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EXTRAS DIN  
HOTĂRÂREA  nr.  24 

a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 
din  12 decembrie 2014  

 
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din  12 
decembrie 2014, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 lit. m şi art. 25 alin. 2 şi 3 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Văzând propunerile formulate de președinții secţiilor Curţii de Apel Suceava privind compunerea 

completelor de judecată pentru anul 2015 şi parametrii asociaţi în aplicaţia ECRIS fiecărui tip de 
complet, astfel cum au fost susţinute în şedinţa Colegiului de conducere, precum şi dispoziţiile art. 22 
alin. 2 lit. c şi art. 95 alin. 5 din Regulament, Colegiul de conducere le va aproba,  

Văzând propunerea formulată de preşedintele Secţiei I civilă privind suplimentarea planificării 
şedinţelor de judecată ale completului C3A şi înlocuirea doamnei judecător Marcu Maria Cătălina în 
ședințele de judecată din perioada ianuarie – martie 2015, pe care o consideră întemeiată faţă de 
motivele expuse, precum şi dispozițiile art. 98 alin. 5  din Regulament, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Art. 2  2.1. Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei penale şi pentru cauze cu 
minori a  Curţii de Apel Suceava privind compunerea completelor de judecată şi parametrii asociaţi în 
aplicaţia ECRIS fiecărui tip de complet de judecată în anul 2015, astfel cum a fost formulată în anexele 1- 
2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Completele de judecată C6CP, C7CP, C6DL, C6CDL şi C6CCP rămân în continuare blocate. 
  
 2.2. Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei I civilă a  Curţii de Apel Suceava privind 
compunerea completelor de judecată şi parametrii asociaţi în aplicaţia ECRIS fiecărui tip de complet de 
judecată în anul 2015, astfel cum a fost formulată în anexele 3- 4 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
 Completul C7F – titular doamna judecător Marcu Maria Cătălina – rămâne în continuare blocat. 
 Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se vor exclude de la repartizarea aleatorie completele de 
judecată de tipul CRP, urmând a fi reactivate dacă se va constata în viitor o creştere foarte mare a 
volumului de activitate în materia taxelor de poluare. 
 2.3. Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
Curţii de Apel Suceava privind compunerea completelor de judecată şi parametrii asociaţi în aplicaţia 
ECRIS fiecărui tip de complet de judecată pentru perioada ianuarie - februarie 2015, astfel cum a fost 
formulată în anexele 5- 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Cel de al treilea judecător din componenţa completelor C4R şi C4RT va fi desemnat ulterior. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 2.4. Aprobă propunerea formulată de preşedintele Secţiei a II-a civilă a  Curţii de Apel Suceava 
privind compunerea completelor de judecată şi parametrii asociaţi în aplicaţia ECRIS fiecărui tip de 
complet de judecată în anul 2015, astfel cum a fost formulată în anexele 7- 8 care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art. 3  Aprobă propunerea președintelui Secţiei I civilă privind suplimentarea planificării 
şedinţelor de judecată ale completului C3A şi înlocuirea doamnei judecător Marcu Maria Cătălina în 
ședințele de judecată ale secţiei din perioada ianuarie – martie 2015, conform anexelor nr. 9 şi 10 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre de colegiu. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Art. 9 Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de intranet a Curţii de Apel Suceava şi, în 

extras, pe site-ul Curţii de Apel Suceava. 
 
 
 

Judecător Maria ANDRIEŞ 
Preşedintele Curţii de Apel Suceava 

 

 
 



 

   

R O M Â N I A 

CURTEA DE  APEL SUCEAVA  

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
    

    

  

 

ROMÂNIA, Suceava, Str. Stefan cel Mare Nr. 62 ● Telefon 0230 – 215383; Fax 0230 - 524022 

 
 
 

PROCES VERBAL nr.  24 
al şedinţei Colegiului de Conducere  

din 12 decembrie 2014 
 
 

Colegiul de conducere a fost convocat în conformitate cu dispoziţiile art. 10 lit. m şi art. 25 alin. 2 
şi 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 
387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa nr. 
4740 din 11 decembrie 2014.  

 
La şedinţă participă judecătorii: Maria Andrieş – preşedintele Curţii de Apel Suceava, Stefania 

Fulga Anton, Dochiţa Plăcintă, Gabriela Raţă, Amalia Stănescu şi Oana Surdu – membri ai Colegiului de 
conducere. La punctul 2 al ordinii de zi participă şi doamna judecător Titiana Ilieş – președintele Secţiei 
penale, doamna Doina Popescu – Preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal. 

 
Ordinea de zi este următoarea: 
1. Avizarea cererilor formulate de judecătorii de la Curtea de Apel Suceava privind participarea la 

seminarii în Programul de schimb între autorităţile judiciare 2015 organizat de INM şi EJTN. 
2. Propunerile formulate de preşedinţii de secţii privind compunerea completelor de judecată în 

anul 2015 şi configurarea acestora în programul informatic ECRIS. 
3. Propunerea președintelui Secţiei I civilă privind suplimentarea planificării ședințelor de 

judecată la completul C3A şi înlocuirea doamnei judecător Marcu Maria Cătălina în şedinţele de 
judecată din perioada ianuarie – martie 2015. 

4. Propunerea preşedintelui Curţii de Apel Suceava privind excluderea de la repartizare a 
perioadei cuprinse între 22 decembrie 2014 şi 4 ianuarie 2015. 

5. Avizarea deciziei nr. 244 din 10 decembrie 2014 a Preşedintelui Curţii de Apel Suceava privind 
desemnarea persoanelor care vor realiza repartizarea aleatorie a cauzelor înregistrate în anul 2015. 

6. Avizarea deciziei nr. 246 din 11 decembrie 2014 a Preşedintelui Curţii de Apel Suceava privind 
Ordinul de serviciu pentru anul 2015. 

7. Stabilirea modalităţii de desemnare a judecătorilor care vor efectua în anul 2015 anumite acte, 
dintre cele date în competenţa Inspecţiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea 
acesteia. 

8. Referatul expertului pentru resurse umane privind suplimentarea posturilor scoase la 
concursul pentru ocuparea posturilor de grefier din data de 29 noiembrie 2014. 
 

Doamna preşedinte declară deschisă şedinţa Colegiului de conducere, constatând că este 
statutară din punctul de vedere al membrilor participanţi şi prezintă ordinea de zi.  La primul punct 
al ordinii de zi, doamna preşedinte arată că au fost formulate de către judecători cereri participare la 
seminariile ce se vor derula în cadrul Programului de schimb între autoritățile judiciare 2015 organizat 
de INM şi EJTN şi propune avizarea favorabilă a acestora.  
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Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, avizează 
favorabil participarea doamnelor judecător Surdu Oana, Mitrea Muntean Rozmeni Daniela, Maierean 
Ana şi a domnului judecător Galan Marius Ionel la seminariile ce se vor derula în cadrul Programului de 
schimb între autoritățile judiciare 2015 organizat de INM şi EJTN. 

 
La al doilea punct al ordinii de zi, doamna preşedinte arată că, în conformitate cu dispoziţiile art. 

22 alin. 2 lit. c şi art. 95 alin. 5 din Regulament, Colegiul de conducere stabileşte, la începutul anului, 
compunerea completelor de judecată. De asemenea, arată că, deşi până acum nu s-a procedat astfel, se 
impune ca prin hotărâre de colegiu să se stabilească parametrii asociaţi în aplicaţia ECRIS fiecărui tip de 
complet de judecată, întrucât tot ceea ce ţine luarea măsurilor pentru repartizarea aleatorie a cauzelor 
şi  stabilirea completelor de judecată este în atribuţiile colegiului de conducere. 

Doamna judecător Titiana Ilieş, preşedintele Secţiei penale, propune ca în anul 2015 Secţia să 
funcţioneze cu aceleaşi număr de complete ca în anul 2014, cu aceeaşi numerotare şi compunere, 
respectiv 12 complete de cameră preliminară, 6 complete de apeluri, 12 complete de contestaţii şi 12 
complete  de contestaţii în materia măsurilor preventive. Solicită ca în continuare să fie blocate 
completele C6CP, C7CP, C6DL, C6CDL şi C6CCP, la care titulari sunt preşedintele de secţie şi un 
vicepreşedinte al curţii. 

A mai arătat că s-a discutat la nivelul colectivului de judecători al secţiei compunerea 
completelor de judecată pentru anul 2015, singura obiecţie ridicată fiind aceea că se doreşte pe viitor 
renumerotarea completelor, întrucât s-a observat că, de regulă, completele cu nr. 1 şi 2 primesc mai 
multe dosare în urma repartizării aleatorii. 

Doamna preşedinte a supus la vot propunerea privind compunerea completelor şi confirgurarea 
acestora în aplicaţia ECRIS la Secţia penală, pentru anul 2015. În ceea ce priveşte numărul dosarelor 
repartizate fiecărui complet de acelaşi tip, se vor efectua verificări prin intermediul specialiştilor IT, 
urmând ca acest aspect să fie analizat ulterior. 
 Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, aprobă propunerea formulată de 
preşedintele Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a  Curţii de Apel Suceava privind compunerea 
completelor de judecată şi parametrii asociaţi în aplicaţia ECRIS fiecărui tip de complet de judecată în 
anul 2015, astfel cum a fost formulată.  
 Completele de judecată C6CP, C7CP, C6DL, C6CDL şi C6CCP rămân în continuare blocate. 
  

Doamna judecător Dochiţa Plăcintă, preşedintele Secţiei I civilă, propune pentru anul 2015 
acelaşi număr de complete, cu aceeaşi numerotare şi componenţă, respectiv câte 3 complete de 
recursuri în materie civilă şi în materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale, 4 complete de apeluri, 8 
complete pentru cauze în fond şi 3 complete pentru cauze în fond care se judecă în complet de 3 
judecători. Solicită ca în continuare să fie blocat completul C7F, al cărui titular este doamna judecător 
Marcu Maria Cătălina, aflată în concediu de maternitate. 

Doamna preşedinte propune ca începând cu data de 1 ianuarie 2015 să fie blocate de la 
repartizare completele de tip CRP, având în vedere că în ultima perioadă s-a înregistrat o creştere a 
volumului de activitate al secţiei I civilă; completele de tip CRP vor fi reactivate în situaţia în care la 
curtea de apel se va constata o creştere foarte marte a numărului dosarelor în materia taxelor de 
poluare. 



 

   

R O M Â N I A 

CURTEA DE  APEL SUCEAVA  

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
    

    

  

 

ROMÂNIA, Suceava, Str. Stefan cel Mare Nr. 62 ● Telefon 0230 – 215383; Fax 0230 - 524022 

 Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, aprobă 
propunerea formulată de preşedintele Secţiei I civilă a  Curţii de Apel Suceava privind compunerea 
completelor de judecată şi parametrii asociaţi în aplicaţia ECRIS fiecărui tip de complete de judecată în 
anul 2015, astfel cum a fost formulată.  
 Completul C7F – titular doamna judecător Marcu Maria Cătălina – rămâne în continuare blocat. 
 Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se vor exclude de la repartizarea aleatorie completele de 
judecată de tipul CRP, urmând a fi reactivate dacă se va constata în viitor o creştere foarte mare a 
volumului de activitate în materia taxelor de poluare. 

Doamna judecător Doina Popescu, preşedintele secţiei de contencios administrativ şi fiscal, 
prezintă membrilor colegiului situaţii statistice la zi, din care rezultă creşterea volumului de activitate în 
materie de contencios administrativ şi fiscal şi arată că se impune suplimentarea numărului de 
judecători repartizaţi la secţie, având în vedere şi specificul procedurii în materie. 
 În ceea ce priveşte compunerea completelor de judecată, propunerea sa vizează lunile ianuarie şi 
februarie, pentru care sunt deja planificate şedinţe de judecată. Propune înfiinţarea unui nou complet 
pentru recursuri, cu componenţa menţionată în adresa înaintată  colegiului de conducere, cu precizarea 
că în componenţa completelor C4R şi C4RT al treilea judecător va fi, prin  rotaţie, un judecător desemnat 
din cadrul unei alte secţii care judecă în materia cea mai apropiată. Pentru cauzele repartizate acestor 
complete, toate măsurile în procedura prealabilă vor fi realizate de doamnele judecător Mihalciuc Geta 
Lilioara şi Grigorean Diana, iar în cadrul completelor de judecată C2R şi C2RT, toate măsurile în 
procedura prealabilă, vor fi realizate de doamnele judecător Grapini Carmen şi Vinţilă Narcisa, iar 
doamna judecător Mihalciuc Geta Lilioara va realiza în cadrul acestui complet numai activitate de 
judecată. 
 Doamna preşedinte arată că problema suplimentării numărului judecătorilor de la Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal este deja în atenţia colegiului de conducere. La acestă secţie este un 
post de judecător vacant şi se va analiza dacă se impune transferul încă unui post la secţie după 
închiderea datelor statistice la finele anului. În ceea ce priveşte al patrulea complet înfiinţat, în 
componenţa propusă de doamna preşedinte de secţie, precizează să este o soluţie pe termen scurt, 
până cel mai târziu în luna iunie 2015, perioadă în care Secţia a II-a civilă poate asigura înlocuirea 
postului vacant, prin rotaţia judecătorilor secţiei în completul C4 R/C4RT, însă până în luna martie, când 
acest complet va avea stabilite primele şedinţe de judecată, Colegiul de conducere va analiza modul în 
care se va face înlocuirea sau dacă se impune trecerea unui judecător de la altă secţie . 
 Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, aprobă 
propunerea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a  Curţii de Apel Suceava privind 
compunerea completelor de judecată şi parametrii asociaţi în aplicaţia ECRIS fiecărui tip de complete de 
judecată pentru perioada ianuarie - februarie 2015, astfel cum a fost formulată.   
  În componenţa completelor C4R şi C4RT al treilea judecător va fi, prin  rotaţie, un judecător 
desemnat din cadrul unei alte secţii care judecă în materia cea mai apropiată. Pentru cauzele repartizate 
acestor complete, toate măsurile prevăzute de art. 490 (2)  rap. la art. 471 Cod procedură civilă, inclusiv 
fixarea primului termen de judecată, vor fi realizate de doamnele judecător Mihalciuc Geta Lilioara şi 
Grigorean Diana. 
 În cadrul completelor de judecată C2R şi C2RT, toate măsurile prevăzute de art. 490 (2)  rap. la 
art. 471 Cod procedură civilă, inclusiv fixarea primului termen de judecată, vor fi realizate de doamnele 
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judecător Grapini Carmen şi Vinţilă Narcisa; doamna judecător Mihalciuc Geta Lilioara va realiza în 
cadrul acestui complet numai activitate de judecată. 
 Doamna judecător Oana Surdu, preşedintele Secţiei a II-a civilă, propune pentru anul 2015 
acelaşi număr de complete, cu aceeaşi numerotare şi componenţă, respectiv câte 3 complete  de recurs 
de tipul CRCOM şi CRI, 5 complete de apel şi 9 complete pentru cauzele în fond. Precizează că 
propunerea a fost formulată după consultarea judecătorilor secţiei. De asemenea, mai arată că, din 
discuţiile prealabile, rezultă că nici un judecător nu doreşte să fie transferat la altă secţie, dar consideră 
că judecătorii îşi vor arăta disponibilitatea de a înlocui, prin rotaţie, postul vacant din cadrul Secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal. 

Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, aprobă 
propunerea formulată de preşedintele Secţiei a II-a civilă a  Curţii de Apel Suceava privind compunerea 
completelor de judecată şi parametrii asociaţi în aplicaţia ECRIS fiecărui tip de complet de judecată în 
anul 2015, astfel cum a fost formulată. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele Secţiei I civilă prezintă propunerea de suplimentare a 

şedinţelor de judecată şi de înlocuire a doamnei judecător Marcu Maria Cătălina, aflată în concediu de 
maternitate. 

Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, aprobă 
propunerea preşedintelui Secţiei I civilă privind suplimentarea planificării şedinţelor de judecată ale 
completului C3A şi înlocuirea doamnei judecător Marcu Maria Cătălina în ședințele de judecată din 
perioada ianuarie – martie 2015, astfel cum a fost formulată. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, doamna preşedinte propune ca perioada cuprinsă între 22 decembrie 

2014 şi 4 ianuarie 2015, să fie exceptată din alocare pentru completele de judecată ale secţiilor non-
penale, având în vedere că în această perioadă a sărbătorilor de iarnă sunt doar patru zile lucrătoare, 
pentru care se preconizează  solicitări de concediu din partea personalului, data recomandată pentru 
verificarea prealabilă urmând a fi stabilită începând cu 5 ianuarie 2015. 

Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, aprobă 
propunerea doamnei preşedinte şi dispune selectarea în aplicaţia ECRIS, în câmpul „perioade exceptate 
din alocare” din fişa completelor de judecată din cadrul Secţiilor non-penale,  perioada cuprinsă între 22 
decembrie 2014 şi 4 ianuarie 2015. 

 
La punctul 5 al ordinii de zi, doamna preşedinte prezintă decizia privind desemnarea persoanelor 

care vor efectua repartizarea aleatorie a cauzelor la Curtea de Apel Suceava în anul 2015, solicitând 
avizarea acesteia, conform dispoziţiilor art. 95 alin. 4 din Regulament. 

Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, avizează 
Decizia nr. 244 din 10 decembrie 2014 a Preşedintelui Curţii de Apel Suceava privind desemnarea 
persoanelor care vor realiza repartizarea aleatorie a cauzelor în anul 2015. 

 
La punctul 6 al ordinii de zi, doamna preşedinte prezintă dispoziţiile din ordinul de serviciu pentru 

anul 2015 prin care desemnează judecătorii care vor îndeplini, potrivit legii, şi alte atribuţii decât cele 
privind activitatea de judecată, dispoziţii care trebuie aprobate de colegiul de conducere, conform art. 
10 alin. 1 lit. e, art. 10 alin. 2 din Regulament. 
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În concret, aceste atribuţii sunt prevăzute la punctele III, IV şi V din Ordinul de serviciu şi vizează 
judecătorii care vor constitui grupul de lucru pentru selectarea jurisprudenţei relevante, grupurile de 
lucru pentru coordonarea şi verificarea activităţii instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Suceava şi 
grupuri de lucru constituite la nivelul secţiilor curţii pentru unificarea practicii judiciare, analiza practicii 
instanței de control judiciar şi realizarea învăţământului profesional al judecătorilor. De asemenea, sunt 
prevăzuţi judecătorii desemnaţi în comisiile constituite pentru buna funcţionare a activităţii curţii de 
apel şi judecătorii desemnaţi cu responsabilităţi cu privire la sectoarele de activitate ale instanţei. 

Doamna preşedinte arată că a realizat o repartizare echilibrată între judecători a sarcinilor de 
serviciu, astfel încât fiecare să aibă şi activităţi extrajudiciare. 

Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, avizează 
Decizia nr. 246 din 11 decembrie 2014 a Preşedintelui Curţii de Apel Suceava privind Ordinul de serviciu 
pentru anul 2015. 

 
La punctul 7 al ordinii de zi, doamna preşedinte propune ca în anul 2015,  desemnarea 

judecătorilor care vor efectua anumite acte, dintre cele date în competenţa Inspecţiei Judiciare, la 
solicitarea acesteia, desemnare care se exercită de președintele curţii cu aprobarea colegiului de 
conducere, să se realizeze în sistem ciclic, alfabetic, ţinându-se seama de specializarea judecătorilor, cu 
excluderea din listă a judecătorilor cu funcţii de conducere şi a celor ce fac parte din colegiul de 
conducere al instanţei. 

Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, stabileşte că 
desemnarea în cursul anul 2015 a  judecătorilor care vor efectua anumite acte, dintre cele date în 
competenţa Inspecţiei Judiciare, la solicitarea acesteia, se va realiza în sistem ciclic, alfabetic, ţinându-se 
seama de specializarea judecătorilor desemnaţi, cu excluderea din listă a judecătorilor cu funcţii de 
conducere şi a celor ce fac parte din colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava. 

 
La punctul 8 al ordinii de zi, doamna preşedinte prezintă referatul întocmit de expertul resurse 

umane al Curţii de Apel Suceava, precizând că de la data organizării concursului şi până în prezent s-au 
mai vacantat temporar trei posturi de grefier. 

Doamna judecător Ştefania Anton apreciază că nu este posibilă suplimentarea numărului 
posturilor scoase la concurs, după susţinerea acestuia. 

Doamna preşedinte propune ca, având în vedere că încă nu au fost formulate opţiunile de către 
candidaţii declaraţi admişi, iar rezultatele concursului pot fi valorificate de candidaţi timp de 1 an, să se 
ofere candidaţilor posibilitatea a avea în vedere la formularea opţiunilor şi posturile care s-au vacantat 
temporar la instanțele curţii în perioada în perioada de la organizarea concursului şi până la formularea 
opţiunilor de către candidaţii declaraţi admişi. 

Supunându-se la vot, Colegiul de conducere, cu unanimitatea membrilor prezenţi, hotărăşte a se 
acorda candidaţilor declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de grefier organizat 
de Curtea de Apel Suceava la data de 29 noiembrie 2014 posibilitatea de a avea în vedere la formularea 
opţiunilor şi cele trei posturi de grefier care s-au vacantat temporar la instanțele curţii în perioada de la 
organizarea concursului şi până la formularea opţiunilor. 

 
 Constatând că ordinea de zi a fost epuizată şi nu se ridică alte probleme, doamna preşedinte 
declară închisă şedinţa Colegiului de conducere de astăzi, 12 decembrie 2014. 
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