate Biroului de Informare şi Relaţii Publice. 

În cuprinsul articolelor publicate în presa locală se constată tendinţa de a se aduce în 
atenţia opiniei publice a unor cazuri aflate în desfăşurare pe rolul instanţei, apreciate de 
semnatarii articolelor ca fiind de interes public, prioritate având cauzele cu caracter penal. 

De altfel, în urma acreditărilor acordate, în sălile de judecată sunt prezenţi jurnalişti, la 
termenele când sunt soluţionate astfel de cauze, jurnalişti ce prezintă în articolele realizate 
propria percepţie asupra modului de desfăşurare a actului de justiţie. 

Prezentarea realizată de jurnalişti creează premisele evidenţierii unor aspecte nu tocmai 
conforme cu adevărul judiciar şi instituţiile procesuale, mai ales că reprezentanţii mass-media 
nu cunosc întotdeauna instrumentele judiciare specifice. 

„Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass media” şi 
„Manualul pentru purtătorii de cuvânt şi structurile de informare publică şi relaţii cu mass 
media”, aprobate prin HCSM nr. 482/2012, şi-au dovedit utilitatea practică, permiţând 
gestionarea eficientă a tuturor situaţiilor de interes public rezultate din activitatea. 

La data de 28 ianuarie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a dat publicității forma 
consolidată a Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 482 din 1 iunie 2012, 
cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 573 din 6 mai 2014 și nr. 1376 din 17 decembrie 2015. 

Caracterul explicit al acestui ghid, precum şi cunoaşterea lui de către reprezentanţii 
mass-media a determinat o reconsiderare şi aşezare principială a noţiunilor de informaţie 
publică şi interes public, astfel că invocarea celor două noţiuni a fost încadrată, cu unele 
excepţii, în limitele de pertinenţă şi legalitate necesare.  

Pe tot parcursul anului, au fost furnizate magistraților şi personalului Curții de Apel 
Constanța și instanțelor din circumscripție, informaţiile din mass - media care au vizat 
activitatea instanțelor de judecată din județul Constanța (revista presei locale, dar și centrale), 
asigurându-se, astfel, o informare promptă şi cuprinzătoare. 

La nivelul instanţelor din raza Curţii de Apel Constanţa s-a procedat la informarea 
justiţiabililor privind procedura judiciară şi modul de funcţionare a instanţelor, informaţii ce 
sunt disponibile atât pe portalul instanţelor, cât şi la avizierul acestora. 

Per ansamblu, activitatea BIRP, pe parcursul anului 2016, a avut caracteristicile unei 
funcţionări în parametri normali, reflectând coerenţă, corectitudine şi promptitudine. 

 
* 
 

În anul 2016, la Curtea de Apel Constanţa, numărul solicitărilor formulate potrivit Legii 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public a crescut comparativ cu anul 
2015, înregistrându-se 178 de asemenea cereri, precum și 300 verbale (total 478). 

 
1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 178+300 (verbal) 
2. Numărul total de solicitări structurate după obiect: 
2.1. comunicare decizii anonimizate în format electronic 31 
2.2. cereri copii de pe hotărâri judecătorești sau alte documente 12 
2.3. informaţii referitoare la dosare aflate pe rolul instanţei 58 + 300 (verbal) 
2.4. acreditări ziariști 15 
2.5. retragere acreditare ziariști 2 
2.6. solicitări acces la studierea dosarelor 5 
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2.7. solicitări jurisprudenţă din practica Curţii de Apel Constanţa 5 
2.8. Consultanţă juridică 4 
2.9. alte informaţii pe Legea nr.544/2001 49 
3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil 463 
                                                           negativ 15 
4. Numărul de solicitări respinse, din care: 
4.1. informaţii redirecționate 15 
4.2. informaţii exceptate de la acces 6 
5. Numărul de solicitări adresate în scris: 
5.1. pe suport de hârtie 22 
5.2. pe suport electronic 156 
6. Numărul de solicitări adresate verbal aprox.300 
7. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice 47 
8. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice  131 
9. Numărul de reclamații administrative: 1 
9.1. rezolvate favorabil - 
9.2. respinse -1 
9.3. în curs de soluţionare - 
 10. Costurile totale ale compartimentului de informare și relaţii publice - Nu pot fi 
estimate 
11. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public 
solicitate  - 
12. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare – documentare: aprox. 450 

 
Toate solicitările formulate au fost soluţionate în termenul prevăzut de art. 7 din Legea 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 
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IV. DATE STATISTICE PRIVIND COOPERAREA 
INTERNAȚIONALĂ 

   
Uniunea Europeană se autodefineşte ca spaţiu de libertate, securitate şi justiţie. 

Libertatea de circulaţie de care beneficiază cetățenii europeni este dublată de o cooperare 
polițienească şi judiciară adecvată pentru protejarea acestora în raport cu criminalitatea 
organizată sau terorismul. 
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Tratatul de la Lisabona doreşte să consolideze realizarea unui spaţiu european comun în 
care persoanele să circule liber şi să beneficieze de o protecţie judiciară eficace. 
  Realizarea unui astfel de spaţiu are efecte deosebite asupra domeniilor în care aşteptările 
cetăţenilor europeni sunt ridicate, cum ar fi imigraţia, combaterea criminalităţii organizate sau 
terorismul. Aceste probleme au o puternică dimensiune transfrontalieră şi, prin urmare, necesită 
o cooperare eficace la nivel european. 

De aceea, Tratatul de la Lisabona împarte temele referitoare la spaţiul de libertate, 
securitate şi justiţie în patru domenii: politicile referitoare la controlul la frontiere, la azil şi la 
imigraţie, cooperarea judiciară în materie civilă, cooperarea judiciară în materie penală şi 
cooperarea poliţienească. 
  Cu referire la cooperarea judiciară în materie civilă, Tratatul de la Lisabona autorizează 
instituţiile europene să adopte noi măsuri în ceea ce priveşte punerea în aplicare a principiului 
recunoaşterii reciproce: fiecare sistem juridic trebuie să recunoască drept valabile şi aplicabile 
deciziile adoptate de sistemele juridice ale celorlalte state membre, accesul efectiv la justiţie, 
dezvoltarea metodelor alternative de soluţionare a litigiilor, formarea magistraţilor şi a 
personalului din justiţie. 

Cooperarea judiciară în materie civilă urmăreşte stabilirea unei cooperări strânse între 
autorităţile statelor membre în vederea eliminării oricăror obstacole rezultate din 
incompatibilităţile dintre diferitele sisteme judiciare şi administrative.  

Reglementată iniţial prin convenţii internaţionale, cooperarea judiciară în materie civilă 
a fost inclusă în Tratatul de la Maastricht ca un „aspect de interes comun” şi, ulterior, în 
Tratatul de la Amsterdam (1997), care conferă cooperării judiciare în materie civilă o 
dimensiune comunitară, asociind-o cu libera circulaţie a persoanelor.  

Consiliul European a afirmat, în cadrul concluziilor sale de la Tampere din 1999, că 
„într-un adevărat spaţiu european de justiţie, persoanele fizice şi întreprinderile nu trebuie 
împiedicate sau descurajate în exercitarea drepturilor lor de către incompatibilitatea şi 
complexitatea sistemelor judiciare şi administrative din statele membre”. Aceasta a confirmat 
interesul statelor membre de a stabili un adevărat spaţiu de justiţie, „unde cetăţenii se pot 
adresa instanţelor şi autorităţilor din alte state membre cu aceeaşi uşurinţă ca şi celor din 
propria ţară.” Aceste aspecte au fost reluate în aşa-numitul Program de la Haga din 2004 în 
vederea consolidării justiţiei, dar şi de către Comisia Europeană în cadrul aşa-numitului 
Program de la Stockholm din 2009. 

Principiul recunoaşterii reciproce reprezintă fundamentul cooperării judiciare. Acesta 
vizează recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti într-un alt stat membru, fără etape 
intermediare suplimentare, mai precis, eliminarea procedurii de exequatur.  

Cu referire la cooperarea judiciară în materie penală, odată cu eliminarea celui de-al 3-
lea pilon al UE, întreaga cooperare judiciară în materie penală devine un domeniu în care 
instituţiile europene pot să legifereze. Concret, instituţiile europene pot acum să stabilească 
reguli minime în ceea ce priveşte definirea şi sancţionarea infracţiunilor penale cele mai grave. 
UE poate să intervină, de asemenea, în definirea unor reguli comune în ceea ce priveşte 
derularea procedurilor penale, de exemplu în ceea ce priveşte admisibilitatea probelor sau 
drepturile persoanelor. 
  Mai mult, Tratatul de la Lisabona intenţionează să întărească rolul Eurojust în UE. 
Trebuie amintit că misiunea Eurojust este de a contribui la coordonarea unor anchete şi urmăriri 
penale între autorităţile competente ale statelor membre. În prezent, Eurojust nu deţine decât 
competenţa de a înainta propuneri: acesta poate solicita autorităţilor naţionale declanşarea unor 
anchete sau urmăriri penale. De acum înainte, Tratatul de la Lisabona oferă instituţiilor 
europene posibilitatea de a extinde misiunile şi atribuţiile Eurojust prin procedura legislativă 
ordinară. 
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Utilizarea tot mai intensă a drepturilor de liberă circulaţie a persoanelor, a bunurilor şi a 
serviciilor duce, în mod inevitabil, la o creştere a numărului potenţial de litigii transfrontaliere. 

Într-un spaţiu european de justiţie veritabil, nu trebuie împiedicată sau descurajată 
exercitarea de către cetăţeni a drepturilor lor. Incompatibilitatea şi complexitatea sistemelor 
juridice sau administrative din ţările UE nu trebuie să constituie o barieră. 

UE a implementat mai multe măsuri menite să ajute cetăţenii implicaţi în litigii 
transfrontaliere. Scopul este de a se asigura că oamenii se pot adresa instanţelor şi autorităţilor 
din orice ţară UE la fel de uşor ca în statul din care provin. 

Principalele instrumente pentru facilitarea accesului la justiţie transfrontalieră sunt 
principiul recunoaşterii reciproce, bazat pe încrederea reciprocă dintre ţările UE şi cooperarea 
judiciară directă dintre instanţele naţionale. 

Cooperarea judiciară în materie civilă presupune existenţa unor reguli clare cu privire la 
întrebări precum ţara UE ce deţine jurisdicţia, instanţa competentă, legislaţia aplicabilă, 
recunoaşterea şi aplicarea fără dificultate în alte ţări a sentinţelor pronunţate într-o anumită ţară. 

Metodele alternative de rezolvare a litigiilor, cum ar fi medierea, au jucat şi ele un rol 
important în aplanarea conflictelor transfrontaliere. 

Pentru ca cetăţenii şi întreprinderile să beneficieze de toate avantajele pieţei unice a UE, 
trebuie să li se faciliteze accesul la justiţie în condiţii de egalitate, în toate ţările. 

Ţările UE sunt încurajate să sporească şi mai mult eficienţa sistemelor lor juridice şi să 
implementeze reformele judiciare necesare în cadrul programelor lor de redresare economică. 
Ele vor contribui astfel la punerea în aplicare a programului „Justiţie pentru creştere”. 
 În acest context normativ şi instituţional deosebit de complex, rolul şi răspunderile 
judecătorului român sunt esenţiale în asigurarea statutului României de membru cu drepturi 
depline în Uniunea Europeană, în protejarea libertăţilor şi intereselor esenţiale ale cetăţenilor 
români decurgând din apartenenţa la familia europeană. Astfel, este de remarcat că în prezent 
este încă menţinut Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV), ale cărui efecte s-au simţit 
practic, întrucât unele ţări din UE au legat MCV-ul de intrarea României în Spaţiul Schengen, 
susţinând, spre exemplu, că Spaţiul Schengen şi frontierele UE nu pot fi apărate eficient atâta 
vreme cât s-a constatat un grad mare de corupere a vameşilor şi poliţiştilor de frontieră români. 
De asemenea, este de remarcat că, în contextul actualelor condiţii economice, este esenţial 
pentru cetăţenii români şi pentru societăţile comerciale naţionale să aibă asigurate condiţiile 
juridice pentru libera circulaţie, pentru dreptul de şedere şi de muncă în ţările Uniunii 
Europene, fiecare din aceste aspecte ridicând probleme de competenţa instanţelor judecătoreşti. 
      În materia dreptului comunitar, în practica instanţelor din raza Curţii de Apel s-a dat 
eficienţă aplicabilităţii directe a reglementărilor europene şi internaţionale privind notificarea şi 
comunicarea actelor judiciare sau a efectuării cererilor de asistenţă juridică internațională ce a 
presupus trimiterea unor probe intre instanţe sau autorităţi competente străine.  
 La nivelul celor trei secţii ale Curţii de Apel Constanţa, în cazul în care a fost necesară 
comunicarea într-un stat membru al Uniunii Europene a unor acte de procedură s-au folosit 
mijloacele speciale de cooperare, personalul auxiliar folosind Atlasul judiciar european în 
materie civilă şi penală, sub îndrumarea judecătorilor, şi a celorlalte instrumente europene. 

Un rol important în coordonarea activităţii vizând cooperarea judiciară îl au judecătorii, 
membri în Reţeaua Judiciară Naţională, în materie penală, civilă şi comercială. 

Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă) este 
o rețea flexibilă, nebirocratică, care reunește autoritățile judiciare naționale și are scopul de a 
simplifica și a consolida cooperarea judiciară dintre statele membre. Din 2002, de când și-a 
început activitatea, RJE în materie civilă permite o mai bună aplicare practică și transpunere a 
instrumentelor UE în materie de justiție civilă. În acest mod, rețeaua contribuie la construirea 
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unor punți între diferitele sisteme de drept din statele membre, sporind astfel încrederea 
reciprocă. 

Principalele sarcini ale rețelei sunt contactele directe și soluționarea cazurilor între 
punctele de contact ale rețelei naționale, facilitarea accesului transfrontalier la justiție prin 
intermediul informațiilor oferite publicului și practicienilor sub forma unor fișe informative și a 
altor publicații disponibile pe portalul european e-justiție în toate limbile oficiale ale Uniunii, 
evaluarea și schimburile de experiență cu privire la funcționarea anumitor instrumente de drept 
al Uniunii în materie civilă și comercială. 

Ea este formată din personal cu atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale, 
şi anume judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel, 
judecători de la anumite tribunale specializate, reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi ai 
Uniunilor Naţionale ale notarilor publici, avocaţilor şi executorilor judecătoreşti.  

Prin Ordinul ministrului justiţiei au fost desemnați doi judecători în cadrul Reţelei 
Judiciare Române în materie civilă şi comercială, şi anume: judecător Daniela Petrovici și 
judecător Mihaela Şerban din cadrul Curţii de Apel Constanţa.  

Între activitățile întreprinse de Reţeaua de Cooperare Judiciară Română în materie civilă 
şi comercială, relativ la consolidarea cunoştinţelor judecătorilor naţionali în domeniul 
cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, se află elaborarea publicației Buletinul 
Reţelei Judiciare române în materie civilă şi comercială. 

Această publicaţie este de interes larg întrucât se adresează atât magistraţilor, cât şi 
celorlalţi participanţi la procesul civil care se confruntă cu problema interpretării şi aplicării 
Regulamentelor UE. 

În cursul anului 2016 a fost publicat cel de-al doilea număr al Buletinul Reţelei 
Judiciare române în materie civilă şi comercială, în prezent aflându-se în lucru cel de-al treilea 
număr al Buletinului.  

* 
 În anul 2016, la nivelul Secţiei I Civile a Curţii de Apel Constanţa au fost identificate 
17 dosare în care cel puţin una dintre părţi avea domiciliul în străinătate. 
 În mare parte din aceste cauze, procedura de citare nu s-a făcut prin intermediul 
instrumentelor de cooperare judiciară întrucât partea şi-a ales un domiciliu în România, a avut 
un reprezentant convenţional cu care s-a realizat procedura de citare sau s-a transmis citaţia prin 
scrisoare recomandată. 
 Doar în dosarul nr.951/118/2013* rezultă că s-a folosit Atlasul judiciar şi comunicarea 
actelor de procedură conform Regulamentului UE în domeniu iar în două dosare s-a transmis 
citaţia prin Ministerul Justiţiei (în dosarul nr.6782/118/2014, întrucât această procedură nu a dat 
rezultate, s-a comunicat citaţia prin scrisoare recomandată). 

 
           Referitor la cooperarea internaţională, la nivelul Secţiei a II-a Civile, de Contencios 
Administrativ şi Fiscal a Curţii de Apel Constanţa se constată că în anul 2016 nu s-a pus 
problema comunicării/notificării unor acte judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 
comercială în state ale Uniunii Europene sau în state din afara Uniunii Europene. 
           În ceea ce priveşte recunoaşterea unor hotărâri străine, a fost înregistrat pe rolul secţiei 
un singur dosar, în stadiul procesual apel, având ca obiect exequator – hotărâre arbitrală străină, 
pronunţată de Curtea Internaţională de Arbitraj de pe lângă Camera Internaţională de Comerţ. 

În anul 2016, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat o serie de decizii 
preliminare de importanţă esenţială în înţelegerea şi aplicarea unor instrumente de cooperare 
judiciară internaţională, şi anume: 

La data de 9 iunie 2016, în cauza C-586/14 Vasile Budișan, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a statuat că: Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că: 
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–        nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică 
autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru și 
autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în 
același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă; 
–        se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja 
înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior 
declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii. 
 
 Alte decizii relevante în materie civilă şi comercială sunt următoarele: 

Prin hotărârea din 10 martie 2016 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a 
doua), pronunţată în cauza C-94/14, în procedura Flight Refund Ltd împotriva Deutsche 
Lufthansa AG, Curtea a declarat că: „Dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că, în 
împrejurările în care o instanţă este sesizată cu o procedură, cum este procedura principală, 
privind desemnarea unei instanţe competente teritorial din statul membru de origine a somaţiei 
europene de plată şi examinează, în împrejurările menţionate, competenţa internaţională a 
instanţelor din acest stat membru de a soluţiona o procedură contencioasă referitoare la 
creanţa aflată la originea unei astfel de somaţii de plată împotriva căreia pârâtul a formulat 
opoziţie în termenul prevăzut în acest scop: 

– întrucât Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată nu 
furnizează indicaţii cu privire la puterile şi la obligaţiile acestei instanţe, respectivele aspecte 
de procedură rămân, potrivit articolului 26 din regulamentul menţionat, reglementate de 
legislaţia naţională a acelui stat membru; 

– Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind 
competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială 
impune ca problema competenţei internaţionale a instanţelor din statul membru de origine a 
somaţiei europene de plată să fie soluţionată prin aplicarea normelor de procedură care permit 
să se garanteze efectul util al dispoziţiilor acestui regulament şi dreptul la apărare, indiferent 
dacă instanţa de trimitere sau o instanţă pe care aceasta din urmă o desemnează ca instanţă 
competentă teritorial şi material să se pronunţe cu privire la o creanţă cum este cea în discuţie 
în litigiul principal, în temeiul procedurii civile de drept comun, se pronunţă asupra acestei 
probleme; 

– în ipoteza în care o instanţă cum este instanţa de trimitere se pronunţă cu privire la 
competenţa internaţională a instanţelor din statul membru de origine a somaţiei europene de 
plată şi decide în sensul existenţei unei asemenea competenţe în lumina criteriilor prevăzute de 
Regulamentul nr. 44/2001, acest din urmă regulament şi Regulamentul nr. 1896/2006 obligă 
instanţa respectivă să interpreteze dreptul naţional în sensul că acesta din urmă îi permite să 
identifice sau să desemneze o instanţă competentă teritorial şi material să soluţioneze această 
procedură şi 

– în ipoteza în care o instanţă cum este instanţa de trimitere decide în sensul lipsei unei 
asemenea competenţe internaţionale, instanţa menţionată nu are obligaţia de a reexamina din 
oficiu, prin analogie cu articolul 20 din Regulamentul nr. 1896/2006, această somaţie de 
plată“. 

Prin hotărârea din 16 iunie 2016 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a treia), 
pronunţată în cauza C 511/14, Pebros Servizi Srl împotriva Aston Martin Lagonda Ltd, 
Curtea a declarat: „Condiţiile potrivit cărora, în cazul unei hotărâri pronunţate într-o cauză 
judecată în lipsă, o creanţă este considerată „necontestată”, în sensul articolului 3 alin. 1 al 
doilea paragraf lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al 
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Consiliului din 21 aprilie 2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele 
necontestate, trebuie determinate în mod autonom, doar în temeiul acestui regulament“. 

La 27 octombrie 2016, în cauza C-428/15, Child and Family Agency, Curtea (Camera 
a treia) a dispus: 

”1) Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 
2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie 
matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1347/2000, trebuie interpretat în sensul că este aplicabil în cazul unei acțiuni în materia 
protecției copilului introduse în temeiul dreptului public de autoritatea competentă a unui stat 
membru și care are ca obiect adoptarea de măsuri privind răspunderea părintească, precum 
acțiunea principală, în cazul în care declararea competenței unei instanțe din alt stat membru 
necesită ulterior ca o autoritate din acest alt stat membru să introducă o acțiune distinctă de 
cea introdusă în primul stat membru, în temeiul dreptului său intern și având în vedere 
împrejurări de fapt eventual diferite. 

2) Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2201/2003 trebuie interpretat în 
sensul că: 
–        pentru a putea aprecia că o instanță dintr-un alt stat membru cu care copilul are o 
legătură specială este mai bine plasată, instanța competentă dintr-un stat membru trebuie să se 
asigure că trimiterea cauzei unei asemenea instanțe este de natură să aducă o valoare 
adăugată reală și concretă pentru examinarea acestei cauze, ținând seama în special de 
normele de procedură aplicabile în acel alt stat membru; 
–        pentru a putea aprecia că o asemenea trimitere servește interesului superior al copilului, 
instanța competentă dintr-un stat membru trebuie să se asigure în mod special că trimiterea 
respectivă nu riscă să aibă o incidență prejudiciabilă asupra situației copilului. 
3)      Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2201/2003 trebuie interpretat în sensul că 
instanța competentă dintr-un stat membru nu trebuie să țină seama, în cadrul punerii în 
aplicare a acestei dispoziții într-o cauză determinată privind răspunderea părintească, nici de 
incidența unei posibile trimiteri a acestei cauze unei instanțe dintr-un alt stat membru asupra 
dreptului de liberă circulație al altor persoane vizate decât copilul în cauză, nici de motivul 
pentru care mama acestui copil a utilizat acest drept, anterior sesizării sale, cu excepția 
cazului în care asemenea considerații sunt susceptibile să se repercuteze în mod prejudiciabil 
asupra situației copilului respectiv.” 

La data de 19 octombrie 2016, s-a pronunțat hotărârea în cauza C 582/14 – Breyer. 
Curtea a decis că: „Articolul 2 litera (a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date trebuie interpretat 
în sensul că o adresă de protocol internet dinamică înregistrată de un furnizor de servicii de 
comunicații electronice cu ocazia consultării de către o persoană a unui site internet pe care 
acest furnizor îl pune la dispoziția publicului constituie, pentru furnizorul respectiv, o dată cu 
caracter personal în sensul acestei dispoziții, în cazul în care acesta dispune de mijloace legale 
care îi permit să identifice persoana vizată cu ajutorul informațiilor suplimentare de care 
dispune furnizorul de acces la internet al acestei persoane. 

Articolul 7 litera (f) din Directiva 95/46 trebuie interpretat în sensul că se opune unei 
reglementări a unui stat membru în temeiul căreia un furnizor de servicii de comunicații 
electronice poate colecta și utiliza datele cu caracter personal aferente unui utilizator al 
acestor servicii, în lipsa consimțământului acestuia, numai în măsura în care această colectare 
și această utilizare sunt necesare pentru a permite și a factura utilizarea concretă a serviciilor 
respective de către acest utilizator, fără ca obiectivul care vizează asigurarea funcționalității 
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generale a acelorași servicii să poată justifica utilizarea datelor menţionate după o sesiune de 
consultare a acestora.” 

În cauza C-92/15, Sven Mathys, din 12 octombrie 2016, Curtea a statuat că: ”În cadrul 
activităților de transport pe căile navigabile interioare, articolul 1 litera (b) din Directiva 
96/75/CE a Consiliului din 19 noiembrie 1996 privind sistemele de navlosire și de stabilire a 
prețurilor în transportul național și internațional pe căile navigabile interioare în Comunitate, 
în măsura în care definește „transportatorul” ca fiind un proprietar sau un operator al uneia 
sau mai multor nave fluviale, și articolul 2 din această directivă, în măsura în care prevede că, 
în acest domeniu, contractele se încheie în mod liber între părțile în cauză, trebuie interpretate 
în sensul că nu se opun unei reglementări naționale precum cea aplicabilă în litigiul principal, 
care ar permite unei persoane care nu corespunde acestei definiții să încheie un contract de 
transport în calitate de transportator. ” 

La data de 13 octombrie 2016, a fost pronunțată hotărârea în cauza C 294/15 –
 Mikołajczyk. Curtea a decis că: „Articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) 
nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii 
părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000, trebuie interpretat în sensul că o 
acțiune în anularea căsătoriei introdusă de un terț după decesul unuia dintre soți intră în 
domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 2201/2003. Articolul 3 alineatul (1) litera (a) a 
cincea și a șasea liniuță din Regulamentul nr. 2201/2003 trebuie interpretat în sensul că o altă 
persoană decât unul dintre soți care formulează o acțiune în anularea căsătoriei nu se poate 
prevala de criteriile de stabilire a competenței prevăzute la aceste dispoziții.” 

La 14 iulie 2016, în cauza C-6/15, TNS Dimarso NV, Curtea (Camera a patra) a 
hotărât: “Articolul 53 alineatul (2) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, în lumina principiului egalității de 
tratament și a obligației de transparență care rezultă din acesta, trebuie interpretat în sensul 
că, în cazul unui contract de achiziții publice de servicii care trebuie să fie atribuit potrivit 
criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic în opinia autorității 
contractante, aceasta din urmă nu are obligația să aducă la cunoștința ofertanților potențiali în 
anunțul de participare sau în caietul de sarcini privind contractul în cauză metoda de evaluare 
aplicată de autoritatea contractantă pentru a evalua și a clasifica în mod concret ofertele. În 
schimb, metoda menționată nu poate avea ca efect modificarea criteriilor de atribuire și 
ponderea lor relativă. “ 

La data de 30 iunie 2016, în cauza C-200/14, Silvia Georgiana Câmpean, Curtea 
(Camera a doua) a declarat că: “Principiul cooperării loiale trebuie să fie interpretat în sensul 
că se opune ca un stat membru să adopte dispoziții care supun rambursarea unui impozit care 
a fost declarat contrar dreptului Uniunii printr-o hotărâre a Curții sau a cărui 
incompatibilitate cu acest drept rezultă dintr-o astfel de hotărâre unor condiții care privesc în 
mod specific acest impozit și care sunt mai puțin favorabile decât cele care s-ar fi aplicat, în 
lipsa lor, unei asemenea rambursări, respectarea acestui principiu trebuind să fie verificată în 
speță de instanța de trimitere. 

Principiul echivalenței trebuie să fie interpretat în sensul că se opune ca un stat 
membru să prevadă modalități procedurale mai puțin favorabile pentru cererile de rambursare 
a unei taxe care sunt întemeiate pe o încălcare a dreptului Uniunii decât cele aplicabile 
acțiunilor similare întemeiate pe o încălcare a dreptului intern. Instanței de trimitere îi revine 
sarcina să efectueze verificările necesare pentru a garanta respectarea acestui principiu în 
ceea ce privește reglementarea aplicabilă litigiului aflat pe rolul său. 
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Principiul efectivității trebuie interpretat în sensul că se opune unui sistem de 
rambursare cu dobândă a taxelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii al căror cuantum 
a fost constatat prin decizii judecătorești executorii precum sistemul în discuție în litigiul 
principal, care prevede o eșalonare pe cinci ani a rambursării acestor taxe și care 
condiționează executarea unor astfel de decizii de disponibilitatea fondurilor încasate în 
temeiul unei alte taxe, fără ca justițiabilul să dispună de posibilitatea de a constrânge 
autoritățile publice să își îndeplinească obligațiile dacă acestea nu și le îndeplinesc de 
bunăvoie. Instanței de trimitere îi revine sarcina de a verifica dacă o reglementare precum cea 
care ar fi aplicabilă în cauza principală în lipsa unui astfel de sistem de rambursare 
îndeplinește cerințele principiului efectivității. “ 
 
 

Cooperarea judiciară în materie penală 
În materia cooperării judiciare internaţionale, pe parcursul anului 2016, Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene a pronunţat o serie de decizii preliminare de importanţă esenţială în 
înţelegerea şi aplicarea unor instrumente de cooperare judiciară internaţională, şi anume: 

În cauza C-108/16 PPU Paweł Dworzecki (24.05.2016), Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene a statuat că articolul 4a alineat 1 punctul (i) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a 
Consiliului din 16 iunie 2002 privind mandatul european de arestare şi procedurile de predare 
între statele membre, astfel cum a fost modificat prin Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului 
din 26 februarie 2009, trebuie interpretat în sensul că expresiile „citată personal”, precum şi 
„a primit efectiv, prin alte mijloace, o informare oficială cu privire la data şi locul stabilite 
pentru respectivul proces, în aşa fel încât s-a stabilit fără echivoc că persoana în cauză a avut 
cunoştinţă de procesul stabilit”, care figurează în această dispoziție, sunt noțiuni autonome de 
drept al Uniunii și trebuie interpretate uniform în întreaga Uniune Europeană. Articolul 4a 
alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Decizia-cadru 2002/584, astfel cum a fost modificată prin 
Decizia-cadru 2009/299, trebuie interpretat în sensul că o citație precum cea în discuție în 
litigiul principal, care nu a fost notificată direct persoanei în cauză, ci a fost predată, la adresa 
acesteia din urmă, unei persoane adulte din gospodăria sa, care s-a angajat să predea citația 
persoanei solicitate, fără ca mandatul european de arestare să permită să se stabilească, 
eventual, dacă această persoană adultă a predat efectiv citația persoanei interesate, nu 
îndeplinește prin ea însăși condițiile prevăzute de această dispoziție. 

În cauza C-241/15 Bob-Dogi (01.06.2016), Curtea a stabilit că articolul 8 alineat 1 lit. 
c) din Decizia-cadru 2002/584/JAI, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 
2009/299/JAI, trebuie interpretat în sensul că, atunci când un mandat european de arestare, 
care se întemeiază pe existența unui „mandat de arestare” în sensul acestei dispoziții, nu 
cuprinde indicarea existenței unui mandat de arestare național, autoritatea judiciară de 
executare nu trebuie să îi dea curs dacă, având în vedere informațiile furnizate în aplicarea art. 
15 alin. 2 din Decizia-cadru 2002/584/JAI, cu modificările ulterioare, precum și toate celelalte 
informații de care dispune, această autoritate constată că mandatul european de arestare nu 
este valid, întrucât a fost întocmit fără să fi fost emis în mod efectiv un mandat de arestare 
național, distinct de mandatul european de arestare. 

În cauza C-554/14, Atanas Ognyanov (08.11.2016), Curtea a hotărât că articolul 17 
alineatele 1 și 2 din Decizia-cadru 2008/909/JAI privind aplicarea principiului recunoașterii 
reciproce în cazul hotărârilor judecătorești în materie penală care impun pedepse sau măsuri 
privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat 
prin Decizia-cadru 2009/299/JAI trebuie interpretat în sensul că se opune unei norme 
naționale interpretate astfel încât să autorizeze statul de executare să acorde persoanei 
condamnate o reducere de pedeapsă ca urmare a muncii pe care aceasta a prestat-o în cursul 
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detenției sale în statul emitent în condițiile în care autoritățile competente din acest din urmă 
stat nu au acordat, în conformitate cu dreptul acestuia, o asemenea reducere de pedeapsă. 

În cauza C-453/16 PPU, Halil Ibrahim Özçelik, (10.11.2016), Curtea a statuat că art. 8 
alin. 1 lit. c) din Decizia-cadru 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și 
procedurile de predare între statele membre, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 
2009/299/JAI, trebuie interpretat în sensul că o validare de către Ministerul Public a unui 
mandat de arestare național emis în prealabil, în scopul urmăririi penale, de un serviciu de 
poliție, constituie o „decizie judiciară în sensul acestei dispoziții”. 

În cauza C-452/16 PPU Krzysztof Marek Poltorak, (10.11.2016), Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene a decis că noțiunea „autoritate judiciară”, prevăzută la articolul 6 alineatul 
(1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european 
de arestare și procedurile de predare între statele membre, astfel cum a fost modificată prin 
Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, este o noțiune autonomă a 
dreptului Uniunii, iar acest articol 6 alineatul (1) trebuie interpretat în sensul că un serviciu de 
poliție, precum Rikspolisstyrelsen (Direcția Generală a Poliției Naționale, Suedia), nu intră în 
sfera noțiunii „autoritate judiciară emitentă”, în sensul acestei dispoziții, astfel încât mandatul 
european de arestare emis de acesta în scopul executării unei hotărâri prin care a fost 
pronunțată o pedeapsă privativă de libertate nu poate fi considerat o „decizie judiciară”, în 
sensul articolului 1 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584, astfel cum a fost modificată prin 
Decizia-cadru 2009/299. 

În cauza C-477/16 PPU, Ruslanas Kovalkovas, (10.11.2016), Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene a motivat în același sens, stabilind că noțiunea „autoritate judiciară”, 
prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 
2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre, 
astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 
2009, este o noțiune autonomă a dreptului Uniunii, iar acest articol 6 alineatul (1) trebuie 
interpretat în sensul că se opune ca un organ al puterii executive, cum este Ministerul Justiției 
din Republica Lituania, să fie desemnat drept „autoritate judiciară emitentă”, în sensul acestei 
dispoziții, astfel încât mandatul european de arestare emis de acesta în scopul executării unei 
hotărâri prin care a fost pronunțată o pedeapsă privativă de libertate nu poate fi considerat o 
„decizie judiciară”, în sensul articolului 1 alineatul (1) din Decizia-cadru 2002/584, astfel cum 
a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299. 

La data de 13 septembrie 2016, a fost pronunțată hotărârea în cauza C-304/14 CS. 
Curtea a hotărât că: ”Articolul 20 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unei 
reglementări a unui stat membru prin care se impune expulzarea de pe teritoriul acestui stat 
membru către un stat terț a unui resortisant al unui astfel de stat, care a făcut obiectul unei 
condamnări penale, în condițiile în care acesta exercită efectiv autoritatea părintească în 
privința unui copil mic, resortisant al acestui stat membru, în care locuiește de la naștere fără 
să își fi exercitat dreptul de liberă circulație, atunci când expulzarea persoanei interesate ar 
impune acestui copil să părăsească teritoriul Uniunii Europene, privându-l astfel de beneficiul 
efectiv al esenței drepturilor sale ca cetățean al Uniunii. Cu toate acestea, în împrejurări 
excepționale, un stat membru poate adopta o măsură de expulzare cu condiția ca ea să se 
întemeieze pe conduita respectivului resortisant al unui stat terț, care trebuie să constituie o 
amenințare reală, prezentă și suficient de gravă care aduce atingere unui interes fundamental 
al societății acestui stat membru, și să se bazeze pe luarea în considerare a diferitor interese 
implicate, aspect a cărui verificare este de competența instanței naționale. ” 

În cauza C-182/15 Petruhhin,din  8 septembrie 2016, Curtea a hotărât:”1. Articolele 18 
și 21 TFUE trebuie interpretate în sensul că, atunci când unui stat membru în care s-a deplasat 
un cetățean al Uniunii resortisant al unui alt stat membru i se adresează o cerere de extrădare 
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de către un stat terț cu care primul stat membru a încheiat un acord de extrădare, acesta are 
obligația să informeze statul membru a cărui cetățenie o are respectivul cetățean și, dacă este 
cazul, la cererea acestui din urmă stat membru, să i-l predea pe acel cetățean, în conformitate 
cu dispozițiile Deciziei-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul 
european de arestare și procedurile de predare între statele membre, astfel cum a fost 
modificată prin Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, cu condiția ca 
acest stat membru să fie competent, în temeiul dreptului său național, să o urmărească penal pe 
această persoană pentru fapte săvârșite în afara teritoriului său național. 2. În ipoteza în care 
un stat membru este sesizat cu o cerere a unui stat terț privind extrădarea unui resortisant al 
unui alt stat membru, acest prim stat membru trebuie să verifice că extrădarea nu va aduce 
atingere drepturilor prevăzute la articolul 19 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. ” 

La data de 28 iulie 2016, în cauza C-294/16 PPU, JZ împotriva Prokuratura Rejonowa 
Łódź – Śródmieście, Curtea (Camera a patra) a declarat că: ”Articolul 26 alineatul (1) din 
Decizia-cadru 2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de 
arestare și procedurile de predare între statele membre, astfel cum a fost modificată prin 
Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, trebuie interpretat în sensul 
că măsuri precum arestul la domiciliu cu o durată de nouă ore în timpul nopții, însoțit de 
supravegherea persoanei în cauză prin intermediul unei brățări electronice, de obligația de a 
se prezenta zilnic sau de mai multe ori pe săptămână la o secție de poliție la ore fixe, precum și 
de interdicția de a solicita eliberarea de documente care să permită călătoria în străinătate, nu 
sunt, în principiu, având în vedere tipul, durata, efectele și modalitățile de executare a tuturor 
acestor măsuri, într-atât de constrângătoare încât să producă un efect privativ de libertate 
comparabil cu cel care rezultă dintr-o încarcerare și astfel să fie calificate drept „detenție” în 
sensul dispoziției menționate, aspect care trebuie însă verificat de instanța de trimitere. ” 

La 5 aprilie 2016, în cauzele conexate C-404/15 și C-659/15 PPU, Pál 
Aranyosi (C-404/15), Robert Căldăraru (C-659/15 PPU), Curtea (Marea Cameră) a hotărât: 
”Articolul 1 alineatul (3), articolul 5 și articolul 6 alineatul (1) din Decizia-cadru 
2002/584/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și 
procedurile de predare între statele membre, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 
2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, trebuie interpretate în sensul că, în prezența 
unor elemente obiective, fiabile, precise și actualizate în mod corespunzător care dovedesc 
existența unor deficiențe fie sistemice sau generalizate, fie afectând anumite grupuri de 
persoane ori chiar anumite centre de detenție în ceea ce privește condițiile de detenție în statul 
membru emitent, autoritatea judiciară de executare trebuie să verifice, în mod concret și 
precis, dacă există motive serioase și temeinice de a crede că persoana vizată de un mandat 
european de arestare emis în scopul efectuării urmăririi penale sau al executării unei pedepse 
privative de libertate se va confrunta, ca urmare a condițiilor detenției sale în statul membru 
respectiv, cu un risc real de a fi supusă unui tratament inuman sau degradant, în sensul 
articolului 4 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în cazul predării sale 
statului membru menționat. În acest scop, ea trebuie să solicite furnizarea unor informații 
suplimentare autorității judiciare emitente, care, după ce a solicitat, la nevoie, asistența 
autorității centrale sau a uneia dintre autoritățile centrale ale statului membru emitent, în 
sensul articolului 7 din decizia-cadru, trebuie să comunice aceste informații în termenul stabilit 
într-o astfel de cerere. Autoritatea judiciară de executare trebuie să își amâne decizia privind 
predarea persoanei în cauză până la obținerea informațiilor suplimentare care îi permit să 
înlăture existența unui asemenea risc. În cazul în care existența acestui risc nu poate fi 
înlăturată într-un termen rezonabil, autoritatea respectivă trebuie să decidă dacă este necesar 
să pună capăt procedurii de predare. ” 
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Date statistice privind activitatea de cooperare judiciară internaţională în materie penală 
pentru anul 2016 

 
Numărul mandatelor europene de 
arestare primite spre executare de 
autorităţile judiciare române, faza 
procesuală în care au fost emise 

Total 24 mandate europene de arestare 
(18 cereri de punere în executare a mandatelor europene de 
arestare admise, luându-se act de consimţământul persoanei 
solicitate la predare către statul solicitant; 
2 cereri de punere în executare a mandatelor europene de 
arestare respinse, dispunându-se executarea pedepsei pe 
teritoriul României 
1 cerere de punere în executare a mandatului european de 
arestare admisă şi dispusă amânarea predării 
1 cerere de punere în executare a mandatului european de 
arestare respinsă întrucât este vorba de o altă persoană; 
1 cerere cerere de punere în executare a mandatului 
european de arestare în care s-a luat act de revocarea 
deciziei introducerii semnalării de către statul solicitant 
1 cerere de extindere a consimţământului la predare, pentru 
alte fapte – respinsă ca rămasă fără obiect) 
 

Principalele state de la care s-au 
primit solicitări 

 Austria 
 Italia 
 Franţa 
 Germania 
 Spania 
 Cipru 
 Belgia 
 Grecia 
 Ungaria 
 Olanda 
 Bulgaria 

Numărul persoanelor pentru care s-a 
luat măsura  arestării în baza unui 
mandat european  

21   

Număr persoane care au fost predate 
în baza unui mandat european.  

Predate (total): = 18   
Amânată predarea = 1 
Respinsă cererea de executare a mandatului european de 
arestare, recunoscută hotărârea de condamnare pe cale 
incidentală, execută pedeapsa în România = 2 
Respinsă cererea de executare a mandatului european de 
arestare, identitate greşită a persoanei solicitate = 1 
Respinsă cererea de extindere a consimţământului la 
predare = 1 
Ia act de revocarea deciziei de introducere a semnalării = 1 

Dintre persoanele predate câte au 
consimţit la predare 

18 

Dintre persoanele predate câte nu au 
consimţit la predare 

0 

Numărul cazurilor în care s-a refuzat 
predarea precum şi motivul 
refuzului.  
 

1 (pentru identitate greşită a persoanei solicitate) 
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Mandatele de arestare europene au fost emise de către statele solicitante pentru 
următoarele infracţiuni: 

 
Tipul de infracţiune Date statistice 

Infracţiuni grave (crimă organizată, 
corupţie, trafic de droguri, terorism, 
criminalitate informatică ) 

Trafic de persoane– 2 
Trafic de droguri – 2 
 

Alte infracţiuni Prostituţie şi şantaj – 1 
Proxenetism – 1 
Furt – 12 
Înşelăciune – 2 
Tâlhărie calificată şi lipsire de libertate – 1 
Vătămare corporală – 1 

 
 Cerere de extrădare admisă: 

 Cereri primite de autoritatea română de executare 
Stat solicitant Republica Moldova 
Soluţia pronunţată În baza art.52 alin.3, raportat la art.36-38 din Legea nr.302/2004, 

republicată, admite cererea formulată de Ministerul Justiţiei al 
Republicii Moldova, privind extrădarea persoanei solicitate D.G..   

În baza art.47 alin.1 în referire la art.46 alin. 3 din Legea 
nr.302/2004, republicată, ia act de declaraţia de extrădare voluntară 
formulată de persoana extrădabilă D.G - cetăţean al Republicii 
Moldova, în sensul de a fi extrădat din România în Republica 
Moldova.  

În baza art.43 alin.6 din Legea nr.302/2004, republicată, 
dispune arestarea în vederea predării a persoanei extrădate D.G., iar în 
baza art.52 alin.3 din Legea nr.302/2004, menţine starea de arest 
provizoriu a persoanei extrădate D.G până la predarea acesteia 
autorităţilor judiciare moldovene.  

Constată că persoana solicitată a fost reţinută şi arestată 
provizoriu în baza difuziunii de urmărire internaţională emisă de 
autorităţile judiciare din Republica Moldova, începând cu data de 
30.09.2016 până la zi. 

 
 Cerere de extrădare respinsă: 

 Cereri primite de autoritatea română de executare 
Stat solicitant Republica Moldova 
Soluţia pronunţată În baza art. 52 alin.7 din Legea nr. 302/2004 în referire la 

art.36-38 din Legea nr. 302/2004 republicată respinge cererea 
formulată de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, privind 
extrădarea persoanei solicitate L.N.. 

În baza art. 241 lit. a din Codul de procedură penală constată 
încetată de drept măsura preventivă a arestării provizorii faţă de 
persoana solicitată L.N., începând de la data de 02.12.2016, ora 12:35. 

 Dispune punerea de îndată în libertatea a persoanei solicitate 
L.N., de sub puterea mandatului de arestare provizorie în vederea 
predării nr.23/P din 24 octombrie 2016 emis de Curtea de Apel 
Constanţa -  Secţia  Penală, în baza încheierii penală din 24 octombrie 
2016 în dosarul penal nr. 660/36/2016, dacă nu este arestat în altă 
cauză. 
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Motiv Curtea a constatat neîndeplinite condiţiile impuse de legiuitor, nefiind 
trimisă, de autorităţile moldovene, cererea de extrădare formulată de  
Ministerul Justiţiei din Republica Moldova şi nici documentele anexă, 
aşa cum se prevede în dispoziţiile art. 37 alin.4 rap. la art. 40 din Legea 
nr.302/2004, republicată.    
 

 
Comisii rogatorii internaţionale pasive (cereri primite spre executare de instanţele 

române) 
 

 Cereri primite de autoritatea română de executare 
State solicitante  Austria (2 cereri) 
Obiectul cererii Înmânare de acte            

( declinate la Judecătoria Constanţa) 
 

Videoconferinţe: 
 

 Cereri primite de autoritatea română de executare  
State solicitante şi stadiul 
executării 

Spania (4 cereri), Suedia (1 cereri), Italia (1 cereri) 

 
 Autorităţile judiciare din Austria au solicitat Curţii de Apel Constanţa prin comisie 
rogatorie, comunicarea unor acte de procedură. Curtea de Apel Constanţa a declinat 
competenţei de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Constanţa. – 2 cereri 
 
Cereri de audiere prin videoconferinţă: 
1) Spania – 4 cereri audiere prin videoconferinţă a martorilor 
Stadiul executării :  
- 2 cereri – realizate audierile prin videoconferinţă 
- 2 cereri – constată imposibilitatea audierii prin videoconferinţă, întrucât martorii nu se află pe 
teritoriul României, plecaţi din ţară 
 
2) Suedia – 1 cerere audiere prin videoconferinţă a unui inculpat 
Stadiul executării : s-a constatat imposibilitatea realizării audierii prin videoconferinţă 
întrucât, autorităţile judiciare sudeze nu au asigurat traducător de limbă română aşa cum li s-a 
solicitat de către autorităţile judiciare române 
 
4) Italia – 1 cerere audiere prin videoconferinţă a unui martor 
Stadiul executării – s-a constatat imposibilitatea audierii martorului întrucât nu se află pe 
teritoriul României. 
 

Cereri de transfer de procedură în materie penală: 
Curtea de Apel Constanţa – Secţia Penală şi pentru Cauze Penale cu Minori şi de Familie s-a 
pronunţat în 23 de cereri de transfer de procedură în materie penală, prevăzute de Legea 
nr. 302/2004, modificată prin Legea nr. 300/2013. 
 

În cursul anului 2016, au fost organizate întâlniri cu magistraţii de la instanţele din 
circumscripţia Curţii de Apel Constanţa, întâlniri la care au participat doamna Adriana Ispas – 
judecător membru în Reţeaua judiciară română în materie penală, domnul Nicolae Stanciu – 
Vicepreşedinte Curtea de Apel Constanţa, domnul Dan Iulian Năstase – Preşedinte Secţie 
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Penală din cadrul Curţii de Apel Constanţa. Problemele dezbătute în cadrul acestor întâlniri au 
fost următoarele: 

1) Evaluarea condițiilor pentru emiterea Ordinului european de anchetă 
- Considerații introductive privind cooperarea internațională; 
- Prezentarea generală a instrumentului intitulat „Ordin European de Anchetă”, ce face 

obiectul Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014; 
- Evaluarea condițiilor pentru emiterea şi transmiterea „Ordinului European de 

Anchetă”, ce face obiectul Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
3 aprilie 2014. 

 
2) Aspecte privind executarea mandatului european de arestare 
- Procedura de executare 
- Consimţământul la predare 
- Audierea persoanei şi decizia de predare 
- Concursul de cereri 
- Termene şi proceduri de executare 
- Situaţia în aşteptarea deciziei şi audierea persoanei în aşteptarea deciziei 
- Termenul pentru predarea persoanei, predarea amânată sau condiţionată şi tranzitul 
- Motive obligatorii de refuz al executării 
- Motive facultative de neexecutare 
3) Aspecte privind asistenţa judiciară internaţională – asistenţa judiciară în relaţia cu 

statele membre. 
- Principalele reglementări Europene în domeniul asistenţei judiciare internaţionale în 

materie penală. 
- Asistenţa judiciară în relaţiile cu statele membre ale Uniunii Europene. 

     - Asistenţa judiciară internaţională prin prisma dispoziţiilor Convenţiei din 19 iunie 1990 
de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a 
controalelor la frontierele comune Schengen. Asistenţa în materie de taxe şi accize. Percheziţii 
şi sechestre. Transmiterea actelor de procedură prin poştă. Supravegherea transfrontalieră. 

- Asistenţa judiciară în materie penală în cadrul aplicării dispoziţiilor Convenţiei din 29 
mai 2000 privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale 
Uniunii Europene şi a Protocolului la aceasta din 16 octombrie 2001. Informaţii privind 
conturile bancare. Informaţii privind operaţiunile bancare. Supravegherea tranzacţiilor bancare. 

- Asistenţa judiciară cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 
2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a 
ordinelor de îngheţare a bunurilor şi a probelor. 

- Asistenţa judiciară cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 
2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii 
reciproce a sancţiunilor financiare. 

 - Asistenţa judiciară cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 
2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce pentru 
hotărârile de confiscare. 

 Doamna Adriana Ispas - judecător membru în Reţeaua judiciară română în materie 
penală a participat la întâlnirile organizate, după cum urmează: 

- 4 – 6 aprilie 2016, Bucureşti -  „Reuniunea reţelei judiciare române în materie penală”  
- 26 – 28 septembrie 2016, Cluj - „Reuniunea reţelei judiciare române în materie penală”  
- 25 noiembrie 2016- Bucureşti - „Reuniunea reţelei judiciare române în materie penală”  
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V. CONCLUZII 
 

Din analiza tuturor datelor statistice, rezultă că activitatea desfăşurată de Curtea de Apel 
Constanţa în 2016 este pozitivă, având în vedere şi specificul acestei instanţe, şi nu în ultimul 
rând, natura şi complexitatea cauzelor. 

Ca regulă, la nivelul Curţii nu au fost identificate disfuncţii sau deficienţe în derularea 
actului de justiţie, dificultăţile inerente prestării serviciului justiţiei fiind depăşite prin 
colaborarea tuturor celor implicaţi în managementul instanţei. 

La nivelul conducerii administrative s-a manifestat un dialog şi o preocupare 
permanentă, menită să asigure dobândirea competenţelor profesionale în strânsă 
interdependenţă cu interesul instanţei. 
          În activitatea de judecată, magistraţii au respectat întotdeauna garanţiile fundamentale de 
ordin procedural menite să asigure mecanismele corespunzătoare de punere în valoare a 
drepturilor substanţiale ale părţilor şi s-au preocupat de rezolvarea cauzelor într-un termen 
rezonabil. Au fost respectate, de asemenea, cu stricteţe dispoziţiile legale şi regulamentare 
privind repartizarea aleatorie a cauzelor, precum şi principiul continuităţii completului de 
judecată, astfel încât să nu existe niciun motiv de suspiciune cu privire la imparţialitatea 
judecătorilor. 
         Efortul comun în realizarea dezideratului unei justiţii efective şi egale pentru toţi s-a 
concretizat, deopotrivă, în preocuparea permanentă şi constantă a judecătorilor de a-şi 
îmbunătăţi pregătirea profesională şi implicit de a creşte calitatea actului de justiţie, prin 
asimilarea unei legislaţii în continuă schimbare şi prin cunoaşterea practicii şi doctrinei în 
materie, în mod special a jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii 
Constituţionale, a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii Europene a Drepturilor 
Omului. Judecătorii au participat în mod activ la întâlnirile de unificare a practicii judiciare, 
precum şi la dezbaterile lunare pe teme profesionale, respectiv la programele de formare 
profesională continuă organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, şi de alte instituţiile de 
învăţământ superior din ţară sau din străinătate, apreciind că o astfel de activitate constituie o 
condiţie esenţial necesară pentru unificarea practicii şi interpretarea unitară a legii. 
          În acelaşi sens, magistraţii au urmărit respectarea standardelor de conduită stabilite de 
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, atât în activitatea profesională, cât şi în afara 
profesiei şi nu au săvârşit acte sau fapte care să le compromită demnitatea în funcţie şi 
societate. 
          Prin măsurile luate cu privire la organizarea activităţii s-a asigurat o repartizare 
echilibrată şi echitabilă a sarcinilor de serviciu, atât pentru judecători, cât şi pentru grefieri, 
fiind urmărit în permanenţă evoluţia volumului de activitate şi modul în care acesta afectează 
calitatea actului de justiţie.  
          De asemenea, s-a urmărit asigurarea unui climat optim de muncă la nivelul secţiei, aspect 
realizat prin stabilitatea completurilor de judecată şi a grefierilor alocaţi acestor completuri, dar 
şi prin acordarea unei atenţii sporite compatibilităţii dintre judecători sau dintre judecători şi 
grefieri, din punct de vedere al personalităţii fiecăruia. Planificarea şedinţelor de judecată s-a 
făcut ţinându-se seama în primul rând de timpul material necesar studierii/pregătirii şedinţei şi 
efectuării lucrărilor ulterioare, dar şi de nevoia de asigurare a timpului necesar redactării 
hotărârilor judecătoreşti şi perfecţionării personalului. 
 Şi în acest an s-a menţinut nivelul de transparenţă a instanţei, cu consecinţe implicite 
pozitive asupra încrederii în actul de justiţie, în referire la  activitatea de repartiţie aleatorie a 
cauzelor. 
 Totodată, a continuat dialogul profesional cu instanţele din circumscripţia Curţii de 
Apel Constanţa  precum şi o creştere a eficienţei mecanismelor de unificare a practicii prin 
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colaborarea cu aceste instanţe şi prin realizarea activităţilor în acest domeniu cu activităţile de 
formare profesională care au generat dezbateri utile. 
 Practica judiciară neunitară constituie o vulnerabilitate în sistemul judiciar, astfel încât 
s-a acordat o atenţie mai mare acestor probleme, având ca rezultat mai multe sesizări ale 
Colegiului de Conducere, inclusiv formularea unor recursuri în interesul legii de către Curtea de 
Apel  Constanţa şi a unor sesizări ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unor 
hotărâri prealabile în vederea dezlegării unor chestiuni de drept. 
 În continuare, o vulnerabilitate rămâne numărul suficient, dar nu optim al judecătorilor 
şi grefierilor din cadrul Curţii pentru a se putea asigura un volum optim de activitate în acord cu 
standardele stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii. 
 Păstrarea resurselor umane doar la un nivel suficient pentru desfăşurarea activităţii 
generează vulnerabilitate faţă de creşteri temporare, dar majore ale volumului de activitate, 
precum şi faţă de situaţii în care intervine eliberarea din funcţie a unui judecător sau grefier sau 
în cazuri de absenţă temporară, dar pentru o perioadă semnificativă de timp din activitate în 
special din motive medicale.  

Totuşi, în astfel de situaţii, au fost adoptate măsuri rapide astfel încât consecinţele 
generate de situaţiile respective, în special creşterea volumului de activitate al judecătorilor şi 
grefierilor aflaţi în activitate şi apariţia unor dezechilibre din acest punct de vedere, au fost 
minimizate. 

Totodată, a avut loc o îmbunătăţire a activităţii de formare profesională atât în privinţa 
judecătorilor, cât şi a grefierilor, determinată nu numai de creşterea numărului de acţiuni de 
formare derulate de Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala naţională de Grefieri la nivel 
centralizat şi, în special, descentralizat, dar şi creşterea numărului de acţiuni de formare 
organizate de Curtea de Apel  Constanţa. 
           Întreaga activitate desfăşurată în anul 2016 de personalul Curţii de Apel Constanţa se 
circumscrie scopului justiţiei, acela de apărare şi realizare a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse 
judecăţii, fiind în deplin acord cu principiile fundamentale privind liberul acces la justiţie şi 
dreptul oricărei persoane la un proces echitabil, principii consacrate de art. 21 din Constituţia 
României, de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de noul cod de procedură 
civilă, dar şi prin art.10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi art. 14 pct. 1 din 
Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice. 
 În consecinţă, în anul 2016, colectivul de judecători şi grefieri ai Curţii de Apel 
Constanţa au reuşit, printr-un efort deosebit şi prin solidaritate, să realizeze o activitate 
deosebită, conform unor exigenţe înalte, depăşind în majoritate problemele ivite, existând 
premisele pentru ca în anul 2017 să se menţină creşterea calităţii activităţii instanţei. 
 

VI. ANEXE PRIVIND DATELE STATISTICE REFERITOARE LA 
ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE INSTANŢE PE ANUL 2016 

 
notă:  La întocmirea acestui Bilanţ au contribuit Preşedintele şi Vicepreşedintele instanţei, preşedinţii 
secţiilor instanţei*, grefierii şefi, grefierii statistician şi documentarist, precum şi compartimentele: 
Informatică, Resurse Umane, Economico - Financiar și Audit. 

* 
Preşedintele instanței – judecător Gabriel LEFTER 
Vicepreşedintele instanței - judecător Nicolae STANCIU 
Preşedinte Secţia I civilă – judecător  Răzvan ANGHEL 
Preşedinte Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal – judecător  Elena 

Carina GHEORMA 
Preşedinte Secţia Penală – judecător Dan Iulian NĂSTASE 


