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INTRODUCERE - PREZENTAREA GENERALĂ A INSTANłEI 
 
 

   
 

1. Curtea de Apel ConstanŃa este o instanŃă cu personalitate juridică, cu 
sediul în ConstanŃa, str. Traian nr. 35 C, cu activitate finanŃată de la bugetul 
statului si funcŃionează în baza Legii nr. 304/2004 şi in conformitate cu 
prevederile Regulamentului de ordine interioară. 

Curtea de Apel ConstanŃa are în raza sa teritorială judeŃele ConstanŃa şi 
Tulcea, unităŃi administrative în care se află litoralul, porturile şi şantierele 
maritime şi fluviale, Delta Dunării. 

Toate acestea reprezintă elemente distinctive faŃă de alte judeŃe din Ńară şi 
influenŃează volumul şi complexitatea cauzelor, precum şi specificul unora dintre 
ele. 

De la 1 septembrie 2005, sediul instanŃei a fost mutat într-un nou imobil, 
situat in strada Traian nr. 35 C, investiŃie realizată pe un teren de 1800 mp in zona 
centrală a oraşului. 

Clădirea, parter + 4 etaje, are o suprafaŃă construită desfăşurată de 4900 mp 
şi asigură funcŃionarea instanŃei la parametrii acceptabili, la etajele 3 şi 4. Etajele 
1 şi 2 sunt ocupate de secŃiile penală şi civilă ale Tribunalului ConstanŃa. 

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

2. In raza CurŃii de Apel ConstanŃa se află 9 instanŃe, din care 5 in judeŃul 
ConstanŃa şi 4 in judeŃul Tulcea. 

 
2.1. Tribunalul ConstanŃa 
Imobilul situat în strada Traian nr. 31, care a intrat în patrimoniul 

Ministerului JustiŃiei in 1922 prin act de vanzare-cumpărare şi este folosit pentru 
desfăşurarea activităŃilor de către secŃia comercială şi de contencios administrativ, 
secŃia maritim-fluvială, Departamentul economico-financiar şi Serviciul de 
reintegrare socială şi supraveghere. 

Ulterior, clădirea si-a schimbat destinaŃia, iar incepând cu 1987 o regăsim 
ca sediu de instanŃă. 

In cadrul Tribunalului ConstanŃa funcŃionează 5 secŃii: 
- secŃia civilă, secŃia penală, secŃia comercială (devenită de la 1 octombrie 

2011 SecŃia a II-a civilă), secŃia de contencios administrativ şi fiscal, precum şi 
secŃia maritimă şi fluvială. 

Fiecare secŃie are în componenŃă un număr de judecători şi personal 
auxiliar de specialitate, repartizat pe compartimente auxiliare ale secŃiilor: grefă, 
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arhivă şi registratură, potrivit necesităŃilor impuse de funcŃionarea secŃiei 
respective. 

In cadrul Tribunalului ConstanŃa funcŃionează şi patru arhive curente. 
 
2.1.1. Judecătoria ConstanŃa 
In luna aprilie 2007, sediul Judecătoriei ConstanŃa a fost mutat în imobilul 

din strada Traian 33, după finalizarea lucrărilor de reparaŃii. 
Acest imobil se află pe lista monumentelor istorice, fiind edificat în 

perioada 1903-1906, păstrând in permanenŃă destinaŃia de sediu al instanŃei. 
Clădirea se află in administrarea Ministerul JustiŃiei de la data edificării, 

potrivit destinaŃiei date de la inceput de comunitatea locală. 
Pentru a deveni funcŃional, ca sediu de instanŃă, au fost efectuate lucrări  

capitale de amploare pentru consolidarea clădirii, recompartimentarea birourilor, 
extinderea spaŃiilor arhivelor vechi, reamenajarea mansardei şi dotarea cu 
instalaŃii de climatizare, precum şi refacerea cablării termice şi electrice. 

Au fost astfel asigurate condiŃii normale şi moderne pentru funcŃionarea 
sediului celei mai mari instanŃe din raza curŃii de apel, atât ca volum de activitate, 
cât şi ca număr de personal. 

 
2.1.2. Judecătoria Mangalia 
InstanŃa a fost reînfiinŃată 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 ConstanŃa prin 

hotărârea Consiliului local Mangalia şi a fost supusă unor lucrări de reparaŃii 
capitale şi amenajări, care au fost recepŃionate in luna decembrie 1995. 

Cele două instituŃii şi-au început activitatea în noul sediu de la 1 februarie 
1996. 

 
2.1.3. Judecătoria Medgidia 
Imobilul din strada IndependenŃei nr. 2 a fost transmis în administrarea 

Ministerul JustiŃiei prin decizia 327/1986 a fostului Comitet Executiv al 
Consiliului Popular al judeŃului ConstanŃa. 

Clădirea a fost edificată între anii 1963-1964 şi până în prezent nu a suferit 
o intervenŃie de natura reparaŃiilor capitale, ci numai lucrări de reparaŃii curente şi 
de intreŃinere. 

In cursul anului 2010, s-au început lucrările de investiŃii şi reparaŃii capitale 
ale sediului instanŃei, concomitent cu desfăşurarea activităŃii acesteia. 

RecepŃia lucării a avut loc în anul 2012, când activitatea s-a reluat începând 
cu semestrul al doilea. 
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Trebuie precizat că noul sediu oferă condiŃii deosebite atât pentru 
judecători, personalul auxiliar, avocaŃi, cât şi pentru ceilalŃi participanŃi la 
procese. 

 
2.1.4. Judecătoria Hârşova 
Clădirea este situată în strada ConstanŃei nr. 6 şi a fost cumpărată de 

Ministerul JustiŃiei la 19 august 1998 la licitaŃie publică. 
După cumpărare, şi această clădire a fost supusă unor reparaŃii capitale şi 

amenajări, iar recepŃia lucrării a avut loc in luna martie 2002. 
Clădirea este amplasată pe o suprafaŃă de teren de 1199 mp, din care 

construcŃia are o suprafaŃă de 242,44 mp. 
SpaŃiile beneficiază de dotări moderne, iar activitatea instanŃei a început la 

data de 15 aprilie 2002, prin reorganizarea competenŃei teritoriale a Judecătoriei 
Medgidia. 

 
 2.2. Tribunalul Tulcea  
  2.2.1. Judecătoria Tulcea 

Ambele instanŃe îşi desfăşoară activitatea în zona centrală a oraşului, str. 
Păcii nr. 83, dar locaŃia a devenit improprie exigenŃelor minime actuale. 

Clădirea, aflată in administrarea Ministerului JustiŃiei, are o vechime de 50 
de ani, iar şedinŃele de judecată ale celor două instanŃe se desfăşoară in condiŃii 
improprii, de multe ori acestea terminându-se la ore târzii. 

Datorită creşterii numărului de personal, o parte din holul de la etaj a fost 
amenajat ca birouri pentru personalul auxiliar, neavând aerisire şi lumină naturală. 

O parte a compartimentelor instanŃei, respectiv financiar-contabil şi 
administrativ, biroul de expertize judiciare şi biroul de informare şi relaŃii publice 
functionează într-o altă clădire, proprietate privată (165 mp), ce se află situată în 
apropierea clădirii principale. 

De asemenea, a mai fost închiriat un spaŃiu în suprafaŃă de 44 mp, situată în 
Tulcea, str. Victoriei nr. 76 unde îşi desfăşoară activitatea Serviciul de probaŃiune. 
 După ce, în anul 2008, s-a finalizat proiectul tehnic pentru noul sediu in 
care vor funcŃiona Tribunalul şi Judecătoria Tulcea, s-a obŃinut autorizaŃia de 
demolare pentru construcŃiile existente şi autorizaŃia de construire, cu avizele 
prealabile necesare; la sfârşitul anului 2009, s-a desfăşurat licitaŃia pentru 
atribuirea lucrărilor de execuŃie, iar în anul 2010, s-a finalizat licitaŃia şi s-a 
atribuit contractul de execuŃie lucrări firmei câştigătoare. 
 La data de 2 august 2010, Ministerul JustiŃiei a emis Ordinul de începere a 
lucrărilor, ce se află în plină desfăşurare şi care urmează a fi finalizate în cursul 
anului 2013. 
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2.2.2. Judecătoria Babadag 
Sediul instanŃei a fost dat în folosinŃă în decembrie 1999, constituind una 

din investiŃiile moderne aflate în raza de competenŃă a CurŃii de Apel ConstanŃa. 
Clădirea este edificată pe un teren dat in concesiune de către autoritatea 

publică locală, având create condiŃiile pentru a raspunde exigenŃelor 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 instanŃa 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 
SănătăŃii în anul 1993. 

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

In aceste condiŃii, populaŃia arondată Judecatoriei Măcin a crescut la 
aproximativ 65282 locuitori (5654 locuitori ai oraşului Isaccea + 1628 locuitori ai 
comunei Hamcearca), ceea ce duce la un procent de aprox. 40,10% din populaŃia 
judeŃului Tulcea pe care îl deŃine Judecătoria Măcin. 
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I. STAREA INSTANłEI ÎN ANUL 2012 
  

SECłIUNEA 1. ACTIVITATEA INSTANłEI – ASPECTE 
CANTITATIVE 

 
 

1.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE ŞI OPERATIVITATEA 
SOLUłIONĂRII CAUZELOR 

 
 

1.1.1.a. Volumul total de activitate la instanŃele din circumscripŃie 
 

 I. La începutul anului 2012 la instanŃele din circumscripŃia CurŃii de Apel 
ConstanŃa erau în stoc 39849 dosare, cu 9643 mai puŃine decât în 2011, scăderea 
procentuală reprezentând 19,48% faŃă de 2011. 

Numărul cauzelor intrate a înregistrat o scădere de la 108527 în 2011 la 
107643 în 2012, cu doar 884 mai puŃine dosare decât în anul precedent, 
procentual reprezentând o scădere de 0,81%. 

Trebuie menŃionat faptul că urmare aplicării Hotărârilor Plenului CSM 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 (abŃineri, recuzări, reexaminări, ajutor public, 
îndreptare eroare, lămurire dispozitiv, investire cu formulă executorie etc).
 Numărul total al dosarelor aflate pe rol în anul 2012 a reprezentat 
147492 dosare, astfel că faŃă de stocul de 158019 cauze în anul 2011, a rezultat o 
scădere de 10527 dosare, procentual scăderea reprezentând 6,66%. 
 Se constată o scădere a numărului cauzelor soluŃionate, respectiv de la 
118170 dosare în anul 2011 la 107152 în anul 2012, instanŃele din circumscripŃia 
CurŃii soluŃionând cu 11018 mai puŃine dosare decât în anul precedent, ceea ce 
reprezintă o scădere procentuală de 9,32%. 
 La sfârşitul anului 2012 se aflau nesoluŃionate 40340 dosare, faŃă de 
39849 la finele anului 2011, cu 491 mai multe decât în 2011, din care 8937 
erau în faza de suspendare, cu 418 mai puŃine dosare decât în 2011, reprezentând 
o scădere procentuală de 4,46%. 
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I. Volumul total al instanŃelor din circumscripŃia CurŃii de Apel: 
 

 
Anul Stoc 

ante-
rior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total Solu-
Ńionate 

Sus- 
pen- 
date 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 
 

FaŃă de 
total (fără susp) 

% 
2010 43865 123244 167109 117617 11030 49492 75,35% 
2011 49492 108527 158019 118170 9355 39849 79,48% 
2012 39849 107643 147492 107152 8937 40340 77,33% 

Creştere sau 
scădere 2012 
faŃă de 2011 

-9643 
-19,48% 

-884 
-0,81% 

-10527 
-6,66% 

-11018 
-9,32% 

-418 
-4,46% 

+491 
+1,23% 

-2,15% 
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II. Volumul total de activitate la nivelul tribunalelor 
Tribunalele din circumscripŃia CurŃii de Apel ConstanŃa au soluŃionat în 

anul 2012, 34103 de dosare, cu 1964 mai puŃine dosare decât în 2011, scăderea 
procentuală fiind de 5,44%. 

Volumul total de soluŃionat în 2012 a fost de 50206 de dosare (14879 
preluate din 2011 şi 35327 cauze noi), cu 740 mai puŃine decât în 2011, 
reprezentând o scădere procentuală de 1,45% faŃă de anul anterior. 

Stocul de dosare nesoluŃionate la 31.12.2012 este de 16103, cu 1224 mai 
multe dosare decât în 2011, creştere procentuală fiind de 8,22%. 

Numărul dosarelor suspendate la 31.12.2012 este de 3367 dosare, cu 422 
mai puŃine dosare decât la 31.12.2011 când în stoc se găseau 3789 dosare. 
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Volum total de activitate al tribunalelor şi operativitatea rezolvării cauzelor 
Anul Stoc 

ante-
rior 

Intrate 
in 

cursul 
anului 

Total Solu-
Ńionate 

Sus- 
pen- 
date 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 
 

FaŃă de 
total (fără susp.) 

% 
2010 12128 36320 48448 29649 4359 18799 67,24% 
2011 18799 32147 50946 36067 3789 14879 76,48% 
2012 14879 35327 50206 34103 3367 16103 72,80% 

Creştere 
sau scădere 
2012  faŃă 
de 2011 

-3920 
-20,85% 

+31,80 
+9,89% 

-740 
-1,45% 

-1964 
-5,44% 

-422 
-11,13% 

+1224 
+8,22% 

-3,68% 
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III. Volumul total de activitate la nivelul judecătoriilor 
Numărul total al dosarelor soluŃionate de judecătoriile din circumscripŃia 

CurŃii de Apel în anul 2012 a fost de 63109 dosare, cu 10535 mai puŃine 
soluŃionate, scăderea procentuală fiind de 14,30%. 

Volumul total de dosare a fost în 2012 de 85003 dosare (21949 dosare 
preluate din 2011 şi 63054 dosare noi), cu 10590 mai puŃine dosare decât în 
2011, reprezentând o scădere procentuală de 11,07% faŃă de anul anterior. 

Stocul de dosare la final de an este 21894 dosare, în scădere faŃă de anul 
2011 cu doar 55 dosare, scăderea procentuală faŃă de 2011 fiind de 0,25%. 

Numărul dosarelor suspendate la 31.12.2012 a fost de 5146, cu 101 mai 
multe decât la finele anului 2011, creşterea procentuală fiind de 2,00%. 
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Volum total de activitate al judecătoriilor şi operativitatea rezolvării 
cauzelor 

 

Anul Stoc 
ante- 
rior 

Intrate 
in 

cursul 
anului 

Total Solu- 
Ńio- 
nate 

Sus- 
pen- 
date 

Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitatea 
 

FaŃă de 
total (fără susp) 

% 
2010 29751 79698 109449 80591 6094 28858 77,97% 
2011 28858 66735 95593 73644 5045 21949 81,33% 
2012 21949 63054 85003 63109 5146 21894 79,02% 

Creştere 
sau scădere 
2012  faŃă 
de 2011 

-6909 
-23,94% 

-3681 
-5,51% 

-10590 
-11,07% 

-10535 
-14,30% 

+101 
+2,00 

-55 
-0,25% 

-2,31% 
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1.1.1. b. Volumul total de activitate la Curtea de Apel ConstanŃa 
 

 Facem precizarea că, potrivit Hotărârii nr. 46/2011, plenul CSM a aprobat 
pentru curŃile de apel calendarul trecerii la colectarea datelor statistice exclusiv 
prin modulul statistic ECRIS începând cu 1 ianuarie 2012. 
 In acest modul, dosarele pronunŃate sunt considerate soluŃionate la data 
redactării de către judecător, şi nu la data pronunŃării. 

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 
nesoluŃionate (a se vedea Anexa nr. 20). 

Pentru a se realiza o comparaŃie a volumului de activitate cu anii 
precedenŃi, datele statistice au fost preluate tot din registrele statistice, dosarele 
pronunŃate fiind considerate soluŃionate la data pronunŃării.  

Curtea de Apel ConstanŃa şi-a început activitatea în 2012 cu un stoc total de 
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dosare de 3021 dosare faŃă de 1835 la începutul anului 2011, cu 1186 dosare mai 
multe decât în 2011. 
 Numărul dosarelor înregistrate în 2012 a fost de 9262 comparativ cu 2011 când s-
au înregistrat  9645 dosare, cu 383 mai puŃine decât în 2011. 

Din totalul de soluŃionat de 12283 dosare s-au soluŃionat în 2012, 9940dosare 
comparativ cu anul 2011, când s-au soluŃionat 8459, cu 1481 mai multe decât în 2011. 
 Numărul dosarelor nesoluŃionate la sfârşitul anului 2012 este de 2343 dosare din 
care 424 suspendate, comparativ cu 2011, când erau 3021 dosare din care 521 
suspendate, cu 97mai puŃine decât în 2011. 

Sintetizând cele de mai sus, vom prezenta tendinŃele activităŃii judiciare prin 
prisma indicatorilor statistici înregistraŃi la Curtea de Apel. 
Anul Stoc 

anterior 
Intrate Total de 

soluŃionat 
SoluŃionate Suspen

date 
Stoc final Operativitate 

2010 1986 7226 9212 7377 577 1835 85,43% 
2011 1835 9645 11480 8459 521 3021 77,18% 
2012 3021 9262 12283 9940 424 2343 83,81 

Creştere sau 
descreştere 
2012 faŃă de 

2011  

+1186 
+64,63% 

-383 
-3,97% 

+803 
+6,99% 

+1481 
+17,50% 

-97 
-18,61% 

-678 
-22,44% 

+6,63% 

 

 
1. Creşterea numărului total al cauzelor pe rol (stoc anterior + dosare intrate) în 
anul 2012– 12283 dosare cu un procent de 6,99% mai mare faŃă de anul 2011 
când s-a înregistrat un volum total de dosare de 11480. 
 

Volum total de dosare Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 11480 12283 +6,99% 
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2. Scăderea numărului cauzelor noi cu care a fost investită instanŃa în anul 

2012 – 9262 cu un procent mai mic faŃă de anul 2011 de 3,97% când s-au 
înregistrat 9645. 
 

Dosare intrate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 9645 9262 -3,97% 
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3. Creşterea stocului iniŃial de la începutul anului 2012 – 3021 cu un procent de 
64,63% mai mare faŃă de stocul de 1835 de dosare de la începutul anului 2011. 
 

Stoc iniŃial la 1.01.2010 Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 1835 3021 +64,63% 
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4. Creşterea numărului de cauze soluŃionate cu un procent de 17,50% faŃă de 
anul 2011, respectiv la 9940 în 2012 faŃă de 8459 în 2011. 
 

Cauze soluŃionate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 8459 9940 +17,50% 
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5. Scăderea  stocului final de dosare cu un procent de 22,44% faŃă de anul 2011, 
respectiv 2343 la sfârşitul anului 2012 faŃă de stocul final de 3021 în 2011. 
Raportat la volumul cauzelor pe rol proporŃia stocului de dosare de la 31.12.2012 
este de 19,07% faŃă de 26,31% în 2011. 
 

Stoc final Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 3021 2343 -22,44% 
 

Stoc final dosare

30212343Total

2012

2011

 
 
6. Scăderea numărului dosarelor aflate în faza de suspendare la 31.12.2012, 
respectiv de la 521 dosare în 2011 la 424 în 2012, cu un procent de 18,61% mai 
mic faŃă de 2011. 
 

Dosare suspendate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 521 424 -18,61% 
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EvoluŃia volumului de activitate la Curtea de Apel ConstanŃa 
 în perioada 2010 – 2012 

 
Anul Total cauze 

pe rol 
Dosare 
intrate 

SoluŃionate Stoc final 

2010 9212 7226 7377 1835 
2011 11480 9645 8459 3021 
2012 12283 9262 9940 2343 
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1.1.2. Volumul de activitate pe secŃii specializate la Curtea de 
Apel ConstanŃa 

 
 
 

SECłIA PENALĂ ŞI  PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI  
ŞI DE FAMILIE 

 
 

La Curtea de apel ConstanŃa, secŃia penală şi pentru cauze cu minori şi de 
familie şi-a început activitatea în 2012 cu un  stoc total de 244 dosare faŃă de 2011 
când stocul anterior era de 144 la care s-au adăugat 1818 de cauze nou 
înregistrate, faŃă de 1833 în 2011 stocul total de soluŃionat fiind de 2062 de cauze 
faŃă de 1977 în 2011. Dintre acestea, s-au soluŃionat în cursul anului 2012, 1887 
de cauze (91,51% din totalul de soluŃionat) faŃă de 1733 în 2011, cu 154 de dosare 
mai multe decât în 2011, rezultând un stoc la sfârşitul anului de 175 de cauze, din 
care 1 dosar suspendat, faŃă de 244 în 2011 cu 69 mai puŃine dosare decât în 2011. 

 
Anul Stoc 

iniŃial 
Intrate Total de 

soluŃionat 
SoluŃion

ate 
Suspenda

te 
Stoc 
final 

Operativitate 

2010 170 1336 1506 1362 5 144 90,73% 
2011 144 1833 1977 1733 1 244 87,70% 
2012 244 1818 2062 1887 1 175 91,55% 

tendinŃ
e 

+100 
+69,44% 

-15 
-0,81% 

+85 
+4,29% 

+154 
+8,88% 

0 -69 
-28,27% 

+3,85% 
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2010 
TOTAL 

 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 

Fond 31 97 128 115 1 13 90,55% 
Apel 46 162 208 171 2 37 83,00% 

Recurs 93 1077 1170 1076 2 94 92,12% 
Total 170 1336 1506 1362 5 144 90,73% 
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2011 

TOTAL 
 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 

Fond 13 127 140 123 1 17 88,48% 
Apel 37 187 224 182 - 42 81,25% 

Recurs 94 1519 1613 1428 - 185 88,53% 
Total 144 1833 1977 1733 1 244 87,70% 
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2012 
TOTAL 

 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 

Fond 17 163 180 160 1 20 89,38% 
Apel 42 208 250 197 - 53 78,80% 

Recurs 185 1447 1632 1530 - 102 93,75% 
Total 244 1818 2062 1887 1 175 91,55% 
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Sintetizând datele statistice de mai sus, indicatorii statistici înregistraŃi la secŃia 

penală a CurŃii de Apel ConstanŃa reflectă activitatea judiciară desfăşurată pe parcursul 
anului 2012, după cum urmează: 

 
1. Creşterea numărului cauzelor aflate pe rol (stoc anterior+intrate) – 2062, cu 
un procent de 4,29% mai mare faŃă de anul 2011, când s-a înregistrat un volum 
total de dosare de 1977. 
 

Volum total de dosare Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 1977 2062 +4,29% 
 
2. Scăderea numărului de dosare intrate în cursul anului 2012 de la 1818 la 
1833, cu un procent de 0,81% mai mic faŃă de anul 2011. 
 

Dosare intrate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 1833 1818 -0,81%% 

 
3. Creşterea numărului dosarelor soluŃionate cu un procent de 8,88% faŃă de 
anul 2011, respectiv la 1887 în 2012 faŃă de 1733 în 2011. 
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Dosare soluŃionate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 1733 1887 +8,88% 
 
4. Scăderea stocului final de dosare – 175 în 2012 faŃă de 244 în 2011, scăderea 
procentuală fiind de 28,27%, proporŃia stocului de dosare  rămas spre soluŃionare 
fiind de 8,48% în 2012 faŃă de 12,34% în 2011. 

Stoc final Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 244 175 -28,27% 

 
5. menŃinerea numărului dosarelor suspendate la 1 dosar la sfârşitul anului 2012 

Dosare suspendate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 1 1 0 

 
SECłIA I CIVILĂ 

 
SecŃia I civilă şi-a început activitatea în 2012 cu un stoc total de 1124 dosare la 

care s-au adăugat 2393 de cauze nou înregistrate, (cu 572 mai puŃine dosare intrate decât 
în 2011) stocul total de soluŃionat fiind de 3517 dosare. Din totalul cauzelor rămase de 
soluŃionat, s-au soluŃionat în cursul anului – 2688 cauze, (76,42% din totalul de 
soluŃionat), cu 65 mai multe decât în 2011  rezultând un stoc la sfârşitul anului de 829 
de cauze, din care 177 se aflau în faza de suspendare (21,35% din totalul stocului la 
sfârşit de perioadă). În 2011, stocul a fost de 1124 dosare, din care 257 suspendate. 

 
Anul Stoc 

iniŃial 
Intrate Total de 

soluŃionat 
SoluŃio 

nate 
Suspenda

te 
Stoc 
final 

Operativitate 

2010 792 2130 2922 2140 228 782 79,43% 
2011 782 2965 3747 2623 257 1124 75,15% 
2012 1124 2393 3517 2688 177 829 80,47% 

tendinŃe +342 
+43,73% 

-572 
-19,29% 

-230 
-6,13% 

+65 
+2,47% 

-80 
-31,12% 

-295 
-26,24% 

+5,32% 
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2010 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2012 

Operativitatea 
faŃă de total 
de soluŃionat 
(fără susp) 

Fond 3 20 23 20 2 1 3 95,23% 
Apel  196 482 678 305 77 296 373 50,74% 

Recurs 593 1628 2221 1815 149 257 406 87,59% 
Total 792 2130 2922 2140 228 554 782 79,43% 
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2011 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2012 

Operativitatea 
faŃă de total de 
soluŃionat (fără 

susp) 
Fond 3 36 39 38 - 1 1 97,43% 

Apel  373 193 566 462 45 59 104 88,67% 

Recurs 406 2736 3142 2123 212 807 1019 72,45% 

Total 782 2965 3747 2623 257 867 1124 75,15% 
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2012 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2012 

Operativitatea 
faŃă de total de 
soluŃionat (fără 

susp) 
Fond 1 22 23 19 - 4 4 82,60% 

Apel  104 131 235 137 34 64 98 68,15% 

Recurs 1019 2240 3259 2532 143 584 727 81,25% 

Total 1124 2393 3517 2688 177 652 829 80,47% 
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Sintetizând datele statistice de mai sus, indicatorii statistici înregistraŃi la secŃia I 
civilă a CurŃii de Apel ConstanŃa reflectă activitatea judiciară desfăşurată pe 
parcursul anului 2012, după cum urmează: 

1. scăderea numărului cauzelor aflate pe rolul instanŃei (stoc 
anterior+intrate) – 3517, cu un procent de 6,13% mai mic faŃă de anul 2011 
când s-a înregistrat un volum total de dosare de 3747. 

 
Volum total de dosare Curtea de Apel 

ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 
Total 3747 3517 -6,13% 

 
2. scăderea numărului de cauze intrate – 2393 în 2012, faŃă de 2965 în 2011, 

reprezentând o scădere procentuală de 19,29% faŃă de anul anterior. 
 

Dosare noi Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 2965 2393 -19,29% 

 
3. creşterea numărului cauzelor soluŃionate cu un procent de 2,47% faŃă de 

anul 2011, respectiv de la 2623 în 2011 la 2688 în 2012. 
Cauze soluŃionate Curtea de Apel 

ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 
Total 2623 2688 +2,47% 
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4. scăderea stocului de dosare cu un procent de 26,24%, respectiv de la 1124 
în 2011 la 829 în 2012, proporŃia stocului de dosare rămas spre soluŃionare 
din totalul de soluŃionat fiind de 23,57% în 2012 faŃă de 29,99% în 2011, 
reprezentând o scădere procentuală de 6,42%. 

 
Stoc final Curtea de Apel 

ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 
Total 1124 829 -26,24% 

 
5. scăderea  numărului cauzelor suspendate de la 257 dosare în 2011 la 177 

de dosare în 2012, ceea ce reprezintă o scădere procentuală cu 31,12%. 
 

Suspendate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 257 177 -31,12% 

 
 
 

SECłIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL  

 

Pe rolul SecŃiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, volumul 
total al cauzelor de soluŃionat a fost de 6704, cu 948 mai multe dosare faŃă de 
2011. Din totalul cauzelor de soluŃionat, 1653 dosare reprezintă dosarele 
nesoluŃionate aflate în stoc la începutul anului, şi 5051 cauze - înregistrate în 
cursul anului. Din totalul de 6704 de cauze aflate spre soluŃionare pe rolul secŃiei 
au fost soluŃionate un număr de 5365 (80,02% din totalul de soluŃionat) cu 1262 
dosare mai multe decât în 2011. La sfârşitul anului 2012, secŃia înregistrează un 
stoc de dosare nesoluŃionate de 1339, din care in 246 judecata a fost suspendată 
(18,37% din totalul stocului la sfârşitul anului), cu 314 mai puŃine dosare în stoc 
decât în 2011, în acest din urmă an, secŃia înregistrând un stoc de 1653 dosare din 
care 263 suspendate, cu 17 dosare suspendate mai puŃine decât în 2011. 

 
Anul Stoc 

iniŃial 
Intrate Total de 

soluŃionat 
SoluŃion

ate 
Suspenda

te 
Stoc 
final 

Operativitate 

2010 1024 3760 4784 3875 344 909 87,27% 
2011 909 4847 5756 4103 263 1653 74,69% 
2012 1653 5051 6704 5365 246 1339 83,07% 

tendinŃe +744 
+81,84% 

+204 
+4,20% 

+948 
+16,46% 

+1262 
+30,75% 

-17 
-6,46% 

-314 
18,99% 

8,38% 
 

 



 23

1024

3760

4784

3875

344

909

909

4847

5756

4103

263

1653

1653

5051

6704

5365

246

1339

Stoc initial

Intrate

Total de solutionat

Solutionate

Suspendate

Stoc final

2012

2011

2010

 
 
 

2010 
 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2010 

Operativitatea 
faŃă de total 
de soluŃionat 
(fără susp) 

Fond 215 525 740 540 98 102 200 84,11% 
Apel  93 198 291 194 50 47 97 80,49% 

Recurs 716 3037 3753 3141 196 416 612 88,30% 
Total 1024 3760 4784 3875 344 565 909 87,27% 
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2011 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2011 

Operativitatea 
faŃă de total de 
soluŃionat (fără 

susp) 
Fond 200 578 778 517 72 189 261 73,22% 
Apel  97 180 277 178 41 58 99 75,42% 

Recurs 612 4089 4701 3408 150 1143 1293 74,88% 
Total 909 4847 5756 4103 263 1390 1653 74,69% 
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2012 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2012 

Operativitatea 
faŃă de total de 
soluŃionat (fără 

susp) 
Fond 261 543 804 637 49 118 167 84,37% 
Apel  99 175 274 188 30 56 86 77,04% 

Recurs 1293 4333 5626 4540 167 919 1086 83,16% 
Total 1653 5051 6704 5365 246 1093 1339 83,07% 
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Sintetizând datele statistice de mai sus, indicatorii statistici înregistraŃi la 
secŃia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ a CurŃii 
de Apel ConstanŃa reflectă activitatea judiciară desfăşurată pe parcursul anului 
2012, după cum urmează: 

 
1. creşterea volumul total de cauze (stoc+intrate) – 6704, cu un procent de 

16,46% mai mare faŃă de anul 2011 când volumul total de cauze era de 
5756. 

 
Volum total de activitate Curtea de Apel 

ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 
Total 5756 6704 +16,46% 

 
2. creşterea numărului de cauze intrate cu care a fost investită instanŃa – 

5051, cu un procent de 4,20% mai mare faŃă de 2011 când numărul 
cauzelor noi era de 4847. 

 
Cauze intrate Curtea de Apel 

ConstanŃa 2010 2011 tendinŃe 
Total 3760 4847 +28,90% 

 
3. creşterea cauzelor soluŃionate – 5365 în comparaŃie cu anul 2011 când s-

au soluŃionat 4103 ceea ce reprezintă o creştere procentuală de 30,75%. 
 

Cauze soluŃionate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 4103 5365 +30,75% 
 
4. scăderea stocului final de dosare de la 1653 de dosare la sfârşitul anului 

2011 la 1339 dosare la finele anului 2012, scăderea procentuală fiind de 
18,99%. 

 
Stoc final Curtea de Apel 

ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 
Total 1653 1339 -18,99% 

 
5. scăderea numărului de suspendate de la 263 dosare în 2011, la 246 în 

2012, scăderea procentuală fiind de 6,46%. 
 

Suspendate Curtea de Apel 
ConstanŃa 2011 2012 tendinŃe 

Total 263 246 -6,46% 
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DINAMICA ACTIVITĂłII PE STADII JUDICIARE 
FOND PENAL 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 

2010 31 97 128 115 1 13 90,55% 
2011 13 127 140 123 1 17 88,48% 
2012 17 163 180 160 1 20 89,38% 

tendinŃe +4 
+30,76% 

+36 
+28,34% 

+40 
+28,57% 

+37 
+30,08% 

0 +3 
+17,64% 

+0,9% 
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APEL PENAL 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de 

an 

Operativitate 

2010 46 162 208 171 2 37 83,00% 
2011 37 187 224 182 - 42 81,25% 
2012 42 208 250 197 - 53 78,80% 

tendinŃe +5 
+13,51% 

+21 
+11,22% 

+26 
+11,60% 

+15 
8,24% 

- +11 
+26,19% 

-2,45% 
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RECURS PENAL 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
De 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de 

an 

Operativitate 

2010 93 1077 1170 1076 2 94 92,12% 
2011 94 1519 1613 1428 - 185 88,53% 
2012 185 1447 1632 1530 - 102 93,75% 

tendinŃe + 91 
+96,80% 

-72 
-4,73 

-19 
-1,17% 

+102 
+7,14% 

- +83 
+44,86% 

+5,22% 

FOND CIVIL 
 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 

2010 3 20 23 20 2 3 95,23% 
2011 3 36 39 38 0 1 97,43% 
2012 1 22 23 19 0 4 82,60% 

tendinŃe -2 
-66,66% 

-14 
-38,88% 

-16 
-41,02% 

-19 
-50% 

0 -3 
-300% 

-14,83% 
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APEL CIVIL 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de 

an 

Operativitate 

2010 196 482 678 305 77 373 50,74% 
2011 373 193 566 462 45 104 88,67% 
2012 104 131 235 137 34 98 68,15% 

tendinŃe -269 
-72,11% 

-62 
-32,12% 

-331 
-58,48% 

-325 
-70,34% 

-11 
-24,44% 

-6 
-51,76% 

-20,52% 

 

 
RECURS CIVIL 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de 

an 

Operativitate 

2010 593 1628 2221 1815 149 406 87,59% 
2011 406 2736 3142 2123 212 1019 72,45% 
2012 1019 2240 3259 2532 143 727 81,25% 

tendinŃe + 613 
+150,98% 

- 496 
-18,12% 

+117 
+ 3,72% 

+409 
+19,26 

-69 
-32,54% 

-292 
-28,65% 

+8,80% 
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FOND COMERCIAL ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de 

an 

Operativitate 

2010 215 525 740 540 98 200 84,11% 
2011 200 578 778 517 72 261 73,22% 
2012 261 543 804 637 49 167 84,37% 

tendinŃe +61 
+30,5% 

-35 
-6,05% 

+26 
+3,34% 

+120 
+23,21% 

-23 
-31,94% 

-94 
-36,01% 

+11,15% 

APEL COMERCIAL 
 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de 

an 

Operativitate 

2010 93 198 291 194 50 97 80,49% 
2011 97 180 277 178 41 99 75,42% 
2012 99 175 274 188 30 86 77,04% 

tendinŃe +2 
+2,06% 

-5 
-2,77% 

-3 
-1,08% 

+10 
+5,61% 

-11 
-26,82% 

-13 
-13,13% 

+1,62% 
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RECURS COMERCIAL ŞI CONTENCIOS AD-TIV 
 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit de 

an 

Operativitate 

2010 716 3037 3753 3141 196 612 88,30% 
2011 612 4089 4701 3408 150 1293 74,88% 
2012 1293 4333 5626 4540 167 1086 83,16% 

tendinŃe +681 
+111,27% 

+244 
+5,96% 

+925 
+19,67% 

+1132 
+33,21% 

+17 
+11,33% 

-207 
-16% 

+8,28% 

 
 

 

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

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

activitate a fost de 2062 de cauze, respectiv 244 de dosare preluate din 2011 şi 
1818 de cauze înregistrate în cursul anului 2012. Din totalul de 2062 de cauze 
aflate spre soluŃionare pe rolul secŃiei au fost soluŃionate 1887 de cauze. Stocul de 
dosare nesoluŃionate la 31.12.2012 este de 175 de cauze din care 1 dosar 
suspendat, cu 69 mai puŃine dosare decât la 31.12. 2011. 

Anul Stoc Intrate Volum 
total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc, din 
care: 

suspendate 

2010 170 1336 1506 1362 144 5 
2011 144 1833 1977 1733 244 1 
2012 244 1818 2062 1887 175 1 

 +100 
+69,44% 

-15 
-0,81% 

+85 
+4,29% 

+154 
8,88% 

-69 
-28,27% 
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EvoluŃia volumului de activitate 
1. creşterea volumului total de dosare cu 85 dosare, reprezentând un 

procent mai mare cu  4,29% faŃă de 2011. 
2. creşterea numărului cauzelor soluŃionate cu 154 de dosare, 

procentual creşterea fiind de 8,88% 
3. scăderea stocului final de dosare cu 69 de dosare procentual 

scăderea fiind de 28,27% faŃă de anul precedent. 
4. menŃinerea numărului dosarelor suspendate la 1 dosar la fel ca 

şi la sfârşitul anului 2011. 
 
În materia dreptului familiei, pe rolul secŃiei civile s-au aflat spre 

soluŃionare 184 de cauze faŃă de 158 în 2011. Din totalul de cauze aflate spre 
soluŃionare, s-au soluŃionat 153 faŃă de 121 în 2011, rezultând un stoc rămas de 
soluŃionat la sfârşitul anului 2012 de 31 de dosare, din care 5 dosare suspendate, 
faŃă de 1 dosar în 2011. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc, din 
care: 

suspendate 

2010 22 105 127 104 23 2 
2011 23 135 158 121 37 1 
2012 37 147 184 153 31 5 

 +14 
+60,86% 

+12 
+8,88% 

+26 
+16,45% 

+32 
+26,44% 

-6 
-16,21% 

+4 
+400% 

 
 
EvoluŃia volumului de activitate 
1. creşterea volumului total de dosare cu 26 de dosare, reprezentând 

o creştere procentuală de 16,45% faŃă de anul 2011. 
2. creşterea numărului cauzelor soluŃionate cu 32 dosare,creşterea 

procentuală fiind de 26,44% faŃă de anul anterior. 
3. scăderea stocului final cu 6 dosare, procentual scăderea 

reprezentând 16,21% faŃă de 2011. 
4. creşterea numărului de dosare suspendate cu 4 dosare, creşterea 

fiind de +4% faŃă de 2011. 
 
În materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale, secŃia şi-a început 

activitatea cu un număr de 2073 de cauze aflate spre soluŃionare, cu 178 mai 
multe cauze decât în 2011, din care s-au soluŃionat în cursul anului 1576, cu 300 
mai multe decât în 2011, rezultând un stoc de dosare la sfârşitul anului de 497 din 
care 68 suspendate, faŃă de 619 dosare la sfârşitul anului 2011. 
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Facem menŃiunea că operativitatea este mai scăzută în această materie faŃă 
de alte materii din civil întrucât dosarele intrate în perioada octombrie – 
decembrie 2012 au primit termen de judecată în prima parte a anului 2013. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc, din 
care: 

suspendate 

2010 293 1074 1367 1161 206 43 
2011 206 1689 1895 1276 619 98 
2012 619 1454 2073 1576 497 68 

 +413 
+200,48% 

-235 
-13,91% 

+178 
+9,39% 

+300 
+23,51% 

-122 
-19,70% 

-30 
-30,61% 

 
EvoluŃia volumului de activitate 
- creşterea volumului total de dosare cu un procent de 9,39% faŃă de 

volumul total din 2011. 
- creşterea numărului cauzelor soluŃionate cu un procent de 

23,51% faŃă de 2011. 
- scăderea stocului final de dosare cu 122 de dosare, reprezentând 

un procent mai mic cu 19,70% faŃă de stocul de la finele anului 
2011. 

- scăderea numărului de dosare suspendate de la 98 la 68, cu 30 
mai puŃine decât în 2011 reprezentând un procent mai mic cu 
30,61% faŃă de anul anterior. 

 
În materie civilă (fără dreptul familiei,conflicte de muncă şi asigurări 

sociale), numărul dosarelor de soluŃionat în cursul anului a fost de 1260, din care 
s-au soluŃionat 959 faŃă de 2011, când s-au soluŃionat 1226. Numărul cauzelor 
rămase de soluŃionat la sfârşitul anului 2012 este de 301, din care 104 suspendate, 
comparativ cu 2011, când stocul era de 468 dosare. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc, din 
care: 

suspendate 

2010 477 951 1428 875 553 183 
2011 553 1141 1694 1226 468 158 
2012 468 792 1260 959 301 104 

 -85 
-15,37% 

-349 
-30,58% 

-434 
-25,61% 

-267 
-21,77% 

-167 
-35,68% 

-54 
-34,17 

 
EvoluŃia volumului de activitate 
- scăderea volumului total de dosare cu 434 de dosare, scăderea 

procentuală fiind de 25,61% faŃă de 2011. 
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- scăderea numărului cauzelor soluŃionate cu 267 de dosare, adică 
cu un procent de 21,77% mai mic faŃă de numărul dosarelor 
soluŃionate din 2011. 

- scăderea stocului de dosare de la sfârşitul anului cu 167 de 
dosare, reprezentând o scădere procentuală faŃă de stocul din 2011 
de 35,68%. 

- scăderea numărului dosarelor suspendate cu 54 de dosare, 
procentual reprezentând o scădere de 34,17% faŃă de 2011. 

 
În total, SecŃia I civilă a soluŃionat un număr de 2688 de cauze din totalul 

de 3517 (cauze rămase în stoc la începutul anului 2012 şi nou înregistrate în 
cursul anului) faŃă de 2623 în 2011. Numărul total al dosarelor rămase de 
soluŃionat la 1.01.2013 este de 829 dosare, cu 295 cauze mai puŃine decât anul 
trecut, din care 177 se află în faza de suspendare. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc, din 
care: 

suspendate 

2010 792 2130 2922 2140 782 228 
2011 782 2965 3747 2623 1124 257 
2012 1124 2393 3517 2688 829 177 

 +342 
+43,73% 

-572 
-19,29% 

-230 
-6,13% 

+65 
+2,47% 

-295 
-26,24% 

-80 
-31,12% 

 
În materia litigiilor cu profesioniştii, totalul cauzelor de soluŃionat a fost 

de 2303 dosare, cu 349 mai puŃine dosare decât în 2011, respectiv  670 dosare 
preluate din 2011 la care s-au adăugat 1633 cauze intrate, cu 564 mai puŃine 
dosare intrate  decât în 2011, dintre acestea un număr de 1811 de cauze fiind 
soluŃionate, cu 171 mai puŃine decât în 2011. Rezultă un stoc final la sfârşitul 
anului 2012 de 492 cauze nesoluŃionate din care 119 suspendate faŃă de anul 2011 
când stocul a fost de 670 de cauze. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc, din 
care: 

suspendate 

2010 545 2348 2893 2438 455 134 
2011 455 2197 2652 1982 670 141 
2012 670 1633 2303 1811 492 119 

 +215 
+47,25% 

-564 
-25,67% 

-349 
-13,15% 

-171 
-8,62% 

-178 
-26,56% 

-22 
-15,60% 
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EvoluŃia volumului de activitate 
- scăderea volumului total de dosare cu 349 faŃă de 2011, 

reprezentând o scădere procentuală cu 13,15% faŃă de 2011. 
- scăderea numărului dosarelor soluŃionate cu 171 dosare, 

reprezentând un procent mai mic de 8,62% faŃă de anul anterior. 
- scăderea stocului cu 178 de dosare, reprezentând o scădere 

procentuală cu 26,56%. 
- scăderea numărului dosarelor suspendate cu 22 de dosare, 

reprezentând o scădere procentuală cu 15,60% faŃă de anul 2011. 
 
În materia contenciosului administrativ şi fiscal, stocul preluat din 2011 

era de 983 dosare, la care s-au adăugat un număr de 3418 de cauze intrate, cu 768 
mai multe cauze intrate decât în 2011, stocul total de soluŃionat fiind de 4401 de 
dosare, cu 1297 mai multe decât în 2011, din care s-au soluŃionat 3554, cu 1433 
mai multe dosare decât în 2011, stocul rămas de soluŃionat la sfârşitul anului fiind 
de 847 de dosare, din care 127 suspendate. 

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc, din 
care: 

suspendate 

2010 479 1412 1891 1437 454 210 
2011 454 2650 3104 2121 983 122 
2012 983 3418 4401 3554 847 127 

 +529 
+116,51% 

+768 
+28,98% 

+1297 
41,78% 

+1433 
+67,56% 

-136 
-13,83% 

+5 
+4,09% 

 
EvoluŃia volumului de activitate 
- creşterea considerabilă a volumului total de dosare cu 1297, 

reprezentând o creştere procentuală faŃă de 2011 cu 41,78%. 
- creşterea procentuală a volumului cauzelor soluŃionate cu 1433 

de dosare creşterea reprezentând 67,56% faŃă de 2011. 
- scăderea procentuală a stocului final cu 13,83% faŃă de anul 

anterior reprezentând cu 136 mai puŃine dosare decât în 2011. 
- creşterea cauzelor suspendate cu un procent de 4,09 % faŃă  de 

numărul de dosare suspendate din 2011, de la 122 la 127 în 2012. 
 

În total, SecŃia a II-a civilă a soluŃionat un număr de 5365 cauze din totalul 
de 6704 (cauze rămase în stoc la începutul anului 2012 şi nou înregistrate în 
cursul anului) faŃă de 4103 în 2011. Numărul total al dosarelor rămase de 
soluŃionat la 1.01.2013 este de 1339 dosare, cu 314 mai puŃine cauze decât anul 
trecut, din care 246 se află în faza de suspendare. 

 



 35

 
Anul Stoc Intrate Volum 

total de 
dosare 

SoluŃionate Stoc, din 
care: 

suspendate 

2010 1024 3760 4784 3875 909 344 
2011 909 4847 5756 4103 1653 263 
2012 1653 5051 6704 5365 1339 246 

 +744 
+81,84% 

+204 
+4,20% 

+948 
+16,46% 

+1262 
+30,75% 

-314 
-18,99% 

-17 
-6,46% 

 

1.1.3.b. Volumul de activitate pe materii la Curtea de Apel 
ConstanŃa şi instanŃele din circumscripŃie 

 
NUMĂRUL CAUZELOR NESOLUłIONATE LA ÎNCEPUTUL 

ANULUI 2012 
 
 La începutul anului 2012, la instanŃele din circumscripŃia CurŃii de Apel 
ConstanŃa se aflau în stoc 39849 dosare (inclusiv suspendate). 
 FaŃă de anul 2011 se constată o scădere a numărului de dosare aflate în stoc 
cu 9643 dosare. 
 Pe materii, situaŃia se prezintă astfel: 
 In materie penală, la începutul anului 2012 se aflau nesoluŃionate 1806 
dosare, ceea ce reprezintă 4,53% din totalul cauzelor aflate în stoc. FaŃă de anul 
2011, când în stoc erau 2164 dosare penale, rezultă o scădere de 358 de dosare, 
procentual reprezentând o scădere cu 16,54% faŃă de 2011. 
 In materie civilă, la începutul anului 2012, numărul dosarelor rămase de 
soluŃionat erau de 22722, reprezentând 57,02% din total, ceea ce reprezintă o 
scădere cu 3715 dosare faŃă de 2011, procentual reprezentând o scădere cu 
14,05% faŃă de 2011. 
 In materie comercială şi contencios administrativ, la începutul anului 
existau în stoc 15321 dosare comerciale şi CA, reprezentând 38,44% din totalul 
de soluŃionat comparativ cu 2011, când în stoc se aflau 20891 de dosare, 
rezultând o scădere a numărului de dosare cu 5570 (procentual 2,66%) faŃă de 
2011. 
 

CAUZE INTRATE 
 a) In materie penală, s-au înregistrat în anul 2012 – 14424 cauze, care 
reprezintă 13,39% din totalul dosarelor intrate în acelaşi an. 
 FaŃă de anul 2011, când s-au înregistrat 12740 cauze (11,73% din totalul 
dosarelor intrate în 2011), a rezultat o scădere cu 1684 dosare penale, scăderea 
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fiind de 13,21% faŃă de 2011. 
 
 b) În materie civilă, s-au înregistrat 56234 dosare, reprezentând un procent 
de 52,24% din totalul dosarelor intrate în anul 2012. 
 FaŃă de 2011, când s-au înregistrat 62271 cauze (57,37% din totalul 
dosarelor), rezultă o scădere a dosarelor civile intrate cu 6037 procentual o 
scădere de 9,69% faŃă de 2011. 
  

c) În materie comercială şi contencios administrativ s-au înregistrat 36985 
dosare, ceea ce reprezintă procentual 34,35% din totalul dosarelor intrate în anul 
2012. 
 În raport de 2011, când s-au înregistrat 33516 dosare, procentual 
reprezentând 30,88% din total, rezultă o creştere cu 3469 dosare, procentual 
reprezentând  o creştere cu 10,35% faŃă de 2011.  
 

CAUZE SOLUłIONATE 
 a) În materie penală, s-au soluŃionat 14503 cauze, ceea ce reprezintă 
13,53% din totalul cauzelor soluŃionate în 2012 (107152). 
 Aceasta reprezintă o creştere cu 1405 cauze soluŃionate (procentual o 
creştere cu 10,72%) faŃă de 2011, când s-au soluŃionat 13098 dosare, procentual 
reprezentând 11,08% din totalul dosarelor judecate în 2011 (118170 cauze). 

b) În materie civilă, în anul 2012 s-au soluŃionat 57248 dosare, procentual 
53,42 % din totalul cauzelor soluŃionate în 2012 (107152). 

Rezultă o scădere de 8738 dosare soluŃionate în 2012 faŃă de 2011, 
scăderea procentuală fiind de  13,24% faŃă de 2011. 

În 2011 s-au soluŃionat 65986 dosare, procentual 55,83% din totalul 
cauzelor soluŃionate în 2011. 
 c) În materie comercială şi contencios administrativ 

În 2012 s-au soluŃionat 35401 dosare, procentual 33,03 % faŃă de totalul 
dosarelor judecate în acelaşi an. 
 Se constată o scădere cu 3685 dosare, procentual 9,42% faŃă de anul 
precedent. 
 În 2011, s-au soluŃionat 39086 dosare, procentual reprezentând 33,07% din 
totalul dosarelor soluŃionate în 2011. 
 
 

STOCUL DE DOSARE EXISTENT LA SFÂRŞITUL ANULUI 2011, TOTAL ŞI PE 
MATERII, PRECUM ŞI TENDINłELE INREGISTRATE ÎN RAPORT CU ANUL 

PRECEDENT 
   

La 31 decembrie 2012, în total, se aflau în stoc 40340 dosare, faŃă de 
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39849 dosare existente la 31 decembrie 2011, constatându-se o creştere a 
stocului cu 491 dosare. 

 
 Pe materii, stocul dosarelor la sfârşitul anului 2012 este următorul: 

 
PENAL 
- 1723 dosare, care reprezintă 4,27% din stoc; scăderea fiind cu 78 dosare, 

procentual 4,33% faŃă de 2011 când se aflau în stoc 1801 cauze, care reprezentau 
4,51% din stocul total de 39849 dosare la 31 decembrie 2011. 

 
 CIVIL 

La 31 decembrie 2012, se aflau pe rol 16255 dosare, fără suspendate, 
procentual 40,29 % din totalul dosarelor aflate în stoc la aceeaşi dată. 

Rezultă o scădere cu 251 dosare, procentual 1,52% faŃă de 2011, când se 
aflau pe rol 16506 dosare, procentual reprezentând 41,42% din totalul dosarelor 
aflate în stoc. 

 
 LITIGII CU PROFESIONIŞTII + CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
 La sfârşitul anului 2012, se aflau pe rol 13425 dosare (fără suspendate), 
procentual 33,27% din totalul dosarelor aflate în stoc la aceeaşi dată, ceea ce 
reprezintă o creştere cu 1238 dosare, procentual 10,15% faŃă de 31 decembrie 
2011, când existau în stoc 12187 dosare comerciale, reprezentând procentual 
30,58% din totalul dosarelor aflate în stoc la sfârşitul anului 2011.  

Trebuie precizat că dosarele suspendate, pe materii, nu sunt incluse în 
stocul de dosare existent pe fiecare materie la sfârşitul anului, dar ele trebuie 
evidenŃiate (fiind incluse în totalul general). 
 Astfel, la 31 decembrie 2012, la instanŃele din circumscripŃia CurŃii de Apel 
ConstanŃa erau suspendate 8937 dosare, procentual 22,15% din totalul dosarelor 
aflate în stoc la sfârşitul anului. Rezultă o scădere cu 418 dosare, procentual 
4,46% faŃă de sfârşitul anului 2011, când se aflau în stoc 9355 dosare, procentual 
reprezentând 23,47% din totalul dosarelor aflate în stoc în 2011. 

 
 

1.2. OPERATIVITATEA 
 

1.2.1.a. Operativitatea la nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa 
 
 

În anul 2012 au fost soluŃionate un număr de 9940 de cauze din totalul de 
12283 aflate spre soluŃionare. Indicele general de operativitate absolută a instanŃei 
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a fost de 83,81%. Acest indice de operativitate este superior celui aferent 
activităŃii anului 2011, când a avut valoarea de 77,18% . 

 
Anul Volum total 

de dosare 
SoluŃionate  Operativitate TendinŃe 

2011 11480 8459 77,18% 

2012 12283 9940 83,81% 

 
+6,63% 

 

1.2.1.b. Operativitatea la nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa şi al 
instanŃelor din circumscripŃie 

 
Din totalul de 147492 de cauze aflate spre soluŃionare (39849 stoc preluat 

din 2011 şi 107643 cauze înregistrate în 2012, s-au soluŃionat 107152 dosare, 
ceea ce reprezintă o operativitate absolută de 77,33% din totalul cauzelor aflate 
spre soluŃionare (fără dosare suspendate). 

Comparativ cu anul 2011, acest indice este scăzut cu 2,15% faŃă de 2011 
când valoarea acestuia a fost de 79,48%. 

 
Anul Volum total 

de dosare 
SoluŃionate Operativitate TendinŃe 

2011 158019 118170 79,48% 
2012 147492 107152 77,33% 

-2,15% 

 

1.2.1.c. Operativitatea la nivelul tribunalelor 
 

 Operativitatea la nivelul tribunalelor este de 72,80%, acestea 
soluŃionând 34103 dosare din totalul de 50206 aflate spre soluŃionare. În cazul 
tribunalelor, operativitatea este scăzută cu 3,68% faŃă de anul trecut când 
tribunalele au înregistrat un procent de operativitate de 76,48%. 
 

Anul Volum 
total de 
dosare 

SoluŃionate Operativitate TendinŃe 

2011 50946 36067 76,48% 
2012 50206 34103 72,80% 

-3,68% 
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1.2.1.d. Operativitatea la nivelul judecătoriilor 
 
 Operativitatea de soluŃionare la nivelul judecătoriilor este de 79,02%, 
judecătoriile din circumscripŃia CurŃii de apel soluŃionând 63109 dosare din 
totalul de 85003 aflate spre soluŃionare. Comparativ cu anul 2011, când 
operativitatea a fost de 81,33%, aceasta este în scădere cu 2,31%. 
 

Anul Volum total  
de dosare 

SoluŃionate Operativitate TendinŃe 

2011 95593 73644 81,33% 
2012 85003 63109 79,02% 

-2,31% 

1.2.2. Operativitatea pe secŃii la Curtea de Apel ConstanŃa 
 

SecŃia penală a CurŃii de Apel a soluŃionat un număr de 1887 de cauze 
dintr-un total de 2062, rezultând o operativitate de soluŃionare de 91,55%, 
superioară celei din 2011 când a avut valoarea de 87,70%. 

SecŃia I civilă a CurŃii de apel a soluŃionat 2688 de dosare din 3517 de 
cauze aflate spre soluŃionare, operativitatea de soluŃionare fiind de 80,47%, 
superioară celei din 2011, când a avut valoarea de 75,15%. 

La SecŃia  a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, operativitatea 
de soluŃionare este de 83,07%, fiind soluŃionate un număr de 5365 de cauze din 
6704 aflate spre soluŃionare în cursul anului, operativitate superioară celei 
aferente activităŃii din 2011, când a avut valoarea de 74,69%. 

 
SecŃia 2011 2012 tendinŃe 
Penală 87,70% 91,55% +3,85% 
Civilă I 75,15% 80,47% +5,32% 
Civilă II, de contencios ad-tiv şi 
fiscal 

74,69% 83,07% +8,38% 

1.2.3.a. Operativitatea pe materii la Curtea de Apel ConstanŃa 
În materie penală (cauze penale cu majori şi minori), operativitatea de 

soluŃionare a fost de 91,55% faŃă de 87,70% în 2011. 
În materia dreptului familiei şi al persoanei, operativitatea  absolută este de 

85,47% faŃă de 77,00% în 2011. 
În materia conflictelor de muncă şi asigurări sociale, operativitatea absolută 

de soluŃionare  este de 78,60% faŃă de 71,00% în 2011. 
În materie civilă (fără dreptul familiei, conflicte de muncă şi asigurări 

sociale), operativitatea de soluŃionare este de 82,95% faŃă de 79,81 % în 2011. 
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În materie comercială, operativitatea de soluŃionare a fost de 82,92% în 
raport cu volumul total al cauzelor de soluŃionat exceptând cauzele suspendate 
faŃă de 78,93% în 2011 iar în materia contenciosului administrativ şi fiscal de 
83,15% faŃă de 71,12% în 2011. 
 

Operativitate Materia 
2011 2012 

tendinŃe 

Penal 87,70% 91,55% +3,85% 
Litigii de muncă şi asigurări sociale 71,00% 78,60% +7,60 
Minori şi familie 77,00% 85,47% +8,47% 
Civil 79,81% 82,95% +3,14% 
Comercial 78,93% 82,92% +11,80 
Contencios ad-tiv 71,12% 83,15% +12,03% 

 

1.2.3.b. Operativitatea pe materii la instanŃele din circumscripŃia 
CurŃii de Apel ConstanŃa 

 
În materie penală din totalul de 16230 de cauze  aflate spre soluŃionare s-

au soluŃionat 14503, operativitatea de soluŃionare fiind de 89,38%. 
In materie civilă, din totalul cauzelor de soluŃionat in număr de 78956 

(22722 stoc preluat din 2011 şi 56234 intrate în 2012) s-au soluŃionat 57248, 
operativitatea de soluŃionare fiind de 77,88%. 

În materie comercială şi contencios administrativ, din totalul cauzelor de 
soluŃionat de 52306 (15321 cauze preluate din 2011 şi 36985 intrate în 2012),     
s-au soluŃionat 35401, operativitatea de soluŃionare (fără suspendate) fiind de 
72,50%. 

 
Operativitate Materia 

2011 2012 
tendinŃe 

Penală 87,91% 89,38% +1,47% 
Civilă 80% 77,88% -2,12% 
Litigii cu profesioniştii şi cont. ad-
tiv 

76,23% 72,50% -3,73% 
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1.2.4. Operativitatea pe judecător la Curtea de Apel ConstanŃa 
 
SSEECCłłIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  

 

Este de necontestat că indicele de calitate apare ca fiind reflectat de 
întreaga activitate a secŃiei formată din magistraŃi şi personal auxiliar, în raport cu 
numărul total de dosare existent pe rolul secŃiei în anul 2012, respectiv: 3517 
cauze, pentru care operativitatea calculată este de 80,47%, operativitate 
superioară celei aferente anului 2011 când a avut valoarea de 75,15%. 

Indicii de calitate pot fi priviŃi şi din perspectiva soluŃionării cauzelor în 
calea de atac a recursului de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, putându-se 
observa că deciziile admise au la bază examinarea încălcării unor reguli de 
procedură sau a dreptului de apărare, soluŃionarea eronată a anumitor excepŃii de 
procedură şi necercetarea fondului ori, respingerea unor probe esenŃiale pentru 
dezlegarea pricinii, interpretarea greşită a legii – în cele mai puŃine cazuri – 
precum şi nepronunŃarea asupra unei cereri esenŃiale formulate de părŃi. 

Astfel, la nivelul secŃiei, din totalul deciziilor în care au fost pronunŃate 
soluŃii de admitere a recursului împotriva hotărârilor CurŃii de Apel ConstanŃa, 
ponderea cea mai mare o deŃin deciziile prin care instanŃa de control judiciar a 
modificat în parte hotărârea atacată.  

În cursul anului 2012 au fost înaintate Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, în 
recurs, un număr de 112 dosare. Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a restituit CurŃii 
de Apel ConstanŃa un număr de 309 dosare (soluŃionate de Curtea de Apel 
ConstanŃa în anii 2010-2011), din care un număr de 39 de hotărâri au fost 
modificate în tot sau în parte, ori casate cu trimitere.  

Nu au fost identificate hotărâri pronunŃate cu încălcarea normelor privind 
alcătuirea instanŃei, de alŃi judecători decât cei care au luat parte la dezbaterea în 
fond a pricinii, sau cu depăşirea atribuŃiilor judecătoreşti, motive care să fi atras 
casarea hotărârilor în temeiul art. 304 pct. 1, 2 şi 4 Cod procedură civilă. 
 

Operativitatea pe judecător în anul 2012 
 

Dosare 
SoluŃionate 

2012 
 
 

Dosare 
intrate în 

2012 
 
 

Stoc 
01.01.2012 

 cu 
suspendate 

 

Dosare 
suspendate 

 la 
31.12.2012 

 

Procent  
operativitate 

 
 

Judecător 

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

Răzvan Anghel 1241 1103 466 54 81,91% 
Maria Apostol 1250 1053 474 45 84,35% 

Mariana Bădulescu 1268 1057 467 57 86,43% 
Irina Bondoc 576 397 229 39 98,13% 

Mihaela Ganea 664 487 252 55 97,08% 
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Gabriel Lefter 653 519 225 52 94,36% 
Daniela Petrovici 543 364 224 40 99,09% 
Mihaela Popoacă 595 423 233 49 98,02% 
VangheliŃa Tase 655 498 250 54 94,38% 
Jelena Zalman 1268 1067 477 46 84,65% 

 
 
 

SSEECCłłIIAA  AA  IIII--aa  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  FFIISSCCAALL  
  
EvidenŃa şedinŃelor de judecată desfăşurate la nivelul secŃiei, defalcate 

urmare planificării şedinŃelor de judecată – fond – apel – recurs, pe fiecare 
judecător, cu menŃiunea că şedinŃele de apel şi cele de recurs s-au desfăşurat în 
aceeaşi zi calendaristică, este următoarea:  

 
Nume judecător Nr. 

ŞedinŃe 
efective 

ŞedinŃe 
Conduse 

Şed 
fond 

Sed 
apel 

Sed 
recurs 

Total 
şedinŃe 

(fond+apel+
recurs) 

N.Stanciu 18+  
7 ŞedinŃe 

Camera Consiliu 

10 - 15 10 (25+7)  
32 

G.Pulbere  22+  
57 ŞedinŃe 

Camera Consiliu 

19 1 19 12 (32+57) 
89 

M.Costea 26 17 11 20 19 50 
N.Cuculis 31 21 10 18 20 48 

M.Davidencu  30 16 11 18 19 48 
E.C.Gheorma  30 19 11 20 19 50 
A.Gherasim 38 20 11 19 19 49 
E.Grigore 34 21 11 20 20 51 
R.Moga 28 21 20 18 15 53 
A.Pintea 31 17 11 20 21 52 
R.Poppa 16 8 7 - 9 16 

C.Răpeanu 30 14 11 19 20 50 
K.Sîrbu 26 23 11 20 19 50 

 
În acelaşi sens, situaŃia statistică în anul de referinŃă 2012, referitoare la 

numărul dosarelor intrate, rulate şi soluŃionate, a celor redactate pe fiecare 
magistrat, este următoarea: 
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SITUAłIA DOSARELOR RULATE, SOLUłIONATE, REDACTATE 
PE JUDECĂTOR, LA 31.12.2012 

 
 

Nume judecător Dosare 
rulate 

Dosare 
SoluŃionate 

Dosare 
Redactate 

Incidente 
Recuzări şi 

abŃineri 

Monica Costea 1806 1190 398 13 
Nastasia Cuculis 1904 1377 429 7 

Mihaela Davidencu  1833 1310 423 14 
Elena Carina 

Gheorma  
1755 1198 386 7 

Adriana Gherasim 1834 1178 395 13 
Ecaterina Grigore 1794 1257 397 15 

Revi Moga 1645 1115 395 8 
Adriana Pintea 2190 1534 492 13 
Ramona Poppa 860 638 208 3 

Georgiana Pulbere  1423 1013 366 6 
Claudiu Răpeanu 1953 1334 423 8 

Kamelia Sîrbu 1773 1197 394 13 
Nicolae Stanciu 836 629 202 11 

SituaŃia statistică sus-expusă confirmă faptul că la nivelul secŃiei, 
activitatea desfăşurată de magistraŃi este laborioasă, echilibrată sub aspectul 
volumului şi a încărcăturii pe judecător, determinând un procent al 
operativităŃii situat spre maximum eficienŃei, aceasta în contextul în care 
operativitatea este influenŃată statistic în mod negativ de numărul cauzelor 
nou intrate pe rolul secŃiei, la finalul anului 2012. 
 

Spre exemplificare, înŃelegem a face referire la numărul cauzelor nou 
intrate pe ultimele 4 luni ale anului 2012, astfel: 

- în luna septembrie 2012, pe rolul secŃiei a fost înregistrat un număr de 
243 cauze nou intrate; 

- în luna octombrie 2012, pe rolul secŃiei a fost înregistrat un număr de 
416 cauze nou intrate; 

- în luna noiembrie 2012, pe rolul secŃiei a fost înregistrat un număr de 
396 cauze nou intrate; 

- în luna decembrie 2012, pe rolul secŃiei a fost înregistrat un număr de 
228 cauze nou intrate. 
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De remarcat că toate cauzele aflate în calea de atac a recursului 
înregistrate în lunile noiembrie-decembrie au fost repartizate aleatoriu pe 
rolul secŃiei începând cu data de 01.01.2013, astfel explicându-se scăderea 
operativităŃii pe judecător, neputându-se omite însă că încărcătura pe 
şedinŃele de judecată a fost extrem de mare, ajungându-se la şedinŃe de judecată 
cu un număr de aproximativ 100 de cauze. 

 
Această situaŃie de fapt este datorată, în cea mai mare proporŃie, şi ritmului 

în care au fost primite dosarele de la instanŃele inferioare în grad, urmare 
redactării hotărârilor de judecători, şi mai ales, numărului mare de cauze 
aflate pe rolul instanŃelor. 

Concluzionând, este necesar a se reŃine că fiecare magistrat s-a 
confruntat cu o supraîncărcare a şedinŃelor de judecată, pentru a se evita 
acordarea unor termene de judecată care să depăşească o limită de o lună-maxim 
două de la data repartiŃiei aleatorii, tocmai pentru a se asigura respectarea 
„principiului judecării cauzelor cu celeritate". 

În aceste condiŃii, volumul activităŃii secŃiei pe anul 2012, se prezintă 
astfel: 

 

 VOLUM ACTIVITATE PE ANUL 2012 
 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total de 
soluŃio 

nat 

SoluŃio 
nate 

Suspen 
date 

Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2012 

 
 

Operativitatea 
faŃă de total de 
SoluŃionat (fără 

susp) 
Fond 261 543 804 637 49 118 167 84,37% 
Apel 99 175 274 188 30 56 86 77,04% 

Recurs 1293 4333 5626 4540 167 919 1086 83,16% 
Total 1653 5051 6704 5365 246 1093 1339 83,07% 

 
În comparaŃie cu anii 2011, 2010 şi 2009 când volumul de activitate al 

secŃiei se prezenta astfel: 
 

 VOLUM ACTIVITATE PE ANUL 2011 
 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în cursul 

anului 

Total de 
soluŃio 

nat 

SoluŃio 
nate 

Suspen 
date 

Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2011 

 

Operativitatea 
faŃă de total de 
SoluŃionat (fără 

susp) 
Fond 200 578 778 517 72 189 261 73,22% 
Apel 97 180 277 178 41 58 99 75,42% 

Recurs 612 4089 4701 3408 150 1143 1293 74,88% 
Total 909 4847 5756 4103 263 1390 1653 74,69% 
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VOLUM ACTIVITATE PE ANUL 2010 
Stadiul 

procesual 
Stoc 

anterior 
Intrate 

în 
cursul 
anului 

Total 
de 

soluŃio-
nat 

SoluŃio-
nate 

Suspen-
date 

Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2009 

Operativitatea 
faŃă de total de 
SoluŃionat (fără 

susp) 
Fond 215 525 740 540 98 102 200 84,11% 
Apel 93 198 291 194 50 47 97 80,49% 

Recurs 716 3037 3753 3141 196 416 612 88,30% 
Total 1024 3760 4784 3875 344 565 909 87,27% 

  
VOLUM ACTIVITATE PE ANUL 2009 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

soluŃio-
nat 

SoluŃio-
nate 

Suspen-
date 

Stoc cauze 
fără 

suspendat
e 

Stoc la 
31.12.2009 

Operativitatea 
fată de total de 
SoluŃionat (fără 

susp) 
Fond 211 727 938 723 104 111 215 86,69% 
Apel 80 195 275 182 46 47 93 79,47% 

Recurs 330 2731 3061 2345 127 589 716 79,92% 
Total 621 3653 4274 3250 277 747 1024 81,31% 

 
Operativitatea pe judecător în anul 2012 

 
 

Dosare 
SoluŃionate 

2012 
 
 

Dosare 
intrate în 

2012 
 
 

Stoc 
01.01.2012 

 cu 
suspendate 

 

Dosare 
suspendate 

 la 
31.12.2012 

 

Procent  
operativitate 

 
 

Judecător 

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

Nicolae Stanciu 
 

629 577 193 33 85,35% 

Georgiana Pulbere  
 

1013 840 239 42 97,69% 

Monica Costea 
 

1190 1067 421 56 83,10% 

Nastasia Cuculis 
 

1377 1269 386 41 85,32% 

Mihaela Davidencu 
  

1310 1270 368 35 81,72% 

Elena Carina 
Gheorma  

1198 1065 394 39 84,37% 

Adriana Gherasim 
 

1178 1074 416 60 82,38% 

Ecaterina Grigore 
 

1257 1144 396 48 84,24% 

Revi Moga 
 

1115 1181 235 49 81,57% 
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Adriana Pintea 
 

1534 1346 428 59 89,45% 

Ramona Poppa 
 

638 883 - 24 74,27% 

Claudiu Răpeanu 
 

1334 1152 400 41 88,29% 

Kamelia Sîrbu 
 

1197 1068 428 58 83,24% 

 

 
SSEECCłłIIAA  PPEENNAALLĂĂ  ŞŞII  PPEENNTTRRUU  CCAAUUZZEE  PPEENNAALLEE  CCUU  MMIINNOORRII  ŞŞII  DDEE  FFAAMMIILLIIEE  
  
Operativitatea generală a secŃiei, cât şi operativitatea pe judecător se 

explică prin preocuparea magistraŃilor pentru soluŃionarea cu celeritate a cauzelor 
penale, printr-o grijă şi o atenŃie sporită in pregătirea şedinŃelor de judecată, dar şi 
prin aplicarea dispoziŃiilor art. 3201 cod pr. penală, introdus prin Legea nr. 
202/2010. 
 Un alt aspect se datorează păstrării continuităŃii completelor de judecată, 
respectând principiul continuităŃii. 
 Planificarea şedinŃelor de judecată a asigurat participarea tuturor 
judecătorilor la un număr echilibrat de şedinŃe de judecată, cât şi la participarea la 
şedinŃele privind soluŃionarea măsurilor preventive. 

 
Operativitatea pe judecător în anul 2012 

 
 

Număr 
dosare 

soluŃionate 
în anul 
2012 

Număr dosare 
intrate în anul 

2012 

Stoc la 
începutul 

anului 2012 

Număr dosare 
suspendate 

Procent de 
operativitate  

 
 

 
 

Judecător 

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

AdrianaAdrianaAdrianaAdriana    
IspasIspasIspasIspas    

420 383 65 0 93,75 % 

ZoiŃaZoiŃaZoiŃaZoiŃa    
FranguFranguFranguFrangu    

567 535 73 0 93,25 % 

Marius Cristian Marius Cristian Marius Cristian Marius Cristian 
EpureEpureEpureEpure    

636 583 85 1 95,35 % 

Eleni CristinaEleni CristinaEleni CristinaEleni Cristina    
MarcuMarcuMarcuMarcu    

648 583 87 0 96,71 % 

Dan Iulian Dan Iulian Dan Iulian Dan Iulian 
NăstaseNăstaseNăstaseNăstase    

731 652 127 0 93,83 % 

VioricaVioricaVioricaViorica    586 563 71 0 92,42 % 
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LunguLunguLunguLungu    
MariMariMariMariusususus    

Damian MiteaDamian MiteaDamian MiteaDamian Mitea    
610 567 70 0 95,76 % 

Maria Maria Maria Maria     
UzunăUzunăUzunăUzună    

601 556 78 0 94,79 % 

AndreeaAndreeaAndreeaAndreea    
IancaIancaIancaIanca    

286 344 0 0 83,13 % 

Cristian Cristian Cristian Cristian 
DeliorgaDeliorgaDeliorgaDeliorga    

120 158 0 0 75,94 % 

 
 

1.3. ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR 
 

JUDEłUL CONSTANłA 
 a) La Curtea de Apel ConstanŃa se constată că, pe judecător, media 
numărului de : 
 - şedinŃe de judecată a fost de:  31,6 -  SecŃia I Civilă 
 - dosare rulate1387,2 
 - dosare soluŃionate: 871,3 
 - hotărâri redactate: 248      
 - şedinŃe de judecată a fost de:  28,80 - SecŃia a II-a Civilă 
 - dosare rulate: 1728,48 
 - cauze soluŃionate : 1149,12 
 - hotărâri redactate: 392,56       
 
 - şedinŃe de judecată a fost de:    96,23   - SecŃia Penală 
 - dosare rulate: 992,23   
 - cauze soluŃionate : 612,35 
 - hotărâri redactate: 229,41 

 
Media pe instanŃă se regăseşte în anexa 6 din bilanŃ. 

     
 b) La Tribunalul ConstanŃa se constată că, pe judecător, media numărului 
de : 
 - şedinŃe de judecată a fost de; 40 -  SecŃia I Civilă 
 - dosare rulate - 1834 
 - cauze soluŃionate – 735; 
 
 - şedinŃe de judecată a fost de – 63  SecŃia a II-a Civilă 
 - dosare rulate - 2532 
 - cauze soluŃionate - 710 
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 - şedinŃe de judecată a fost de – 33,58    SecŃia Penală 
 - dosare rulate - 696 
 - cauze soluŃionate – 489 
 
 - şedinŃe de judecată a fost de  - 46   SecŃia de contencios ad/tiv 
 - dosare rulate - 2887 
 - cauze soluŃionate – 1419 
 

- şedinŃe de judecată a fost de  - 10  SecŃia maritimă şi fluvială 
 - dosare rulate –142 
 - cauze soluŃionate – 48 
 
 
Media pe instanŃă:  -      51 şedinŃe de judecată:  

- 2025 dosare rulate 
- 849   dosare soluŃionate 

  
c) La Judecătoria ConstanŃa se constată că, pe judecător, media 

numărului de : 
 - şedinŃe de judecată a fost de – 31,41 
 - dosare rulate – 2008,16 
 - cauze soluŃionate -793,54 
 

d) La Judecătoria Mangalia se constată că, pe judecător, media numărului 
de : 
 - şedinŃe de judecată a fost de – 35 
 - dosare rulate – 1592 
 - cauze soluŃionate – 602 
 

e) La Judecătoria Medgidia se constată că, pe judecător, media numărului 
de: 
 - şedinŃe de judecată a fost de – 41,18 
 - dosare rulate – 1651,90 
 - cauze soluŃionate – 933 
  
 

f) La Judecătoria Hârşova se constată că, pe judecător, media numărului 
de: 
 - şedinŃe de judecată a fost de - 49 
 - dosare rulate – 1551,2 
 - cauze soluŃionate - 759,5 
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JUDEłUL TULCEA 
 a) La Tribunalul Tulcea se constată că, pe judecător, media numărului de: 
 - şedinŃe de judecată a fost de –  91 civil,  150  penal 

- dosare rulate – 1942  civil,  488 penal 
 - cauze soluŃionate    1233 civil,  381 penal 
 
Media pe  instanŃă : -  121 şedinŃe de judecată:    

  -  1215 dosare rulate.  
    -  807  dosare soluŃionate: 
 b) La Judecătoria Tulcea se constată că, pe judecător, media numărului 
de: 
 - şedinŃe de judecată a fost de - 20 
 - dosare rulate -  2018 
 - cauze soluŃionate -  927 

 
c) La Judecătoria Babadag se constată că, pe judecător, media numărului 

de: 
 - şedinŃe de judecată a fost de -  99 
 - dosare rulate -  1884 
 - cauze soluŃionate -  776 
  
d) La Judecătoria Măcin se constată că, pe judecător, media numărului de: 
 - şedinŃe de judecată a fost de - 19 
 - dosare rulate – 998 
 - cauze soluŃionate – 430 

Încărcătura pe judecător 
(media dosarelor) 

Tribunalul 
ConstanŃa 

Judecătoria 
ConstanŃa 

Judecătoria 
Mangalia 

Judecătoria 
Medgidia 

Judecătoria Hârşova 

 
 
Anul 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluŃionate 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr.  
Dos 

soluŃionate 

Nr. 
şedinŃe 

Nr.  
Dos. Rulate 

Nr.  
Dos. 

soluŃionate 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluŃionate 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
 Dos. 
Rulate 

Nr. Dos. 
soluŃionate 

2010 40 1975 922 44,83 3294,69 1386,08 31,33 1508,77 659,66 61,66 1950 1012 45 1410,5 753,5 
2011 56 2133 927 43,87 2627,17 1099,12 39,66 1469,33 620 49,56 1512,34 861,30 55 1305 661,5 
2012 51 2025 849 31,41 2008,16 793,54 35 1592 602 41,18 1651,90 933 49 1551,5 759,5 

 
Încărcătura pe judecător 

(media dosarelor) 
Tribunalul Tulcea Judecătoria Tulcea Judecătoria 

Babadag 
Judecătoria 

Măcin 

 
 
Anul 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluŃionate 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluŃionate 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluŃionate 

Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
Dos. 

Rulate 

Nr. Dos. 
soluŃionate 

2010 148 2225 1059 23 1461 646 63 1445 657 21 1005 442 
2011 112 2095 870 19 1640 739 72 1959 829 19 1051 490 
2012 121 1215 807 20 2018 927 99 1884 776 19 998 430 



 50

1.4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 
 

 Activitatea de resurse umane a CurŃii de Apel ConstanŃa s-a desfăşurat în 
aceleaşi condiŃii ca şi în anul anterior, cu restricŃii în ceea ce priveşte încadrarea 
de personal auxiliar la instanŃele judecătoreşti. Cu toate acestea, s-au găsit 
soluŃii, în limitele prevăzute de lege, pentru acoperirea, in mare parte, a 
posturilor vacante si temporar vacante, în mod deosebit, de grefieri de la 
instanŃele judecătoreşti, instanŃe care, din cauza volumului de activitate, se 
confrunta cu  deficit de  grefieri  şi grefieri arhivari. 
 La initiaŃiva conducerii CurŃii de Apel s-au făcut demersuri la Ministerul 
JustiŃiei – DirecŃia de Resurse Umane, pentru avizarea, în condiŃiile legii, a 
organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor temporar vacante de 
grefier, pe perioada concediului de creşterea copilului sau a incapacităŃii 
temporare de muncă. Urmare avizului primit, s-au organizat concursuri pentru 
ocuparea posturilor temporar vacante de personal auxiliar de specialitate de la 
instanŃele judecătoreşti. 
 In anul 2012, au fost organizate mai multe concursuri, astfel: 

- în luna ianuarie s-a organizat concurs pentru ocuparea a şase posturi 
temporar vacante de grefier la Tribunalul ConstanŃa, Judecătoriile 
ConstanŃa, Mangalia şi Medgidia. 

 S-au prezentat la concurs 33 de candidaŃi, din care au promovat şase, 
posturile pentru care s-a organizat concurs fiind ocupate.                  

- în luna mai s-a organizat concurs pentru ocuparea a trei posturi 
temporar vacante, de grefier arhivar la Tribunalul ConstanŃa şi Judecătoriile 
Mangalia şi Medgidia. Toate posturile scoase la concurs au fost ocupate; 
 - în luna septembrie a fost organizat concurs pentru ocuparea celor două 
posturi de specialist IT la Tribunalul ConstanŃa şi Tulcea. Posturile nu au fost 
ocupate, nici un candidat din cei 16  nu a obŃinut media pentru  fi admis. 
 - în luna octombrie s-a organizat concurs pentru ocuparea posturilor 
temporar vacante de grefier la Tribunalul ConstanŃa, Judecătoria Medgidia, 
Mangalia, Judecătoriile Tulcea şi Măcin. Au fost înscrişi 91 de candidaŃi din care   
au promovat doi, ocupându-se un post la Tribunalul ConstanŃa şi unul la 
Judecătoria ConstanŃa; 
   Tot în luna octombrie au fost organizate examene de promovare în grad 
sau treaptă profesională pentru personalul auxiliar de specialitate, grefier şi 
grefieri arhivari, la care au participat 40 de candidaŃi. In acelaşi timp, a fost 
organizat şi examenul pentru transformarea posturilor de grefier, studii medii, în 
posturi de grefier studii superioare, la care au participat 48 de grefieri care au 
dobândit diploma de licenŃă în ştiinŃe juridice. DocumentaŃia a fost înaintată 
Ministerului JustiŃiei în vederea transformării posturilor în grad/treaptă 
superioară sau în posturi de grefier cu studii superioare, după caz. 
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 - în luna octombrie s-a organizat examen de promovare în grad a 
funcŃionarilor publici, 9 funcŃionari de la  Curtea de Apel, Tribunalul ConstanŃa 
şi  Tribunalul Tulcea; 
 Examenul de promovare în grad sau treaptă profesională pentru 
personalul contractual de la instanŃele judecătoreşti a fost organizat tot în luna 
octombrie. 
 In aceeaşi lună a fost organizat concurs pentru ocuparea posturilor de 
grefier şef secŃie la Tribunalul şi Judecătoria ConstanŃa, precum şi de grefier şef 
la Judecătoria Hârşova; 
 In luna decembrie a fost organizat concurs pentru ocuparea unui post 
temporar de agent procedural la Tribunalul ConstanŃa, precum şi examen pentru 
promovare în funcŃia de grefier arhivar şef la Curtea de Apel, Tribunalul şi 
Judecătoria ConstanŃa. La acest examen s-a înscris un grefier arhivar de la 
Curtea de Apel Constanta. Celelalte instanŃe nu au avut candidaŃi. 

Grefierii încadraŃi pe posturi temporar vacante şi care au îndeplinit 
condiŃiile prevăzute de lege pentru definitivare au fost încadraŃi în limita 
posturilor devenite vacante  ca urmare a pensionării sau încetării activităŃii din 
motive personale.   
 De asemenea, s-au făcut demersuri la Consiliul Superior al Magistraturii  
şi Ministerul JustiŃiei în vederea suplimentării schemelor de personal de la 
instanŃele judecătoreşti, arătându-se dificultăŃile întâmpinate în activitatea de 
judecată a instanŃelor din lipsa grefierilor şi a celuilalt personal implicat în 
această activitate. 
 La 31 decembrie 2012, la nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa, din 639 de 
posturi cât cuprinde statul de funcŃii şi de personal, sunt finanŃate 623 din care 
vacante, nefinanŃate, sunt 7 posturi de judecător, 5 consilieri de probaŃiune (3 
Tribunalul Constanta şi 2 Tribunalul Tulcea). 

Posturi vacante finanŃate sunt: 3 posturi de grefier cu studii superioare, 
indisponibilizate pentru absolvenŃii S.N.G (2 posturi la Judecătoria Tulcea, un 
post la Judecătoria Măcin) şi un post specialist IT la Tribunalul Tulcea pentru 
care s-au făcut demersuri în vederea organizării concursului pentru ocuparea 
acestuia. 

SituaŃia posturilor, pe instanŃele judecătoresti, se regăseşte în Anexa 22 a 
prezentului raport. 

Schema de personal a CurŃii de Apel Constanta avea la 31 decembrie 
2012, 94 de posturi faŃă de 91 de posturi cât avea la 31 decembrie 2011. 
DiferenŃa este dată de suplimentarea schemei cu 3 posturi  de judecători. Astfel, 
în schema de personal sunt 33 de judecători - urmare promovării la 1 iunie 2012 
a doi judecători, doamnele Ianca Andreea şi Poppa Ramona, precum şi a 
transferului, la data de 1 octombrie 2012, a domnului judecător Deliorga 
Cristian, de la Tribunalul ConstanŃa. 
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In anul 2012 au fost repartizaŃi la instantele judecătoreşti 5 absolvenŃi  
I.N.M., promoŃia 2012, astfel: la Judecătoria ConstanŃa - 3 judecători stagiari, 
Judecătoria Mangalia –un judecător stagiar şi la Judecătoria Tulcea, un 
judecător stagiar. 

In luna decembrie 2012 au venit 7 judecători numiŃi prin decret, 4 la 
Judecătoria ConstanŃa şi 3 la Judecătoria Tulcea. 

In data de 13 decembrie 2012, 11 judecători stagiari au susŃinut şi 
promovat examenul de capacitate, urmând a fi numiŃi la instanŃele pentru care au 
optat. 
  Trebuie menŃionat faptul că anul 2012 se caracterizează printr-o creştere a 
volumului de activitate al instanŃelor judecătoreşti, în situaŃia în care schema de 
personal a rămas în mare parte aceeaşi.  

 In această situaŃie, s-a procedat la transformarea unor posturi de personal 
auxiliar, devenite vacante, în posturi de personal auxiliar de specialitate, 
necesare pentru a asigura desfăşurarea în condiŃii optime a activităŃii instanŃelor. 

In anul 2012 s-a înregistrat o dinamică accentuată a fluctuaŃiei  
personalului (judecători şi personal auxiliar de specialitate) din cadrul  
instanŃelor judecătoreşti. 

Judecători veniŃi – ConstanŃa 
Nr. crt. Numele şi Prenumele InstanŃa Data 

1 Pîrlogea Ştefania Judecătoria ConstanŃa 08.02.2012 
2 Sincu Badea Adriana Judecătoria ConstanŃa 08.02.2012 
3 Marin Alina Judecătoria ConstanŃa 15.06.2012 
4 Ilie ConstanŃa Judecătoria ConstanŃa 01.07.2012 
5 Vasile Adriana Mihaela Judecătoria ConstanŃa 01.07.2012. 
6 Trantu Mădălina Judecătoria ConstanŃa 01.07.2012 
7 Jalbă Lucian Judecătoria Mangalia 01.07.2012 
8 Coadă Ciprian Tribunalul ConstanŃa 01.09.2012 
9 Arhip Alexandru Bogdan Judecătoria ConstanŃa 17.12.2012 

10 Fătu Luciana Judecătoria ConstanŃa 17.12.2012 
11 Nastasia Marius Judecătoria ConstanŃa 17.12.2012 
12 Zaharia Mirela Ramona Judecătoria ConstanŃa 17.12.2012 

    

Judecători transferaŃi sau promovaŃi  - ConstanŃa 
Nr. crt Numele şi Prenumele De la  La 

1 Opariuc Dan Iulia Laura Judecătoria ConstanŃa Tribunalul ConstanŃa 
2 Neacşu Cătălina Judecătoria ConstanŃa Tribunalul ConstanŃa 
3 Bourceanu Leonard Iustin Judecătoria ConstanŃa Tribunalul ConstanŃa 
4 Stănescu Sas Mihail Judecătoria ConstanŃa Tribunalul ConstanŃa 

 

Judecători veniŃi  - Tulcea: 
Nr. crt. Numele şi Prenumele InstanŃa Data 

1 Pătraşcu Diana Gabriela Judecătoria Tulcea 01.07.2012 
2 Găvan Liliana Maria Judecătoria Tulcea 11.12.2012 
3 Neacşu Gabriel Judecătoria Tulcea 11.12.2012 
4 Hanzu Ioan Judecătoria Tulcea 11.12.2012 
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 Judecători  transferaŃi între instanŃe sau promovaŃi la instanŃă superioară – 
Tulcea 

 
Nr. 
crt 

Numele şi Prenumele  De la  La 

1 Şurculescu  Florin promovat Judecătoria Tulcea Tribunalul Tulcea 
2 Lixandru Ana Maria transferat Judecătoria Tulcea Judecătoria Slatina 

 
Personal auxiliar încadrat  în anul 2012 

din cadrul Tribunalului ConstanŃa şi judecătoriilor arondate 
Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele FuncŃia InstanŃa Data Obs. 

1 Danciu Evelina Grefier temp. Tribunalul C-Ńa 01.03.2012 Concurs 
2 Crăciun Aurelia Grefier temp. Jud. ConstanŃa 01.03.2012 Concurs 
3 Dragu Violeta Andreea Grefier temp. Jud. ConstanŃa 05.03.2012 Concurs 
4 Dinu Elena Roxana Grefier temp. Jud. ConstanŃa 01.03.2012 Concurs 
5 Vizireanu Lăcrămioara Grefier temp. Jud. Medgidia 01.03.2012 Concurs 
6 Muntean Maria SteluŃa Grefier temp. Jud. Mangalia 01.03.2012 Concurs 
7 Bosoancă TitiŃa Grefier Jud. Medgidia 18.04.2012 S.N.G. 
8 Albu Mirela Grefier arhivar temp. Tribunalul C-Ńa 18.06.2012 Concurs 
9 Bodescu Marius Grefier arhivar temp. Tribunalul C-Ńa 18.06.2012 Concurs 

10 Ionescu Ilina Sorina Grefier arhivar temp. Jud. Mangalia 18.06.2012 Concurs 
11 Velea Veronica Grefier arhivar temp. Jud. Medgidia 19.06.2012 Concurs 
12 Nistor Mihaela 

Gabriela 
Aprod Jud. ConstanŃa 15.10.2012 Concurs 

13 Căruntu Paula Consilier Tribunalul C-Ńa 01.11.2012 Transfer 
14 Ursachi Marinela Grefier arhivar temp. Jud. Mangalia 05.11.2012 Concurs 
15 Pozderie Corina Grefier arhivar temp. Jud. Mangalia 05.11.2012 Concurs 
16 Tremurici Iulia Grefier temp. Tribunalul C-Ńa 28.11.2012 Concurs 
17 Butnaru elena Grefier temp. Jud. ConstanŃa 28.11.2012 Concurs 

 
Personal auxiliar- plecaŃi : 

Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele FuncŃia InstanŃa Data Obs. 

1 Anghel Corina grefier Jud. ConstanŃa 21.03.2012 Demisie 
2 Dragu Violeta Andreea Grefier- temporar Jud. ConstanŃa 12.04.2012 Demisie 
3 Omer Semra grefier arhivar Jud. Mangalia 06.04.2012 Demisie 
4 Mujdaba Ager consilier Tribunalul C-Ńa 01.05.2012 Pensionare 
5 Chiriac Florentina Grefier-temp. Tribunalul C-Ńa 08.06.2012 Demisie 
6 NiŃă Lucia aprod Tribunalul C-Ńa 01.06.2012 Pensionare 
7 Miloş Cristina Grefier arhivar 

temporar 
Tribunalul C-Ńa 11.06.2012 Expirare 

perioadă 
8 CreŃu Cristina grefier Jud. ConstanŃa 05.06.2012 Transfer 

Parchet 
9 Ionescu Ilina Grefier arhivar 

temporar  
Jud. Mangalia 01.09.2012 Demisie 

10 Stoian Niculina Grefier Jud. ConstanŃa 01.10.2012 Pensionare  
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Personal auxiliar –plecaŃi -Tulcea 
Nr. 
crt. 

Numele şi Prenumele FuncŃia InstanŃa Data Obs. 

1 Mişurnov Ioana grefier Jud. Tulcea 06.08.2012 Demisie 

2 Normambet Carmen 
Elena  

grefier  Jud. Tulcea 19.07.2012 Transfer 

3 Tutunaru Maria 
 

grefier  Jud. Tulcea 01.09.2012 Pensionare 

 

 Totodată, trebuie remarcat faptul ca în anul 2012  s-au înregistrat 
solicitări pentru suspendarea activităŃii  pentru creşterea copilului, astfel : 
 

-   Au suspendat activitatea următorii judecători: 
  - Suliman Elena Laura – Tribunalul ConstanŃa 
  - Tudoran Iuliana   - Tribunalul ConstanŃa 
  - Constantinescu Cristina – Tribunalul ConstanŃa 
  - Marin Alina Elena – Judecătoria ConstanŃa. 
 

-  Au reluat activitatea următorii judecători: 
  - Damian Oana – Tribunalul ConstanŃa 
  - Dan LuminiŃa Marinela  – Tribunalul ConstanŃa  
  - Suliman Elena Laura – Tribunalul ConstanŃa 
  - Rizea Mihaela – Judecătoria ConstanŃa. 
 

-   A suspendat activitatea următorul personal auxiliar : 
- Neagoe Elena – grefier Tribunalul ConstanŃa 

 - Cărăuşu Sorin – agent procedural Tribunalul ConstanŃa  
- Şerban Florentina Cătălina – grefier Jud. ConstanŃa 

 - Stoian Gabriela – grefier Jud. ConstanŃa 
 - Ifrim Iuliana – grefier Jud. ConstanŃa 
 - Pîslaru Silica – grefier  Jud. ConstanŃa 

- Cojocaru Nicoleta – grefier arhivar  Jud. Medgidia 
 

-   A  reluat activitatea următorul personal auxiliar : 
  - Palaghia SteluŃa – grefier Tribunalul ConstanŃa 
  - Mihail Zoe Mihaela – grefier Tribunalul ConstanŃa 
  - Drăguinea Camelia – grefier Tribunalul ConstanŃa 
  - Grădinariu Gheorghe – muncitor Tribunalul ConstanŃa 
  - Emin Oana – grefier Tribunalul constanŃa 
  - Radu Georgiana – agent procedural Tribunalul constanŃa 
  - Omer Teodora – grefier Tribunalul ConstanŃa 
  - Manghiuc Cristina – grefier Judecătoria ConstanŃa 
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  - Gîrbea Corina – grefier Judecătoria ConstanŃa 
  - BorŃoi Cristina – grefier Judecătoria ConstanŃa 
  - Cioroiu Margareta – grefier Judecătoria ConstanŃa 
  - Şerban Florentina Cătălina – grefier Judecătoria ConstanŃa 
  - Mocanu Iuliana Simona – grefier Judecătoria ConstanŃa 
  - Anghel Lucica Nicoleta – grefier Judecătoria Medgidia 

 
 

OBIECTIVE IN DOMENIUL RESURSELOR UMANE PENTRU ANUL 2012 
 

- EvidenŃa posturilor în statul de funcŃii al fiecărei instanŃe precum şi 
evidenŃa posturilor aprobate şi finanŃate pentru anul 2013; 
 -  Continuarea demersurilor în vederea organizarii concursurilor pentru 
ocuparea posturilor vacante si  temporar vacante de personal auxiliar de 
specialitate şi conex la instantele judecatoresti din raza de activitate a Curtii de 
Apel Constanta; 
 - Corelarea atribuŃiilor din fişa postului personalului auxiliar de 
specialitate cu activitatea efectivă desfăşurată de către aceştia la instanŃele 
judecătoreşti; 

-  Reevaluarea performanŃelor profesionale individuale ; 
- Evaluarea anuală a activităŃii personalului auxiliar de specialitate şi 

conex,  funcŃionarilor publici  şi a personalului contractual ; 
- Pregătirea profesională a funcŃionarilor publici şi personalului 

contractual; 
- Organizarea examenului în vederea transformării posturilor de grefier  

studii medii în posturi de grefier cu studii superioare (pentru titularele  posturilor 
care au absolvit, cu diplomă de licenŃă, studii superioare juridice şi solicită 
aceasta); a funcŃiilor publice, unde se impune, precum şi a  posturilor ocupate de 
personalul contractual. 

- Organizarea examenului pentru promovare în grad/treapta profesională 
superioară a personalului auxiliar de specialitate; 

- Organizarea examenului de promovare în grad a funcŃionarilor publici şi 
a personalului contractual; 

- Continuarea procedurilor de acordare a claselor corespunzătoare 
trecerii într-o tranşă superioară de vechime în muncă sau fidelitate, la solicitarea 
scrisă a personalului; 

- Continuarea procedurilor cu privire la acordarea sporurilor de vechime, 
majorarea indemnizaŃiei pentru judecători în vederea emiterii ordinelor de către 
Ministerul JustiŃiei, numai la solicitarea, formulată în scris, a judecătorilor; 
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SECłIUNEA A 2-A – INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA 
INSTITUłIONALĂ A INSTANłEI 

 

 
A. In anul 2012, conducerea CurŃii de Apel ConstanŃa a fost asigurată de 

către domnul preşedinte Stanciu Nicolae şi de către doamna Adriana Ispas in 
funcŃia de vicepreşedinte. 

Conducerea secŃiilor a fost asigurată de către preşedinŃii de secŃie:  
- SecŃia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie – doamna 

judecător ZoiŃa FRANGU, 
- SecŃia comercială, maritimă, fluvială, precum şi pentru cauze de 

contencios administrativ şi fiscal – doamna judecător Georgiana PULBERE, 
- SecŃia civilă, pentru cauze cu minori şi de familie, litigii de muncă şi 

asigurări sociale – doamna judecător Mihaela POPOACĂ. 
AtribuŃiile specifice funcŃiilor de conducere sunt prezentate în Regulamentul 

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

Exercitarea funcŃiei de preşedinte al CurŃii de Apel ConstanŃa a oferit  
posibilitatea cunoaşterii problemelor sub toate aspectele, atât ale instanŃei, cât şi 
ale celor două tribunale din subordine, cu judecătoriile aferente, şi să iau deciziile 
oportune şi eficiente privind soluŃiile şi măsurile necesare pentru imbunătăŃirea 
activităŃii şi remedierea deficienŃelor.  

Se impune o constatare generală care se referă la disfuncŃiile sistemului 
judiciar în ansamblul său, în sensul că disfuncŃiile mai vechi ale acestuia continuă 
să existe, cu toate că prin punerea în aplicare a planului de reformă judiciară s-au 
realizat serioase îmbunătăŃiri în funcŃionarea sistemului. 

Aceste disfuncŃii se manifestă şi la nivelul tribunalelor si judecătoriilor din 
circumscripŃia CurŃii de Apel ConstanŃa, cărora li se adaugă şi altele, proprii 
acestor instanŃe, cu cauze mai mult sau mai puŃin legate de disfuncŃionalităŃile 
sistemului. 

Pentru multe din aceste disfuncŃii, conducerea CurŃii de Apel, împreună cu 
conducerile din circumscripŃie, au găsit soluŃii, iar pentru altele, sunt în stadii 
diferite de aplicare sau se impune găsirea de soluŃii noi. 

Obiectivul principal al oricărei instanŃe judecătoreşti este stabilit de lege şi 
constă în infăptuirea actului de justitie in vederea asigurării drepturilor, libertăŃilor 
şi intereselor legitime ale persoanelor implicate in proceduri judiciare. 

In acelaşi timp, realizarea obiectivului principal al instanŃei este condiŃionat 
de volumul de activitate al acestora, de transparenŃa actului de justiŃie, de modul 
de gestionare a resurselor umane şi financiare la nivelul instanŃei. 

La nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa, cât şi al instanŃelor arondate, au fost 
avute in vedere ca obiective principale: 
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- reducerea volumului de activitate al instanŃelor/judecătorilor, cu referire 
specială la reducerea numărului dosarelor mai vechi de 1 an în sistem; 

- creşterea calităŃii actului de justiŃie prin elaborarea unei strategii de 
pregătire şi perfecŃionare profesională continuă (internă) a judecătorilor şi a 
personalului auxiliar de specialitate; 

- consolidarea unei imagini pozitive a instanŃelor in societatea civilă. 
Ca măsuri organizatorice, preşedintele instanŃei îşi exercită atribuŃiile privind 

oragnizarea muncii prin rezoluŃii, decizii şi ordine de serviciu, în condiŃiile legii. 
Eficacitatea şi calitatea activităŃii desfăşurate de către preşedinte sunt 

dependente de modul de repartizare a atribuŃiilor, responsabilităŃilor şi autorităŃii 
formale, către managerii de nivel inferior, incepând cu vicepreşedinŃii instanŃelor, 
preşedinŃii de secŃii, conducătorilor de compartimente, până la nivelul completului 
de judecată. 

Avand în vedere structura organizatorică a CurŃii de Apel ConstanŃa, 
competenŃele sale organizaŃionale, preşedintele instanŃei s-a implicat direct în 
elaborarea strategiilor impuse de necesitatea realizării obiectivelor previzionate şi, 
împreună cu membrii colegiului de conducere, a evaluat performanŃele instanŃei. 

De asemenea, preşedintele CurŃii de Apel a urmărit şi managementul 
practicat de conducerea fiecărei instanŃe, evaluând particularităŃile fiecăreia, 
determinate de volumul de activitate, dimensiunea resurselor umane, specificul 
acesteia, natura cauzelor etc., respectând independenŃa decizională a conducerilor 
acestor instanŃe. 

Activitatea de conducere a CurŃii de Apel în cursul anului 2012 a avut în 
vedere, in principal, organizarea activităŃii de judecată, organizarea administrativă 
a instanŃei, cât şi a celor arondate. 

In acest sens, în principal, au fost luate măsuri pentru buna funcŃionare a 
instanŃei, au fost desemnaŃi judecătorii care urmează să îndeplinească potrivit legii 
şi alte atribuŃii decât cele privind activitatea de judecată, s-au stabilit prin decizie 
atribuŃiile vicepreşedintelui, s-a convocat şi s-a prezidat Colegiul de conducere al 
instanŃei, s-a verificat modul de respectare a dispoziŃiilor legale şi a 
regulamentelor de către judecători şi a personalului auxiliar la Curtea de Apel 
ConstanŃa şi la instanŃele arondate, personal sau prin intermediul vicepreşedintelui 
ori a altor judecatori desemnati in acest scop. 

La inceputul anului, la nivelul fiecărei secŃii a CurŃii de Apel ConstanŃa s-a 
întocmit programul de învăŃământ profesional al judecătorilor, cât şi al 
personalului auxiliar, preşedintele CurŃii având, conform dispoziŃiilor legale, 
atribuŃia de coordonare a acestei activităŃi, scopul final fiind acela al unificării 
practicii judiciare a instanŃelor 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 Ńină seama de dinamica procesului legislativ. 



 58

Un real ajutor în îndeplinirea unora din atribuŃiile pe care le are 
preşedintele CurŃii de Apel ConstanŃa l-a avut în cursul anului 2012 şi Colegiul de 
conducere al instanŃei, care a fost reales pe o perioadă de 3 ani (la data de 30 
septembrie 2011), cu următoarea componenŃă: 

- Nicolae Stanciu 
- Georgiana Pulbere 
- Jelena Zalman 
- Nastasia Cuculis 
- Mihaela Popoacă 
- Carina Gheorma 
- ZoiŃa Frangu 
Printre altele, cu ajutorul Colegiului de conducere, au fost dezbătute şi 

aprobate măsurile necesare pentru buna desfăşurare a activităŃii instanŃei, au fost 
avizate deciziile, ordinele de serviciu emise de preşedinte privind: desemnarea 
judecătorilor care urmează să îndeplinească alte atribuŃii decât cele privind 
activitatea de judecată, repartizarea personalului în cadrul compartimentelor 
auxiliare, s-a propus proiectul de buget in limita competenŃelor ce-i revin, s-a 
propus înfiinŃarea secŃiilor şi completelor specializate, s-a stabilit componenŃa 
secŃiilor şi compunerea completelor de judecată etc. 

 
B. Preşedintele CurŃii de Apel ConstanŃa împreună cu Vicepreşedintele 

instanŃei au participat, conform planificării, la toate adunările generale ale 
judecătoriilor din raza de competenŃă a CurŃii de Apel ConstanŃa, unde a fost 
dezbătută activitatea acestora pe anul 2012. 

Ca  o notă generală, se pot aprecia rezultatele pozitive obŃinute în cursul 
anului 2012 de către aceste instanŃe, ca urmare a efortului depus de toŃi 
magistraŃii. 

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

Una dintre principalele dificultăŃi cu care se confruntă majoritatea 
instanŃelor din raza CurŃii de Apel ConstanŃa o reprezintă volumul mare de 
activitate şi complexitatea dosarelor. 

Pentru imbunătăŃirea calităŃii actului de justiŃie, judecătorii instanŃelor din 
raza CurŃii de Apel ConstanŃa trebuie să manifeste în continuare o atenŃie 
deosebită în privinŃa redactării hotărâilor în termenul prevazut de lege şi să acorde 
importanŃa cuvenită motivării soluŃiilor in conformitate cu exigenŃele impuse de 
art. 6 din ConvenŃia Europeană  a Drepturilor Omului. 
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Trebuie remarcată, totuşi, calitatea redactării hotărârilor, care este în 
creştere, cu toate că, în unele situaŃii, izolate, mai persistă o preocupare redusă 
pentru argumentaŃia juridică şi a stilului exprimării. 

Se mai constată şi redactarea cu intârziere a unor cauze, uneori a celor ce 
reclamă urgenŃă, dar care nu constituie o constantă a activităŃii CurŃii de Apel 
ConstanŃa. 

Preocuparea pentru solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil a 
reprezentat permanent un aspect urmărit de conducerea CurŃii de Apel ConstanŃa, 
cât şi de fiecare dintre magistraŃii instanŃei. 

Acest lucru este evidenŃiat de numărul redus de cauze a căror durată de 
soluŃionare depăşeşte 1 an la nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa. 

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

In cadrul rapoartelor de activitate, fiecare preşedinte de instanŃă a analizat 
în amănunŃime situaŃia 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 incă conduc la tergiversarea soluŃionării unor 
dosare şi care, în final, afectează calitatea actului de justiŃie şi, implicit, 
justiŃiabilii care se adresează instanŃelor de judecată. 

 
C. Alături de Preşedintele CurŃii de Apel ConstanŃa, un rol important în 

managementul instanŃei, potrivit competenŃelor legale şi regulamentare, l-a avut si 
Vicepreşedintele curŃii. Acesta este cel care îl asistă pe conducătorul instanŃei în 
aducerea la îndeplinire a atribuŃiilor manageriale şi administrative, coordonând şi 
controlând activitatea personalului auxiliar şi anumite compartimente. 
Principalele prerogative specifice funcŃiei se referă la vegherea respectării 
atribuŃiilor de ordin administrativ ce incumbă judecătorilor sau personalului 
auxiliar, precum şi perfecŃionarea pregătirii profesionale a judecătorilor. 

 
D. Curtea de Apel este organizată pe secŃii, departamente, compartimente şi 

birouri. 
 
1) SecŃiile instanŃei 
a) SecŃia Penală şi pentru Cauze penale cu minori şi de familie – 10 

judecători 
b) SecŃia I Civilă – are repartizaŃi 10 judecători 
c) SecŃia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal – 13 

judecători 
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2) Compartimentele instanŃei 
- grefă, registratură, arhivă, statistică şi documentare-bibliotecă 
a) Grefa – instanŃa are un număr de 25 de grefieri, conduşi de primul 

grefier, repartizaŃi pe secŃii, in raport de volumul acestora. 
b) Arhiva şi registratura – grefierii arhivari sunt in număr de 6 şi au fost 

repartizaŃi pe cele 3 arhive ale instanŃei, aferente celor 3 secŃii, ca şi cei trei 
agenŃi procedurali care fac parte din personalul conex. 

c) Statistică – unde funcŃionează un grefier statistician 
d) Documentare – in care este repartizat un grefier documentarist  
 
3) Departamentul economico-financiar şi administrativ, condus de un 

manager economic, în cadrul căruia funcŃionează: 
- compartimentul financiar-contabil, 
- compartimentul administrativ. 
 
4) Birouri 
a) Biroul informatică 
Numărul actual de informaticieni în funcŃie este de 3, acoperind volumul de 

activitate al instanŃei şi asigurând consultanŃa pentru instanŃele din subordine. 
b) Biroul Personal 
Acesta funcŃionează cu un singur salariat, funcŃionar public. 
 
c) Biroul de Informare şi RelaŃii Publice 
La acest birou este delegat grefierul documentarist. 
 
5) Personalul contractual 
Acesta este format din: paznici, muncitori, conducători auto, ingrijitor, 

in total 6 persoane. 
 
E. Incepând cu data de 23 ianuarie 2008, Curtea de Apel ConstanŃa are în 

schemă şi un post de auditor intern.  
In cursul anului 2012, conform planului de audit public intern aprobat, au 

fost planificate mai multe misiuni de audit la Curtea de Apel şi la cele două 
tribunale.  

 
E. In schema CurŃii de Apel ConstanŃa există şi un post de psiholog. 
In exercitarea atribuŃiilor sale şi sub îndrumarea conducerii CurŃii de Apel 

ConstanŃa, în cursul anului 2012, printre alte activităŃi, psihologul instanŃei a 
efectuat un ”Studiu privind climatul organizaŃional general la nivelul CurŃii de 
Apel ConstanŃa şi al instanŃelor arondate acesteia” şi două activităŃi: 
”Trainingul informaŃional cu privire la anumite teme psihologice relevante 
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pentru activitatea magistratului şi a personalului auxiliar de specialitate” 
(Obiectivul principal a fost abordarea unor teme ce pot avea relevanŃă pentru activitatea 
magistratului atât din punct de vedere profesional cât şi personal; acesta s-a realizat prin 
postarea pe intranet a unor materiale de psihologie, iar principalele teme abordate in cadrul 
trainingului au fost: stressul profesional, relaŃiile interpersonale la locul de muncă, aspecte 
psihologice legate de cuplu şi copil) şi ”Consiliere şi evaluare psihologică 
individuală” (aceasta s-a realizat la cerere, elaborându-se rapoarte psihologice individuale 
în scopul autocunoaşterii, evaluarea psihologică efectuându-se prin utilizarea bateriei de teste 
CAS, respectând legislaŃia în vigoare privind testarea psihologică şi confidenŃialitatea 
rezultatelor). 

 
La studiul menŃionat anterior a participat personalul de la nivelul CurŃii de 

Apel ConstanŃa şi al instanŃelor arondate (judecători, personal auxiliar de 
specilitate şi funcŃionari publici), răspunsurile fiind confidenŃiale, concluziile 
făcând referire la întreaga instituŃie sau la întregul colectiv/departament.  

Analiza s-a desfăşurat în perioada ianuarie – martie 2012, iar instanŃele 
participante şi numărul celor care au răspuns la chestionare au fost : 

 
InstanŃa 
partici 
pantă 

Curtea 
de Apel  
Constan

Ńa 

Tribunal
ul Tulcea 

Judecătoria 
Măcin 

Judecătoria 
Babadag 

Judecătoria 
Hârşova 

Judecătoria 
Tulcea 

Judecătoria 
Medgidia 

Număr 
respon 
denŃi 

34 9 9 12 7 25 21 

 

Principalele concluzii care se pot desprinde pentru toate instanŃele 
participante în general sunt următoarele : 

a) Aspecte pozitive, benefice : 
• resurse umane valoroase (angajaŃi caracterizaŃi printr-o pregătire 

profesională superioară, competenŃi, cu numeroase calităŃi şi cu 
nevoi de realizare şi dezvoltare profesională puternice, aspecte care 
se reflectă pozitiv în calitatea activităŃii efectuate la diverse nivele 
ierarhice); 

• suport performant (instituŃia oferă resurse şi condiŃii de muncă 
pentru desfăşurarea activităŃii îm mod optim şi asigurarea 
performanŃei); 

• învăŃare continuă (instituŃia asigură condiŃiile şi climatul favorabil 
dobândirii unor informaŃii noi, valoroase, care răspund nevoilor de 
formare profesională şi dezvoltare personală ale angajaŃilor); 

• stilul de management (stil de conducere eficient, în sprijinul 
performanŃei individuale şi colective). 
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Aspecte negative, dăunătoare : 
• climat interpersonal negativ (conflicte interpersonale ocazionale, 

lipsă de coeziune); 
• supraîncărcare a activităŃii (volum mare de muncă pe angajat, în 

raport cu timpul de efectuare a sarcinilor de serviciu, lipsă de 
personal); 

• nivel ridicat de stres ocupaŃional (existenŃa multor factori de 
suprasolicitare psihică a angajaŃilor, care îi predispune la 
experimentarea unor situatii tensionate, cu efecte negative asupra 
sanatatii lor). 

• satisfacŃie profesională (gradul de mulŃumire resimŃit de angajaŃi 
faŃă de condiŃiile oferite de instituŃie pentru desfăşurarea unei 
activităŃi stimulative – natura şi importanŃa muncii, libertatea de 
acŃiune, recunoaşterea sau susŃinerea primită);  

 

RECOMANDĂRI 
• promovarea unui sistem de comunicare deschisă, bilaterală, permanentă, la diferite 

nivele ierarhice, care să încurajeze munca în echipă şi colaborarea mai strânsă 
între diferitele categorii profesionale; 

• planificarea rezultatelor aşteptate de la angajaŃi şi oferirea de feedback eficient, 
obiectiv şi periodic asupra activităŃii lor; 

• întărirea pozitivă a comportamentelor aşteptate din partea angajaŃilor, a 
elementelor pozitive referitoare la activitatea lor; 

• dezvoltarea unui sistem de evaluare a performanŃelor obiectiv şi eficient; 
• implicarea angajaŃilor în procesul de luare a deciziilor în ceea ce îi priveşte; 
• realizarea unor întâlniri periodice cu angajaŃii din fiecare secŃie/departament; 
• identificarea comportamentelor contraproductive ale angajaŃilor şi contracararea 

acestora; 
• identificarea şi implementarea unor strategii de motivare a angajaŃilor; 
• intervenŃia primară în situaŃiile conflictuale; 
• dezvoltarea şi implementarea unui sistem de evaluare a climatului organizaŃional 

obiectiv şi adaptat specificului instituŃiei; 
• realizarea periodică a studiilor de diagnoză organizaŃională; 
• identificarea factorilor care produc apariŃia stresului la nivelul angajaŃilor şi a 

gradului lor de intensitate;  
• echilibrarea şi redistribuirea sarcinilor de lucru; 
• programe de management al stresului ocupaŃional; 
• implicarea activă a psihologului în evaluarea şi selecŃia personalului, analiza 

muncii, construirea echipelor de lucru; 
• implementarea unui sistem de selecŃie şi promovare a personalului utilizând şi 

tehnici psihologice validate şi adaptate contextului instituŃional; 
• asigurarea transparenŃei prin organizarea de conferinŃe de presă periodice şi 

comunicare permanentă cu factorii externi.  
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F. Informatizarea instanŃei 
Anul 2012 a insemnat în principal dezvoltarea principalelor aplicaŃii şi 

continuarea asigurării functionării optime a tehnicii de calcul aflată in dotarea 
CurŃii de Apel ConstanŃa: 

- ECRIS CDMS - aplicaŃia de gestiune electronică a dosarelor 
In anul 2012, urmare a semnării contractului aferent proiectului 

„Continuarea dezvoltării sistemului ECRIS” Curtea de Apel Constanta a fost 
desemnată instanŃă pilot, alături de alte 4 instanŃe.  

Proiectul (pentru partea de instante), avându-se in vedere cerinŃele 
contractului, a fost structurat în subproiecte:  

- subproiectul ECRIS update-upgrade, adică partea care se referă doar la 
aplicaŃia ECRIS CDMS InstanŃe. 

Urmare terminării testelor din acest subproiect s-a efectuat migrarea 
aplicaŃiei ECRIS la versiunea curentă 4.3, în toate instanŃele din Ńară, migrare care 
a avut loc in decembrie 2012. 

- subproiectul interconectare ECRIS – ONRC BPI, adică partea de schimb 
de date cu aplicaŃia Buletinului Procedurilor de InsolvenŃă de la ONRC. 

In acelaşi timp, Ministerul JustiŃiei derulează în paralel un proiect de 
modificare a aplicaŃiei ECRIS pentru acordarea acesteia cu prevederile Noului 
Cod de Procedură Civila (ECRIS - NCPC). 

Acest proiect este în desfăşurare până la intrarea în vigoare a Noului Cod 
de Procedură Civilă. 

OperaŃionalitatea aplicaŃiei ECRIS are  un impact pozitiv asupra creşterii 
calităŃii actului de justiŃie prin: 

- scurtarea semnificativă a timpului de tehnoredactare a hotărârilor sau a 
tuturor actelor de procedură, aspecte ce vin în sprijinul justiŃiabililor care primesc 
hotărârile judecătoreşti şi alte comunicări mult mai repede; (aplicaŃia ECRIS 
permite generarea, editarea si listarea a documentelor pentru şedinŃele de judecată 
(hotărâri, încheieri, precum şi diverse rapoarte) 

- calitatea întocmirii şi evidenŃei actelor procedurale pe parcursul întregului 
proces de judecată (citative, citaŃii, comunicări etc). 

- transferul electronic al dosarelor între instanŃe; 
- rapiditatea şi transparenŃa datelor furnizate prin intermediul 

infochioşcurilor şi portalului CurŃii de Apel ConstanŃa; 
- transfer automat săptămânal al datelor statistice către serverul CSM; 
- acces permanent al utilizatorilor la aplicaŃie; 
- repartizare aleatorie zilnică funcŃională. 
 
Principalele aplicaŃii folosite de personalul instanŃei : 
- Lex Expert – aplicaŃie de legislaŃie şi jurisprudenŃă ce conŃine şi un 

modul de legislaŃie europeană (actualizare zilnică on-line); 
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- Legis Studio si Eurolegis – aplicaŃii de reŃea de legislaŃie naŃională şi 
UE, jurisprudenŃă naŃională şi CEDO, presa juridică, doctrine, autorizaŃii. 
(actualizare zilnică on-line); 

- AplicaŃia de evidenŃă a personalului din instanŃele subordonate CurŃii 
de Apel ConstanŃa – aplicaŃie realizată în Lotus Notes (este în exploatarea 
biroului Resurse Umane); 

- Zbuget (principala aplicaŃie destinată departamentului financiar contabil), 
salarizare, mijloace fixe, contracte, achiziŃii, declaraŃii CAS, şomaj, sănătate, fişe 
fiscale, ordine de plată etc.). 

In anul 2012, Curtea de Apel ConstanŃa şi Tribunalele ConstanŃa şi Tulcea 
au fost desemnate instanŃe pilot în cadrul proiectului de informatizare a 
activităŃilor financiar contabile şi activităŃilor de resurse umane – sistemul integrat 
de management al resurselor materiale, financiare şi umane din sistemul judiciar 
(RMS). 
 

   Curtea de Apel ConstanŃa a fost dotată la începutul anului 2012 cu un nou 
sistem de videoconferinŃă, achiziŃionat de Inalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 
sistem care în fapt deserveşte următoarele instituŃii: 
  - Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 
  - Cele 16 curŃi de apel 
  - Consiliul Superior al Magistraturii 
  - Institutul NaŃional al Magistraturii 

Implementarea sistemului de videoconferinŃă se circumscrie misiunii Inaltei 
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie de asigurare a interpretării şi aplicării unitare a legii de 
către celelalte instanŃe judecătoreşti, sistemul de videoconferinŃă fiind un mijloc 
modern şi eficient din punct de vedere financiar şi organizaŃional pentru realizarea 
misiunii. 
   În cursul anului 2012, în toate instanŃele de judecată a început 
implementarea proiectului „Sistemul informatic integrat de înregistrare a 
şedinŃelor de judecată - SIIISJ”, finanŃat prin Banca Mondială în cadrul 
proiectului Reforma Sistemului Judiciar.  
   La acest moment, proiectul este în curs de desfăşurare la nivelul CurŃii de 
Apel ConstanŃa.  
 
   PERSPECTIVE 
   - Finalizarea dezvoltării aplicaŃiei ECRIS; modificarea aplicaŃiei ECRIS în 
raport cu noile dispoziŃii ale codurilor de procedură;  
   - Finalizarea proiectului Sistemul informatic integrat de înregistrare a 
şedinŃelor de judecată – SIIISJ; 
   - Implementarea unor instrumente de asigurare şi monitorizare a securităŃii 
sistemului informatic; 
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   - Finalizarea proiectului de informatizare a activitatilor financiar contabile 
şi activitatilor de resurse umane – sistemul integrat de management al resurselor 
materiale, financiare şi umane din sistemul judiciar (RMS). 
 
   PROPUNERI  
  - Inlocuirea echipamentelor IT depăşite fizic şi moral (staŃii, servere, 
imprimante, multifunctionale etc., mai vechi de 5 ani). 

  
G. Resursele materiale aflate la dispoziŃia instanŃei în anul 2012 

 
 CURTEA DE APEL CONSTANłA este o unitate bugetară finanŃată de 
la bugetul statului prin ordonatorul principal de credite Ministerul JustiŃiei. 
 SituaŃia planului de cheltuieli - Cap.61.01 

Credite bugetare aprobate     10.079.800  lei  
 PlăŃi nete de casă                  10.027.820 lei  

Cheltuieli totale                    10.314.513  lei  
 Planul de plăŃi a fost realizat în procent de 99,48 % faŃă de creditele 

alocate. 
 
In contul de provizioane s-a înregistrat în contabilitate 9.115.297 lei, ce 

reprezintă sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea 
unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, devenite 
executorii până la data de 31 decembrie 2012, a căror plată se va efectua eşalonat 
în perioada 2013-2016 potrivit prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului 
nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.230/2011. 

 
Analiza planului de cheltuieli 
Art. 10 Cheltuieli de personal 
Cheltuielile de personal reprezintă 87,52% din totalul cheltuielilor, iar 

plăŃile 92,05 % din totalul plăŃilor. 
Art. 10.01 - Cheltuieli cu salariile 
Au fost plătite în perioada analizată salarii în valoare de 9.281.639  lei  
Art. 10.03.01 - ContribuŃia la asigurările sociale de stat 
Cota de asigurări sociale de stat achitată a fost de 1.347.798 lei  
Art. 10.03.02 - Cota de contribuŃie la Fondul de şomaj achitată 
A fost virată în valoare de 35.618 lei  
 
Art. 10.03.03 - ContribuŃii asigurări sociale de sănătate 
Sunt în sumă de 370.446 lei  
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Art. 10.03.04 - Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli 
profesionale – in suma de 12.684 lei  

Art. 10.03.06 - Contributii CM 0,85% - 60.554 lei  
  Art. 10.01.13 - Deplasări-diurna 

S-au plătit în această perioadă deplasări în valoare totală de 7.590 lei  
Art.10.01.15 - Transport la si de la locul de munca – platile  au fost de 

10.427  lei  
Art.10.01.16 – Chirii - platile au fost 104.481 lei  
 
Art. 20 Cheltuieli materiale 
Art.20.05 - Obiecte de inventar 
Au fost efectuate plăŃi în sumă de 42.857  lei mobilier pentru noile coduri, 

şi birotică. 
Art.20.06 – Deplasări - în sumă de 28.078 lei RON (cazare şi transport) 
Art.20.30 - Alte cheltuieli – în sumă de 89.901 lei (expertize medico-legale, 

traducători, legislaŃii). 
Art.20,28 - Ajutor public judiciar - în sumă de 241.000  lei – onorarii oficii 

avocaŃi. 
Art. 20.01 - Cheltuieli materiale pentru întreŃinere şi gospodărie 
PlăŃile la acest articol bugetar au fost de 484.143 lei, iar cheltuielile de 

441.963 lei, diferenŃa constituindu-se din inregistrarea facturilor privind 
furnizarea de energie electrica, termică, apă, gunoi, care reprezintă consumuri 
aferente lunii decembrie 2012 şi primite in institutie dupa data de 31 decembrie 
2012, iar sumele reatante sunt aferente avocaŃilor din oficiu, în sumă de 95.865 
lei, aferente perioadei octombrie-decembrie 2012.  

 
                                      PlăŃi anul 2012               Cheltuieli anul 2012 

20.01.01 -  furnituri de 
birou 

2.917 2.853 

20.01.02 -  materiale de 
curăŃenie 

1.635 1.635 

20.01.03 -  încălzit, 
iluminat 

184.900 184.990 

20.01.04 -  apa, gunoi 45.114 41.701 
20.01.05 -  carburanŃi şi 

lubrifianŃi 
20.411 17.934 

20.01.06 -  piese de 
schimb 

9.306 7.752 

20.01.07 -  transport 4.043 3.746 
20. 01.08 - poştă, telefon 51.683 47.565 
20.01.09 - alte materiale 105451 88.602 
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cu caracter funct.  
20.01.30 Alte bunuri şi 

servicii        
56.683 45.185 

                              
PlăŃile şi cheltuielile au fost făcute pentru întreŃinerea calculatoarelor, 

copiatoarelor, imprimantelor, autoturismelor, chirii. 
 
SituaŃia conturilor de active 

 
Contul 20– Active fixe necorporale are un sold de  76.525 lei. 
Contul 212+213 +214– Mijloace fixe are un sold de 27.535.626 lei.din care 

clădirea  are un sold de 24.500.332 lei 
Contul 280 – Amortizări privind activele fixe necorporale are un sold de  

62.939 lei reprezentând valoarea amortizarii aferentă duratei normale de utilizare 
consumată a activelor fixe necorporale. 

Contul 281 – Amortizări privind activele fixe corporale are un sold de lei 
3.337.256 lei reprezentând valoarea amortizarii aferentă duratei normale de 
utilizare consumată a activelor fixe corporale. 

 
Contul 3022 – Combustibili - soldul de 17.533 lei reprezinta stocul 

materialelor consumabile. 
 
Contul 303 – Fond obiecte de inventar are un sold de 551.387 lei. 
 
Contul 532 - Alte valori - are un sold de 2.500 lei care reprezintă 

c/val.BCF-uri. 
 
În această perioadă, atenŃia managerului economic a fost îndreptată spre 

verificarea prin control financiar preventiv a tuturor documentelor supuse la plată. 
Controlul ierarhic operativ a fost făcut la toate documentele. 
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SECłIUNEA A 3-A – CALITATEA ACTULUI DE JUSTIłIE 
 

 
 

3.1. ACCESUL LA JUSTIłIE 
 

  
 In ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, cât şi în DeclaraŃia 
Universală a Drepturilor Omului şi Pactul internaŃional cu privire la drepturile 
civile şi politice, este consacrat accesul liber la justiŃie, în sensul că orice persoană 
are posibilitatea de a se adresa justiŃiei pentru apărarea drepturilor, libertăŃilor şi 
intereselor sale legitime, fără nici un fel de ingrădire. 

Întreaga activitate desfăşurată la nivelul instanŃei de către magistraŃi 
împreună cu personalul auxiliar de specialitate dovedeşte respectarea principiului 
liberului acces la justiŃie, consacrat, ca drept cetăŃenesc fundamental, atât de 
art.6 pct.1 din ConvenŃie, cât şi prin art.21 din ConstituŃia României, prin 
art.10 din DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului, precum şi prin art.14 
pct.1 din Pactul InternaŃional cu privire la drepturile civile şi politice.  

În ConstituŃie, accesul liber la justiŃie este conceput ca drept al oricărei 
persoane de a se putea adresa justiŃiei pentru apărarea drepturilor, a libertăŃilor şi 
a intereselor sale legitime, garantându-se că exercitarea acestui drept nu poate fi 
îngrădită prin nicio lege. 

Astfel, s-a Ńinut seamă de faptul că orice persoană se poate adresa 
justiŃiei pentru apărarea drepturilor, a libertăŃilor şi a intereselor sale 
legitime, nicio lege neputându-i îngrădi exercitarea acestui drept. 

Cu alte cuvinte, s-a Ńinut seamă de faptul că persoanele fizice sau juridice 
au dreptul să se adreseze liber şi nestingherit autorităŃilor judiciare, să formuleze 
cereri, să introducă acŃiuni şi să-şi susŃină interesele în aceleaşi condiŃii, fiind 
respectată astfel şi dispoziŃia cuprinsă în art.6 alin.2 din Legea 304/2004 privind 
organizarea judiciară ce dispune în sensul că „accesul la justiŃie nu poate fi 
îngrădit". 

Întotdeauna, au fost respectate mijloacele procedurale concrete de care 
pot uza cetăŃenii, pentru a accede la justiŃie, respectiv dispoziŃiile cuprinse în 
Codul de procedură civilă, fapt ce se află în concordanŃă cu abordarea europeană 
a acestui concept, căci, în accepŃiunea ConvenŃiei, exercitarea dreptului de 
acces la justiŃie presupune tocmai asigurarea accesului oricărei persoane la 
un „tribunal instituit de lege”, adică garantarea unei proceduri judiciare în 
faŃa căreia să se poată realiza efectiv, acest drept. 

Totodată, nu s-a dispus asupra restrângerii dreptului la liberul acces Ia 
informaŃii, privind cauzele existente pe rolul acesteia, sens în care s-a păstrat 
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o relaŃie de respect faŃă de justiŃiabili, precum şi faŃă de reprezentanŃii mass-
media, prin aceasta asigurându-se transparenŃa activităŃii instanŃei. 

Întotdeauna, magistraŃii au examinat cauzele deduse judecăŃii în mod 
echitabil, public şi într-un termen rezonabil, respectând cerinŃa impusă de 
art.6 pct.1 al ConvenŃiei, potrivit căreia, „pentru ca o cauză să fie examinată în 
mod echitabil”, este necesar a se asigura respectarea principiilor fundamentale ale 
oricărui proces şi anume principiul contradictorialităŃii, principiul dreptului la 
apărare, ambele asigurând egalitatea deplină a părŃilor în proces. 

De asemenea, magistraŃii au respectat dreptul părŃilor la un proces 
echitabil, dând posibilitate rezonabilă oricărei părŃi de a expune cauza sa instanŃei 
de judecată, în condiŃii care să nu o dezavantajeze faŃă de partea adversă, fapt 
realizat prin asigurarea dreptului la apărare, garantat prin ConstituŃie (art.24), 
ştiut fiind că „dreptul la apărare” este asigurat şi prin modul de organizare şi 
funcŃionare a instanŃelor judecătoreşti, la baza căruia stau principiile 
legalităŃii, egalităŃii părŃilor, gratuităŃii, colegialităŃii, publicităŃii, controlului 
judiciar şi rolul activ al instanŃei.  

La nivelul instanŃelor din raza CurŃii de Apel ConstanŃa s-a procedat la 
informarea justiŃiabililor privind procedura judiciară şi modul de funcŃionare a 
instanŃelor, informaŃii ce sunt disponibile atât pe portalul instanŃelor, cât şi la 
avizierul acestora. 

In anul 2012 s-a constatat o îmbunătăŃire a aplicării principiului accesului 
liber la justiŃie a instanŃelor din raza CurŃii de Apel ConstanŃa printr-o serie de 
modalităŃi, dintre care enumerăm, alături de cele expuse mai sus: distribuirea de 
catre Consiliul Superior al Magistraturii de ghiduri de indrumare pentru 
justiŃiabili, informarea justiŃiabililor cu privire la procedura judiciară, soluŃiile 
pronunŃate de catre instante putand fi verificate prin accesarea portalului 
instantelor, afişarea la sediul instanŃei a informaŃiilor de interes pentru justiŃiabili, 
răspunsul cu celeritate la petiŃiile adresate instanŃei, soluŃionarea cu celeritate a 
cererilor privind furnizarea de informaŃii de interes public, organizarea de 
manifestări de tipul ”Uşilor deschise” etc. 

TransparenŃa activităŃii instanŃei şi liberul acces la justiŃie au fost asigurate 
prin funcŃionarea şi actualizarea permanentă a sistemelor de informare a 
justitiabililor, şi anume: 

 1. Infochioşcuri 
 Curtea de Apel ConstanŃa are în exploatare 3 infochioşcuri, 2 situate la 
parterul Palatului de JustiŃie (din dotarea MJ) şi unul situat la etajul 2 (prin dotare 
CSM). 

Cele 3 infochioşcuri oferă informaŃii utile justiŃiabililor referitoare in 
special la dosare, părŃi, termene de judecată, soluŃii pe scurt (toate acestea fiind 
estrase în timp real din aplicaŃia ECRIS CDMS), precum şi alte informaŃii de 
interes (programul arhivelor, telefoane utile, informaŃii referitoare la taxe etc.). 
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De asemenea, asigurarea accesului justiŃialililor la informaŃii utile privind 
sistemul judiciar este realizată prin site-ul CurŃii de Apel Constanta şi Jurindex.  

2. Site-ul instanŃei  
Site-ul Curtii de Apel ConstanŃa este prezent pe portalul instanŃelor de 

judecată cu un nou aspect şi poate fi accesat la 
http://portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?idInstitutie=36 

Procedura de publicare pe portal a dosarelor inregistrate in ECRIS CDMS, 
precum şi a listelor de şedinte este automata, prin extragerea datelor din aplicatia 
Curtii de Apel Constanta. 

Site-ul instanŃei pune de asemenea la dispoziŃia publicului informaŃii 
referitoare la istoricul instantei, organizare, statistica, bilanturi, jurisprudenta, date 
de contact, program de functionare, decizii relevante, declaraŃii de interese si 
afini, ghiduri de orientare pentru justitiabili, ghiduri cu informaŃii practice pentru 
jurnalişti, informaŃii referitoare la derularea de concursuri, informaŃii referitoare la 
achiziŃiile publice, situaŃia plăŃilor, hotărâri de colegiu, alte informaŃii. 

3. Jurindex – este un serviciu gratuit, care-şi propune să ofere accesul liber 
la hotărârile judecătoreşti pronunŃate de instanŃe. Jurindex se află sub egida 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

In acest moment, toate CurŃile de Apel, inclusiv Curtea de Apel ConstanŃa, 
au hotărârile publicate integral, cu anonimizare, pentru perioada 2008 - 28 
februarie 2010, în JURINDEX , şi pot fi accesate la adresa  http://www.jurisprudenta.org 

 
 
 

3.2. PONDEREA HOTĂRÂRILOR ATACATE DIN TOTALUL 
HOTĂRÂRILOR PRONUNłATE. INDICELE DE DESFIINłARE 

 

  
SSEECCłłIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  
 
Este de necontestat că indicele de calitate apare ca fiind reflectat de 

întreaga activitate a secŃiei formată din magistraŃi şi personal auxiliar, în raport cu 
numărul total de dosare existent pe rolul secŃiei în anul 2012, respectiv: 3517 
cauze, pentru care operativitatea calculată este de 80,47%, operativitate 
superioară celei aferente anului 2011 când a avut valoarea de 75,15% 

Indicii de calitate pot fi priviŃi şi din perspectiva soluŃionării cauzelor în 
calea de atac a recursului de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, putându-se 
observa că deciziile admise au la bază examinarea încălcării unor reguli de 
procedură sau a dreptului de apărare, soluŃionarea eronată a anumitor excepŃii de 
procedură şi necercetarea fondului ori, respingerea unor probe esenŃiale pentru 
dezlegarea pricinii, interpretarea greşită a legii – în cele mai puŃine cazuri – 
precum şi nepronunŃarea asupra unei cereri esenŃiale formulate de părŃi. 



 71

Astfel, la nivelul secŃiei, din totalul deciziilor în care au fost pronunŃate 
soluŃii de admitere a recursului împotriva hotărârilor CurŃii de Apel ConstanŃa, 
ponderea cea mai mare o deŃin deciziile prin care instanŃa de control judiciar a 
modificat în parte hotărârea atacată.  

În cursul anului 2012 au fost înaintate Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, în 
recurs, un număr de 112 dosare. Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a restituit CurŃii 
de Apel ConstanŃa un număr de 309 dosare (soluŃionate de Curtea de Apel 
ConstanŃa în anii 2010-2011), din care un număr de 39 de hotărâri au fost 
modificate în tot sau în parte, ori casate cu trimitere.  

Nu au fost identificate hotărâri pronunŃate cu încălcarea normelor privind 
alcătuirea instanŃei, de alŃi judecători decât cei care au luat parte la dezbaterea în 
fond a pricinii, sau cu depăşirea atribuŃiilor judecătoreşti, motive care să fi atras 
casarea hotărârilor în temeiul art. 304 pct. 1, 2 şi 4 Cod procedură civilă. 

 
 

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

Calitatea actului de justiŃie este dată şi de soluŃionarea cauzelor în 
calea de atac a recursului de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. 

Astfel, se poate reŃine că, în anul de referinŃă 2012, la nivelul SecŃiei a II-
a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, din totalul de 355 dosare înaintate 
Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, în recurs, au fost: 
- casate cu trimitere spre rejudecare un număr de 17 dosare; 
-  un număr de 26 dosare au fost soluŃionate în sensul modificării hotărârilor 
recurate, cu consecinŃa menŃinerii unor dispoziŃii cuprinse în acestea, astfel că, 
indicele de desfiinŃare este de 5,12 %, iar ponderea atacabilităŃii hotărârilor 
pronunŃate în fond şi apel în anul 2012, este de 43,03 %. 

Pentru a evita casarea sau modificarea hotărârilor pronunŃate, pe probleme 
de drept dezlegate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, la nivelul secŃiei s-a luat 
măsura comunicării deciziilor pronunŃate de instanŃa supremă către fiecare 
membru component al completelor de judecată a căror hotărâri au primit o 
astfel de soluŃie, tocmai pentru a asigura o unificare a practicii judiciare. 

Pentru îmbunătăŃirea calităŃii actului de justiŃie, magistraŃii membrii 
componenŃi ai secŃiei s-au preocupat de asigurarea unificării practicii judiciare, 
pornind de la împrejurarea că practica judiciară neunitară este una dintre 
principalele deficienŃe cu care s-a confruntat sistemul judiciar român, cu incidenŃă 
asupra calităŃii actului de justiŃie şi a credibilităŃii justiŃiei şi având în vedere că 
asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii pe întreg teritoriul Ńării, 
constituie un obiectiv al strategiei de reformă al sistemului judiciar, magistraŃii 
membrii componenŃi ai secŃiei au acordat o atenŃie sporită evitării oricăror 
erori, în soluŃionarea cauzelor şi rezolvarea legală a problemelor de drept cu 
care s-au confruntat. 
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Astfel, prin deciziile pronunŃate, şi modul în care ele au fost redactate, 
magistraŃii au diminuat diversitatea interpretărilor problemelor de drept 
existente, reuşind să unifice practica judiciară în cea mai mare parte a situaŃiilor, 
urmărind ca aceasta să fie în concordanŃă cu practica judiciară a Înaltei CurŃi 
de CasaŃie şi JustiŃie, ce are rolul fundamental în interpretarea şi aplicarea 
unitară a legii, potrivit dispoziŃiilor cuprinse în art. 126 al.3 din ConstituŃia 
României, cu referire la art. 18 alin.2 din Legea 304/2004, republicată şi cu 
aplicarea art. 315 Cod pr.civilă. 

În anul 2012, judecătorii SecŃiei a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal s-au deplasat la instanŃele din circumscripŃie, conform 
planificărilor existente la nivelul secŃiei, precum şi a solicitărilor formulate de 
aceste instanŃe, participând la dezbaterile privind unificarea practicii, dezbaterile 
şi concluziile acestora fiind consemnate în minutele întocmite cu acel prilej. 

De asemenea, SecŃia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a 
fost reprezentată şi la dezbaterile organizate de Consiliul Superior al 
Magistraturii, şi care au avut ca obiect stabilirea unei practici unitare la nivelul 
Ńării, urmare a problemelor de practică semnalate de instanŃele de judecată din 
Ńară. 

Pentru realizarea dezideratului privind unificarea practicii judiciare, la 
nivelul secŃiei au fost organizate întâlniri de lucru la care au participat toŃi 
judecătorii, fiind supuse analizei problemele de drept care urmau a primi 
rezolvare şi care trebuiau a fi soluŃionate în mod unitar. 
  

  
SSEECCłłIIAA  PPEENNAALLĂĂ  ŞŞII  PPEENNTTRRUU  CCAAUUZZEE  PPEENNAALLEE  CCUU  MMIINNOORRII  ŞŞII  DDEE  FFAAMMIILLIIEE  
O atenŃie deosebită se acordă utilizării tuturor tipurilor de termene utilizate 

pentru repartizarea cauzelor în programul ECRIS, urmărind o repartizare 
echilibrată a cauzelor pe completele de judecată. 

Repartizarea cauzelor se realizează în sistem informatic, potrivit Hotărârii 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 385/2005 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
   

Activitatea de control judiciar 
SoluŃii pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 

 
Număr 

hotărâri 
pronunŃate de 
Curte, care au 
fost atacate cu 

recurs 

Număr hotărâri 
pronunŃate de 

ICCJ în care au 
fost RESPINSE 

recursurile 

Număr hotărâri 
pronunŃate de 

ICCJ în care au 
fost ADMISE 

recursurile 

Număr hotărâri 
pronunŃate de 

ICCJ în care s-a 
luat act de 

RETRAGEREA 
recursurilor 

Număr hotărâri 
împotriva cărora s-a 

declarat recurs şi care 
 nu au fost soluŃionate  

de ICCJ 

 
168 

 
80 

 
17 

 
2 

 
69 
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Din totalul de 168 hotărâri atacate, au fost soluŃionate la Înalta Curte de 
CasaŃie şi JustiŃie un număr de 97 dosare şi se află în curs de soluŃionare un număr 
de 69 dosare. 
 

Din totalul de 17 recursuri admise la I.C.C.J., o hotărâre a fost 
pronunŃată pe fond de Curtea de Apel ConstanŃa şi casată după cum urmează: 

- casare hotărâre, cu trimitere spre rejudecare la Curtea de Apel ConstanŃa – 
1 hotărâre 

 
Din totalul de 17 recursuri admise la I.C.C.J. , un număr de 15 hotărâri au 

fost pronunŃate în apel de Curtea de Apel ConstanŃa şi casate după cum 
urmează: 

- trimitere spre rejudecare la instanŃa de apel – 2 hotărâri; 
- individualizare – 10 hotărâri; 
- casează şi menŃine starea de arest – 4 hotărâri 

 
 
 

3.3. DATE PRIVIND DURATA DE SOLUłIONARE A 
CAUZELOR 

 
 

  
SSEECCłłIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  

 Prin  decizia preşedintelui CurŃii de Apel ConstanŃa, la SecŃia I civilă, a fost 
repartizat un număr de 10 judecători (inclusiv preşedintele de secŃie). Din totalul 
de 10 judecători, 6 judecători au fost repartizaŃi în completele specializate în 
materie civilă (apel şi recurs) şi în completele specializate în cauze cu minori şi de 
familie (recurs), iar 4 judecători au fost repartizaŃi în completele specializate în 
cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale. 
 La nivelul secŃiei au fost configurate 3 complete de apeluri ce judecă în 
materie civilă şi 8 complete de recursuri: 2 complete civile, 2 complete 
specializate în cauze cu minori şi de familie şi 4 complete specialitate în cauze 
privind conflictele de muncă şi asigurări sociale (completele specializate ce 
funcŃionează la nivelul SecŃiei au fost aprobate de către Consiliul Superior al 
Magistraturii). 
 SecŃia îşi desfăşoară activitatea cu un număr de 9 grefieri (inclusiv grefierul 
şef de secŃie).  

În cursul anului 2012 doamna grefier şef de secŃie, Mariana Govor s-a aflat 
în concediu medical în perioada 05.03.2012-01.12.2012, iar doamna grefier Ana 
Belu (aflată în concediu de creşterea copilului) şi-a reluat activitatea începând cu 
18.06.2012. 
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 Pe rolul SecŃiei, în anul 2012 au fost înregistrate 2393 dosare şi au fost 
soluŃionate 2688 cauze. 
 ŞedinŃele de judecată desfăşurate în zilele de luni, marŃi şi miercuri au fost 
încărcate, fiind înscrise pe listele de şedinŃă în medie 55-65 dosare în materia 
litigii de muncă/asigurări sociale şi 40-50 dosare în materie civilă. 
 Conform art. 48 din Legea nr. 304/2004 şi art. 26 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, conducerea  secŃiei este asigurată de 
un preşedinte. 
 Activitatea secŃiei a fost realizată şi prin aportul profesional şi prompt al 
personalului auxiliar. 
 Astfel, grefierii de şedinŃă ai secŃiei au fost: Camelia Mirescu, Mariana 
Govor, Camelia Dincă, Gina Iancu, Mădălina Drăgoi, Daniela Raftu, Magdalena 
Petcu, Ana Belu şi Cornelia IoniŃă, care au colaborat bine şi foarte bine cu 
completele de judecată, iar acolo unde au existat unele disfuncŃii, grefierul şef al 
secŃiei, împreună cu preşedintele de secŃie, au intervenit, găsind receptivitate din 
partea grefierului vizat. 
 Pentru viitor se impune verificarea de către completele de judecată a 
lucrărilor întocmite de către grefierii mai nou veniŃi în secŃie, pentru a da calitate 
şi coerenŃă lucrărilor ce intră în atribuŃiunile acestora. Un rol important în acest 
context trebuie să îl aibă şi grefierul şef al secŃiei civile. 
 Între preşedintele secŃiei şi judecători există o bună colaborare, coordonarea 
administrativă a activităŃii magistraŃilor este eficientă, fiind vizibilă armonia din 
cadrul acestei secŃii. 
 În cazul apariŃiei unor disfuncŃionalităŃi, acestea au fost discutate şi 
rezolvate conform legii şi a regulamentelor de organizare şi funcŃionare. 
 RelaŃiile dintre judecători şi personalul auxiliar s-au desfăşurat într-un 
cadru adecvat, fără a fi semnalate deficienŃe sub acest aspect. 
 Comunicarea conducerii secŃiei şi a grefierilor cu justiŃiabilii, avocaŃii sau 
procurorii s-au desfăşurat potrivit atribuŃiilor de serviciu stabilite prin fişa 
postului, fapt constatat în mod direct în urma verificărilor efectuate la serviciul de 
registratură şi arhivă, nefiind înregistrate reclamaŃii sub acest aspect. 
 Prin intermediul biroului de relaŃii cu publicul, a purtătorilor de cuvânt, a 
conferinŃelor de presă organizate de conducerea secŃiei, prin transmiterea 
comunicatelor de presă şi afişarea la avizierul instanŃei a măsurilor întreprinse s-a 
realizat o activitate transparentă de informare a opiniei publice. 
 Arhivarii secŃiei civile desfăşoară o activitate bună şi foarte bună, urmăresc 
dosarele intrate, iar după repartizarea aleatorie pe termene, realizează cu 
promptitudine şi profesionalism actele de procedură pentru prima zi de înfăŃişare, 
urmăresc dosarele suspendate, înregistrează corespondenŃa şi o prezintă în timp 
optim spre avizare, după care o depun la dosare. În anul analizat nu au existat 
disfuncŃii între corespondenŃa sosită şi depunerea acesteia în timp util, în dosare. 
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* 
 Trebuie precizată existenŃa unei colaborări interdisciplinare bune între 
grefierii secŃiei civile şi personalul arhivei, în special în primirea, repartizarea 
aleatorie a dosarelor şi prezentarea acestora completelor de judecată. 
 La nivelul SecŃiei I civile nu au fost înregistrate deficienŃe în repartizarea 
aleatorie a cauzelor şi în soluŃionarea incidentelor procedurale, această activitate 
desfăşurându-se cu respectarea strictă a Regulamentului de ordine interioară al 
instanŃelor judecătoreşti. 

* 
Reducerea volumului de activitate al secŃiei şi reducerea duratei 

procedurilor judiciare constituie o cerinŃă esenŃială a realizării eficienŃei actului de 
justiŃie, indiferent de stadiul procesual în care se află cauzele deduse judecăŃii. 

Pentru realizarea acestui deziderat s-a urmărit repartizarea aleatorie 
echilibrată a cauzelor, respectarea continuităŃii completelor de judecată, 
asigurarea de către fiecare judecător al secŃiei a controlului asupra propriului 
volum de activitate, dar şi o cunoaştere a cauzelor care au determinat depăşirea 
duratei rezonabile de soluŃionare. 

Examinând activitatea desfăşurată la nivelul secŃiei sub aspectul termenelor 
de soluŃionare a cauzelor, se poate afirma că, de regulă, cauzele au fost 
soluŃionate într-un termen rezonabil, respectându-se termenele imperative 
prevăzute de lege: Ex. art. 2 şi 7 din Titlul XIII al Legii nr. 247/2005, în materia 
fondului funciar. 

În medie, în apel, durata de soluŃionare a cauzelor s-a situat între 4–9 luni, 
iar în recurs între 2–4 luni. 

La finele anului 2012 pe rolul SecŃiei existau 7 dosare, în apel, mai vechi de 
1 an. 

Motivele care au determinat prelungirea soluŃionării acestor cauze, peste  
termenul rezonabil, au fost de ordin subiectiv (Ex. - lipsa de fermitate a 
judecătorului în aplicarea sancŃiunilor civile reglementate de art. 108 Cod 
procedură civilă, administrarea probelor în rate, acordarea mai multor termene 
pentru apărare, la solicitarea părŃilor), dar şi de ordin obiectiv (depunerea cu 
întârziere, de către părŃi, a onorariilor de expertiză, modificarea legislaŃiei pe 
parcursul soluŃionării cauzelor, formularea unor cereri de strămutare sau de 
recuzare a judecătorilor).  

Conform Hotărârii HCSM nr. 788/18.10.2011 (pct.14) prin care s-a dispus 
monitorizarea de către conducerea CurŃii de Apel ConstanŃa a tuturor dosarelor 
suspendate şi verificarea subzistenŃei motivelor care au condus la suspendarea 
judecăŃii cauzelor şi a măsurile stabilite în şedinŃa organizată în cadrul secŃiei în 
data de 21.10.2011, la finele anului 2011 au fost inventariate toate dosarele 
suspendate, aflate în arhiva SecŃiei Civile (Legea 10/2001–33 dosare; art. 244 
C.p.c.–123 dosare; art. 243 C.p.c.– 3 dosare; art. 242 C.p.c. – 88 dosare) şi s-a 
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dispus repunerea pe rol a acestora pentru a se verifica dacă mai subzistă cauza de 
suspendare. Activitatea a continuat şi în anul 2012, fiind dispuse o serie de măsuri 
organizatorice pentru reducerea numărului dosarelor mai vechi de 10 ani în 
sistemul judiciar. Din numărul total de 24 de dosare mai vechi de 10 ani în 
sistemul judiciar şi suspendate în perioada anilor 2001-2002 conform art. 47 din 
Legea nr.10/2001 au fost soluŃionate 20 în prezent aflându-se pe rol numai un 
număr de 4 dosare mai vechi de 10 ani, dosare ce nu s-au putut finaliza din cauze 
obiective: decesul unor părŃi din dosar, nefinalizarea procedurii declanşate 
conform Legii nr.10/2001 şi opŃiunea reclamantului (reclamanŃilor) de a urma 
procedura Legii nr.10/2001, cu consecinŃa menŃinerii dosarelor având ca obiect 
revendicare  imobiliară în poziŃia suspendat etc. 

 
                                          2012 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total de 
soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc cauze 
fără 

suspendate 

Stoc la 
31.12.2012 

Operativitatea 
faŃă de total de 
soluŃionat (fără 

susp) 
Fond 1 22 23 19 - 4 4 82,60% 
Apel  104 131 235 137 34 64 98 68,15% 

Recurs 1019 2240 3259 2532 143 584 727 81,25% 
Total 1124 2393 3517 2688 177 652 829 80,47% 

 

Un aspect esenŃial al unui proces echitabil, conform exigenŃelor art.6 din 
C.E.D.O. îl constituie şi motivarea hotărârii judecătoreşti. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat constant că art. 6 din 
C.E.D.O. stabileşte în sarcina instanŃei de judecată obligaŃia de a face o examinare 
efectivă a mijloacelor, argumentelor şi a ofertelor de dovezi ale părŃilor şi fără a 
se cere un răspuns detaliat fiecărui argument al reclamantului, această obligaŃie 
presupunând totuşi, că partea interesată să poată aştepta un răspuns specific şi 
explicit la mijloacele decisive  pentru soluŃionarea procedurii în cauză. 

Se constată o preocupare a judecătorilor secŃiei pentru îmbunătăŃirea 
calităŃii motivărilor hotărârilor judecătoreşti; trimiterile la practica C.E.D.O., la 
legislaŃia şi la normele cuprinse în tratate şi convenŃii internaŃionale la care 
România este parte, a devenit o practică obişnuită a judecătorilor secŃiei. 

  
VOLUM DE ACTIVITATE JUDECĂTORI 

2012 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Materia Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
şedinŃe 
conduse 

Nr. 
dosare 
rulate 

Nr.dosare 
soluŃionat
e 

Nr. 
hotărâri 
redactat

e 

Nr.incidente 
procedurale 
soluŃionate 

1. Popoacă Mihaela Civil 32 13 918 482 138 45 
Min. şi fam. - - 153 98 25 5   

CM şi AS - - 17 15 13 - 

Total general Popoacă Mihaela 32 13 1088 595 176 50 
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2. Anghel Răzvan Civil - - 12 6 1 3 

Min. şi fam. - - 1 1 - 1   

CM şi AS 30 9 1764 1234 372 8 

Total general Anghel Răzvan 30 9 1777 1241 373 12 
3. Apostol Maria Civil - - 1 1 - 1 

  Min. şi fam. - - 1 - - 1 

  CM şi AS 30 11 1762 1249 364 19 

Total general Apostol Maria 30 11 1764 1250 364 21 
4. Bădulescu Mariana Civil - - 8 4 - - 

Min. şi fam. - - - - - -   

CM şi AS 31 10 1779 1264 366 17 

Total general Bădulescu Mariana 31 10 1787 1268 366 17 
5. Bondoc Irina Civil 31 9 867 487 139 53 

Min. şi fam. - - 149 89 22 3   

CM şi AS - - - - - 2 

Total general Bondoc Irina 31 9 1016 576 161 58 
6. Ganea Mihaela  Civil 34 13 1039 566 174 40 

Min. şi fam. - - 169 93 27 6   

CM şi AS - - 16 5 1 13 

Total general Ganea Mihaela  34 13 1224 664 202 59 
7. Lefter Gabriel  Civil 32 12 975 521 141 36 

Min. şi fam. - - 171 95 20 7   

CM şi AS 1 - 55 37 10 7 

Total general Lefter Gabriel 33 12 1201 653 171 50 
8 Petrovici Daniela  Civil 31 13 838 450 125 38 

Min. şi fam. - - 144 93 22 6   

CM şi AS - - 1 - - - 

Total general Petrovici Daniela 31 13 983 543 147 44 
9. Tase VangheliŃa  Civil 33 11 985 528 133 33 

Min. şi fam. - - 163 91 21 4   

CM şi AS 1 - 69 36 - 11 

Total general Tase VangheliŃa 34 11 1217 655 154 48 
10 Zalman Jelena Civil - - 6 6 1 3 

Min. şi fam. - - - - - -   

CM şi AS 30 10 1809 1262 365 19 

Total general Zalman Jelena 30 10 1815 1268 366 22 
 

VOLUM DE ACTIVITATE GREFIERI 
2012 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Nr. 
şedinŃe 

Nr. 
dosare rulate 

Nr. 
hotărâri 
redactate 

1. Govor Mariana 
(s-a aflat în C.M. în perioada 05.03.2012-

01.12.2012) 

1 29 12 

2. Dincă Camelia 13 773 124 
3. Drăgoi Mădălina 18 656 128 
4. Iancu Gina 12 701 98 
5. IoniŃă Cornelia 17 622 122 
6. Mirescu Camelia 16 549 102 
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7. Petcu Magdalena 16 554 117 
8. Raftu Daniela 13 810 141 
9. Ani Belu 

(şi-a reluat activitatea în data de 
18.06.2012) 

8 280 47 

 
 

  
SSEECCłłIIAA  aa  IIII--aa  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  FFIISSCCAALL  
 
Între secŃiile ce funcŃionează în cadrul CurŃii de Apel ConstanŃa, se 

regăseşte şi SecŃia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ce are 
spre soluŃionare cauze date în competenŃa sa, prin dispoziŃiile cuprinse în Codul 
de procedură civilă, în materiile: 

- drept civil - cu specific litigii cu profesioniştii; 
- drept contencios administrativ; 
- drept fiscal; 
- drept maritim şi fluvial. 

Ca primă instanŃă sau ca instanŃă de apel şi recurs, SecŃia a II-a Civilă, 
de contencios administrativ şi fiscal se regăseşte de-a lungul anilor, din 
perspectiva volumului de activitate, printre primele secŃii din Ńară, pe o listă 
întocmită în ordine descrescătoare, determinată de criteriul - volum de 
activitate. 

Tocmai datorită acestui criteriu, SecŃia a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal îşi desfăşoară activitatea printr-o specializare a 
judecătorilor pe toate materiile de drept deduse judecăŃii, astfel cum sus 
au fost expuse, având în componenŃă un număr de doisprezece judecători, din 
care doi cu funcŃii de conducere,  în prima parte a anului 2012, apoi 
treisprezece, urmare promovării unui judecător, de la data de 01.06.2012. 
 

Pentru a evidenŃia creşterea substanŃială a volumului de activitate al 
secŃiei, în condiŃiile în care, sub aspectul resurselor umane, compunerea sa a 
înregistrat mici fluctuaŃii, respectiv: 

- în anul 2004 - 9 magistraŃi; 

- în anul 2005 - 9 magistraŃi; 

- în anul 2006 - 10 magistraŃi; 

- în anul 2007 -11 magistraŃi; 

- în anii 2008 - 2011 - 12 magistraŃi, 

- în anul 2012 – 12, respectiv 13 magistraŃi, 
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trebuie examinată statistica întocmită pe perioada anilor 2004 - 2012, 

din care rezultă:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se poate lesne observa că, în anul de referinŃă 2012, totalul cauzelor 
existente pe rolul secŃiei şi care trebuiau soluŃionate este superior, în comparaŃie 
cu anul 2011 şi cu ceilalŃi ani evidenŃiaŃi, aceasta în condiŃiile în care secŃia s-a 
confruntat cu o diversitate de speŃe complexe, în care judecătorii au pus accent 
pe soluŃionarea proceselor în strictă conformitate cu spiritul legilor 
aplicabile, promovând cu consecvenŃă principiile consfinŃite de ConstituŃie şi 
asigurând interpretarea normelor de drept naŃionale în raport cu 
reglementările internaŃionale. 

Urmare consultării magistraŃilor membrii componenŃi ai secŃiei şi în 
vederea asigurării bunei desfăşurări a activităŃii de judecată, au fost 
menŃinute completele de judecată constituite în decursul timpului, respectiv: 

- 13 complete pentru soluŃionarea cauzelor ce intră în competenŃa fondului 
civil având ca obiect litigii cu profesioniştii, maritim şi fluvial, 
contencios administrativ şi fiscal, cu menŃiunea că cel de-al 
treisprezecelea complet de fond a fost înfiinŃat începând cu data de 
01.09.2012, urmare promovării unui judecător; 

- 6 complete pentru soluŃionarea cauzelor în faza procesuală a apelului, în 
cauzele având ca obiect litigiile cu profesioniştii şi cele cu obiect maritim şi 
fluvial; 

- 6 complete ce au în competenŃă spre soluŃionare calea de atac - recurs, în 
cele patru materii deduse judecăŃii, cu menŃiunea că cel de-al şaselea 
complet a fost reactivat începând cu data de 01.09.2012, urmare 
promovării unui judecător; 

- 6 complete ce au în competenŃă soluŃionarea cauzelor - achiziŃii publice. 
In vederea respectării aceluiaşi obiectiv, s-a statuat ca regulă menŃinerea 

distribuŃiei personalului auxiliar de specialitate pe completele de judecată, 
aceasta în condiŃiile în care, la nivelul secŃiei, funcŃionează un număr de 9 grefieri 

Anul Total cauze Cauze soluŃionate 
2004 2267 1602 
2005 2397 2092 
2006 3722 2771 
2007 4864 4261 
2008 4195 3574 
2009 4274 3250 
2010 4784 3875 
2011 5756 4103 
2012 6704 5365 
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şi 3 grefieri - arhivari, ce asigură desfăşurarea activităŃii grefă-arhivă, prin 
întocmirea tuturor actelor necesare soluŃionării cauzelor deduse judecăŃii, 
şedinŃele de judecată, precum şi dactilografierea hotărârilor pronunŃate de 
instanŃă. 

 
Totodată, este de menŃionat că, astfel cum au fost constituite completele de 

judecată, pe parcursul anului de referinŃă, acestea nu au suferit modificări sub 
aspectul componenŃei – judecător - grefier, durata de soluŃionare a cauzelor 
fiind redusă, în majoritatea cazurilor, respectându-se „termenul rezonabil", în 
care orice persoană are dreptul să fie judecată şi care constituie o garanŃie de 
ordin general înscrisă în art.6 paragraf I al ConvenŃiei Europene a Drepturilor 
Omului, ce consacră „principiul celerităŃii procedurilor judiciare." 

 
Completele de judecată astfel constituite au funcŃionat în sistem oglindă 

în zilele de luni, miercuri şi joi, ale fiecărei săptămâni, conform planificărilor 
şedinŃelor de judecată aprobate de Colegiul de Conducere, urmărindu-se 
intrarea echilibrată a magistraŃilor şi personalului auxiliar de specialitate în 
şedinŃe de judecată, pentru respectarea cu stricteŃe a dispoziŃiilor cuprinse în 
articolul 95 alin.5 din Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor 
judecătoreşti. 

 
In anul 2012, pe rolul secŃiei a fost înregistrat un număr total de 5051 

dosare, fiind soluŃionate 5365 dosare din totalul de 6704 dosare existente, 
urmând a se reŃine că secŃia înregistra un stoc de dosare din anul 2011, în număr 
de 1653 cauze. 

 
Raportat la situaŃia statistică sus-prezentată, este de necontestat că indicele 

de calitate a îndeplinirii actului de justiŃie este reflectat de întreaga activitate a 
secŃiei, formată din magistraŃii membrii componenŃi ai acesteia şi personalul 
auxiliar de specialitate, aceasta în condiŃiile în care, în anul de referinŃă 2012 , 
totalul cauzelor existente pe rolul secŃiei şi care trebuiau soluŃionate este 
superior în comparaŃie cu anul 2011, rezultând din analiza întregii activităŃi că 
secŃia s-a confruntat cu o diversitate de speŃe, complexe, în care judecătorii au 
pus accent pe soluŃionarea proceselor în strictă conformitate cu spiritul legilor 
aplicabile, promovând cu consecvenŃă principiile consfinŃite de ConstituŃie şi 
asigurând interpretarea normelor de drept naŃionale în raport cu reglementările 
internaŃionale. 
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O confirmare în plus a sus-menŃionatelor reŃineri, rezultă şi din situaŃia 
volumului de activitate al grefierilor în anul 2012: 

 
SITUAłIE 

VOLUM ACTIVITATE GREFIERI  
ÎN PERIOADA 01.01.2012-31.12.2012 

 
 

Nr. 
crt. 

Nume, prenume Nr. 
sedinŃe 

 

Număr dosare 
 rulate 

Total 
dosare redactate 

grefier 
1 Vîlcu Claudia 11+ 

55 şedinŃe 
Camera de 

Consiliu 

1037 
 

137 

2 HoŃoleanu Maria 18 906 
 

121 

3 Boeru Liliana 11 1084 
 

121 

4 Nica Mariana 11 833 
 

116 

5 Szasz Dorina 9 218 40 + Practică judiciară 
 

6 Păun Iuliana 19 1064 
 

170 

7 Nezir Adriana 21 1413 234 
 

8 Marc Daniela 
Carmen 

18 1042 145 

9 LechinŃan Nela 15 939 
 

114 

  
  
SSEECCłłIIAA  PPEENNAALLĂĂ  ŞŞII  PPEENNTTRRUU  CCAAUUZZEE  PPEENNAALLEE  CCUU  MMIINNOORRII  ŞŞII  DDEE  FFAAMMIILLIIEE  

 

Activitatea secŃiei penale s-a desfăşurat pe parcursul anului 2012 cu  un 
efectiv de 10 judecători, după cum urmează: până la data de 1 iunie  2012, 8 
judecători: Adriana Ispas, ZoiŃa Frangu, Viorica Lungu, Uzună Maria, Eleni 
Cristina Marcu, Marius Cristian Epure, Marius Damian Mitea, Dan Iulian 
Năstase, au asigurat activitatea secŃiei penale. 

La data de  1 iunie 2012 a fost promovată doamna judecător Andreea 
Ianca, iar la data de 1 octombrie 2012 a fost promovat domnul judecător 
Cristian Deliorga. 
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Prin Hotărârea Colegiului de Conducere au fost aprobate pentru anul 2012, 
următoarele complete de judecată:  

- 3 complete de recurs inculpaŃi majori 
- 2 complete recurs inculpaŃi minori 
- 5 complete de apel inculpaŃi majori,  
- 2 complete apel inculpaŃi minori 
- 10 complete de fonduri majori,  
- 2 complete de fond specializate în cauze cu minori,  
- 6 complete de fond  specializate în cauze de corupŃie. 
ŞedinŃele de judecată au fost programate săptămânal, în zilele de marŃi şi 

joi, completele judecând cauze pe fond, în apel şi în recurs.  
 Aceeaşi judecători au participat şi la soluŃionarea cauzelor penale având 

ca obiect măsuri preventive: 
- în timpul săptămânii  
- după orele de program; 
- în zile nelucrătoare ( sâmbătă, duminică şi sărbători legale), şi în perioada 

vacanŃei judecătoreşti, pentru respectarea termenelor procedurale. 
 

Volumul de activitate pe anul 2012 comparativ cu cel al anului 2011 
 

TOTAL - 2011 

 
TOTAL - 2012 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 

Fond 13 127 140 123 1 17 88,48% 
Apel 37 187 224 182 - 42 81,25% 

Recurs 94 1519 1613 1428 - 185 88,53% 
Total 144 1833 1977 1733 1 244 87,70% 

Stadiul 
Cauzei 

Stoc 
anterior 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
de 

soluŃionat 

SoluŃionate Suspendate Stoc la 
sfârşit 
de an 

Operativitate 

Fond 17 163 180 160 1 20 89,38% 
Apel 42 208 250 197 - 53 78,80% 

Recurs 185 1447 1632 1530 - 102 93,75% 
Total 244 1818 2062 1887 1 175 91,55% 
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 În cursul anului 2012, volumul total al cauzelor de soluŃionat a fost de 2062 
dosare, faŃă de 1977, câte au fost în anul 2011, ceea ce relevă o creştere 
cantitativă, comparativ cu anul 2011, cu 85 de dosare, creşterea procentuală fiind 
de 4,29 %. 
 Din totalul cauzelor de soluŃionat, am avut un stoc de 244 de dosare la 
începutul anului 2012, diferenŃa de 1818 de cauze, reprezintă cauze nou 
înregistrate. 
 Se constată aşadar, în ceea ce priveşte cauzele nou înregistrate, o scădere a 
acestora cu 15 dosare, scăderea procentuală fiind de 0,81 %. 
 Numărul dosarelor soluŃionate în anul 2012 a crescut cu 154 dosare în 
anul 2012 faŃă de anul 2011, procentual creşterea fiind de 8,88 %. 
 
 Operativitatea pe secŃie în anul 2012 a crescut cu 3,85 %  faŃă de anul 
2011. 
 
Volumul de activitate şi participarea judecătorilor la şedinŃele de judecată in 

anul 2012, comparativ cu anul 2011 
 

TOTAL GENERAL ANUL 2011 
Judecător Participări 

în şedinŃe de 
judecată 

Din care 
şedinŃe 
conduse 

Număr 
dosare 
rulate 

Număr 
dosare 

soluŃionate 

Număr dosare 
redactate 

Adriana 
Ispas 

59 
 

35 715 481 184 

ZoiŃa 
Frangu 

80 
 

41 796 484 188 

Marius 
Cristian 
Epure 

95 43 1108 630 239 

Eleni 
Cristina 
Marcu 

101 29 1225 707 249 

Dan Iulian 
Năstase 

87 
 

34 1161 740 269 

Viorica 
Lungu 

84 30 1083 642 225 
 

Marius 
Damian 
Mitea 

101 43 953 582 198 

Maria 
Uzună 

86 54 943 540 207 
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TOTAL GENERAL ANUL 2012 
 

Judecător Participări în 
şedinŃe de 
judecată 

Din care 
şedinŃe 
conduse 

Număr 
dosare 
rulate 

Număr dosare 
soluŃionate 

Număr dosare 
redactate 

ADRIANA 
ISPAS 

59 31 660 420 159 

ZOIłA 
FRANGU 

87 44 868 567 220 

MARIUS 
CRISTIAN 

EPURE 

104 51 1028 636 248 

ELENI 
CRISTINA 
MARCU 

112 52 1078 648 242 

DAN IULIAN 
NĂSTASE 

96 29 1150 731 257 

VIORICA 
LUNGU 

100 33 1013 586 206 

MARIUS 
DAMIAN 
MITEA 

93 45 977 610 233 

MARIA 
UZUNĂ 

89 48 979 601 244 

ANDREEA 
IANCA 

59 18 484 286 100 

CRISTIAN 
DELIORGA 

19 5 197 120 41 

 
Durata de soluŃionare a cauzelor în anul 2012 
In cursul anului 2012, soluŃionarea cauzelor s-a realizat într-un termen 

rezonabil, ca urmare a implicării în mod direct in activitate a tuturor judecătorilor 
secŃiei, de gestionarea dosarelor de către judecător, de organizarea eficientă a 
instanŃei, cât şi de asigurarea resurselor pentru realizarea activităŃii. 

La sfârşitul anului 2012, pe rolul instanŃei au rămas de soluŃionat 4 cauze 
penale mai vechi de 1 an; cauzele se aflau în fond şi în calea de atac a apelului, 
conform următorului tabel: 

 
Nr. 
crt. 

Număr dosar 
Data 

înregistrării 

Stadiul 
procesual 

PărŃi ObservaŃii 

1. 1246/36/2009 
19.09.2009 

Fond  InculpaŃi :     BUMBAC 
GHEORGHE,  CIOCIA 
ADRIAN IONEL, 
LEOVEANU MIHAIL 
CRISTIAN 
 

S-au acordat termene pentru administrare probe 
– acte, martori, expertiză 

 
La 11.03.2010 a fost sesizată Curtea 

ConstituŃională 
cu privire la exceptia de necostitutionalitate 

invocată. S-a suspendat judecarea cauzei până la 
soluŃionarea excepŃiei. 
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2. 356/36/2011 
29.03.2011 

Fond  

      

Inculpat 
CIOCOIU VICTOR, DUłĂ STELIAN,  ANTON NICOLAE,  
DRAGOMIR ADRIAN 

S-au acordat termene pentru administrare probe 
– acte, martori, 

3. 5587/118/2009 
05.09.2011 

Apel ApelanŃi: PARCHETUL 
DE PE LĂNGĂ 
TRIBUNALUL 
CONSTANłA  
Apelant inculpaŃi:   
IVANESCU (CIOLAN) 
ION  
                            
NEGOIłĂ MIHAI 
NARCIS  CHIOSEA 
STELICĂ, 
                           
COJOCARU (BUŞTIUC) 
REMUS CORNEL 
                            
MIHAI MĂTĂNIE  
                            
MUTALÂP DENIS  
ApelanŃi părŃi civile 
:BANCA COMERCIALĂ 
ROMÂNĂ SA  
                             
SC BCR ASIGURĂRI 
SA  
                             
BANCPOST SA  
                             
SC " RAIFFEISEN " 
BANK 

Cauza se află în al doilea ciclu procesual.  
S-au acordat termene pentru administrare 

probatorii, relaŃii şi efectuare expertiză contabilă 

4. 4100/212/2011 
16.08.2011 

Recurs  Recurent ORZA PETRU S-au acordat termene pentru administrare probe, 
respectiv audiere părŃi civile şi martori prin 

comisie rogatorie în Rusia 

 
În aceste cauze, membrii completelor de judecată s-au conformat 

îndatoririlor prevăzute de Regulamentul de Ordine Interioară al instanŃelor 
judecătoreşti, nu au fost semnalate aspecte de tergiversare subiective, motivele de 
amânare fiind obiective. 
 
 Date privind durata de soluŃionare a cauzelor pe stadii procesuale/2012 

 
Stadiul 

procesual 
Total cauze 
soluŃionate 

SoluŃionate 0-6 
luni 

SoluŃionate 
6-12 luni 

SoluŃionate 
peste 1an 

Fond penal 160 149 8 3 
Apel penal 197 166 27 4 

Recurs penal 1530 1512 18 - 
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Date statistice privind activitatea grefierilor 
 
 SecŃia penală îşi desfăşoară activitatea cu un număr de 5 grefieri de şedinŃă 
din care unul îndeplineşte şi funcŃia de grefier şef secŃie penală, iar altul fiind 
delegat de la Tribunalul ConstanŃa de la data de 17.09.2012. 

 La arhiva penală îşi desfăşoară activitatea 2 grefieri arhivari, iar la 
compartimentul executări penale, 1 grefier.  

S-au efectuat la timp şi în condiŃii legale, lucrările ce cad în competenŃa lor: 
activitatea de pregătire a şedinŃei de judecată, activitatea în timpul şedinŃei de 
judecată şi după terminarea acesteia. 
 La serviciul de urgenŃă, după orele de program şi în zilele nelucrătoare au 
fost programaŃi pentru permanenŃă numai grefierii din cadrul secŃiei penale, 
aducându-şi sprijinul şi la asigurarea bunei funcŃionări a acestui serviciu. 
 

SituaŃia 
participărilor grefierilor în şedinŃe de judecată în perioada 

1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012 
 

Nr. 
Crt. 

Grefier Număr şedinŃe 
intrate 

Număr dosare 
rulate 

Număr 
hotărâri 
redactate 

1. SMEU CERASELA 
Grefier şef secŃie 

62 628 72 

2. COSMA CAMELIA 
 

60 773 97 

3. CHIRU IULIA 
 

97 573 39 

4. BRATU ANGELICA 
 

75 807 109 

5. VASILE DALIA  
delegată de la Tribunalul 
ConstanŃa din 17.09.2012 

18 274 23 

6. PETRESCU GABRIELA 
( in concediu medical şi post 

natal din 1.04.2012) 

11 201 25 

7. STERE SORINA 
Grefier delegat ex. penale 

7 23 0 

 
 

3.4. MECANISME DE UNIFICARE A PRACTICII JUDICIARE 
LA NIVELUL INSTANłEI 

          

Printre cauzele care afectează in mod negativ calitatea actului de justiŃie şi 
increderea cetăŃeanului în sistemul judiciar românesc este şi aceea a practicii 
judiciare neunitare. 
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 In cadrul Strategiei de dezvoltare a justiŃiei ca serviciu public pentru 
perioada 2010 – 2014, s-a prevăzut că obiectivul de unificare a practicii judiciare 
trebuie să constituie o preocupare permanentă a conducerii instanŃelor şi 
colectivelor de judecători, dar şi imbunătăŃirea performanŃelor individuale ale 
magistraŃilor. 
 In acest sens, prin decizia preşedintelui CurŃii de Apel, au fost desemnaŃi 
judecători cu atribuŃii privind analiza practicii instanŃelor de control judiciar, a 
unificării practicii judiciare. 
 Referatele intocmite conform planificării de către judecătorii anume 
desemnaŃi au fost comunicate colectivului de judecători din cadrul secŃiilor 
respective iar problemele ce au primit rezolvări diferite au fost dezbătute apoi in 
cadrul şedinŃelor de pregătire profesională. 
 Deci, o primă măsură pentru unificarea practicii a fost identificarea şi 
dezbaterea problemelor de drept care au determinat o practică neunitară. 
 Cu respectarea dispoziŃiilor Regulamentului de ordine interioară, au fost 
intocmite trimestrial de către Curtea de Apel rapoarte privind practica neunitară 
ce au avut la bază intâlnirile cu reprezentanŃii instanŃelor din subordine. 
 Urmând ghidul Consiliului Superior al Magistraturii in acest domeniu, la 
nivelul CurŃii de Apel, faŃă de anul trecut, se poate aprecia că intâlnirile 
profesionale organizate conform planificării au demonstrat o implicare atât a 
conducerilor instanŃelor cât şi a judecătorilor in vederea eliminării pe cât posibil a 
unei practici neunitare. In acest sens, şi temele de invăŃămant pentru anul 2012 au 
avut in vedere in principal o serie de aspecte controversate atât in literatura 
juridică de specialitate ca urmare a modificărilor legislative intervenite atât in 
materie penală, cât şi in materie civilă, dar şi rezolvarea acestora contradictorie in 
practica CurŃii de Apel şi, uneori, în practica Inaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.  
 Totusi, pe tema invăŃământului profesional, trebuie menŃionat faptul că 
fiecare judecător va trebui să depună un efort suplimentar, in sensul pregătirii 
profesionale personale, care constituie una dintre cerinŃele importante ale 
imbunătăŃirii actului de justiŃie. 
 O altă modalitate prin care s-a asigurat unificarea practicii judiciare la 
Curtea de Apel ConstanŃa în anul 2012 a fost accesul la jurisprudenŃa celorlalte 
instanŃe de judecată, şi anume: curŃi de apel, Inalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie 
(publicaŃia lunară a ICCJ - Buletinul CasaŃiei - fiind transmis gratuit instanŃei 
noastre şi apoi scanat şi postat pe Intranet ”Juridice”, pentru ca toŃi judecătorii să 
aibă acces la acesta), Curtea ConstituŃională, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului, precum şi Buletinul CurŃilor de Apel (publicaŃie transmisă de Editura 
C.H. Beck tuturor judecătorilor CurŃii de Apel ConstanŃa, urmare încheierii unui 
contract cu aceasta). 
 Pentru asigurarea accesului la jurisprudenŃă, care să faciliteze unificarea 
practicii judiciare, Curtea de Apel ConstanŃa a continuat să elaboreze trimestrial 
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un material tip leaflet conŃinând deciziile considerate relevante, ale fiecărei secŃii 
în parte. Acest material a fost transmis celorlalte curŃi de apel, parchetelor de pe 
lângă acestea, Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului 
NaŃional al Magistraturii şi Şcolii NaŃionale de Grefieri şi publicat pe portalul 
instanŃei. 
 In acest sens, în anul 2012, au fost postate pe portalul CurŃii de Apel 
ConstanŃa 52 de decizii relevante (ale SecŃiilor I civilă şi penală), atât in variantă 
leaflet – la SecŃiunea Alte informaŃii -, cât şi în modulul JurisprudenŃă, unde 
există posibilitatea folosirii unui motor de căutare. 
 De asemenea, ca măsură organizatorică, conducerea CurŃii de Apel 
ConstanŃa a comunicat de îndată deciziile pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi 
JustiŃie în recursurile în interesul legii, deciziile importante ale CurŃii 
ConstituŃionale şi mai ales hotărârile pronunŃate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului în cauzele în care România a avut calitatea de pârât, atât 
magistraŃilor de la Curtea de Apel, precum şi instanŃelor din circumscripŃia 
acesteia. 
 Unele dintre acestea (hotărâri CEDO), atunci când nu se regăseau pe 
portalul Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie 
in limba română ori in Monitorul Oficial, au fost traduse de documentaristul 
instanŃei pentru a fi aduse de îndată la cunoştinŃa judecătorilor. 
 
 

SSEECCłłIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  
  
Pentru remedierea uneia din principalele deficienŃe cu care se confruntă 

întregul sistem judiciar românesc, şi în particular SecŃia civilă a CurŃii de Apel 
ConstanŃa – practica neunitară, preşedintele secŃiei împreună cu toŃi judecătorii au 
acŃionat pentru: 

- identificarea problemelor de drept apărute în soluŃionarea cauzelor şi care 
au determinat practica neunitară atât la nivelul instanŃei, cât şi la nivelul 
instanŃelor de control judiciar;        

 - discutarea acestor probleme în cadrul secŃiei în vederea reducerii 
numărului de cauze ale căror soluŃii au fost modificate în exercitarea căilor de 
atac; 

- organizarea de consultări, dezbateri, mese rotunde cu magistraŃii secŃiei şi 
cu judecătorii din raza curŃii în vederea discutării problemelor de drept generate 
de dinamica procesului legislativ, a abordării multidisciplinare a instituŃiilor de 
drept cu caracter de noutate şi a clarificării instituŃiilor care generează aplicarea 
neunitară a legislaŃiei în vigoare; 
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- îmbunătăŃirea accesului magistraŃilor la legislaŃie şi la jurisprudenŃa CurŃii 
de Apel ConstanŃa, cât şi a celorlalte instanŃe naŃionale şi a Înaltei CurŃi de 
CasaŃie şi JustiŃie. 

Pregătirea profesională a magistraŃilor şi a personalului auxiliar de 
specialitate constituie o condiŃie necesară pentru asigurarea calităŃii actului de 
justiŃie, pentru aplicarea eficientă şi uniformă a legii, motiv pentru care la nivelul 
secŃiei s-a urmărit constant: 

- organizarea studiului profesional al judecătorilor prin abordarea de 
tematici care să vizeze atât actualizarea cunoştinŃelor de legislaŃie, cât şi a 
modalităŃilor de aplicare în practică a prevederilor legale la nivel naŃional şi 
comunitar;  

- organizarea periodic de activităŃi de formare profesională continuă, 
constând în dezbateri şi consultări pe baza tematicii stabilite de Consiliul Superior 
al Magistraturii; 

- satisfacerea nevoilor individuale de studiu ale judecătorilor. A fost 
solicitat sprijinul conducerii CurŃii de Apel ConstanŃa şi al Institutului NaŃional al 
Magistraturii pentru asigurarea necesarului de carte şi de alte publicaŃii care să 
permită accesul judecătorilor la documentele europene şi internaŃionale la care 
România este parte, la jurisprudenŃa instanŃelor judecătoreşti naŃionale şi a CurŃii 
ConstituŃionale, la jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene şi la 
dreptul comparat; 

- identificarea şi înlăturarea pericolelor care afectează motivarea 
judecătorilor şi a personalului auxiliar: condiŃiile de muncă deficitare, 
supraîncărcarea profesională, insecuritatea specializării. 

În vederea realizării unei practici judiciare unitare la nivelul secŃiei a fost 
adoptat un program de formare profesională, fiind supuse dezbaterii, lunar, 
problemele de drept care au generat sau care ar fi de natură să genereze o practică 
neunitară la nivelul instanŃelor inferioare, dar şi la nivelul secŃiei civile a CurŃii de 
Apel ConstanŃa. 

Calitatea actului de justiŃie şi credibilitatea sistemului judiciar sunt de cele 
mai multe ori afectate în mod negativ de practica judiciară neunitară care 
determină rezolvarea unor probleme de drept în mod diferit.  

În general, la nivelul secŃiei nu a existat o practică neunitară în referire la 
modul de rezolvare a problematicii dedusă judecăŃii deoarece fiecare dintre 
magistraŃi s-a preocupat a soluŃiona cauzele după un studiu aprofundat al 
legislaŃiei în materie. 

Se reŃine că, o jurisprudenŃă neunitară a apărut pe diferite ramuri de drept 
urmare a instabilităŃii legislative, care, pe fondul unor soluŃii discutabile oferite de 
legiuitor, a generat o percepŃie nefavorabilă la adresa justiŃiei, aceasta în condiŃiile 
în care magistraŃii aplică legea ce suportă modificări lunare şi astfel, soluŃiile sunt 
diferite în raport cu textul de lege ce este de imediată aplicare.  
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La nivelul secŃiei s-a luat măsura desemnării unui magistrat cu atribuŃii 
privind analiza practicii neunitare şi a practicii instanŃei de control judiciar, 
organizându-se dezbateri profesionale ori de câte ori acest lucru s-a impus 
(săptămânal, lunar, etc). 

La începutul anului calendaristic magistraŃii au propus teme de învăŃământ 
profesional întocmindu-se o planificare în acest sens, urmărindu-se modul în care 
legislaŃia a evoluat şi aspectele prioritare în soluŃionarea cauzelor, astfel încât să 
se facă o corectă interpretare a legii. 

S-a luat măsura, pentru unificarea practicii la nivelul secŃiei, de a se 
comunica deciziile pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie precum şi cele 
pronunŃate de Curtea ConstituŃională ori Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 
către magistraŃi, tocmai pentru a preveni pronunŃarea unor hotărâri similare si care 
puteau primi rezolvări distincte.  

În cursul anului 2012 preşedintele SecŃiei civile şi judecătorii din 
completele specializate de litigii de muncă şi asigurări sociale a participat la 
întâlnirile organizate de Consiliul Superior al Magistraturii pentru dezbaterea unor 
probleme de practică neunitară, înregistrate la nivelul curŃilor de apel, materialele 
şi soluŃiile puse în discuŃie la aceste întâlniri fiind ulterior dezbătute cu judecătorii 
secŃiei, rezultatul acestor dezbateri transpunându-se în soluŃii uniforme, în 
aplicarea unor dispoziŃii legale din Legea nr. 10/2001 şi Codul de procedură civilă 
(exemplu: competenŃa după valoare în acŃiunile în anulare/rezoluŃiune acte civile, 
competenŃa în primă instanŃă a judecătoriei în soluŃionarea acŃiunii în nulitate a 
dispoziŃiei emisă conform Legii nr. 10/2001, promovată de terŃi, recalcularea 
rentei veteranilor de război, recalcularea pensiilor solicitate din Ministerul 
Apărării NaŃionale şi de personalul auxiliar din justiŃie, etc.). 

Informatizarea totală a CurŃii de Apel ConstanŃa şi implicit a secŃiei a creat 
posibilitatea magistraŃilor de a accesa două aplicaŃii de legislaŃie şi jurisprudenŃă – 
Lex Expert şi Ecris LLDS -, precum şi site-uri româneşti şi străine de specialitate 
pe internet, precum şi practica instanŃelor din România care este accesibilă pe 
portalul Ministerului JustiŃiei, tocmai pentru a se crea posibilitatea studiului 
practicii astfel încât, în timp, aceasta să devină unitară la nivelul întregii Ńări.   

Separat de activitatea de judecată, colectivul secŃiei civile a selecŃionat 
speŃe reprezentative din practica judiciară a instanŃelor din raza de activitate a 
CurŃii de Apel ConstanŃa şi a realizat ”Buletinul jurisprudenŃei in materie civilă pe 
anul 2012”, lucrare transmisă în format electronic celorlalte curŃii de apel din Ńară, 
Consiliului Superior al Magistraturii şi Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
ConstanŃa şi tribunalelor din subordine. 

Scopul urmărit prin elaborarea acestei lucrări a fost în primul rând 
cunoaşterea practicii instanŃelor din raza curŃii de apel, uniformizarea practicii 
judiciare, şi nu în ultimul rând nevoia de a supune atenŃiei teoreticienilor şi 
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practicienilor dreptului o gamă largă de soluŃii care reflectă modul de interpretare 
şi de aplicare a legislaŃiei în vigoare, de către instanŃele de judecată. 
 

SSEECCłłIIAA  aa  IIII--aa  CCIIVVIILLĂĂ,,  DDEE  CCOONNTTEENNCCIIOOSS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVV  ŞŞII  FFIISSCCAALL  
  

Pentru îmbunătăŃirea calităŃii actului de justiŃie, magistraŃii membrii 
componenŃi ai secŃiei s-au preocupat de asigurarea unificării practicii judiciare, 
pornind de la împrejurarea că practica judiciară neunitară este una dintre 
principalele deficienŃe cu care s-a confruntat sistemul judiciar român, cu incidenŃă 
asupra calităŃii actului de justiŃie şi a credibilităŃii justiŃiei şi având în vedere că 
asigurarea interpretării şi aplicării unitare a legii pe întreg teritoriul Ńării, 
constituie un obiectiv al strategiei de reformă al sistemului judiciar, magistraŃii 
membrii componenŃi ai secŃiei au acordat o atenŃie sporită evitării oricăror 
erori, în soluŃionarea cauzelor şi rezolvarea legală a problemelor de drept cu 
care s-au confruntat. 

Astfel, prin deciziile pronunŃate, şi modul în care ele au fost redactate, 
magistraŃii au diminuat diversitatea interpretărilor problemelor de drept 
existente, reuşind să unifice practica judiciară în cea mai mare parte a situaŃiilor, 
urmărind ca aceasta să fie în concordanŃă cu practica judiciară a Înaltei CurŃi 
de CasaŃie şi JustiŃie, ce are rolul fundamental în interpretarea şi aplicarea 
unitară a legii, potrivit dispoziŃiilor cuprinse în art. 126 al.3 din ConstituŃia 
României, cu referire la art. 18 alin.2 din Legea 304/2004, republicată şi cu 
aplicarea art.315 Cod pr.civilă. 

În anul 2012, judecătorii SecŃiei a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal s-au deplasat la instanŃele din circumscripŃie, conform 
planificărilor existente la nivelul secŃiei, precum şi a solicitărilor formulate de 
aceste instanŃe, participând la dezbaterile privind unificarea practicii, dezbaterile 
şi concluziile acestora fiind consemnate în minutele întocmite cu acel prilej. 

De asemenea, SecŃia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a 
fost reprezentată şi la dezbaterile organizate de Consiliul Superior al 
Magistraturii, şi care au avut ca obiect stabilirea unei practici unitare la nivelul 
Ńării, urmare a problemelor de practică semnalate de instanŃele de judecată din 
Ńară. 

Pentru realizarea dezideratului privind unificarea practicii judiciare, la 
nivelul secŃiei au fost organizate întâlniri de lucru la care au participat toŃi 
judecătorii, fiind supuse analizei problemele de drept care urmau a primi 
rezolvare şi care trebuiau a fi soluŃionate în mod unitar. 

 
SSEECCłłIIAA  PPEENNAALLĂĂ  ŞŞII  PPEENNTTRRUU  CCAAUUZZEE  PPEENNAALLEE  CCUU  MMIINNOORRII  ŞŞII  DDEE  FFAAMMIILLIIEE  
  
Pentru îmbunătăŃirea calităŃii actului de justiŃie, magistraŃii secŃiei penale a 

CurŃii de Apel ConstanŃa s-au preocupat in mod deosebit pentru asigurarea 
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unificării practicii judiciare, cât şi asigurarea interpretării si aplicării unitare a 
legii. 

Prin deciziile pronunŃate, cât şi din redactările magistraŃilor secŃiei, s-a 
reuşit rezolvarea problemelor de drept ivite, pentru a fi în deplină concordanŃă cu 
practica judiciară în materie şi cu practica judiciară a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi 
JustiŃie. 

Au fost avute în vedere recursurile în interesul legii in materie penală 
pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie pe anul 2012, după cum urmează: 

- decizia nr. 2 din 12.03.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 281 din 27/04/2012, privind interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 si 
ale art. 127 din Codul penal; 

- decizia nr. 3 din 12.03.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 281 din 27/04/2012, privind interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 302/2004; 

- decizia nr. 12 din 08.10.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 735 din 31/10/2012, privind interpretarea şi 
aplicarea dispoziŃiilor art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010; 

- decizia nr. 14 din 12.11.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 849 din 14/12/2012, privind interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 152 din Codul de procedură penală; 

- decizia nr. 17 din 12.11.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 820 din 06/12/2012, referitoare la existenŃa sau 
inexistenŃa incompatibilităŃii judecătorului care a soluŃionat cauza conform 
art. 3201 din Codul de procedură penală cu privire la unii dintre inculpaŃi de 
a judeca acŃiunea penală şi civilă cu privire la ceilalŃi inculpaŃi, în ipoteza în 
care trimiterea în judecată a tuturor inculpaŃilor s-a făcut prin acelaşi 
rechizitoriu; 

- decizia nr. 18 din 10.12.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 41 din 18/01/2013, referitoare la interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 85 alin. (1) şi (2) din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice; 
 
S-au luat măsuri pentru unificarea practicii judiciare la nivelul secŃiei, prin 

comunicarea către magistraŃi a deciziilor care au fost pronunŃate de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului în cauze impotriva României şi care au fost 
publicate în Monitorul Oficial, şi anume: 

- Hotărârea din 10 aprilie 2012 în cauza Popa şi Tănăsescu împotriva 
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 18 septembrie 2012; 

- Hotărârea din 15 iunie 2011 în cauza Begu împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 26 aprilie 2012; 
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- Hotărârea din 23 februarie 2012 în cauza Creangă împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 27 august 2012; 

- Hotărârea din 11 octombrie 2011 în cauza Fane Ciobanu împotriva 
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 3 decembrie 2012. 

- Hotărârea din 7 iunie 2011 în cauza Baldovin împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2012; 

- Hotărârea din 15 februarie 2011 în cauza Geleri împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 404 din 18 iunie 2012; 

- Hotărârea din 24 noiembrie 2009 în cauza Ieremeiov (nr. 2) împotriva 
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 846 din 14 decembrie 2012; 

- Hotărârea din 10 ianuarie 2012 în cauza Roşioru împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 380 din 6 iunie 2012; 

- Hotărârea din 19 iulie 2011 în cauza Rupa (nr. 2) împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2012. 

 
Pentru evitarea pronunŃării unor hotărâri similare şi care puteau primi 

rezolvări distincte, deciziile CurŃii ConstituŃionale in materie penală au fost 
comunicate judecătorilor secŃiei, cum ar fi: decizia nr. 500 din 15 mai 2012, 
referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a prevederilor art. 118 alin. 31 din 
OUG nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice, art. 34 al. 2 din OUG 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor şi art. 27 din  Legea nr. 
202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor penale. 

Pentru realizarea unei practici judiciare unitare, in cadrul secŃiei s-au 
dezbătut temele stabilite pe baza programului  de dezbateri profesionale întocmit 
pentru anul 2012, şi au avut loc întâlnirile trimestriale organizate la nivelul 
secŃiei, în temeiul art.261 din Regulamentul de ordinea interioară al instanŃelor 
judecătoreşti.  

În anul 2012, magistraŃii au participat la  simpozioane, seminarii şi alte 
forme de pregătire profesională organizate de Institutul NaŃional de Magistratură. 
 Fiecare membru al secŃiei a respectat cerinŃele art. 25 alin. 1 lit. c din 
Regulament, judecătorii având obligaŃia de a-şi perfecŃiona continuu pregătirea 
profesională. 
 
 
 
 

3.5. SITUAłIA PREGĂTIRII PROFESIONALE A 
JUDECĂTORILOR ŞI PERSONALULUI AUXILIAR DE 
SPECIALITATE 

 
În anul 2012, conducerea CurŃii de Apel ConstanŃa a urmărit verificarea 

respectării dispoziŃiilor legale, a regulamentelor de către judecători, personalul 
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auxiliar, personalul din departamentul economico - financiar şi administrativ, a 
operaŃionalităŃii bazei de date informatice, a modului de păstrare a dosarelor, 
mapelor de hotărâri şi registrelor. 

In 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 activităŃii de cunoaştere a practicii instanŃei de control 
judiciar, a CurŃii ConstituŃionale şi a jurisprudenŃei europene. 

In ceea ce priveşte activitatea personalului auxiliar de specialitate, s-a 
urmărit intocmirea programului anual de dezbateri şi coordonarea acestuia. 
 Hotărârea nr. 676/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea 
activităŃii profesionale a judecătorilor si procurorilor, modificată de Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 79/2008 şi de Hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 837/2010, cu complementul ei legal, anume Ghidul 
de evaluare a activităŃii profesionale a magistraŃilor, adoptat de către Consiliul 
Superior al Magistraturii, creează premisele unei evaluări juste a performanŃei 
profesionale individuale, noul sistem de evaluare uzând de obiective clare, 
bazându-se pe comunicarea valorilor organizaŃionale si a obiectivelor, precum si 
pe asigurarea unui cadru benefic învăŃării si autoperfecŃionării. Astfel spus, 
vocaŃia (si intenŃia) noului sistem ar fi aceea a abandonării modelului empiric de 
evaluare, locul lui fiind luat de un sistem caracterizat prin rigoare stiinŃifică si 
predictibilitate. 

łintele propuse de regulament si, în particular, funcŃia mobilizatoare a 
evaluării devin tangibile numai sub condiŃia ca evaluarea să se facă în mod realist, 
fără menajamente nejustificate, dar cu prudenŃa impusă de imperativul respectării 
independenŃei judecătorului evaluat. 

Comisiile de evaluare constituite au sarcina de a imprima rigoare acestei 
activităŃi, membrii lor trebuind să fie constienŃi că evaluarea uniformă, 
nediferenŃiată în funcŃie de performanŃa profesională a celor evaluaŃi, 
demotivează judecătorii valorosi (aceştia zicând că, oricum, plusul de calitate din 
munca lor nu este recunoscut, câtă vreme si acela a cărui activitate este mai slabă 
calitativ primeste note identice sau foarte asemănătoare), fără a fi însă, în mod 
corelativ, însoŃită de motivarea celor care au fost evaluaŃi 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 evaluaŃi, 
cu privire la funcŃiile şi scopul evaluării, precum şi cu privire la nevoia abordării 
realiste şi oneste a prestaŃiei 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. 

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

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

Pregătirea specializată a magistraŃilor are incidenŃă directă asupra 
calităŃii actului de justiŃie, raportat la diversitatea domeniilor de drept şi 
necesitatea unei bune cunoaşteri a acestora, astfel că pregătirea judecătorilor prin 
sesiunile organizate, constituie o condiŃie necesară pentru realizarea procesului de 
reformă a justiŃiei. 

Potrivit art. 33 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
formarea profesională continuă a judecătorilor constituie garanŃia independenŃei şi 
imparŃialităŃii în exercitarea funcŃiei şi aceasta trebuie să Ńină seama de dinamica 
procesului legislativ constând, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea 
legislaŃiei interne, a documentelor europene şi internaŃionale la care România este 
parte, a jurisprudenŃei instanŃelor judecătoreşti şi a CurŃii ConstituŃionale, a 
jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor Omului şi a dreptului comparat, a 
normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituŃiilor 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 magistraŃilor, la nivel central, în sarcina Institutului NaŃional al 
Magistraturii, descentralizat această obligaŃie revenind conducerii instanŃei şi 
fiecărui judecător, prin pregătire individuală. 

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

 
 

SSEECCłłIIAA  II  CCIIVVIILLĂĂ  
Pregătirea profesională a magistraŃilor şi a personalului auxiliar de 

specialitate constituie o condiŃie necesară pentru asigurarea calităŃii actului de 
justiŃie, pentru aplicarea eficientă şi uniformă a legii, motiv pentru care la nivelul 
secŃiei s-a urmărit constant: 

- organizarea studiului profesional al judecătorilor prin abordarea de 
tematici care să vizeze atât actualizarea cunoştinŃelor de legislaŃie, cât şi a 
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modalităŃilor de aplicare în practică a prevederilor legale la nivel naŃional şi 
comunitar;  

- organizarea periodic de activităŃi de formare profesională continuă, 
constând în dezbateri şi consultări pe baza tematicii stabilite de Consiliul Superior 
al Magistraturii; 

- satisfacerea nevoilor individuale de studiu ale judecătorilor. A fost 
solicitat sprijinul conducerii CurŃii de Apel ConstanŃa şi al Institutului NaŃional al 
Magistraturii pentru asigurarea necesarului de carte şi de alte publicaŃii care să 
permită accesul judecătorilor la documentele europene şi internaŃionale la care 
România este parte, la jurisprudenŃa instanŃelor judecătoreşti naŃionale şi a CurŃii 
ConstituŃionale, la jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie a ComunităŃilor Europene şi la 
dreptul comparat; 

- identificarea şi înlăturarea pericolelor care afectează motivarea 
judecătorilor şi a personalului auxiliar: condiŃiile de muncă deficitare, 
supraîncărcarea profesională, insecuritatea specializării. 

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

Pornind de la împrejurarea că formarea profesională a magistraŃilor 
are incidenŃă directă asupra calităŃii actului de justiŃie, raportat la diversitatea 
domeniilor de drept date în competenŃa secŃiei şi la necesitatea unei bune 
cunoaşteri a acestora, pregătirea judecătorilor din cadrul secŃiei, prin sesiunile 
organizate, constituie o condiŃie necesară pentru realizarea procesului de reformă 
a justiŃiei. 

Ca urmare, în anul 2012, în vederea determinării unor standarde ridicate de 
profesionalism, magistraŃii constituiŃi la nivelul secŃiei au participat la seminarii 
şi simpozioane organizate de Institutul NaŃional de Magistratură, precum şi 
de diverse AsociaŃii, după cum urmează: 

 

S I T U A Ţ I A  
privind seminariile la care au participat judecătorii din cadrul SecŃiei a 

II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
în anul 2012 

 
 

Nr
crt 

Numele şi 
prenumele 

FuncŃia Perioada 
desfăşurării 
seminarului 

Localitatea Denumirea seminarului 

SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
1 Stanciu 

Nicolae 
Preşedinte - - - 
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28 aprilie – 1 
mai 2012 

Mamaia Codul de procedură civilă şi 
implicaŃiile lui asupra 
achiziŃiilor publice – pregătire 
profesională a consilierilor 
CNSC 

31 august – 2 
septembrie 

2012 

ConstanŃa Stagiu/seminar de pregătire 
profesională a membrilor 
Filialei U.N.P.I.R. ConstanŃa 

3-4 septembrie 
2012 

Bucureşti Seminar în domeniul dreptului 
bancar (Seminar I) 

19 noiembrie 
2012 

Bucureşti ConferinŃa cu tema 
„ImplicaŃiile Noului Cod civil 
şi Noului Cod de procedură 
civilă asupra raporturilor dintre 
judecători şi avocaŃi” 

2. Pulbere 
Georgiana 

Preşedinte 
secŃie 

10 – 11 
decembrie 2012 

Bucureşti Seminar în domeniul dreptului 
bancar (Seminar II) 

25-26 mai 2012 ConstanŃa ConferinŃa cu tema 
„Cunoaşterea, înŃelegerea şi 
aplicarea noilor coduri 
fundamentale ale României 
(Noul Cod civil şi Noul Cod de 
procedură civilă)” 

3 Costea 
Monica 

Judecător 

30 mai – 1 iunie 
2012 

Sinaia Seminarul organizat în 
domeniul dreptului 
concurenŃei, având ca temă 
„EU Anti-cartel and anti-
monopoly Law – Trening for 
Romanian Judges” 

4. Cuculis 
Nastasia 

Judecător 8 – 9 octombrie 
2012 

Bucureşti Drept administrativ 

5. Davidencu 
Şerban 
Mihaela 

Judecător 28-29 iunie 
2012 

ConstanŃa Noul Cod civil – aspecte 
privind dreptul familiei 

6 Gheorma 
Carina 

Judecător 8 – 9 octombrie 
2012 

Bucureşti Drept administrativ 

26-27 aprilie 
2012 

Bruxelles Reuniunea anuală a ReŃelei 
judiciare europene 

24-25 mai 2012 Bucureşti Acces to administrative justice 
in order to seek fundamental 
rights 

7 Gherasim 
Adriana 

Judecător 

28-30 mai 2012 Bucureşti Reuniunea regională a 
experŃilor în materia cooperării 
judiciare în materie civilă 

24-25 februarie 
2012 

Budapesta 
Ungaria 

Seminar în domeniul dreptului 
concurenŃei 

8. Grigore 
Ecaterina 

Judecător 
 
 26-27 martie Trier Legea privind egalitatea de 
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2012 Germania şanse între femei şi bărbaŃi  
4-5 iunie 2012 Skopje 

Macedonia 
IP Trening for National Judges 
– Patent litigation and 
procedures 

6-7 martie 2012 Bucureşti ConferinŃa naŃională având ca 
temă „Noile reglementări în 
materia răspunderii 
disciplinare a magistraŃilor” 

2-5 aprilie 2012 Pârâul Rece Seminar organizat în domeniul 
combaterii discriminării 

9 Moga Revi 
Paulica 

 

Judecător 

20 – 21 
septembrie 

2012 

ConstanŃa Noul Cod de procedură civilă 

10 Pintea 
Adriana 

Judecător 8 – 9 octombrie 
2012 

Bucureşti Drept administrativ 

11 Răpeanu 
Claudiu 

Judecător - - - 

6-7 martie 2012 Bucureşti ConferinŃa naŃională având ca 
temă „Noile reglementări în 
materia răspunderii 
disciplinare a magistraŃilor” 

12 Sîrbu 
Kamelia 

Judecător 

20 – 21 
septembrie 

2012 

ConstanŃa Noul Cod de procedură civilă 

13 Poppa 
Ramona 

Judecător - - - 

Aşa fiind, se poate susŃine fără a greşi că întregul personal al secŃiei s-a 
preocupat şi se preocupă permanent de perfecŃionarea pregătirii profesionale, în 
vederea desfăşurării unei activităŃi eficiente, cu efecte clare, care să reflecte 
într-adevăr realitatea, echilibrul şi normalitatea. 

In acest sens, dorind o justiŃie puternică, fiecare dintre membrii componenŃi 
ai secŃiei au căutat a elimina cauzele care îngreunează activitatea, pentru 
asigurarea aplicării legii în spiritul juridic corespunzător, imperativului de 
dreptate al oamenilor, pentru înlăturarea oricărui act de ingerinŃă în activitatea 
justiŃiei şi obstrucŃionarea acesteia. 

Astfel, în vederea îndeplinirii condiŃiei pregătirii profesionale a 
magistraŃilor, ce constituie o condiŃie necesară pentru realizarea procesului de 
reformă, în anul de referinŃă 2012, la nivelul SecŃiei a II-a Civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, au fost organizate dezbateri profesionale lunare, după 
cum urmează: 
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PLAN DE FORMARE CONTINUĂ LA NIVEL DESCENTRALIZAT 2012 
CURTEA DE APEL CONSTANłA 

SECłIA A II-a CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL 

  
Nr  
crt 

Domeniu Temă Perioada LocaŃia Număr 
participanŃi 

1 Contencios 
administrativ 

IncidenŃa normelor noului Cod 
civil privitoare la prescripŃie 

asupra termenelor speciale de 
prescripŃie prevăzute de 

L.554/2004 

Ianuarie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 

2 Litigiu cu 
profesioniştii 

Regimul nulităŃii actelor juridice 
din perspectiva dispoziŃiilor noului 

Cod Civil 

Ianuarie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
3 Contencios 

administrativ 
ImplicaŃii ale OUG 4/2012 asupra 

proceselor aflate pe rolul 
instanŃelor de contencios 

Februarie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
4 Procedura 

insolvenŃei 
CondiŃii pentru înlocuirea unui 
practician în insolvenŃă, potrivit 

L.85/2006 

Martie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
5 Drept bancar Clauzele abuzive în contractele de 

credit 
Aprilie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
6 Procedura 

insolvenŃei 
Antrenare răspundere materială 
pentru neŃinerea contabilităŃii 

Mai 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
7 Contencios 

administrativ 
Caracterul normativ sau individual 

al actelor de reorganizare a 
instituŃiilor publice (Garda 

Financiară, direcŃii vamale, unităŃi 
de jandarmi, etc.) 

Iunie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 

8 Litigiu cu 
profesioniştii 

CondiŃiile confirmării unui plan de 
reorganizare 

Sept. 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
9 Contencios 

administrativ 
Cererea de despăgubire foirmulată 

în temeiul art.19 din Legea 
contenciosului administrativ. 

CondiŃii 

Octombrie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 

10 Contencios 
administrativ 

ContestaŃia la executare silită, 
reglementată de OG 92/2003 

Octombrie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
11 Contencios 

administrativ 
Natura raportului de evaluare şi 

contestarea deciziei emisă de 
Comisia Centrală pentru Stabilirea 

Despăgubirilor în temeiul 
L.247/2005 – Titlul VII 

Noiembrie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
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12 Contencios 
administrativ 

Contestarea deciziilor de 
sancŃionare de către funcŃionarii 

publici cu statut special 

Decembrie 
2012 

Sediul 
instanŃei 

ToŃi 
judecătorii 

secŃiei 
 

Caracterul unitar al activităŃii desfăşurate de personalul secŃiei 
generează efecte pozitive, ce se datorează în principal responsabilizării fiecăruia 
dintre participanŃii la îndeplinirea actului de justiŃie, în condiŃiile în care SecŃia 
este constituită să abordeze patru materii de drept şi anume: drept civil având 
ca obiect litigii cu profesioniştii, drept maritim şi fluvial, drept contencios 
administrativ şi drept contencios fiscal, magistraŃii asigurând îndeplinirea 
actului de justiŃie prin constituire în complete specializate pe fiecare din 
materiile sus-amintite, neexistând diferenŃieri. 

Această situaŃie a creat un monolit privind întreaga activitate, determinând 
comunicare, stabilitate, experienŃă, eficienŃă, performanŃă, şi astfel, înlăturarea 
eventualelor disfuncŃionalităŃi, aspect care ar determina la rândul său, măsuri 
organizatorice de remediere. 

MagistraŃii, în exercitarea atribuŃiunilor ce le sunt conferite prin lege, 
organizează şi coordonează activitatea grefierilor de şedinŃă, printr-o 
comunicare permanentă, la nivelul secŃiei luându-se măsura ca fiecare dintre 
completele de judecată să funcŃioneze, în continuitate, sub aspectul compunerii 
magistrat - grefier de şedinŃă. 

Mobilizarea şi motivarea personalului auxiliar de către magistraŃi, este 
unul din factorii ce contribuie la promovarea unui climat favorabil de muncă şi 
încurajarea participării active la desfăşurarea actului de justiŃie, capabile să 
asigure cadrul adecvat pentru desfăşurarea unor activităŃi în echipă şi 
identificarea soluŃiilor celor mai potrivite pentru obŃinerea unor rezultate 
pozitive, care să conducă la promovarea performanŃei şi a valorilor. 

O atenŃie sporită a fost acordată la nivelul secŃiei şi pregătirii personalului 
auxiliar de specialitate, care asigură un sprijin important activităŃii magistraŃilor, 
în perspectiva îmbunătăŃirii acesteia, precum şi a preluării sarcinilor 
administrative - non-jurisdicŃionale de la judecători. 

Astfel, Preşedintele secŃiei s-a preocupat de organizarea unor întâlniri 
profesionale cu personalul auxiliar de specialitate, în vederea implementării 
dispoziŃiilor Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor, a Codului 
deontologic, a Noului Cod Civil şi a multor alte acte normative, punând 
accent pe intrarea în vigoare în anul 2013 a Noului Cod de Procedură Civilă, 
tocmai pentru a se depista măsurile necesare accelerării soluŃionării 
cauzelor. 
 
 

Seminariile de pregătire profesională la care au participat magistraŃii şi personalul 
auxiliar de specialitate se regăsesc în Anexa nr. 21. 
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II. PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE, CU 
IMPACT ASUPRA ACTIVITĂłII INSTANłEI ÎN CURSUL 
ANULUI 2012 

 
 

 In materie civilă şi comercială 
 

 În anul 2012 au fost aduse numeroase modificări legislative, şi anume: 
 - Prin Legea nr. 60 din 17 aprilie 2012 a fost aprobată OUG nr.79/2011, 
pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a legii 287/2010 
privind Codul Civil, fiind modificate mai multe acte normative importante, printre 
care şi Legea 71/2011, de punere în aplicare a Noului Cod Civil. 
 - Legea nr.9/2012 privind taxa de poluare, reglementată anterior de OUG 
nr.50/2008, a fost modificată ulterior prin OUG nr.1/2012; 

- În baza OUG nr. 73/2012 au fost modificate prevederi ale OUG nr.  
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, fiind transpuse în 
legislaŃia naŃională prevederile - favorabile consumatorului – cuprinse în 
Directiva 2011/90/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2011; în concret, au fost 
stabilite modalităŃile de calcul a dobânzii anuale efective, astfel încât să se asigure 
un mod uniform de calcul în toate statele membre, un grad înalt de transparenŃă şi 
de comparabilitate a ofertelor; noile prevederi au intrat în vigoare la 1 ianuarie 
2013; 

- Prin OUG 77/2012 au fost aduse modificări prevederilor OUG 34/2006, 
art. 286 din actul normativ privind achiziŃiile publice, în forma astfel modificată, 
stipulând că procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru 
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele 
privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluŃiunea, rezilierea sau denunŃarea 
unilaterală a contractelor de achiziŃie publică se soluŃionează în primă instanŃă 
de către secŃia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în 
circumscripŃia căruia se află sediul autorităŃii contractante; practic, competenŃa 
funcŃională a secŃiilor comerciale în soluŃionarea unor asemenea litigii încetează, 
devenind competente secŃiile de contencios administrativ ale tribunalelor; noile 
dispoziŃii se aplică de la 1 ianuarie 2013; 
 - Noul Cod de Procedură Civilă urmează a intra în vigoare, împreună cu 
dispoziŃiile Legii 76/2012, la data de 15 februarie 2013; 

- De asemenea, într-un număr important de cauze înregistrate în anul 2012 
a fost contestată revizuirea pensiilor beneficiarilor proveniŃi din sistemul de 
apărare, ordine publică şi siguranŃă naŃională, efectuată în baza OUG nr. 1/2011. 
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Impactul noii legislaŃii în materia retrocedării imobilelor preluate abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 (Legea nr. 10/2001 modificată prin 
Legea  nr. 247/2005), cât şi în domeniul asigurărilor sociale, a generat multiple 
modificări în structura şi complexitatea cauzelor aflate pe rolul CurŃii de Apel 
ConstanŃa – SecŃia I civilă şi a determinat specializarea judecătorilor care intră în 
componenŃa acestei secŃii. 

Efectele Legii nr. 202/2010, intrată în vigoare la 25.11.2010, s-au făcut 
simŃite în special în anul 2012, când un număr mai mare de dosare a fost înaintat 
în calea de atac a recursului, situaŃie în care şedinŃele de judecată în materie civilă 
au atins un număr de 40-50 dosare şi 55-65 dosare în materia litigii de 
muncă/asigurări sociale.   

Procedurile de expropriere declanşate în vederea realizării obiectivului de 
interes public – Şoseaua de Centură a Municipiului ConstanŃa – Autostrada A2 – 
ConstanŃa – Bucureşti, au avut consecinŃe şi asupra activităŃii SecŃiei I a CurŃii de 
Apel ConstanŃa, pe rolul acestei instanŃe fiind înregistrat un număr de 72 de 
dosare având ca obiect expropriere, aceste cauze determinând o încărcare a 
completelor de apel (20-27 cauze). 

Datorită unui număr mare de dosare înaintat în calea de atac a recursului, 
perioada de repartizare în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale s-a 
menŃinut, respectiv 80-120 zile. 
 

Au fost avute în vedere recursurile în interesul legii în materie civilă 
pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie pe anul 2012, după cum 
urmează: 

- decizia nr. 5 din 12 martie 2012, publicată in M. Of. nr. 251 din 
13/04/2012, cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 4042 alin. (3) 
din Codul de procedură civilă; 

- decizia nr. 6 din 14 mai 2012, publicată in M. Of. nr. 411 din 20/06/2012, 
privind competenŃa de executare a hotărârilor judecătoreşti de atragere a 
răspunderii membrilor organelor de conducere, în cazul concursului dintre 
creditorii fiscali şi ceilalŃi creditori ai debitorului; 

- decizia nr. 7 din 14 mai 2012, publicată in M. Of. nr. 411 din 20/06/2012, 
cu privire la termenul pentru declararea recursului împotriva hotărârii de stabilire 
a plasamentului copilului în regim de urgenŃă, pe calea ordonanŃei preşedinŃiale; 

- decizia nr. 8 din 14 mai 2012, publicată in M. Of. nr. 387 din 11/06/2012, 
cu privire la imposibilitatea cumulării indemnizaŃiei pentru perioada de strămutare 
cu cea prevăzută pentru perioada de domiciliu forŃat, atunci când aceste perioade 
coincid; 

- decizia nr. 9 din 14 mai 2012, publicată in M. Of. nr. 390 din 12/06/2012, 
privind interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 din OrdonanŃa de UrgenŃă a 
Guvernului nr. 4/2005; 
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 - decizia nr. 10 din 18 mai 2012, publicată in M. Of. nr. 495 din 
19/07/2012, cu privire la termenul pentru declararea recursului împotriva hotărârii 
de stabilire a plasamentului copilului în regim de urgenŃă, pe calea ordonanŃei 
preşedinŃiale; 
 - decizia nr. 11 din 8 octombrie 2012, publicată in M. Of. nr. 734 din 
31/10/2012, cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului didactic 
în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010; 
 - decizia nr. 15 din 12 noiembrie 2012, publicată in M. Of. nr. 837 din 
12/12/2012, referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 4 alin. (2) din 
Legea nr. 221/2009, în ceea ce priveşte stabilirea caracterului politic al deportării 
şi prizonieratului în fosta URSS anterior datei de 6 martie 1945; 
 - decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012, publicată in M. Of. nr. 817 din 
05/12/2012, privind interpretarea şi aplicarea art. 252 alin. (1) din Codul muncii 
sub aspectul determinării momentului de la care începe să curgă termenul de 
prescripŃie de 30 de zile pentru aplicarea sancŃiunii disciplinare ; 
 

In anul 2012 au fost admise de Curtea ConstituŃională anumite excepŃii 
de neconstituŃionalitate prin următoarele decizii: 

- decizia nr. 1514 din 15 noiembrie 2011 referitoare la excepŃia de 
neconstituŃionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) - (6) din Legea cadastrului şi 
a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996*), publicată in M.Of. nr. 24 din 12 ianuarie 
2012; 

- decizia nr. 1519 din 15 noiembrie 2011 referitoare la excepŃia de 
neconstituŃionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, publicată in M.Of. nR. 67 din 27 
ianuarie 2012; 

- decizia nr. 1615 din 20 decembrie 2011 referitoare la excepŃia de 
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor pct. 10 din lista referitoare la sporuri şi alte 
drepturi ale personalului didactic din învăŃământ cuprinsă în anexa nr. II/1 
privind reglementări specifice personalului contractual din unităŃile de 
învăŃământ la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B "Reglementări 
specifice personalului didactic din învăŃământ" din anexa nr. II "Familia 
ocupaŃională de funcŃii bugetare <<ÎnvăŃământ>>" la Legea-cadru nr. 284/2010 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale art. 6 
din anexa nr. 5 "Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă 
personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din învăŃământ" la Legea 
nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăŃământ, publicată în M.Of. nr. 99 din  8 
februarie 2012; 
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- decizia nr. 26 din 18 ianuarie 2012 referitoare la obiecŃia de 
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 5 alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 54 şi art. 
56 din Legea privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, 
publicată în M.Of. nr. 116 din 15 februarie 2012; 

- decizia nr.  494 din 10 mai 2012 referitoare la excepŃia de 
neconstituŃionalitate a prevederilor art. 58 lit. d) din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în M.Of. nr. 407 
din 19 iunie 2012; 

- decizia nr. 495 din 10 mai 2012 referitoare la excepŃia de 
neconstituŃionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 148/2005 privind susŃinerea familiei în vederea creşterii copilului, 
publicată in M.Of. nr. 411 din 20 iunie 2012; 

- decizia nr. 498 din 10 mai 2012 referitoare la excepŃia de 
neconstituŃionalitate a prevederilor art. 1 lit. g) din Legea nr. 12/1990 privind 
protejarea populaŃiei împotriva unor activităŃi comerciale ilicite, publicată in 
M.Of. nr. 428 din 28 iunie 2012; 

- decizia nr.  51 din 25 ianuarie 2012 referitoare la obiecŃia de 
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor Legii privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru autorităŃile administraŃiei publice locale şi a alegerilor pentru 
Camera DeputaŃilor şi Senat din anul 2012, precum şi pentru modificarea şi 
completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei DeputaŃilor şi 
a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităŃilor administraŃiei publice locale, a Legii administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
publicată in M.Of. nr. 90 din  3 februarie 2012; 

- decizia nr. 570 din 29 mai 2012 referitoare la excepŃia de 
neconstituŃionalitate a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 
13/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparŃinut comunităŃilor 
cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale din România, publicată in M.Of. 
nr. 404 din 18 iunie 2012; 

- decizia nr. 681 din 27 iunie 2012 referitoare la obiecŃia de 
neconstituŃionalitate privind Legea pentru modificarea şi completarea Legii 
educaŃiei naŃionale nr. 1/2011, publicată in M.Of. nr. 477 din 12 iulie 2012; 

- decizia nr.  682 din 27 iunie 2012 asupra obiecŃiei de 
neconstituŃionalitate a Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei DeputaŃilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităŃilor administraŃiei 
publice locale, a Legii administraŃiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată in M.Of. nr. 473 din 11 iulie 
2012; 
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- decizia nr. din 9 iulie 2012 referitoare la sesizarea de 
neconstituŃionalitate a Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 
47/1992 privind organizarea şi funcŃionarea CurŃii ConstituŃionale*), publicată 
in M.Of. nr. 477 din 12 iulie 2012. 

 
 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat România în 
numeroase cauze, din care le amintim doar pe cele publicate în Monitorul Oficial 
în anul 2012 şi care au fost distribuite tuturor judecătorilor din cadrul secŃiilor I 
civilă şi II civilă, precum şi magistraŃilor de la instanŃele din circumscripŃie: 
 - In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 556 din data de 7 august 
2012 a fost publicată Hotărârea CurŃii Europene a Drepturilor Omului din 31 mai 
2012 în Cauza Jarnea si altii impotriva Romaniei (In prezenta cauza, Curtea 
Europeana a condamnat statul român pentru încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
ConvenŃie, care consacră dreptul oricărei persoane la respectarea bunurilor sale); 
 - In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 586 din data de 16 august  
2012 a fost publicată Decizia CurŃii Europene a Drepturilor Omului (SecŃia a 
treia) din 15 mai 2012 cu privire la Cererea nr. 63.627/11 introdusă de 
Constantin AbăluŃă şi alŃii împotriva României (Domnul Constantin AbăluŃă şi alŃi 
306 reclamanŃi, foste cadre militare, beneficiau de o pensie calculată potrivit Legii nr. 
164/2001 privind pensiile militare de stat. Pe durata serviciului au contribuit la bugetul de stat 
cu aproximativ 5% din soldă, pentru a beneficia de o pensie suplimentara. Pensia lunara de 
baza reprezenta aproximativ 60% din ultima solda şi era achitată în intregime de la bugetul de 
stat) ; 

- In Monitorul Oficial nr. 870 din 20 decembrie 2012 a fost publicată 
Decizia CurŃii Europene a Drepturilor Omului în cauza Ana Maria Frimu şi alte 
4 cereri impotriva României (Reclamantele, doamnele Ana Maria Frimu, Judita Vilma 
Timar, Edita Tanko, Marta Molnar şi Lucia Ghetu, sunt cetăŃeni români, care s-au pensionat 
intre 2006 şi 2008, după ce fuseseră grefiere la parchete şi tribunale din judeŃul Covasna o 
perioadă de peste 30 de ani ; Pensiile lor calculate conform Legii nr. 567/2004 privind statutul 
personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea şi al personalului care funcŃionează in cadrul Institutului National de Expertize 
Criminalistice erau cuprinse intre 3.109 lei româneşti (RON) si 4.785 RON. In temeiul legii 
mentionate anterior, valoarea pensiilor reprezenta, în medie, 80% din ultimul salariu brut 
primit înainte de pensionare) ; 

- In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 13 din data de 6 ianuarie 
2012 a  fost publicată Hotărârea CurŃii Europene a Drepturilor Omului (SecŃia a 
treia) din data de 29 iunie 2011 privind cauza Cornelia Popa impotriva 
Romaniei (Reclamanta, in calitate de ziarist, a publicat în cotidianul „Independentul”, un 
articol de presă în care a criticat soluŃia pronuntata de un judecător de la Judecătoria 
ConstanŃa, într-un litigiu de muncă. Judecătorul vizat a depus plângere penală pentru calomnie 
împotriva reclamantei şi a cotidianului, pe motiv că a fost adusă atingere dreptului la 
respectarea reputaŃiei sale, în calitate de magistrat ; In prezenta cauză, Curtea Europeană a 
condamnat statul român pentru atingerea adusă dreptului la libertatea de exprimare, garantat 
de art. 10 din ConvenŃie) ; 
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- In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 709 din data de 17 
octombrie 2012 a fost publicată Decizia CurŃii Europene a Drepturilor Omului 
(SecŃia a treia) cu privire la Cererea nr. 57.265/08 introdusă de Dumitru Daniel 
Dumitru şi alŃii împotriva României (ReclamanŃii, funcŃionari publici, se plângeau de 
intârzierile la executarea hotărârilor judecătoreşti care le acordau anumite drepturi salariale, 
ca urmare a eşalonărilor stabilite prin mai multe acte normative, ultimul fiind Legea nr. 
230/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute in titluri 
executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. 
Legea stabileşte următorul calendar al plăŃilor: 5% din valoarea titlului executoriu in 2012, 
10% in 2013, 25% in 2014, 25% in 2015, 35% in 2016); 

- In Monitorul Oficial nr. 851 din 17 decembrie 2012 a fost publicată 
Decizia CEDO din 10 aprilie 2012 în privinŃa cererii introduse de Ilie Stana şi 16 
alte cereri împotriva României (Cererile privesc durata procedurilor civile sau penale 
in care reclamanŃii au fost implicaŃi, încadrându-se intre 6 şi aproape 13 ani ; ReclamanŃii s-
au plâns in temeiul art. 6 § 1 din ConvenŃie de durata procedurilor in faŃa instanŃelor interne. 
Reclamantii au prezentat diferite alte plângeri cu privire la aceleaşi seturi de proceduri) ; 

- In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 657 din data de 17 
septembrie 2012 a fost publicată Decizia CurŃii Europene a Drepturilor Omului 
(Sectia a treia) din 17 septembrie 2012 cu privire la Cererea nr. 16/06 introdusă de 
Ioan-Vălean Codarcea împotriva României (Cauza se referă la jurisprudenŃa 
divergentă a Inaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie privind acordarea drepturilor prevăzute de 
Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-
1961) ; 

- In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 39 din data de 17 ianuarie 
2012 a  fost publicată Hotărârea CurŃii Europene a Drepturilor Omului (SecŃia a 
treia) din 19 iulie 2011 în Cauza Leca si Filipescu impotriva Romaniei (In 
prezenta cauza, Curtea Europeană a condamnat statul român pentru încălcarea principiului 
securităŃii juridice, prin anularea unei hotărâri definitive in urma unei căi de atac 
extraordinare) ; 

- In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 625 din data de 31 august 
2012 a fost publicată Decizia CurŃii Europene a Drepturilor Omului (SecŃia a 
treia) cu privire la Cererea introdusă de Ovidiu Trăilescu impotriva Romaniei 
(Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunŃat în sensul că reclamantul nu poate 
acuza statul de încălcarea dreptului său la viaŃă privată atâta timp cât şi-a întemeiat căile 
interne de atac pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la datele de interes public, întrucât, 
astfel, nu a epuizat remediile din dreptul intern) ; 

- In Monitorul Oficial Partea I nr. 831/2012 a fost publicată Hotărârea 
CEDO din 27 septembrie 2011 în Cauza Lipănescu şi alŃii împotriva României 
(ReclamanŃii sunt cetăŃeni români care au obŃinut hotărâri judecătoreşti in favoarea lor in 
diverse proceduri civile referitoare la diverse bunuri. Aceste decizii definitive au fost anulate 
printr-un recurs în anulare introdus de procurorul general al României); 
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- In Monitorul Oficial Partea I nr. 315/2012 a fost publicată decizia de 
inadmisibilitate pronunŃată la data de 20 martie 2012 în Cauza Ionel Panfile 
împotriva României (Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de 
către Statul român a dispoziŃiilor art. 14 din ConvenŃie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiŃional 
la ConvenŃie, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile 
salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform capitolului IV al Legii nr. 
329/2009). 

- In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 605 din data de 23 august 
2012 a fost publicată Hotărârea CurŃii Europene a Drepturilor Omului (SecŃia a 
treia) din 27 martie 2012 în Cauza S.C. Aectra Agrochemicals – S.A. si 
Munteanu împotriva României (In prezenta cauză, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a condamnat statul român pentru încălcarea art. 6 § 1 din ConvenŃie care consacra 
dreptul la un proces echitabil şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 cu privire la respectarea dreptului 
de proprietate); 

- In Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 610 din data de 24 august 
2012 a fost publicată Hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului (SecŃia a 
treia) din 21 mai 2012, definitivă la 21 mai 2012, în Cauza S.C. Bartolo Prod 
Com – S.R.L. şi Botomei împotriva României (In prezenta cauză, Curtea Europeană 
a Drepturilor Omului a condamnat statul român pentru încălcarea art. 6 § 1 din ConvenŃie cu 
privire la refuzul autorităŃilor locale de a reînnoi autorizaŃia de funcŃionare a societăŃii 
reclamante în perioada 29 aprilie 1999 – 23 iunie 2009). 

 
 In materie penală 

Au fost avute în vedere recursurile în interesul legii în materie penală 
pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie pe anul 2012, după cum urmează: 

- decizia nr. 2 din 12.03.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 281 din 27/04/2012, privind interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 si 
ale art. 127 din Codul penal; 

- decizia nr. 3 din 12.03.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 281 din 27/04/2012, privind interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispozitiilor art. 137 din Legea nr. 302/2004; 

- decizia nr. 12 din 08.10.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 735 din 31/10/2012, privind interpretarea şi 
aplicarea dispoziŃiilor art. XXIV alin. (1)-(3) din Legea nr. 202/2010; 

- decizia nr. 14 din 12.11.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 849 din 14/12/2012, privind interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 152 din Codul de procedură penală; 

- decizia nr. 17 din 12.11.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 820 din 06/12/2012, referitoare la existenŃa sau 
inexistenŃa incompatibilităŃii judecătorului care a soluŃionat cauza conform 
art. 3201 din Codul de procedură penală cu privire la unii dintre inculpaŃi de 
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a judeca acŃiunea penală şi civilă cu privire la ceilalŃi inculpaŃi, în ipoteza în 
care trimiterea în judecată a tuturor inculpaŃilor s-a făcut prin acelaşi 
rechizitoriu; 

- decizia nr. 18 din 10.12.2012 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 41 din 18/01/2013, referitoare la interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 85 alin. (1) şi (2) din OrdonanŃa de 
urgenŃă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice; 

 

S-au luat măsuri pentru comunicarea către magistraŃi a deciziilor care au 
fost pronunŃate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauze impotriva 
României şi care au fost publicate în Monitorul Oficial, şi anume: 

- Hotărârea din 10 aprilie 2012 în cauza Popa şi Tănăsescu împotriva 
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 659 din 18 septembrie 2012; 

- Hotărârea din 15 iunie 2011 în cauza Begu împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 26 aprilie 2012; 

- Hotărârea din 23 februarie 2012 în cauza Creangă împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 613 din 27 august 2012; 

- Hotărârea din 11 octombrie 2011 în cauza Fane Ciobanu împotriva 
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din 3 decembrie 2012. 

- Hotărârea din 7 iunie 2011 în cauza Baldovin împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2012; 

- Hotărârea din 15 februarie 2011 în cauza Geleri împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 404 din 18 iunie 2012; 

- Hotărârea din 24 noiembrie 2009 în cauza Ieremeiov (nr. 2) împotriva 
României, publicată în Monitorul Oficial nr. 846 din 14 decembrie 2012; 

- Hotărârea din 10 ianuarie 2012 în cauza Roşioru împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 380 din 6 iunie 2012; 

- Hotărârea din 19 iulie 2011 în cauza Rupa (nr. 2) împotriva României, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 10 din 5 ianuarie 2012. 

 
De asemenea, au fost comunicate judecătorilor secŃiei deciziile CurŃii 

ConstituŃionale in materie penală, cum ar fi: decizia nr. 500 din 15 mai 2012, 
referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a prevederilor art. 118 alin. 31 din 
OUG nr. 195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice, art. 34 al. 2 din OUG 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor si art. 27 din  Legea nr. 
202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluŃionării proceselor penale. 

 
Modificări legislative în anul 2012 

 În Monitorul Oficial nr. 179 din 20 martie 2012, a fost publicată Legea 
privind modificarea si completarea Legii 217/2003 privind prevenirea si 
combaterea violenŃei in  familie. 
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 În Monitorul Oficial nr. 185 din 22 martie 2012, a fost publicată Legea nr.  
27 din 16.03.2012 privind modificarea si completarea Codului Penal al României 
şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.  

În Monitorul Oficial nr. 188 din 22 martie 2012, a fost publicată Legea nr. 
55 privind Cooperarea României cu Oficiul European de  PoliŃie (EUROPOL). 

În Monitorul Oficial nr. 204 din 28 martie 2012, a fost publicată Legea nr. 
28 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea 
îmbunătăŃirii activităŃii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, după caz, 
intrate, potrivit legii,  in  proprietatea privată a statului. 
 În Monitorul Oficial nr. 258 din 19 aprilie 2012, a fost publicată Legea nr. 
35 privind modificarea si completarea a OUG nr. 123/2007 privind unele măsuri 
pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre UE. 

În Monitorul Oficial nr. 363 din 29 mai 2012, a fost publicată Legea  
privind modificarea si completarea Codului Penal al României şi a Legii nr. 
286/2009 privind Codul Penal. 

În Monitorul Oficial nr. 713 din 19 octombrie 2012, a fost republicată 
Legea pentru prevenirea si sancŃionarea spălării banilor precum şi pentru 
instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanŃării actelor de terorism. 
 În Monitorul Oficial nr. 797 din 28 noiembrie 2012, a fost publicată Legea  
privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaŃia pe 
drumurile publice. 
 Legea nr. 27 din 16 martie 2012 prin care a fost modificată instituŃia 
prescripŃiei răspunderii penale in cazul infracŃiunilor contra păcii si omenirii, 
indiferent de data la care au fost comise si pentru infracŃiunile prev. la art. 174 - 
176 cod penal,  cât si al infracŃiunilor intenŃionate, urmate de moartea victimei. 
 
 
 
 
 

III. INDEPENDENłĂ ŞI RĂSPUNDERE, INTEGRITATE ŞI 
TRANSPARENłĂ 

 
 
 

SECłIUNEA 1 – INDEPENDENłA JUDECĂTORILOR 
INSTANłEI ÎN CURSUL ANULUI 2012 

 
 

În Carta Universală a Judecătorului se stipulează următoarea idee ”În 
cadrul activităŃii lor, judecătorii vor asigura dreptul oricărei persoane la un 
proces echitabil. Aceştia vor promova dreptul oricărei persoane la un proces 
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echitabil şi public, într-o perioadă de timp rezonabilă, în faŃa unei instanŃe 
independente şi imparŃiale, constituită conform legii, în vederea stabilirii 
drepturilor şi obligaŃiilor civile ale acesteia sau în cazul oricărei acuzaŃii penale 
împotriva sa.” 

IndependenŃa nu poate fi privită ca un privilegiu al judecătorului, ci ca 
datoria, obligaŃia fundamentală a fiecărei persoane care ocupă această funcŃie de 
a-şi dezvolta calităŃile intelectuale şi morale care stau la baza conduitei 
independente şi imparŃiale în judecarea fiecărui caz. De aceea, principiul 
independenŃei judecătorului poate fi înŃeles doar în legătura cu principiul 
responsabilităŃii/răspunderii judecătorului pentru calitatea activităŃii sale 
profesionale, iar echilibrul dintre aceste două principii creează condiŃiile 
procesului echitabil. 

Este evident faptul că societatea i-a încredinŃat o înaltă 
responsabilitate/răspundere persoanei cu funcŃia de judecător: aceea de a decide 
asupra unor lucruri care afectează viaŃa membrilor societăŃii. Dar această 
încredinŃare nu este necondiŃionată. A fi demn de această responsabilitate 
înseamnă a te strădui a fi un bun şi corect decident în problemele juridice care îŃi 
revin spre rezolvare. Gradul de libertate al judecătorului în exercitarea profesiei 
este ridicat, tocmai pentru a se asigura condiŃiile unei decizii de calitate. În acelaşi 
timp, însă, judecătorul trebuie să-şi probeze calitatea de bun şi corect decident cu 
fiecare act al său. Aceasta este forma de respect a judecătorului pentru societatea 
care i-a încredinŃat această funcŃie publică. Iar societatea căreia îi datorează 
respect este reprezentată în statul democratic prin absolut fiecare membru al ei. 
Un judecător este independent în măsura în care simte că trebuie să-şi probeze 
competenŃele (inclusiv capacitatea de a judeca imparŃial) la fel de mult în faŃa 
unui justiŃiabil oarecare ca în faŃa preşedintelui de instanŃă sau în faŃa unei comisii 
de examen. Iar judecătorul este independent prin lege. A nu proba independenŃa 
înseamnă a nu respecta statutul magistratului. 

Din acest motiv are judecătorul obligaŃia să reflecteze asupra 
comportamentului său, asupra modului în care se poziŃionează şi acŃionează în 
fiecare împrejurare specifică profesiei. 

IndependenŃa judecătorului are menirea să servească intereselor 
justiŃiabilului, şi prin el societăŃii în ansamblul ei şi trebuie folosită de judecător 
cu grijă, cu preocupare, doar pentru acest scop. Aşadar, de independenŃa 
judecătorului trebuie, în primul rând, să se îngrijească el însuşi, pentru că prin 
aceasta se înfăptuieşte actul de justiŃie. 

Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenŃei 
judecătorilor, are ca rol principal sprijinirea eforturilor judecătorilor pentru 
menŃinerea şi întărirea independenŃei individuale şi în acest scop trebuie să 
folosească eficient pârghiile şi mecanismele pentru apărarea independenŃei 
acestora. 
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Gândirea critică şi integritatea sunt competenŃe pe care judecătorul trebuie 
să şi le dezvolte până la nivelul la care, prin ele să poată susŃine independenŃa 
sistemului; de aceea sistemul le recunoaşte ca valori pe care judecătorul trebuie sa 
le dovedească nemijlocit, direct şi continuu pe întreg parcursul carierei 
profesionale. 

Misiunea principală a comisiilor de evaluare periodică a performanŃelor 
profesionale a judecătorilor este să-i ajute pe aceştia să-şi îmbunătăŃească 
continuu comportamentul profesional relevant pentru aceste competenŃe, să ajute 
instanŃele să găsească formele de recunoaştere oficială/formală a acestor 
competenŃe ca valori, creând astfel cadrul instituŃional pentru cultivarea 
independenŃei individuale. 

Integritatea judecătorului poate fi măsurată în timpul exercitării profesiei ca 
percepŃie a imparŃialităŃii, dar şi ca manifestare a celorlalte competenŃe, de 
exemplu, diligenŃa sau asigurarea unei pregătiri profesionale temeinice, fără de 
care judecătorul nu-şi asigură suportul unei decizii corecte. 

Unele încălcări ale independenŃei sunt consacrate legal, chiar prin 
normele care reglementează statutul judecătorilor: numirea lor exclusiv de către 
puterea executivă sau legislativă, durata limitată a mandatului, remuneraŃie 
necorespunzătoare, refuzul de a autoriza înfiinŃarea asociaŃiilor profesionale. In 
afara acestora, se întâlnesc şi alte forme de presiune: critici publice în scopul 
intimidării din partea puterii executive sau a celei legislative, detenŃia arbitrară a 
judecătorilor, exercitarea de ameninŃări sau atacuri asupra lor ori familiilor 
acestora - comise nu doar de autorităŃile statului, ci deseori de către persoane 
private, în mod independent sau cu complicitatea unor organizaŃii, cum ar fi cele 
criminale ori cartelurile de droguri.  
 Pornind de la toŃi aceşti indicatori care conturează independenŃa 
magistratului, se constată faptul că în cursul anului 2012 nu au existat semnalări 
din care să rezulte că independenŃa judecătorilor ai CurŃii de Apel ConstanŃa a fost 
prejudiciată sau pusă la îndoială pe baza unor informaŃii verosimile.  

Aceasta nu înseamnă însă că nu au existat acŃiuni care ar fi putut avea ca 
efect afectarea independenŃei unor magistraŃi. În special, afirmaŃiile publice, 
imposibil de cenzurat şi în acelaşi timp concertate şi cu frecvenŃă mare, pot pune 
presiune asupra magistratului vizat atunci când acesta analizează periodic aspecte 
importante ale procesului precum starea de libertate/arest a inculpatului, mai ales 
în condiŃiile în care se formulează cereri repetate şi la intervale scurte de timp în 
acest sens.  
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SECłIUNEA A 2-A – ASPECTE PRIVIND RĂSPUNDEREA 
PERSONALULUI INSTANłEI 

 

  Curtea de Apel Constanta a aplicat sancŃiuni pentru încălcarea 
atribuŃiilor de serviciu, precum şi a normelor care le reglementează,  următorului 
personal auxiliar de specialitate : 

- Dascălu Violeta, grefier arhivar, Tribunalul ConstanŃa - diminuarea 
salariului cu 10%  pe trei luni; 

- Drăghici Constantina, grefier arhivar, Tribunalul Constanta – 
diminuarea salariului cu 10% pe trei luni; 

- Neagu Iulia – agent procedural, Judecătoria Macin –  diminuarea 
salariului cu 15% pe trei luni. 

 
 
 
 
 

SECłIUNEA A 3-A – ASPECTE PRIVIND INTEGRITATEA 
PERSONALULUI ŞI ASIGURAREA TRANSPARENłEI LA 
NIVELUL INSTANłEI 

 
 

Realizarea unui sistem judiciar independent, imparŃial, credibil şi eficient 
reprezintă o condiŃie necesară pentru supremaŃia legii şi a principiilor statului de 
drept. Măsurile de consolidare a independenŃei sistemului judiciar trebuie să ducă 
nu numai la afirmarea principiului separaŃiei puterilor în stat, dar şi la aplicarea 
acestuia în practică. 

TransparenŃa activităŃii unei instanŃe constituie pilonul fără de care nu se 
poate concepe nicio strategie de schimbare a opiniei publice asupra sistemului 
judiciar, scopul fiind creşterea gradului de credibilitate a sistemului şi a gradului 
de încredere a publicului larg în acesta. 

Realizarea unui sistem judiciar independent, imparŃial, credibil şi eficient 
reprezintă o condiŃie necesară pentru supremaŃia legii şi a principiilor statului de 
drept. Măsurile de consolidare a independenŃei sistemului judiciar trebuie să ducă 
nu numai la afirmarea principiului separaŃiei puterilor în stat, dar şi la aplicarea 
acestuia în practică. 

Sistemul judiciar trebuie să îndeplinească rolul de serviciu public nu numai 
prin înfăptuirea actului de justiŃie, dar şi prin stabilirea unui nou tip de relaŃie între 
justiŃie şi justiŃiabil. IndependenŃa sistemului judiciar presupune nu numai un grad 
ridicat de profesionalism din partea întregului personal, ci şi un grad ridicat de 
transparenŃă a modului de funcŃionare a acesteia ca serviciu public.  
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In acest sens, una dintre direcŃiile abordate de conducerea instanŃei în 
cursul anului 2012 a fost aceea de a asigura o deschidere către public şi mai ales 
către reprezentanŃii mijloacelor de informare în masă asupra aspectelor ce 
interesează în legătură cu sistemul judiciar, privit în ansamblu, şi cu activitatea 
instanŃei, în particular. 

În acest context, la Curtea de Apel ConstanŃa s-a urmărit dezvoltarea 
programului de informare a justiŃiabilului prin info-chioşcuri pentru obŃinerea 
informaŃiilor legate de dosare, furnizarea din oficiu a informaŃiilor prevăzute de 
lege prin afişare în locurile vizibile la sediul instanŃei, şi anume informaŃii 
referitoare la taxele de timbru şi timbru judiciar, actele necesare eliberării 
hotărârilor legalizate, a certificatelor privind dosarele aflate pe rolul instanŃelor, 
precum şi a titlurilor executorii.  

Biroul de informare şi relaŃii cu publicul, precum şi site-ul CurŃii de Apel 
ConstanŃa au fost surse de informare venite în sprijinul justiŃiabililor, după cum 
accesul mass-media la informare a fost asigurat permanent în special în cauzele 
penale care prezintă interes fie datorită calităŃii părŃilor implicate, fie rezonanŃei 
sociale a faptelor deduse judecăŃii. 

InformaŃiile privind asemenea cauze sunt transmise reprezentaŃilor presei, 
prin intermediul judecătorilor care au calitatea de purtători de cuvânt, fiind oferite 
informaŃii cu privire la soluŃia adoptată şi cu privire la principalele motive ce 
fundamentează soluŃia.  

MenŃinerea unei legături permanente cu reprezentanŃii presei are drept scop 
şi o înŃelegere mai bună a realităŃilor sistemului judiciar, precum şi a problemelor 
cu care acesta se confruntă. 

În fiecare an, o atenŃie sporită s-a acordat şi evenimentelor de tipul „Uşi 
deschise'', ocazie cu care au fost invitaŃi elevi şi studenŃi precum şi beneficiari ai 
actului de justiŃie, acest fapt permiŃând participanŃilor să-şi formeze o imagine de 
ansamblu asupra condiŃiilor de muncă ale magistraŃilor şi personalului auxiliar şi 
a modului în care se desfăşoară şedinŃa de judecată. Procesul de informatizare a 
CurŃii de Apel ConstanŃa şi a instanŃelor arondate, rezolvarea cu celeritate a 
petiŃiilor constituie de asemenea un factor de transparenŃă şi eficienŃă, în timp ce 
implementarea sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor are scopul să crească 
încrederea cetăŃenilor în actul de justiŃie, prevenire a corupŃiei in sistem şi 
garantarea independenŃei efective a sistemul judiciar. 

Un capitol important în cadrul raporturilor instanŃei cu mass-media şi 
cetăŃenii a fost reprezentat de aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind 
liberul acces la informaŃii de interes public de către birourile de informare publică 
şi relaŃia cu mass-media. In contextul reglementărilor legislative menŃionate, la 
nivelul curŃii şi a instanŃelor arondate s-au făcut eforturi în vederea imbunătăŃirii 
accesului liber la informaŃiile de interes public şi furnizarea informaŃiilor cu 
respectarea dispoziŃiilor referitoare la protecŃia datelor cu caracter personal. 
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În şedinŃa din 1 iunie 2012, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 
aprobat Ghidul privind relaŃia dintre sistemul judiciar din România şi mass media şi 
Manualul pentru purtătorii de cuvânt şi structurile de informare publică şi relaŃii cu 
mass media. 

Cele două documente au fost elaborate în cadrul unui  proiect finanŃat de 
Ambasada Olandei la Bucureşti, având ca temă „Întărirea comunicării şi 
cooperării între sistemul judiciar din România şi mass media”.  

Echipa de proiect a fost formată din doi experŃi olandezi, un jurnalist, un 
reprezentant al Ministerului Public, un reprezentant al DNA, un reprezentant al 
curŃilor de apel şi trei reprezentanŃi ai CSM. 

Pentru documentarea textelor supuse analizei Plenului, echipa de proiect a 
avut în vedere: 

• legislaŃia internă şi internaŃională; 
• recomandări, rezoluŃii ale organismelor Uniunii Europene şi practica 

CEDO în materie; 
• documentele de reglementare a relaŃiilor sistemelor judiciare cu 

presa din Austria, Belgia, Danemarca, Irlanda, Olanda, Spania şi 
Ungaria; 

• propunerile rezultate din consultările instanŃelor şi parchetelor pe 
parcursul anilor 2011-2012; 

• propunerile rezultate din dezbaterea proiectului cu reprezentanŃi ai 
sistemului judiciar şi ai mass media din 5 aprilie 2012; 

• tratate, cursuri, studii referitoare la ştiinŃele comunicării. 
În urma analizării proiectelor în şedinŃa Plenului din data de 22 mai 2012, a 

fost dispusă o nouă consultare, în cadrul conferinŃei din data de 23 mai 2012, 
precum şi supunerea proiectului de Ghid unei dezbateri publice în perioada 24-30 
mai 2012. 

Documentele aprobate au fost rezultanta tuturor consultărilor şi dezbaterilor 
la care au contribuit judecători şi procurori de la instanŃe şi parchete, membri ai 
CSM,  jurnalişti din presa scrisă şi audio-vizuală, reprezentanŃi ai societăŃii civile.   

Atât Ghidul, cât şi Manualul, au fost postate pe portalul CurŃii de Apel 
ConstanŃa, la secŃiunea ”InformaŃii de interes public” şi au fost transmise prin e-
mail tuturor magistraŃilor şi personalului auxiliar de specialitate de la Curtea de 
Apel ConstanŃa, precum şi celor de la instanŃele din circumscripŃie. 

La Curtea de Apel ConstanŃa, transparenŃa în comunicare şi facilitarea 
accesului la informaŃii este asigurată şi coordonată de către Biroul de Informare şi 
RelaŃii Publice, ce îşi îndeplineşte atribuŃiile potrivit dispoziŃiilor legale prevăzute 
de Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaŃiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi de art. 77 - 81 din Regulamentul 
de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti. 
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În cadrul Biroului de Informare şi RelaŃii Publice îşi desfăşoară activitatea 
doi purtători de cuvânt pe probleme de legislaŃie civilă şi penală, precum şi un 
grefier delegat la acest Birou – grefierul documentarist. 

Pentru coordonarea acestei activităŃi, prin Decizie a conducerii instanŃei, au 
fost desemnate doamnele judecătoare ZOIłA FRANGU (Purtător de cuvânt 
pentru cauze penale) şi ECATERINA GRIGORE (Purtător de cuvânt pentru 
cauze comerciale şi civile). 

In anul 2012, la Curtea de Apel ConstanŃa, numărul solicitărilor formulate 
potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public a 
scăzut, comparativ cu anul 2011, înregistrându-se 49 de asemenea cereri. 
 
1. Numărul total de solicitări de informaŃii de interes public: 49 

 
2.1. comunicare decizii 
anonimizate in format electronic 

5 

2.2. cereri copii de pe hotărâri 
judecătoreşti sau alte documente 

9 

2.3. informaŃii referitoare la 
incadrarea personalului auxiliar 
de specialitate, functionarilor 
publici 

3 

2.4. acreditări ziarişti 4 
2.5. informaŃii referitoare la 
dosare aflate pe rolul instanŃei 

4 

2. Numărul total de solicitări 
departajat pe domenii de interes: 

2.6. alte informaŃii pe Legea nr. 
544/2001 

24 

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil 48 
4.1. informaŃii exceptate de la 
acces 

1 
4. Numărul de solicitări respinse, 
din care: 

4.2. informaŃii inexistente - 
5.1. pe suport de hârtie 16 5. Numărul de solicitări adresate in 

scris: 5.2. pe suport electronic 33 
6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice 40 
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice 9 

8.1. rezolvate favorabil - 8. Numărul de reclamaŃii 
administrative: 8.2. respinse - 

9.1. rezolvate favorabil - 
9.2. respinse - 9. Numărul de plângeri în instanŃă: 
9.3. in curs de soluŃionare - 

10. Costurile totale ale compartimentului de informare si relaŃii publice Nu pot fi estimate 
11. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaŃiilor de 
interes public solicitate 

- 

12. Numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-
documentare 

190 

 

Toate solicitările formulate au fost soluŃionate în termenul prevăzut de art. 
7 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public. 
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In conformitate cu prevederile OrdonanŃei Guvernului nr. 27/2002 privind 
activitatea de soluŃionare a petiŃiilor, modificată şi aprobată prin Legea 233/2002, 
în cursul anului 2012, la Curtea de Apel ConstanŃa s-a înregistrat şi soluŃionat (de 
către conducerea instanŃei sau de judecătorii desemnaŃi de aceasta) un număr de 
125 de sesizări. 

 
1. Numărul total de petiŃii: 125 

 
2.1. nemulŃumiri legate de 
soluŃionarea dosarelor 

55 

2.2. solicitări redactare hotărâri 
judecătoreşti  

3 

2.3. critici la adresa unor 
magistraŃi 

30 

2.4. solicitări stramutări dosare 19 

2. Numărul total de petiŃii 
departajat pe domenii de interes: 

2.5. alte informaŃii  18 
CSM 50 
MJ 13 
ICCJ 8 
Direct de la la petiŃionari 43 
Parchete 1 
AdministraŃia PrezidenŃială 7 

3. Numărul de petiŃii primite de la: 

Guvernul Romaniei 3 
4. Numărul de petiŃii rezolvate favorabil: 71 
5. Numărul de petiŃii restituite: 5 
6. Numărul de petiŃii clasate: 1 
7. Numărul de petiŃii trimise autorităŃilor competente: 28 
8. Numărul de petiŃii respinse: 2 
9. Numărul de petiŃii depuse la dosarul cauzei: 18 

10.1. pe suport de hârtie 123 10. Numărul de petiŃii adresate in 
scris: 10.2. pe suport electronic 2 
11. Numărul de petiŃii adresate de persoane fizice 40 
12. Numărul de petiŃii adresate de persoane juridice 85 

 
Problematica reclamată de petiŃionari a vizat suspiciunile acestora faŃă de 

imparŃialitatea şi corectitudinea magistraŃilor, nelegalitatea sau netemeinicia 
hotărârilor judecătoreşti, tergiversarea soluŃionării dosarelor, caracterul neunitar al 
practicii judiciare, solicitarea de îndrumări juridice etc. 

Toate memoriile înregistrate în cursul anului 2012 la Biroul RelaŃii cu 
Publicul al CurŃii de Apel ConstanŃa au fost soluŃionate, cu respectarea  strictă a 
termenelor legale de soluŃionare. 

O atenŃie deosebită s-a acordat pe parcursul anului îmbunătăŃirii calităŃii 
răspunsurilor comunicate petiŃionarilor, urmărindu-se ca ele să corespundă 
punctual solicitărilor acestora şi, în acelaşi timp, să contribuie la o percepere cât 
mai corectă a competenŃelor conducerii CurŃii de Apel ConstanŃa. 
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Pentru a veni în sprijinul ideii de creştere a gradului de transparenŃă a 

activităŃii instanŃei, conducerea CurŃii de Apel ConstanŃa nu a refuzat nicio 
întrevedere cu persoane care au solicitat o audienŃă, chiar dacă, potrivit 
regulamentului, nu mai există nicio prevedere care să impună organizarea de 
audienŃe cu publicul. 

In acest sens, este de menŃionat faptul că pe parcursul anului 2012 au fost 
acordate 11 audienŃe, toate de către conducerea CurŃii de Apel ConstanŃa.  

AudienŃele reprezintă un mijloc de dialog cu cetăŃenii, precum şi modalitatea 
cea mai rapidă prin care se pot identifica cu precizie problemele acestora.  

În majoritatea cazurilor, persoanele care au solicitat audienŃe au criticat 
unele hotărâri judecătoreşti şi durata mare a proceselor. În aceste situaŃii, discuŃiile 
s-au axat pe explicarea faptului că, sub nici o formă, conducerea CurŃii de Apel 
ConstanŃa nu se poate pronunŃa asupra hotărârilor judecătoreşti, neputând 
interpreta considerentele pe care magistraŃii şi-au fundamentat motivarea, 
accentuându-se faptul că singurele în măsură să aprecieze asupra legalităŃii şi 
temeiniciei hotărârilor judecătoreşti sunt completele de judecată, în cadrul căilor 
de atac prevăzute de lege.  

In vederea respectării dreptului la un proces echitabil şi a unui real şi 
efectiv acces la justiŃie, a apărut O.U.G. nr. 51/2008, aceasta fiind transpunerea in 
legislaŃia naŃională a directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 2003/8/CE 
privind imbunătăŃirea accesului la justiŃie, prin intermediul căreia s-a dorit 
implementarea cu adevărat – in litigiile de natură civilă, in sensul larg al 
termenului – a unui real şi efectiv acces la justiŃie. 

Prin Legea nr. 251/2011 a fost modificat art. 8 din O.U.G. nr. 51/2008, in 
sensul coborârii pragurilor până la care se poate acorda acest ajutor. 
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Dacă in forma iniŃială, aceste praguri erau de 500 lei (pentru scutirea totală 
de la plata taxelor judiciare) şi respectiv, 800 lei (pentru scutirea parŃială), acum 
acestea au devenit de 300 lei, respectiv 600 lei (pe membru de familie). 

La Curtea de Apel ConstanŃa, în anul 2012, au existat solicitări pentru 
ajutorul public judiciar din partea justiŃiabililor, iar acestea au fost admise atunci 
când instanŃa a apreciat că o astfel de măsură se impune pentru exercitarea efectivă 
a dreptului la apărare sau pentru normala desfăşurare a procesului 

In acest sens, la instanŃa noastră au fost înregistrate 61 de cereri de asistenŃă 
judiciară in materie civilă şi comercială (51 la SecŃia I civilă şi 10 la SecŃia a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal), dintre care 44 au fost admise (39 
la SecŃia I civilă şi 5 la SecŃia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal) 
şi 17 respinse. 

* 
In anul 2012, prin activitatea Biroului de Informare şi RelaŃii cu Publicul al 

CurŃii de Apel ConstanŃa s-a urmărit asigurarea unei bune relaŃii cu jurnaliştii şi 
publicul în general, pentru o corectă transmitere a informaŃiilor privind activitatea 
instanŃei, în scopul creşterii gradului de încredere în justiŃie la nivel local. 

De asemenea s-a urmărit asigurarea transparenŃei activităŃii instanŃei în 
limitele legale, manifestându-se deschidere pentru comunicarea informaŃiilor de 
interes public şi fiind acreditaŃi noi jurnalişti. 

A fost urmărită reflectarea activităŃii instanŃei în mass-media şi s-a 
reacŃionat în cazurile în care imaginea instanŃei era prezentată în mod negativ, 
prin intermediul comunicatelor de presă, articolelor şi interviurilor. 

In anul 2012, purtătorii de cuvânt ai CurŃii de Apel ConstanŃa au asigurat 
legătura cu toate aceste publicaŃii, informaŃiile fiind furnizate direct, fie prin 
participarea directă a acestora în cadrul unor conferinŃe de presă. 

 
Activitatea purtătorului de cuvânt pentru cauze penale poate fi sintetizată 

astfel: 
- monitorizarea ştirilor, informaŃiilor, articolelor, comentariilor, emisiunilor 

referitoare la activitatea instanŃelor de judecată si care au legătură directă 
cu dosarele aflate pe rolul CurŃii de Apel ConstanŃa; 

- stabilirea si menŃinerea legăturii cu jurnaliştii acreditaŃi din partea 
agenŃiilor de presă, a posturilor de radio si televiziunilor, a cotidienelor 
naŃionale precum şi cu alte publicaŃii : 

- organizarea de conferinŃe de presă cu prilejul unor evenimente: 
- colaborarea cu birourile de presă ale principalelor instituŃii ale statului 

român. 
 
La Curtea de Apel ConstanŃa, în cursul anului 2012, nu au fost semnalate şi 

înregistrate probleme vizând relaŃia cu mass-media.  
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Ca şi în anii anteriori, mass-media a fost preocupată de anumite dosare 
aflate pe rolul instanŃei, cel mai adesea având ca obiect cauze penale, concluzie ce 
rezultă din obiectul cererilor adresate Biroului de Informare şi RelaŃii Publice. 

In cuprinsul articolelor publicate în presa locală se constată tendinŃa de a se 
aduce în atenŃia opiniei publice a unor cazuri aflate în desfăşurare pe rolul 
instanŃei, 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 prezenŃi 
jurnalişti, la termenele când sunt soluŃionate astfel de cauze, jurnalişti ce prezintă 
în articolele realizate propria percepŃie asupra modului de desfăşurare a actului de 
justiŃie. 

Prezentarea realizată de jurnalişti creează premisele evidenŃierii unor 
aspecte nu tocmai conforme cu adevărul judiciar şi instituŃiile procesuale, mai 
ales că reprezentanŃii mass-media nu cunosc întotdeauna instrumentele judiciare 
specifice. 

Interesul mass-mediei pentru modul de organizare şi funcŃionare a 
activităŃii instanŃei este redus, nefiind înregistrată în acest sens nicio informare, 
aspect ce poate conduce la crearea unei imagini negative asupra activităŃii 
judecătoreşti, impunându-se o continuă îmbunătăŃire a raporturilor cu mijloacele 
de comunicare în masă, inclusiv prin intermediul programelor de formare 
continuă centralizată sau descentralizată, cu participarea jurnaliştilor. 
 
 

 
 

IV. ROLUL INSTANłEI ÎN CONSOLIDAREA SPAłIULUI 
DE LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIłIE AL UNIUNII 
EUROPENE 

   
Uniunea Europeană se autodefineşte ca spaŃiu de libertate, securitate şi 

justiŃie. Libertatea de circulaŃie de care beneficiază cetatenii europeni este dublata 
de o cooperare politienească şi judiciară adecvată pentru protejarea acestora in 
raport cu criminalitatea organizată sau terorismul. 

Tratatul de la Lisabona doreşte să consolideze realizarea unui spaŃiu 
european comun în care persoanele să circule liber şi să beneficieze de o protecŃie 
judiciară eficace. 
  Realizarea unui astfel de spaŃiu are efecte deosebite asupra domeniilor în 
care aşteptările cetăŃenilor europeni sunt ridicate, cum ar fi imigraŃia, combaterea 
criminalităŃii organizate sau terorismul. Aceste probleme au o puternică 
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dimensiune transfrontalieră şi, prin urmare, necesită o cooperare eficace la nivel 
european. 

De aceea, Tratatul de la Lisabona împarte temele referitoare la spaŃiul de 
libertate, securitate şi justiŃie în patru domenii: 

- politicile referitoare la controlul la frontiere, la azil şi la imigraŃie; 
-  cooperarea judiciară în materie civilă; 
- cooperarea judiciară în materie penală; 
- cooperarea poliŃienească. 

  Cu referire la cooperarea judiciară în materie civilă, Tratatul de la Lisabona 
autorizează instituŃiile 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 justiŃie; 
- dezvoltarea metodelor alternative de soluŃionare a litigiilor; 
- formarea magistraŃilor şi a personalului din justiŃie. 
Cooperarea judiciară în materie civilă urmăreşte stabilirea unei cooperări 

strânse între autorităŃile statelor membre în vederea eliminării oricăror obstacole 
rezultate din incompatibilităŃile dintre diferitele sisteme judiciare şi 
administrative.  

Reglementată iniŃial prin convenŃii internaŃionale, 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 conferăcooperării 
judiciare în materie civilă o dimensiune comunitară, asociind-o cu libera circulaŃie 
a persoanelor.  

Consiliul European a afirmat, în cadrul concluziilor sale de la Tampere din 
1999, că „într-un adevărat spaŃiu european de justiŃie, 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 spaŃiu de justiŃie, „unde cetăŃenii se pot adresa instanŃelor şi autorităŃilor 
din alte state membre cu aceeaşi uşurinŃă ca şi celor din propria Ńară.” Aceste 
aspecte au fost reluate în aşa-numitul Program de la Haga din 2004 în vederea 
consolidării justiŃiei, 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 
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devine un domeniu în care instituŃiile europene pot să legifereze. Concret, 
instituŃiile europene pot acum să stabilească reguli minime în ceea ce priveşte 
definirea şi sancŃionarea infracŃiunilor 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 intenŃionează să întărească rolul Eurojust 
în UE. Trebuie amintit că misiunea Eurojust este de a contribui la coordonarea 
unor anchete şi urmăriri penale între autorităŃile competente ale statelor membre. 
În prezent, Eurojust nu deŃine decât competenŃa de a înainta propuneri: acesta 
poate solicita autorităŃilor naŃionale declanşarea unor anchete sau urmăriri penale. 
De acum înainte, Tratatul de la Lisabona oferă instituŃiilor europene posibilitatea 
de a extinde misiunile şi atribuŃiile Eurojust prin procedura legislativă ordinară. 

Utilizarea tot mai intensă a drepturilor de liberă circulaŃie a persoanelor, a 
bunurilor şi a serviciilor duce, în mod inevitabil, la o creştere a numărului 
potenŃial de litigii transfrontaliere. 

Într-un spaŃiu european de justiŃie veritabil, nu trebuie împiedicată sau 
descurajată exercitarea de către cetăŃeni a drepturilor lor. Incompatibilitatea şi 
complexitatea sistemelor juridice sau administrative din Ńările UE nu trebuie să 
constituie o barieră. 

UE a implementat mai multe măsuri menite să ajute cetăŃenii implicaŃi în 
litigii transfrontaliere. Scopul este de a se asigura că oamenii se pot adresa 
instanŃelor şi autorităŃilor din orice Ńară UE la fel de uşor ca în statul din care 
provin. 

Principalele instrumente pentru facilitarea accesului la justiŃie 
transfrontalieră sunt: 

- principiul recunoaşterii reciproce, bazat pe încrederea reciprocă dintre 
Ńările UE; 

- cooperarea judiciară directă dintre instanŃele naŃionale; 
În ultimul deceniu au fost implementate peste 20 de instrumente legislative 

la nivel european. 
Cooperarea judiciară în materie civilă presupune existenŃa unor reguli clare 

cu privire la întrebări precum: 
- care Ńară UE deŃine jurisdicŃia; 
- care instanŃă este competentă; 
- care legislaŃie este aplicabilă; 
- recunoaşterea şi aplicarea fără dificultate în alte Ńări a sentinŃelor 

pronunŃate într-o anumită Ńară. 
Metodele alternative de rezolvare a litigiilor, cum ar fi medierea, au jucat şi 

ele un rol important în aplanarea conflictelor transfrontaliere. 
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Pentru ca cetăŃenii şi întreprinderile să beneficieze de toate avantajele pieŃei 
unice a UE, trebuie să li se faciliteze accesul la justiŃie în condiŃii de egalitate, în 
toate Ńările. 

łările UE sunt încurajate să sporească şi mai mult eficienŃa 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 „JustiŃie pentru creştere”. 

 
 În acest context normativ şi instituŃional deosebit de complex, rolul şi 
răspunderile judecătorului român sunt esenŃiale în asigurarea statutului României 
de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, în protejarea libertăŃilor şi 
intereselor esenŃiale ale cetăŃenilor români decurgând din apartenenŃa la familia 
europeană. Astfel, este de remarcat că în prezent este încă menŃinut Mecanismul 
de Cooperare şi Verificare (MCV), ale cărui efecte s-au simŃit practic, întrucât 
unele Ńări din UE au legat MCV-ul de intrarea României în SpaŃiul Schengen, 
susŃinând, spre exemplu, că SpaŃiul Schengen şi frontierele UE nu pot fi apărate 
eficient atâta vreme cât s-a constatat un grad mare de corupere a vameşilor şi 
poliŃiştilor de frontieră români.  De asemenea, este de remarcat că, în contextul 
actualelor condiŃii economice, este esenŃial pentru cetăŃenii români şi pentru 
societăŃile comerciale naŃionale să aibă asigurate condiŃiile juridice pentru libera 
circulaŃie, pentru dreptul de şedere şi de muncă în Ńările Uniunii Europene, fiecare 
din aceste aspecte ridicând probleme de competenŃa instanŃelor judecătoreşti. 
 
      In materia dreptului comunitar, în practica instanŃelor din raza CurŃii de 
Apel s-a dat eficienŃă aplicabilităŃii directe a reglementărilor europene şi 
internaŃionale privind notificarea si comunicarea actelor judiciare sau a efectuării 
cererilor de asistenŃă juridica internatională ce a presupus trimiterea unor probe 
intre instanŃe sau autorităŃi competente străine.  

Pentru ca imaginea justiŃiei ca sistem, a judecătorului care înfăptuieşte acest 
act să fie prezentată real, trebuie ca imaginea acestuia să fie în permanenŃă apărată 
de către Consiliul Superior al Magistraturii. Imaginea percepută de publicul larg 
este în cea mai mare parte reflectată de mass – media, potrivit convingerilor 
deformate, ca urmare a lipsei de cunoaştere, pregătire profesională sau rea-
credinŃă (prin a da bine la public) şi să se vândă publicaŃia, sau o audienŃă mare a 
postului TV. 

Se face un rău imens „omului” care exercită această funcŃie, periclitându-se 
grav actul de justiŃie, sporind neîncrederea justiŃiabililor.   
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V. RAPORTURILE DINTRE INSTANłĂ ŞI CELELALTE 
INSTITUłII ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU 
SOCIETATEA CIVILĂ 

 
 
 
 

5.1. RAPORTURILE CU CONSILIUL SUPERIOR AL 
MAGISTRATURII 

 

 Potrivit atribuŃiilor sale, Consiliul Superior al Magistraturii asigură 
funcŃionarea eficientă a sistemului judiciar şi respectarea legii în desfăşurarea 
carierei magistraŃilor. 
 Astfel, între acesta şi Curtea de Apel ConstanŃa a existat o relaŃie de 
colaborare eficientă ceea ce a asigurat gestionarea problemelor cu care s-a 
confruntat instanŃa în anul 2012. 
 De regulă, Curtea de Apel ConstanŃa a respectat toate termenele de răspuns 
la solicitările Consiliului Superior al Magistraturii. 
 Apreciem ca meritorii eforturile depuse de acesta pentru îmbunătăŃirea 
accesului personalului la legislaŃia şi jurisprudenŃa naŃională, pentru iniŃierea unor 
programe de perfecŃionare profesională continuă a judecătorilor. 
 
 

5.2. RAPORTURILE CU PARCHETUL 
 

 La raportul Parchetului General de pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa, la 
care a fost invitat preşedintele instanŃei, s-a evidenŃiat excelenta colaborare şi 
profesionalismul ce există intre acesta şi Curtea de Apel ConstanŃa. 
 Astfel, pentru bunul mers al actului de justiŃie, în vederea soluŃionării unor 
cauze s-a efectuat un schimb reciproc de relaŃii necesare, de înaintare a unor 
dosare, cât şi transmiterea în timp util a planificărilor de şedinŃă. 
 
 

5.3. RAPORTURILE CU BAROURILE DE AVOCAłI, PRECUM 
ŞI CU EXPERłII JUDICIARI 

 

 Având în vedere rolul avocatului în procesul judiciar, s-a urmărit în 
permanenŃă stabilirea unor relaŃii bazate pe corectitudine şi respect reciproc intre 
personalul instanŃei şi avocaŃi. 
 La rândul lor, avocaŃii ca reprezentanŃi sau apărători ai părŃilor in proces, 
doresc la rândul lor ca judecătorii să le permită exercitarea drepturilor lor 
procesuale şi să li se asigure garanŃiile legale pentru susŃinerea apărărilor lor. 
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 Din acest punct de vedere există un cadru instituŃional ce se desfăşoară 
corect, existând disponibilitatea pentru îmbunătăŃirea coordonatelor activităŃii 
magistrat-avocat. 
 
 

5.4. RAPORTURILE CU MASS-MEDIA 
 
 

 La nivelul CurŃii de Apel există Biroul de acces la informaŃia publică, iar în 
calitate de purtători de cuvânt au fost desemnate doamnele ZOIłA FRANGU şi 
ECATERINA GRIGORE, asigurând relaŃii de corectitudine şi transparenŃă în 
relaŃia cu mass-media. 
 In cursul anului 2012 au fost acreditaŃi ziarişti şi reporteri din cadrul 
revistelor, ziarelor şi posturilor locale de radio şi televiziune. 
 Raporturile cu mass-media nu au înregistrat disfuncŃii, cei desemnaŃi de 
conducerea instanŃei luând măsuri prompte pentru a se asigura cu obiectivitate 
accesul la informaŃiile de interes general, cu respectarea însă a prevederilor legale. 
 
 

5.5. RAPORTURILE CU JUSTIłIABILII 
 

 InformaŃiile de interes public sunt afişate la avizierul instanŃei, cât şi pe 
pagina de Internet a CurŃii de Apel din cadrul Portalului instanŃelor. 
 Faptul că numărul sesizărilor este in limite normale vine să confirme faptul 
că angajaŃii CurŃii au înŃeles exigenŃele la care trebuie să răspundă in raporturile 
cu justiŃiabilii. 
 Pentru asigurarea liberului acces la justiŃie, pentru a se îmbunătăŃi accesul 
justiŃiabililor la informaŃii utile privind sistemul judiciar, Ministerul JustiŃiei şi 
Consiliul Superior al Magistraturii au dotat in anul 2008 toate instanŃele de 
judecată cu echipamente de informare publică – infochioşcuri. 

Curtea de Apel ConstanŃa are in exploatare 3 astfel de echipamente, 2 
situate la parterul Palatului de JustiŃie (din dotarea MJ) şi unul situat la etajul 2 
(prin dotare CSM). 

Cele 3 infochioşcuri oferă informaŃii utile justiŃiabililor referitoare în 
special la dosare, părŃi, termene de judecată, soluŃii pe scurt (toate acestea fiind 
extrase în timp real din aplicaŃia ECRIS CDMS), precum şi alte informaŃii de 
interes public (programul arhivelor, telefoane utile, informaŃii referitoare la taxe, 
etc.). De asemenea, asigurarea accesului justiŃiabililor la informaŃii utile privind 
sistemul judiciar este realizată prin site-ul CurŃii de Apel ConstanŃa şi Jurindex. 
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5.6. RAPORTURILE CU ASOCIAłIILE PROFESIONALE, 
SOCIETATEA CIVILĂ ŞI INSTITUłIILE ŞI ORGANISMELE 
INTERNAłIONALE 

 

 Consiliul Superior al Magistraturii, in cadrul Planului de acŃiune pentru 
reforma sistemului judiciar, a organizat in fiecare an, la 25 octombrie, 
manifestarea de tipul ”Uşilor Deschise”, când se sărbătoreşte Ziua Europeană a 
JustiŃiei Civile. 

Cu această ocazie au fost invitaŃi elevi şi studenŃi, precum şi beneficiari ai 
actului de justiŃie, acest fapt permiŃând participanŃilor să-şi formeze o imagine de 
ansamblu asupra condiŃiilor de muncă ale magistraŃilor şi personalului auxiliar şi 
a modului în care se desfăşoară şedinŃa de judecată. Procesul de informatizare a 
CurŃii de Apel ConstanŃa şi a instanŃelor arondate, rezolvarea cu celeritate a 
petiŃiilor constituie de asemenea un factor de transparenŃă şi eficienŃă, în timp ce 
implementarea sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor are scopul să crească 
încrederea cetăŃenilor în actul de justiŃie, prevenire a corupŃiei in sistem şi 
garantarea independenŃei efective a sistemul judiciar. 
 De asemenea, au fost trimise invitaŃii către ziarele şi posturile locale de 
radio şi televiziune, iar vizitatorilor li s-au înmânat Ghiduri de orientare juridică, 
editate de Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

VI. CONCLUZII 
 
 

Din analiza tuturor datelor statistice, rezultă că activitatea desfăşurată de 
Curtea de Apel ConstanŃa in 2012 este pozitivă, având in vedere şi specificul 
acestei instanŃe, şi nu in ultimul rând, natura şi complexitatea cauzelor. 

Ca regulă, la nivelul curŃii nu au fost identificate disfuncŃii sau deficienŃe 
majore in derularea actului de justiŃie. 

La nivelul conducerii administrative s-a manifestat un dialog si o 
preocupare permanentă menită să asigure dobândirea competenŃelor profesionale 
in strânsă interdependenŃă cu interesul instanŃei. 

În condiŃiile în care sistemul de ocupare a posturilor vacante este destul de 
lent, iar la unele instanŃe mai puŃin atractive, precum cele din localităŃile mai mici, 
chiar foarte lent, o asemenea situaŃie s-a transformat, prin consecinŃele ei, într-o 
gravă vulnerabilitate de sistem, periclitând calitatea actului de judecată. 

Din nefericire, şi în anul 2012 s-au perpetuat şi, mai mult, chiar s-au 
amplificat unele insuficienŃe anterioare privitoare la deficitul de personal şi, de 
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asemenea, de resurse materiale alocate, ajungându-se uneori la blocaje ce au 
influenŃat negativ activitatea de judecată. 

Altă vulnerabilitate pe care înŃelegem să o relevăm este practica neunitară, 
cu precizarea însă că la nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa nu se mai înregistrează 
anvergura întâlnită în perioadele anterioare, măsurile luate pentru remedierea ei 
producându-si în bună parte efectele, corelativ cu scăderea ritmului de legiferare. 

Să remarcăm, totodată, şi că în cursul anului 2012 au existat perioade în 
care sumele de bani necesare achiziŃiei de materiale (inclusiv a celor de care 
depinde în mod curent si elementar funcŃionarea instanŃelor, precum hârtie, toner) 
ori plăŃii unor servicii (inclusiv a celor de postă ori a onorariilor avocaŃilor numiŃi 
la cererea instanŃelor) au fost transmise cu întârziere de către Ministerul JustiŃiei, 
ceea ce a condus, temporar, la blocaje în activitatea instanŃelor sau, în relaŃia cu 
avocaŃii, la ameninŃarea cu refuzul de a mai apăra justiŃiabilii. 

În continuarea realizării strategiei de reformă a sistemului judiciar este 
avută în vedere necesitatea dezvoltării justiŃiei ca serviciu public în societate prin 
colaborarea cu administraŃia publică şi cu diferite segmente ale societăŃii civile, 
prin consolidarea şi perfecŃionarea funcŃională a statului de drept, prin 
consolidarea încrederii cetăŃenilor. 

JustiŃia, ca putere distinctă a statului, trebuie să aibă drept Ńintă 
îmbunătăŃirea funcŃionării sale prin măsuri practice care să garanteze 
independenŃa, să ridice nivelul etic, de formare profesională a judecătorilor, să 
îmbunătăŃească organizarea internă a instanŃelor şi să ducă la o coordonare mai 
eficientă între instituŃiile statului.  

SusŃinerea independenŃei justiŃiei reprezintă nu numai o condiŃie prealabilă 
pentru un stat de drept, ci şi pentru autoritatea şi respectul pe care justiŃia trebuie 
să le impună cetăŃenilor, dacă doreşte să îşi îndeplinească rolul său fundamental în 
societate. IndependenŃa justiŃiei şi a judecătorilor nu este însă un privilegiu al 
acestora, ci o garanŃie a drepturilor cetăŃeanului, iar judecătorii nu trebuie să se 
ascundă în spatele independenŃei, ci să accepte responsabilitatea funcŃiei lor. 

Trebuie consolidată poziŃia Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie în planul 
unificării jurisprudenŃei, astfel încât misiunea constituŃională a acesteia, anume 
asigurarea interpretării si aplicării unitare a legii la nivelul întregului sistem 
judiciar, să fie într-o măsură şi mai mare realizată. 

În măsura în care noile Coduri (penal, de procedură civilă şi de procedură 
penală) vor fi puse in aplicare (estimativ, in cursul anului 2014), va fi necesară 
identificarea si punerea în operă a unor instrumente care să asigure, într-un timp 
cât mai scurt, cunoaşterea lor, precum şi uniforma lor interpretare şi aplicare. Pe 
fondul caracterului amplu ale noilor reglementări, precum şi al noutăŃilor pe care 
le propun, riscul unor interpretări şi aplicări neunitare a noilor dispoziŃii este 
ridicat, ceea ce impune găsirea de mecanisme eficiente de asimilare a lor. 
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 În concluzie, activitatea desfăşurată de Curtea de Apel ConstanŃa în cursul 
anului 2012 a fost bună şi există premisele pentru ca în anul 2013 să se menŃină 
creşterea calităŃii activităŃii instanŃei. 
 
 
 
 

VII. ANEXE PRIVIND DATELE STATISTICE REFERITOARE 
LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE INSTANłE PE 

ANUL 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Un sprijin important la intocmirea acestui BilanŃ l-au avut şi Vicepreşedintele instanŃei – 
doamna judecător Adriana ISPAS, preşedinŃii secŃiilor instanŃei*, grefierii şefi, precum şi 
compartimentele: Statistică, Informatică, Documentare, Resurse Umane şi Contabilitate. 
 

* 
Preşedinte SecŃia I civilă – judecător  Mihaela POPOACĂ 
Preşedinte SecŃia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal – judecător 

Georgiana PULBERE 
Preşedinte SecŃia Penală – judecător ZoiŃa FRANGU 
 


