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 Consideraţii introductive 

 

  În aria de competenţă a Curții de Apel Târgu-Mureș îşi desfăşoară activitatea 

două tribunale – Tribunalul Mureș și Tribunalul Harghita – și un tribunal 

specializat – Tribunalul Specializat Mureș, iar, în județele Mureș și Harghita 

funcţionează nouă judecătorii – Judecătoriile Târgu-Mureș, Sighișoara, Reghin, 

Târnăveni, Luduș (în județul Mureș), Judecătoriile Miercurea Ciuc, Odorheiu 

Secuiesc, Gheorgheni, Toplița (în județul Harghita).   

  În acord cu art. 43 alin. (1), (2), art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, conducerea administrativ-judiciară a 

Curţii de Apel Târgu-Mureş este asigurată de președinte şi vicepreședinte. De 

asemenea, potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, colegiul de conducere – 

care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere ale instanţei, 

incluzând şi atribuţii vizând propuneri de înfiinţare a secţiilor/completurilor 

specializate şi stabilirea componenţei acestora [art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 

304/2004] – este format din 7 membri, preşedintele instanţei şi câte doi judecători 

de la fiecare secţie, realizându-se, astfel, reprezentarea echilibrată a tuturor secţiilor 

în cadrul colegiului de conducere, alcătuire păstrată prin votul adunării generale şi 

cu ocazia alegerilor unor membri ai colegiului de conducere, în anii 2019 şi 2020. 

Structura organizatorică a Curţii de Apel Târgu-Mureş include trei secţii : 

 Secția I civilă, în cadrul căreia funcționează 9 judecători (din care un 

judecător cu atribuţii delegate de preşedinte de secţie) și 6 grefieri; 

 Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, cu o componenţă 

actuală efectivă de 15 judecători (din care doi judecători cu funcţie de 

conducere – preşedinte de instanţă şi preşedinte de secţie) şi 11 grefieri;  
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 Secția penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, la care funcţionează 

efectiv 10 judecători (din care doi judecători cu funcţii de conducere – 

vicepreşedinte şi preşedinte de secţie) și 11 grefieri.  

În conformitate cu dispoziţiile art. 41 alin. (2), (3), (5) din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, la Curtea de Apel Târgu-Mureș 

există următoarele compartimente auxiliare: o registratură generală (la care îşi 

desfăşoară activitatea un grefier-arhivar); trei arhive (în fiecare desfăşurându-şi 

activitatea câte un grefier-arhivar, precum şi câte un agent procedural/aprod – 

utilizarea acestora din urmă constituind soluţia necesară, în condiţiile numărului 

insuficient al grefierilor-arhivari, cu atât mai mult cu cât, pe parcursul anilor şi-a 

dovedit eficienţa); un compartiment de documentare (ce include şi biblioteca – la 

care îşi desfăşoară activitatea un grefier); Biroul de informare şi relaţii publice 

(organizat potrivit Legii nr. 544/2001 și OG nr. 27/2002, la care este încadrat un 

consilier pentru informaţii publice); un compartiment de informatică juridică 

(constituit din 3 specialiști IT); biroul statistică judiciară (la care îşi desfăşoară 

activitatea un grefier-statistician).  

Potrivit art. 41 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1375/2015, structura organizatorică a Curţii de Apel Târgu-Mureş cuprinde şi 

departamentul economico-financiar şi administrativ, condus de un manager 

economic, având în prezent şi un număr efectiv de 6 funcţionari publici (din care 

un expert în domeniul resurselor umane, un expert în domeniul achiziţiilor publice, 

doi consilieri în domeniul salarizării), un inginer constructor şi personal contractual 

(un merceolog şi 1 muncitor).  

În acord cu dispoziţiile art. 169  alin. (1) din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/2015, la Curtea de Apel Târgu-Mureş îşi desfăşoară 

activitatea şi un psiholog, cu specializarea în domeniul de competenţă „psihologia 

muncii şi organizaţională”.  

De asemenea, la Curtea de Apel Târgu-Mureş funcţionează şi un 

compartiment de audit intern (organizat potrivit dispozițiilor Legii nr. 672/2002 și 

ale HG nr. 1086/2013), având un auditor intern. 
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 Subliniem faptul că, în cadrul proiectului Optimizarea managementului la 

nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanţe judecătoreşti” (Cod 

SIPOCA/MySMIS: 751/129513), implementat de Consiliul Superior al 

Magistraturii, Curtea de Apel Târgu-Mureş a fost desemnată instanţă pilot. Ca 

urmare a procedurii de selecţie derulate în anul 2020, la Curtea de Apel Târgu-

Mureş funcţionează, începând cu data de 1 ianuarie 2021, un număr de 8 experți în 

implementare - asistenți ai judecătorului, aceştia fiind repartizaţi la Secţia penală şi 

pentru cauze cu minori şi de familie şi la Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal (câte 4 asistenţi ai judecătorului la fiecare secţie). Prin 

raportare la calitatea Curţii de Apel Târgu-Mureş, de instanţă pilot în cadrul 

proiectului anterior menţionat, s-a apreciat că beneficiul optim al derulării acestui 

proiect ţine şi de o cât mai mare acoperire la nivelul instanţei, pentru a se putea 

realiza o comparare efectivă şi eficientă a parametrilor/indicatorilor de performanţă 

ai completelor de judecată cărora le-au fost repartizaţi asistenţii judecătorului, nu 

numai în cadrul unei secţii, ci şi în materii diferite, având preponderenţă din 

perspectiva volumului de activitate şi al complexităţii cauzelor. Din această 

perspectivă, activitatea experţilor externi în implementarea proiectului (asistenţi ai 

judecătorului) a fost organizată în aşa fel încât de punerea în aplicare a acestui 

proiect important şi necesar pentru activitatea instanţelor să poată beneficia două 

secţii ale Curţii de Apel Târgu-Mureş. 

 

  

          I.1. Volumul de activitate 

  I.1.1. Sinteza activităţii instanţelor din aria de competenţă a Curţii de Apel 

Târgu-Mureş 

Volumul de activitate la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi al instanţelor 

din aria de competenţă a acesteia s-a cifrat, în anul 2020, la 77.376 cauze, cu o 

încărcătură medie/schemă de 660 de cauze, o încărcătură medie/judecător de 

838 de cauze şi o rată de soluţionare de 105%. 

Situaţia statistică pe fiecare instanţă în parte este evidenţiată în tabelul 1: 
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Tabelul 1 
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Media naţională curţi 11708 466 523 99 - - 

Curtea de Apel Târgu-Mureş 4004 279 290 105 4 1,2 

Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi 

fiscal 

1735 295 321 103 5 3,3 

Secţia I civilă 1215 315 326 111 3 0,9 

Secţia penală şi pentru cauze 

cu minori şi de familie 
1054 200 216 102 2 0,1 

Media naţională tribunale 12196 535 640 97 - - 

Tribunalul  Mureş 8465 483 516 94 36 8,2 

Secţia civilă 4194 517 540 89 34 7,3 

Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal 
2583 564 564 96 50 14,2 

Secţia penală 1688 319 370 100 25 4,4 

Tribunalul Harghita 3786 337 555 102 30 2 

Secţia civilă, din care: 3075 346 616 105 - - 

Materia insolvenţă 531 133 161 151 - - 

Secţia penală 711 298 229 94 - - 

Tribunalul Specializat Mureş 3449 567 691 97 26 2 

Materia litigii cu profesionişti 2204 443 560 98 - - 
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Materia insolvenţă 431 125 160 94 - - 

Media naţională judecătorii 10849 820 1029 99 - - 

Judecătoria Târgu-Mureş 21919 783 1006 110 15 3 

Secţia civilă 17680 842 1052 113 - - 

Secţia penală 4239 606 831 100 - - 

Judecătoria Miercurea Ciuc 6003 500 953 112 10 1 

Judecătoria Sighişoara 5912 985 1116 103 10 2 

Judecătoria Reghin 5418 677 860 103 9 3 

Judecătoria Odorheiu 

Secuiesc 
4409 882 882 100 6 1 

Judecătoria Luduş 4266 783 1067 106 7 2 

Judecătoria Târnăveni 4023 1006 1059 102 7 2 

Judecătoria Gheorgheni 3128 782 978 107 4 2 

Judecătoria Topliţa 2594 519 926 105 8 3 

Medie curte şi instanţele 

arondate 
5952 660 838 105 - - 

  Situaţia comparativă privind volumul de activitate al instanţelor din aria 

de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş în anul 2020, faţă de anii precedenţi 

(2017 – 2020), pe grade de jurisdicţie, poate fi vizualizată în tabelele de mai jos 

(tabelele 2 şi 3): 
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Tabelul 2 

TRIBUNALE 

Tribunalul 

Volum de 

activitate 

în 2017 

Volum de 

activitate 

 în 2018 

Volum de 

activitate  

în 2019 

Volum de 

activitate 

 în 2020 

Mureş 12387 12048 9795 8465 

Harghita 6148 5029 6401 3786 

Specializat 4494 4412 3758 3449 

 

Tabelul 3 

JUDECĂTORII 

Judecătoria 

Volum de 

activitate 

în 2017 

Volum de 

activitate 

 în 2018 

Volum de 

activitate  

în 2019 

Volum de 

activitate 

 în 2020 

Târgu-Mureş 23882 25971 24044 21919 

Miercurea Ciuc 8688 7705 7244 6003 

Sighişoara 5689 6300 6369 5912 

Reghin 5612 5928 7044 5418 

Odorheiu Secuiesc 4923 5162 5134 4409 

Luduş 4080 4255 4422 4266 

Târnăveni 3165 3919 3898 4023 

Gheorgheni 3767 4431 4188 3128 

Topliţa 2858 2995 3113 2594 

   

 I.1.2. Volumul de activitate la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş (fără 

instanţele din aria de competenţă) 

  În anul 2020, pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mureş au fost înregistrate, în 

total, 2.985 dosare, din care:  

 894 dosare la Secţia I civilă; 

 1.241 dosare la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal; 
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 850 dosare la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie. 

  Se evidenţiază o diminuare a numărului cauzelor nou înregistrate pe rolul 

Curţii de Apel Târgu-Mureş în anul 2020, comparativ cu anul 2019, cu un procent 

de 18%. Astfel, în anul 2020, au fost înregistrate 2.985 dosare, cu 663 dosare în 

minus faţă de anul 2019, când s-au înregistrat 3.648 de dosare. 

 În ceea ce priveşte numărul cauzelor soluţionate, comparativ cu anul 2019, 

se evidenţiază o diminuare a acestui indicator în procent de 18%, soluţionându-se 

în anul 2020 un număr de 3.136 cauze, faţă de 3.824 cauze soluţionate în anul 2019 

(o scădere cu 688 cauze). 

 Stocul de dosare nesoluţionat la finalul anului 2020 a cunoscut o scădere 

cu 182 cauze, respectiv cu un procent de 17% faţă de anul 2019. Astfel, dacă la 

data de 31.12.2019 se înregistra un număr de 1.050 cauze nesoluţionate, la finele 

anului 2020 acest număr s-a cifrat la 868 cauze. 

  Volumul de activitate în anul 2020 a fost de 4.004 cauze, iar ponderea 

cauzelor nesoluţionate reprezintă un procent de 22%.  

  Analiza acestor subindicatori evidenţiază o diminuare a volumului de 

activitate al Curţii de Apel Târgu-Mureş în anul 2020, comparativ cu anul 2019, 

cu 870 cauze, respectiv de la 4.874 cauze la 4.004 cauze, ceea ce reprezintă o 

diminuare cu 18%. 

 Evoluţia în timp a volumului de activitate al Curţii de Apel Târgu-Mureş, în 

perioada 2017 – 2020, din perspectivă statistică, este redată în graficul 1. 
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Graficul 1 

Evoluţia volumului de activitate la curtea de apel  

   

  Dinamica activităţii judiciare la Curtea de Apel Târgu-Mureş, prin prisma 

subindicatorilor analizaţi, respectiv numărul cauzelor înregistrate, numărul 

cauzelor soluţionate, stocul de dosare nesoluţionat la finalul anului, în perioada 

2017 – 2020, este reprezentată grafic în diagrama de mai jos: 
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I.1.3.  Volumul de activitate pe secţii specializate 

  Cu luarea în considerare a cauzelor suspendate şi a stocului de dosare de la 

finele anului 2019, volumul de activitate al instanţei în anul 2020 se prezintă după 

cum urmează: 

 Secţia I civilă – 1.215 dosare; 

 Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 1.735 dosare; 

 Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 1.054 dosare. 

  Se evidenţiază o diminuare a volumului de activitate la nivelul tuturor celor 

trei secţii ale instanţei.  

  Din acest punct de vedere, graficul de mai jos reflectă evoluţia volumului de 

activitate în perioada 2017 – 2020, comparativ între cele trei secţii specializate ce 

funcţionează la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş (graficul 2): 
 

 

Graficul 2 

 Evoluţia volumului de activitate la nivelul secţiilor curţii de apel   
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 Defalcat pe fiecare secţie a curţii de apel, situaţia se prezintă astfel:  

 la Secţia I civilă se observă:  

 scăderea numărului cauzelor nou înregistrate în anul 2020, fiind 

înregistrate 894 dosare, faţă de 1.109 dosare înregistrate în anul 2019;  

 scăderea numărului cauzelor soluţionate în anul 2020, fiind soluţionate 

990 cauze, în timp ce în anul 2019 au fost soluţionate 1.119 cauze;  

 în ceea ce priveşte stocul de dosare rămas la finalul anului 2020, s-a 

înregistrat o îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator, 

înregistrându-se un număr de 225 cauze nesoluţionate, faţă de 323 cauze în stoc, în 

anul 2019.  

   Dinamica activităţii judiciare la Secţia I civilă a Curţii de Apel Târgu-

Mureş, prin prisma subindicatorilor analizaţi, în perioada 2017 – 2020, este 

reprezentată grafic în diagrama de mai jos:  
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 la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal se observă: 

 scăderea numărului cauzelor nou înregistrate în anul 2020, fiind 

înregistrate 1.241 dosare, faţă de 1.642 dosare, în anul 2019;  

 scăderea numărului cauzelor soluţionate în anul 2020, fiind soluţionate 

1.283 cauze, în timp ce în anul 2019 au fost soluţionate 1.712 cauze;  

 o îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva subindicatorului vizând stocul 

de dosare rămas la finalul anului 2020, înregistrându-se un număr de 452 cauze 

nesoluţionate, faţă de 526 cauze în stoc, în anul 2010. 

  Dinamica activităţii judiciare la Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Târgu-Mureş, prin prisma subindicatorilor 

analizaţi, în perioada 2017 – 2020, este reprezentată grafic în diagrama de mai jos: 
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 la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie se observă: 

 o uşoară scădere a numărului cauzelor nou înregistrate în anul 2020, 

fiind înregistrate 850 dosare, în timp ce în anul 2019 au fost înregistrate 897 dosare; 

 o scădere s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte numărul cauzelor 

soluţionate în anul 2020, fiind soluţionate 863 cauze, faţă de în anul 2019 au fost 

soluţionate 993 cauze;  

 în ceea ce priveşte stocul de dosare rămas la finalul anului 2020, s-a 

înregistrat o uşoară îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator, 

înregistrându-se un număr de 191 cauze nesoluţionate, faţă de 201 cauze în stoc, în 

anul 2019.  

  Dinamica activităţii judiciare la Secţia penală a Curţii de Apel Târgu-

Mureş, prin prisma subindicatorilor analizaţi, în perioada 2017 – 2020, este 

reprezentată grafic în diagrama de mai jos: 
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  I.1.4. Volumul de activitate pe faze procesuale, defalcat pe secţiile 

specializate ale instanţei 
 

I.1.4.1. SECŢIA I CIVILĂ 
 

 în faza procesuală a primei instanţe: 

 34 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu anul 

2019, când s-au înregistrat 230 cauze; 

 32 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu anul 

2019, când s-au soluţionat 248 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului – 4 dosare, situaţia fiind similară 

anului 2019, când stocul a fost de 5 dosare. 
 

 în faza procesuală a apelului: 

 688 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o creştere comparativ cu anul 

2019, când s-au înregistrat 633 cauze; 

 736 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o creştere comparativ cu anul 

2019, când s-au soluţionat 597 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului – 168 dosare, evidenţiindu-se o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2019, când stocul a fost de 215 dosare. 
 

 în faza procesuală a recursului: 

 172 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o diminuare comparativ cu 

anul 2019, când s-au înregistrat 246 cauze; 

 222 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o diminuare comparativ cu 

anul 2019, când s-au soluţionat 274 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 53 dosare, evidenţiindu-se o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2019, când stocul a fost de 103 dosare. 
 

I.1.4.2. SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS  

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 
 

 în faza procesuală a primei instanţe: 

 135 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o uşoară scădere comparativ 

cu anul 2019, când s-au înregistrat 139 cauze; 
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 143 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o uşoară scădere comparativ 

cu anul 2019, când s-au soluţionat 158 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 50 dosare, evidenţiindu-se o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2019, când stocul a fost de 78 dosare. 
 

 în faza procesuală a apelului: 

 345 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu anul 

2019, când s-au înregistrat 430 cauze; 

 343 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu anul 

2019, când s-au soluţionat 435 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 95 de dosare, situaţia fiind similară 

anului 2019, când stocul a fost tot de 95 dosare.  
 

 în faza procesuală a recursului: 

 761 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o diminuare semnificativă 

comparativ cu anul 2019, când s-au înregistrat 1.073 cauze; 

 797 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o scădere semnificativă 

comparativ cu anul 2019, când s-au soluţionat 1.119 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului – 307 dosare, evidenţiindu-se o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2019, când stocul a fost de 353 dosare. 
 

I.1.4.3. SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI  

ŞI DE FAMILIE 
 

 în faza procesuală a primei instanţe: 

 116 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o creştere nesemnificativă 

comparativ cu anul 2019, când s-au înregistrat 93 cauze; 

 114 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o creştere nesemnificativă 

comparativ cu anul 2019, când s-au soluţionat 103 de cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 15 dosare, evidenţiindu-se o uşoară 

diminuare a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2019,  când stocul a fost de 12 dosare. 
 

 în faza procesuală a apelului: 

 601 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o scădere nesemnificativă 

comparativ cu anul 2019, când s-au înregistrat 619 cauze; 
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 623 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o scădere nesemnificativă 

comparativ cu anul 2019, când s-au soluţionat 701 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 159 dosare, evidenţiindu-se o 

îmbunătăţire a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2019, când stocul a fost de 179 dosare. 
 

 în faza procesuală a contestaţiei: 

 133 cauze înregistrate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu anul 

2019, când s-au înregistrat 185 cauze; 

 126 cauze soluţionate, evidenţiindu-se o scădere comparativ cu anul 

2019, când s-au soluţionat 189 cauze; 

 stoc de dosare la finele anului - 17 dosare, evidenţiindu-se o uşoară 

diminuare a eficienţei din perspectiva acestui subindicator comparativ cu 

anul 2019, când stocul a fost de 10 dosare. 

 

  Sintetizând datele prezentate mai sus, în graficul 3 este prezentată situaţia 

instanţelor din aria de competenţă Curţii de Apel Târgu-Mureş, din punctul de 

vedere al numărului mediu de dosare rulate pe judecător, raportat la volumul 

de activitate din anul 2020, media la nivelul tuturor instanţelor (judecătorii, 

tribunale, tribunal specializat, curte de apel) fiind de 838 dosare, iar media la 

nivelul curţii de apel fiind de 290 dosare. 
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Graficul 3 

 
 

Toate instanţele

Total la tribunale şi judecătorii

Curtea de Apel Tg.-Mureş

Tribunalul Harghita

Tribunalul Specializat Mureş

Tribunalul  Mureş

Judecătoria Tg.-Mureş

Judecătoria Târnăveni

Judecătoria Luduş

Judecătoria Reghin

Judecătoria Miercurea Ciuc

Judecătoria Topliţa

Judecătoria Sighişoara

Judecătoria Gheorgheni

Judecătoria Odorheiu Secuiesc

838

877

290

555

691

516

1006

1059

1067

860

953

926

1116

978

882
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I.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă 

  I.2.1. Încărcătura pe judecător şi pe schemă la nivelul instanţelor din aria 

de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş 

  Indicatorul ce vizează gradul de încărcătură pe judecător, la fiecare din 

instanţele din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, este prezentat prin 

prisma celor cinci componente, şi anume: încărcătura medie de dosare rulate pe 

judecător raportat la volumul de activitate, numărul mediu de hotărâri pronunţate 

şi redactate pe judecător, indicele de celeritate, ponderea atacabilităţii şi indicele 

de desfiinţare. 

  Situaţia sintetică a judecătoriilor şi tribunalelor din circumscripţia Curţii, a 

încărcăturii medii pe judecător poate fi vizualizată în tabelele 4 şi 5. 
 

Tabelul 4 

Încărcătura medie pe judecător la judecătorii în anul 2020 

Judecătoria 
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 d
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d
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d
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Sighişoara 5912 985 1116 103 10 2 

Luduş 4266 783 1067 106 7 2 

Târnăveni 4023 1006 1059 102 7 2 

Târgu Mureş 21919 783 1006 110 15 3 

Gheorgheni 3128 782 978 107 4 2 

Miercurea  Ciuc 6003 500 953 112 10 1 

Topliţa 2594 519 926 105 8 3 

Odorheiu Secuiesc 4409 882 882 100 6 1 

Reghin 5418 677 860 103 9 3 
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Tabelul 5 

Încărcătura medie pe judecător la tribunale în  2020 

Tribunalul 
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 d
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Specializat 3449 567 691 97 26 2 

Harghita 3786 337 555 102 30 2 

Mureş 8465 483 516 94 36 8 

   

 I.2.2. Încărcătura pe judecător la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş 

  În ce priveşte Curtea de Apel Târgu-Mureş, fără instanţele din aria de 

competenţă, raportat la indicatorul analizat, comparativ cu anul 2018, se 

evidenţiază diminuări la toţi subindicatorii: 

 numărul mediu de dosare rulate în anul 2020, raportat la volumul de 

activitate, a fost de 290 cauze, evidenţiindu-se o diminuare în procent de 17,14% 

faţă de anul 2019, când acesta s-a cifrat la 350 cauze; 

  numărul mediu de dosare rulate în şedinţă în anul 2020 a fost de 482 

cauze, evidenţiindu-se o diminuare în procent de 5,11% faţă de anul 2019, când s-

a cifrat la 508 cauze; 

 numărul mediu de hotărâri pronunţate a fost, în anul 2020, de 192 

hotărâri, evidenţiindu-se o diminuare în procent de 20,9% faţă de anul 2019, când 

acesta s-a cifrat la 243 hotărâri; 

 numărul mediu de hotărâri redactate în anul 2020 a fost de 85 hotărâri, 

evidenţiindu-se o diminuare în procent de 10,5% faţă de anul 2019, când au fost 

redactate, în medie, 95 hotărâri. 
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Graficul 4 

Încărcătura medie pe judecător la curtea de apel  

 
Graficul 5 

Încărcătura maximă pe judecător la curtea de apel  
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  Evoluţia gradului de încărcătură medie pe judecător la nivelul Curţii de 

Apel Târgu-Mureş, defalcat pe cele trei secţii, în perioada 2017 – 2020, este 

reflectată în tabelul 6: 

Tabelul 6 

Evoluţia gradului de încărcătură medie pe judecător la curtea de apel 

Încărcătura 

medie 

rezultată  

Indicator 

Perioada de referinţă 

2017 2018 2019 2020 

La nivelul 

instanţei 

 

Numărul mediu de şedinţe 

participate 
161 146 150 186 

Numărul mediu de şedinţe 

conduse 
95 100 86 92 

Numărul mediu de dosare 

rulate raportat la volumul de 

activitate 

439 493 350 290 

Numărul mediu de dosare 

rulate în şedinţă publică şi în 

camera de consiliu 

536 703 508 482 

Numărul mediu de hotărâri 

pronunţate 
266 338 243 192 

Numărul mediu de hotărâri 

redactate/închise 
110 138 95 85 

La Secţia a 

II-a civilă, de 

contencios 

administrativ 

şi fiscal  

Numărul mediu de şedinţe 

participate 
196 147 172 236 

Numărul mediu de şedinţe 

conduse 
99 88 85 110 

Numărul mediu de dosare 

rulate raportat la volumul de 

activitate 

721 735 413 321 

Numărul mediu de dosare 

rulate în şedinţă publică şi în 

camera de consiliu 

719 923 584 552 

Numărul mediu de hotărâri 

pronunţate 
449 538 285 217 

Numărul mediu de hotărâri 

redactate/închise 
165 216 110 85 



  

R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

 

      Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, cod poştal 540014 

Telefon 0265-263.694, fax 0265-269.199, e-mail ca-tgmures@just.ro 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal  - 3132 

27 

Încărcătura 

medie 

rezultată  

Indicator 

Perioada de referinţă 

2017 2018 2019 2020 

La Secţia I  

civilă  

Numărul mediu de şedinţe 

participate 
152 145 128 163 

Numărul mediu de şedinţe 

conduse 
74 91 62 70 

Numărul mediu de dosare 

rulate raportat la volumul de 

activitate 

294 331 390 326 

Numărul mediu de dosare 

rulate în şedinţă publică şi în 

camera de consiliu 

206 486 436 397 

Numărul mediu de hotărâri 

pronunţate 
158 232 269 195 

Numărul mediu de hotărâri 

redactate/închise 
64 70 97 93 

La Secţia 

penală  

Numărul mediu de şedinţe 

participate 
135 146 150 , 

Numărul mediu de şedinţe 

conduse 
110 122 112 95 

Numărul mediu de dosare 

rulate raportat la volumul de 

activitate 

277 288 228 216 

Numărul mediu de dosare 

rulate în şedinţă publică şi în 

camera de consiliu 

594 699 503 496 

Numărul mediu de hotărâri 

pronunţate 
192 243 174 163 

Numărul mediu de hotărâri 

redactate/închise 
101 127 78 76 
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 I.3. Indicatori de eficienţă 

  I.3.1. Analiza indicatorilor de performanţă la Curtea de Apel Târgu-Mureş 

Potrivit Hotărârii nr. 1305/9 decembrie 2014 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, analiza eficienţei activităţii instanţelor se 

realizează prin prisma unor indicatori de performanţă pentru care au fost stabilite 

anumite plaje de eficienţă, implementarea indicatorilor de performanţă şi analiza 

activităţii din perspectiva acestora constituind un instrument de măsurare a gradului 

de eficienţă al instanţei şi de identificare a măsurilor adecvate în vederea 

îmbunătăţirii performanţei. 

  Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii 

instanţelor sunt următorii: 
 

  a) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) - calculată exclusiv în 

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

perioada de referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat 

procentual; 
 

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

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

şi de 1 an şi 6 luni pentru celelalte instanţe; 
 

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

finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor 

dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual; 
 

  d) Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte - reprezintă timpul 

mediu scurs între data înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final; 
 

  e) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei 

respective de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final 

„Hotărâre”. 

 

  Din perspectiva indicatorilor de eficienţă a activităţii, în anul 2020, Curtea 

de Apel Târgu-Mureş s-a încadrat în gradul general de performanţă „foarte 

eficient”. 

  Grafic, astfel cum reiese acesta din aplicaţia StatisECRIS, rezultatul 

cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a activităţii instanţei în perioada analizată, 

se prezintă astfel: 
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CURTEA DE APEL 

TÂRGU-MUREŞ 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

F E S I 

  

E01 E02 E03 E04 E05 

  
 

   

 

  

 

 

 Separat pe secţii, rezultatul cumulării celor 5 indicatori de eficienţă a 

activităţii instanţei se prezintă conform graficului următor: 

DENUMIRE SECŢIE 
GRAD DE EFICIENŢĂ 

F E S I 

Secţia I civilă 
  

E01 E02 E03 E04 E05 

  
 

   

 

  

 

Secţia a II-a CCAF   

 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  

 

  

 

Secţia penală   
  

E01 E02 E03 E04 E05 

  
 

  

 

  

 

 

a) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

În anul 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a înregistrat un număr de 2.985 

dosare nou intrate şi un număr de 3.136 dosare soluţionate, încadrându-se la acest 

indicator în gradul de performanţă „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă 

stabilite prin HCSM nr. 1305/09.12.2014: 

CURTEA DE 

APEL 

TÂRGU-MUREŞ 

STOC INIŢIAL 

IN
T

R
A

T
E

 SOLUŢIONATE 

V
A

L
O

A
R

E
 

IN
D

IC
A

T
O

R
 GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA INTRATE 
TOTAL 

DIN CARE 

DIN 

INTRATE 

F E S I 

1019 34,1% 2985 3136 73,0% 105,1%   
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  Separat pe secţii, gradul de performanţă obţinut la acest indicator se prezintă 

conform graficului următor: 

 

DENUMIRE 

SECŢIE 

STOC INIŢIAL 

IN
T

R
A

T
E

 SOLUŢIONATE 

V
A

L
O

A
R

E
 

IN
D

IC
A

T
O

R
 GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA INTRATE 
TOTAL 

DIN CARE 

DIN 

INTRATE 

F E S I 

Secţia I civilă 321 35,9% 894 990 76,7% 110,7%   
 

    

Secţia a II-a 

CCAF 
494 39,8% 1241 1283 66,2% 103,4%     

 

   

Secţia penală  204 24,0% 850 863 79,1% 101,5%     
 

   

  

  Separat pe materii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator se prezintă 

conform graficului de mai jos: 

MATERIE 

JURIDICĂ 

STOC INIŢIAL 

IN
T

R
A

T
E

 SOLUŢIONATE 

V
A

L
O

A
R

E
 

IN
D

IC
A

T
O

R
 GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA INTRATE 
TOTAL 

DIN CARE 

DIN 

INTRATE 

F E S I 

Asigurări 

sociale 
53 18,6% 285 276 79,6% 96,8%       

 

  

Civil 138 50,9% 271 321 69,7% 118,5%   
 

      

Contencios 

administrativ 

şi fiscal 

273 43,6% 626 646 62,3% 103,2%     
 

    

Faliment 91 30,0% 303 312 73,9% 103,0%     
 

    

Litigii cu 

profesionişti 
130 41,7% 312 325 66,3% 104,2%     

 

    

Litigii de 

muncă 
126 39,3% 321 374 79,4% 116,5%   

 

      

Minori şi 

familie 
4 25,0% 16 18 87,5% 112,5%   

 

      

Penal 204 24,0% 850 863 79,1% 101,5%     
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Proprietate 

Intelectuală 
0 0,0% 1 1 100,0% 100,0%   

 

      

 

În materia asigurărilor sociale, încadrarea în gradul de performanţă 

„suficient” la acest indicator a fost dată de ponderea hotărârilor redactate şi închise 

peste termenul legal, în procent de 9,5%, precum şi de procentul de soluţionare a 

cauzelor care a fost de 96,8%. 

 

 b) Stocul de dosare 

La finele anului 2020, din totalul de 868 dosare aflate în stoc, un număr de 

26 dosare, reprezentând un procent de 3%, sunt mai vechi de 1 an la curte. La 

acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul de performanţă  „foarte eficient”, 

potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin HCSM nr. 1305/09.12.2014. 

 

CURTEA DE APEL 

TÂRGU-MURES 

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE 

MAI VECHI DE 

1/1,5 ANI 

F E S I 

868 26 3,0%   
 

     

 

Separat pe secţii, gradul de performanţă obţinut la acest indicator este 

prezentat în graficul de mai jos: 

DENUMIRE SECŢIE 

STOC DOSARE 

VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE 

MAI VECHI DE 

1/1,5 ANI 

F E S I 

Secţia I civilă 225 2 0,9%   
 

     

Secţia a II-a CCAF 452 11 2,4%   
 

     

Secţia penală  191 13 6,8%     
 

    
   

 

  c) Ponderea dosarelor închise într-un an 

  În anul 2020, din totalul de 3.136 dosare soluţionate, un număr de 3.079 

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

reprezentând un procent de  98,2%. La acest indicator, instanţa s-a încadrat în 
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gradul de performanţă „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 

HCSM nr. 1305/09.12.2014: 

 

 

 

CURTEA DE APEL 

TÂRGU-MUREŞ 

DOSARE SOLUŢIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE 

ÎNTR-UN AN 
F E S I 

3136 3079 98,2%   
 

      

 

 Separat pe secţii, gradul de performanţă obţinut la acest indicator este 

prezentat în graficul de mai jos: 

DENUMIRE SECŢIE 

DOSARE 

SOLUŢIONATE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE 

ÎNTR-UN AN 
F E S I 

Secţia I civilă 990 981 99,1%   
 

      

Secţia a II-a CCAF 1283 1267 98,8%   
 

      

Secţia penală  863 831 96,3%   
 

      

 

d) Durata medie de soluţionare 

  În anul 2020, durata medie de soluţionare a cauzelor aflate pe rolul Curţii de 

Apel Târgu-Mureş a fost de 3,9 luni, cu menţiunea că în materiile non-penale 

durata medie a fost de 4,4 luni şi în materie penală durata medie a fost de 3,5 luni.  

  Aceste cifre au determinat încadrarea instanţei în gradul de performanţă 

„foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin HCSM nr. 

1305/09.12.2014, astfel cum rezultă din graficul ce urmează: 

CURTEA DE APEL 

TÂRGU-MUREŞ 

DOSARE SOLUŢIONATE DURATA SOLUŢIONARE GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

3136 863 2273 3,5 4,4 
  

P C 
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Separat pe secţii, gradul de performanţă obţinut la acest indicator este 

prezentat în graficul de mai jos: 

 

 

 

 

DENUMIRE SECŢIE 

DOSARE SOLUŢIONATE DURATA SOLUŢIONARE GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON PENAL F E S I 
PENAL NON PENAL 

Secţia I civilă 990 0 990 0,0 4,0 
  

P C 
 

  

 

  

 

  

 

Secţia a II-a CCAF 1283 0 1283 0,0 4,6 
  

P C 
 

  

 

  

 

  

 

Secţia penală  863 863 0 3,5 0,0 
  

P C 
 

  

 

  

 

  

 

 

  e) Redactările peste termenul legal 

În anul 2020, din totalul de 2.967 dosare soluţionate, un număr de 904 

hotărâri judecătoreşti au fost redactate peste termenul legal, determinând 

încadrarea instanţei în gradul de performanţă „eficient”, potrivit plajelor de 

eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/9.12.2014 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii: 

CURTEA DE APEL 

TÂRGU-MUREŞ 

DOSARE SOLUŢIONATE 

T
E

R
M

E
N

 M
E

D
IU

 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

M
E

D
IE

 Z
IL

E
 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 

TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPĂŞIRE 

2967 904 30,5% 39,1 31,5 31,5   

 

  

P M 
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Separat pe secţii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator este reflectat 

în graficul următor: 

ENUMIRE 

SECŢIE 

DOSARE SOLUŢIONATE 

T
E

R
M

E
N

 M
E

D
IU

 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

M
E

D
IE

 Z
IL

E
 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

GRAD DE 

EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 

TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPĂŞIRE 

Secţia I civilă 949 161 17,0% 30,8 31,8 23,5   

 

  

P M 
 

   

 

Secţia a II-a 

CCAF 
1247 585 46,9% 41,5 32,0 43,1   

 

  

 

  

P M 
 

  

 

Secţia penală  771 158 20,5% 38,8 30,4 22,5   

 

  

P M 
 

   

 

 

Separat pe materii, gradul de eficienţă obţinut la acest indicator este reflectat 

în graficul de mai jos: 

MATERIE 

JURIDICĂ 

DOSARE SOLUŢIONATE 

T
E

R
M

E
N

 M
E

D
IU

 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

M
E

D
IE

 Z
IL

E
 

R
E

D
A

C
T

A
R

E
 

GRAD DE EFICIENŢĂ 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE 

PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 

N
U

M
A

R
 

D
O

S
A

R
E

 

P
O

N
D

E
R

E
 

M
E

D
IE

 

Z
IL

E
 

D
E

P
Ă

Ş
IR

E
 

Asigurări 

sociale 
274 26 9,5% 27,7 32,0 19,4 

  

P M 
 

  

 

  

 

 

 

Civil 291 50 17,2% 34,9 31,6 24,4   

 

  

P M 
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Contencios 

administrativ şi 

fiscal 

630 325 51,6% 45,9 32,0 48,1   

 

  

 

  

 

  

P M 
 

Faliment 307 111 36,2% 27,1 32,0 31,6   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

Litigii cu 

profesionişti 
310 149 48,1% 42,4 32,0 44,4   

 

  

 

  

P M 
 

 

Litigii de muncă 366 84 23,0% 29,5 32,0 26,6   

 

  

P M 
 

  

 

 

Minori şi 

familie 
17 1 5,9% 18,0 30,2 7,8 

  

P M 
 

  

 

  

 

 

Penal 771 158 20,5% 38,8 30,4 22,5   

 

  

P M 
 

  

Proprietate 

Intelectuală 
1 0 0,0% 0,0 32,0 29,0 

  

P M 
 

  

 

  

 

  Se observă o diminuare a numărului mediu al zilelor de depăşire a 

termenului legal de redactare a hotărârilor judecătoreşti în anumite materii: 

 în materia asigurărilor sociale, de la 34,2 în anul 2019, la 27,7 în anul 2020; 

 în materia falimentului, de la 37 în anul 2019, la 27,1 în anul 2020; 

 în materia litigiilor de muncă, de la 36,2 în anul 2019, la 29,5 în anul 2020; 

 în materia minori şi familie, de la 13,2 în anul 2019, la 10,5 în anul 2020; 

 în materie penală, de la 68,9 în anul 2019, la 38,8 în anul 2020. 
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  Cea mai mare creştere a numărului mediu al zilelor de depăşire a termenului 

legal de redactare a hotărârilor judecătoreşti s-a înregistrat în materia contenciosului 

administrativ, de la 26,9 în anul 2019, la 45,9 în anul 2020. 

   

  I.3.2. Raportarea indicatorilor de eficienţă la situaţia reală a activităţii 

instanţei în anul 2020 

 Din analiza situaţiei statistice, în anul 2020, prin raportare la cele trei secţii 

care compun instanţa, precum şi prin prisma elementelor concrete definitorii ale 

activităţii instanţei, din perspectiva indicatorilor anterior relevaţi, se constată că 

datele statistice prezentate, pe baza formulelor de calcul utilizate de aplicaţia 

StatisECRIS – având în vedere jaloanele fixate de Hotărârea nr. 1316/2016 a Secţiei 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii –, nu reflectă pe deplin 

realitatea gradului de încărcătură efectivă pe judecător, respectiv parametrii 

concreţi în care s-a desfăşurat activitatea instanţei. În consecinţă, aceste formule 

de calcul duc la rezultate defavorabile instanţei, chiar dacă sunt privite numai din 

perspectivă matematică – deşi este ştiut faptul că cifrele nu arată într-o măsură 

semnificativă efortul concret depus de judecători şi grefieri pe parcursul unui an de 

activitate. 
 

 I.3.2.1. Deficienţe ale aplicaţiei informatice StatisECRIS  

  Sub aspectul deficienţelor aplicaţiilor StatisECRIS care au determinat 

încadrarea Curţii de Apel Târgu-Mureş, în anul 2020, într-un grad de performanţă 

inferior celui real, menţionăm următoarele aspecte, semnalate Consiliului Superior 

al Magistraturii: 
 

 neluarea în considerare, în cadrul datelor statistice utilizate de această 

aplicaţie, a tuturor documentelor de tip final, mai exact a hotărârilor pronunţate de 

judecătorii instanţei, prin care s-au dezînvestit de soluţionarea respectivelor cereri 

  În acest sens, menţionăm că enumerarea cuprinsă în Hotărârea nr. 1316/25 

octombrie 2016 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 

nu este completă, prin raportare la categoriile hotărârilor care constituie „documente 

finale”, ce pot fi pronunţate la nivelul curţii de apel, potrivit competenţei instanţei, 

în diferitele etape procesuale. 

 Din cauza acestei modalităţi de analiză realizată prin intermediul aplicaţiei 

StatisECRIS, a rezultat o diferenţă, în ce priveşte numărul hotărârilor pronunţate în 

anul 2020 la Curtea de Apel Târgu-Mureş, de 169 dosare, între rapoartele generate 
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de această aplicaţie. Astfel, prin raportare la indicatorul rata de soluţionare a 

cauzelor (operativitatea), numărul hotărârilor pronunţate de instanţă în anul 2020 a 

fost de 3.136, pe când, prin raportare la indicatorul redactări peste termenul legal, 

numărul hotărârilor pronunţate de instanţă în anul 2020 a fost de numai 2.967. 

Diferenţa defavorizează vizibil instanţa sub aspectul procentului înregistrat la 

indicatorul redactări peste termenul legal, în condiţiile în care numărul hotărârilor 

redactate cu depăşirea acestui termen a fost raportat la un număr mai mic al 

hotărârilor pronunţate (2.967 hotărâri), faţă de cel real (3.136 hotărâri). 
 

 neprorogarea datei de sfârşit a termenului de redactare pentru prima zi 

lucrătoare următoare, atunci când acest termen se împlineşte într-o zi de 

sărbătoare legală 

  Această deficienţă a aplicaţiei are efecte negative asupra indicatorului vizând 

redactările peste termenul legal, mai exact în privinţa numărului mediu al zilelor 

de depăşire a termenului legal de redactare. De asemenea, această modalitate de 

programare a aplicaţiei ECRIS trunchiază nejustificat perioada de timp lăsată la 

dispoziţia judecătorului pentru redactarea considerentelor hotărârii, respectiv 

termenul de 30 de zile (ca termen general, în materie), prevăzut de art. 426 alin. (5) 

Cod procedură civilă, calculat pe zile libere, conform art. 181 alin. (2) pct. 2) Cod 

procedură civilă, respectiv prevăzut de art. 406 alin. (1) Cod procedură penală. 
 

 nepunerea în aplicare a regulii instituite prin Hotărârea nr. 1316/25 

octombrie 2016 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 

în ipoteza trecerii unui dosar de la un judecător la altul 

  În acest sens, relevăm faptul că, potrivit hotărârii menţionate, în situaţia 

participării la şedinţa de judecată a judecătorului din planificarea de permanenţă, 

„cauza iese automat din stoc de la judecătorul A, la momentul primei şedinţe 

judecate de judecătorul B (cu condiţia ca acesta să fie nominalizat la component pe 

dosar/şedinţă)”. Cu toate acestea, din verificările făcute s-a constatat că aplicaţia 

StatisECRIS nu a pus în aplicare această regulă, aşa încât cauza rămâne atât în 

stocul titularului completului, cât şi în stocul judecătorului care a participat la o 

singură şedinţă de judecată, în respectiva cauză, din planificarea de permanenţă. O 

astfel de situaţie generează încărcarea artificială a acestui din urmă judecător cu 

dosare nesoluţionate şi/sau hotărâri neredactate în termenul legal. 
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  nereflectarea în mod real a numărului efectiv al judecătorilor care îşi 

desfăşoară activitatea la instanţă în timpul unui an calendaristic 

  În mod concret, dacă pe parcursul unui an calendaristic, un judecător este 

transferat/delegat de la o instanţă la alta, aplicaţia StatisECRIS îl ia în considerare 

ca fiind prezent şi la instanţa de la care a plecat, în situaţia în care figurează cu 

hotărâri judecătoreşti neredactate, respectiv cu documente finale neînchise. Din 

cauza acestei modalităţi de analiză, se denaturează parţial gradul de încărcătură 

efectivă pe judecător, în condiţiile în care numărul efectiv al judecătorilor într-o 

anumită perioadă de timp, la o anumită instanţă, luat în calcul pentru stabilirea 

gradului de încărcătură, este mai mare decât cel real.  

  De asemenea, perioadele de timp în care judecătorul nu s-a aflat la instanţă, 

fiind în concediu medical – izolare, carantină – , cu atât mai mult pe parcursul 

anului 2020, în condiţiile pandemiei cu COVID-19, aceste perioade nu au fost luate 

în considerare de aplicaţia informatică StatisECRIS, efectul fiind denaturarea 

numărului efectiv al judecătorilor care şi-au desfăşurat activitatea la instanţă în anul 

trecut. În acest sens, subliniem că, începând cu data de 14 octombrie 2020, Curtea 

de Apel Târgu-Mureş a devenit focar COVID-19 întrucât mai multe persoane au 

fost confirmate pozitiv la testările pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar alte 

persoane au fost nominalizate pe listele de contacţi direcţi ai cazurilor confirmate. 

Ca urmare a anchetelor epidemiologice efectuate de Direcţia de Sănătate Publică 

Mureş, a fost luată măsura izolării şi/sau carantinării faţă de un număr de 25 de 

persoane (dintre care 13 judecători), o situaţie excepţională existând mai ales la 

nivelul Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal, unde s-a luat 

măsura izolării faţă de 6 judecători, respectiv măsura carantinării faţă de 7 

judecători (faţă de unul dintre judecători luându-se de două ori măsura carantinării). 
 

 nereflectarea gradului de complexitate a cauzelor cu care sunt învestite 

completele de judecată; nepunerea în aplicare de către administratorul de sistem 

(Direcţia Tehnologia Informaţiei din cadrul Ministerului Justiţiei) a formulei de 

calcul a complexităţii, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 609/7 iunie 2016 

  În acest sens, arătăm, cu titlu de exemplu, că în materie penală, în situaţia 

concursului de infracţiuni, punctajul este acelaşi cu cel acordat în cazul unei 

infracţiuni unice, în pofida diferenţei evidente de complexitate între cele două 

categorii de cauze.  
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  Referitor la nepunerea în aplicare a Hotărârii Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 609/7 iunie 2016, s-a constatat, şi în anul 

2020, precum şi la începutul anului 2021, ca urmare a verificărilor prin sondaj 

făcute de grefierul-statistician de la curtea de apel, la solicitarea preşedintelui 

instanţei, că formula de calcul a complexităţii, astfel cum a fost modificată prin 

această hotărâre, nu se regăseşte în aplicaţia informatică ECRIS. În acest sens, 

arătăm că, pe lângă verificările prin sondaj, mai cu seamă cu privire la dispoziţiile 

cuprinse în art. 1 pct. 3 din Hotărârea nr. 609/2016, au fost realizate şi simulări (de 

pildă, cu privire la adiţionarea a 20% din complexitatea preluată de la instanţa care 

a pronunţat hotărârea atacată, pentru fiecare apel/recurs, dacă au fost formulate 

minim două căi de atac, precum şi la formula propriu-zisă de calcul a complexităţii 

cauzelor, aşa cum a fost stabilită prin art. 1 pct. 3 din hotărâre). 

  În cadrul workshop-urilor online privind prezentarea versiunii viitoare a 

sistemului ECRIS V, desfăşurate în perioada 7 – 9 octombrie 2020, la care au 

participat grefierul-statistician de la Curtea de Apel Târgu-Mureş, grefieri, 

specialişti IT, au fost discutate şi chestiuni privind calculul complexităţii cauzelor, 

în sensul aplicării tuturor elementelor care să creeze premisele pentru reflectarea 

unei complexităţi reale. Însă, chiar dacă acestea vor fi luate efectiv în considerare 

în cadrul versiunii ECRIS V, vor putea fi puse în aplicare doar în 2 – 3 ani, astfel 

cum s-a menţionat în cadrul întâlnirilor. 

 

  I.3.2.2. Deficienţe de operare ale aplicaţiei informatice ECRIS 

  Cu toate că aceste deficienţe au fost constatate, structurate şi prezentate în 

raportul de activitate aferent anului 2019, considerăm necesar să le reluăm, având 

în vedere că persistă, cu efecte negative asupra organizării activităţii – deşi, în 

limita dispoziţiilor legale şi regulamentare, au fost făcute eforturi pentru găsirea 

soluţiilor de eficientizare a activităţii, în condiţiile prezenţei acestor deficienţe şi pe 

parcursul anului 2020. 

  Cu titlu exemplificativ, relevăm, pe baza constatărilor ca urmare a 

verificărilor în cadrul Planului de control şi autocontrol, precum şi ca urmare a 

aspectelor semnalate de judecători şi grefieri, deficienţe de operare ale aplicaţiei 

informatice ECRIS, care persistă de mult timp şi ţin de programul informatic, fiind 

necesară înlăturarea acestora la nivel naţional: 

 imposibilitatea operării, în aplicaţia ECRIS, din motive tehnice, în 

materia insolvenţei, a datei publicării actelor în Buletinul procedurilor de 
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insolvenţă (citaţii, hotărâri), situaţie care îngreunează derularea procedurii 

verificării şi regularizării cererilor (în cadrul prevăzut de normele speciale cuprinse 

în Legea nr. 85/2014); o astfel de bifă nu există nici pentru situaţia multitudinii de 

acte care, în primă instanţă, sunt publicate în BPI, potrivit dispoziţiilor legale, aşa 

încât aplicaţia ECRIS nu oferă date importante, din perspectivă procedurală, atât 

pentru judecătorul sindic, cât şi pentru instanţa de apel; 

 la introducerea unui nou termen de judecată, după soluţionarea 

dosarului, noul termen fiind necesar întrucât s-a formulat o cerere de îndreptare a 

erorii materiale, lămurire dispozitiv, completare dispozitiv, afişajul programului 

informatic ECRIS, la secţiunea „soluţia şedinţei de judecată”, se schimbă din 

„soluţionat” în „amână cauza”, pentru data la care dosarul a fost soluţionat şi s-a 

pronunţat hotărârea; 

 la introducerea unui termen de judecată intermediar, necesar 

soluţionării unor incidente procedurale, programul informatic ECRIS afişează, la 

termenul de judecată stabilit pentru o dată ulterioară cu privire la fondul cauzei, 

faptul că la acel termen (viitor) dosarul s-a judecat; 

 secţiunea „soluţia şedinţei de judecată” este incompletă şi doar parţial 

adaptată (de pildă, în materia insolvenţei este precizată doar Legea nr. 85/2006, 

neapărând Legea nr. 85/2014, iar în materia achiziţiilor publice nu există 

posibilitatea selectării soluţiei cu privire la „plângerea” împotriva deciziei CNSC); 

de aceea, ar trebui acordată permisiunea completării manuale a acestei secţiuni cu 

soluţiile specifice unor materii/căi de atac care nu se regăsesc în programul 

informatic ECRIS; 

 necompletarea automată a datei de intrare a dosarului la instanţa de 

control judiciar, la momentul realizării transferului dosarului de către această 

instanţă; în Ghidul practic în domeniul managementului activităţii grefierului de 

procesul civil, elaborat în cadrul Proiectului „Întărirea capacității sistemului 

judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative și 

instituționale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face 

new legislative and institutional challenges”, se menţionează, la pct. 1.4.1.4 

Circuitul extern al dosarului, că „data intrării se va completa automat în urma 

transferării dosarului de către instanţa destinaţie”; cu toate acestea, din verificările 

repetate efectuate, s-a constatat că această dată nu este completată automat şi, prin 

urmare, o completare manuală presupune, în mod nejustificat, un efort suplimentar 
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şi măsuri organizatorice în plus, determinând o scădere a acurateţei datelor 

evidenţiate în aplicaţie, în condiţiile în care acestea nu apar în mod automat; 

 în urma instalării, în luna noiembrie 2020, a îmbunătăţirilor la aplicaţia 

informatică ECRIS, primite de la Direcţia Tehnologia Informaţiei din cadrul 

Ministerului Justiţiei (patch. 4.5.1.47, patch. 4.5.1.48, patch. 4.5.1.49, patch. 

4.5.1.50), s-a constatat apariţia unei deficienţe, astfel că, pentru înlăturarea acesteia, 

colegiul de conducere a stabilit, prin Hotărârea nr. 33/22.12.2020, necesitatea 

înlăturării menţiunii „document nefinalizat” din şablonul pentru documente 

editabile al aplicaţiei informatice ECRIS, în scopul respectării succesiunii 

operaţiunilor prevăzute de art. 131 alin. (4) – (6) din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti vizând tehnoredactarea, imprimarea, 

verificarea, semnarea hotărârii şi închiderea documentului final în aplicaţia 

informatică ECRIS; de asemenea, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Târgu-

Mureş a recomandat instanţelor din aria de competenţă ca, în măsura în care se 

constată o deficienţă de tipul celei menţionate, să ia măsuri pentru înlăturarea 

menţiunii „document nefinalizat” din şablonul pentru documente editabile al 

aplicaţiei informatice ECRIS; neînlăturarea acestei deficienţe ar fi păstrat o ordine 

a operaţiunilor în aplicaţia informatică ECRIS care nu dădea posibilitatea 

respectării dispoziţiilor regulamentare, mai înainte relevate: mai exact, după 

tehnoredactarea hotărârii, urmează imprimarea acesteia şi prezentarea la completul 

de judecată, în vederea verificării şi semnării hotărârii; la acest moment, hotărârea, 

ca „document final”, nu poate fi închisă în aplicaţia informatică ECRIS, această 

operaţiune putând avea loc numai după semnarea de către membrii completului de 

judecată; or, ulterior instalării îmbunătăţirilor la aplicaţia informatică ECRIS, dacă 

înainte de imprimare – urmată de verificare şi semnare –, hotărârea nu era închisă 

în aplicaţia informatică ECRIS, în antetul acesteia apărea menţiunea „document 

nefinalizat”, care nu putea fi înlăturată de către grefier; aşadar, această deficienţă 

contravenea cronologiei operaţiunilor prevăzute de art. 131 alin. (4) – (6) din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, hotărârea, ca 

„document final”, neputând fi închisă în aplicaţia informatică ECRIS anterior 

verificării şi semnării de către membrii completului de judecată; 

 deşi nu constituie o deficienţă a aplicaţiei informatice ECRIS, 

menţionăm problemele cu care ne-am confruntat şi soluţiile pe care le-am găsit 

pentru înlăturarea acestora; după instalarea îmbunătăţirilor la aplicaţia informatică 

ECRIS s-a constat că au fost eliminate modificările făcute în aplicaţia informatică 
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ECRIS, la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş, pentru buna organizare a activităţii 

şi eficientizarea utilizării acestei aplicaţii, în măsura în care respectivele modificări 

au fost permise administratorului de sistem de la nivelul curţii de apel 

(specialistului IT-şef); cu titlu de exemplu, arătăm următoarele: actualizările 

instalate la aplicaţia informatică ECRIS au eliminat generarea automată a parolei 

destinate părţilor, pentru accesul la dosarul electronic, prin intermediul aplicaţiei 

„Info dosar”, parolă care era evidenţiată pe prima citaţie/comunicare transmisă 

către parte;  pentru înlăturarea acestei deficienţe, în prezenţa căreia scopul aplicaţiei 

informatice „Info dosar” nu putea fi atins, specialistul IT-şef a trebuit să facă un 

efort considerabil, într-un interval scurt de timp, pentru a găsi fişierele/codul sursă 

din postfaţa aplicaţiei informatice ECRIS şi pentru a le reface, astfel încât să 

permită utilizarea aplicaţiei „Info dosar” la parametri normali; pe de altă parte, 

instalarea îmbunătăţirilor a suprascris toate şabloanele utilizate la cele trei secţii ale 

curţii de apel pentru generarea documentelor de tipul „hotărâre”, „rezoluţie”, 

„încheiere”, etc.; în consecinţă, specialistul IT-şef a trebuit să identifice, în timp 

scurt, toate şabloanele documentelor, mai exact sute de şabloane, şi să aplice 

corecturile necesare pentru a putea fi utilizate în condiţiile anterioare, conform 

scopului avut în vedere cu ocazia creării acestora. 

 

  I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

Din numărul total de 3.136 de hotărâri judecătoreşti pronunţate de Curtea de 

Apel Târgu-Mureş în anul 2020 au fost atacate 110 de hotărâri, din care: 33 hotărâri 

pronunţate de Secţia I civilă, 63 de hotărâri pronunţate de Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal şi 14 de hotărâri pronunţate de Secţia penală şi 

pentru cauze cu minori şi de familie.  

Ponderea atacabilităţii hotărârilor a fost de 3,5%.  

  Raportat la numărul de hotărâri atacate cu recurs, ponderea atacabilităţii 

pe secţii se prezintă astfel: Secţia I civilă – 3,3%,  Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal – 4,9%, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie 

– 1,6%. 

Statistic, analiza acestui indicator arată că gradul de atacabilitate a hotărârilor 

pronunţate în toate fazele procesuale este unul relativ redus în raport cu numărul 

de cauze pronunţate în primă instanţă, apel şi recurs (graficul 6): 
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Graficul 6 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor pronunţate de curtea de apel în 2020 

 

 
 

  Ponderea atacabilităţii, pe secţii şi pe faze procesuale, este evidenţiată în 

tabelul următor: 

 

Tabelul 7 

Secţia/ 

faza procesuală 

Număr 

hotărâri 

pronunţate 

Număr hotărâri atacate  

cu recurs/contestaţie/ 

recurs în casaţie 

Ponderea 

atacabilităţii 

SECŢIA I CIVILĂ 990 33 3,3% 

Primă instanţă 32 0 0 

Apel 736 31 4,2% 

Recurs 222 2 0,9% 

TOTAL

INSTANŢĂ SECŢIA I

CIVILĂ SECŢIA A II-

A CIVILĂ SECŢIA

PENALĂ

3,50%

3,30%

4,90%

1,60%



  

R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

 

      Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, cod poştal 540014 

Telefon 0265-263.694, fax 0265-269.199, e-mail ca-tgmures@just.ro 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal  - 3132 

44 

Secţia/ 

faza procesuală 

Număr 

hotărâri 

pronunţate 

Număr hotărâri atacate  

cu recurs/contestaţie/ 

recurs în casaţie 

Ponderea 

atacabilităţii 

SECŢIA A II-A CIVILĂ,  

DE CONTENCIOS  

ADMINISTRATIV ŞI FISCAL 

1283 63 4,9% 

Primă instanţă 143 52 36,4% 

Apel 343 9 2,6% 

Recurs 797 2 0,3% 

SECŢIA PENALĂ 863 14 1,6% 

Primă instanţă 114 7 6,1% 

Apel 623 7 1,1% 

Contestaţii 126 0 0 

TOTAL  INSTANŢĂ 3136 110 3,5% 

 

  I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

  În ceea ce priveşte indicele de desfiinţare/menţinere a hotărârilor 

pronunţate de Curtea de Apel Târgu-Mureş în anul 2020, se evidenţiază 

următoarele:  

 În anul 2020 au fost pronunţate 1.991 de hotărâri în primă instanţă şi în apel, 

din care 10 hotărâri au suferit modificări, iar în 14 situaţii s-a dispus trimiterea 

cauzei spre rejudecare.  

  Indicele de desfiinţare a fost de 1,2%, iar indicele de menţinere a fost de 

98,8% (graficul 7). Cu toate că ponderea atacabilităţii hotărârilor pronunţate de 

curtea de apel a fost similară celei înregistrate în anul anterior (3,5% în anul 2020, 

respectiv 3,6% în anul 2019), se observă o creştere a indicelui de desfiinţare a 

hotărârilor judecătoreşti de la 0,6% (în anul 2019) la 1,2% (în anul 2020). 
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Graficul 7 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor pronunţate de curtea de apel  

 

 
 

În privinţa hotărârilor pronunţate de judecătoriile din aria de competenţă a 

Curţii de Apel Târgu-Mureş se constată: 

 diminuarea indicelui de desfiinţare la 5 judecătorii, respectiv Judecătoriile 

Târgu-Mureş, Miercurea Ciuc, Reghin, Sighişoara şi Luduş; 

 creşterea indicelui de desfiinţare la 2 judecătorii, şi anume Judecătoriile 

Târnăveni şi Topliţa; 

 menţinerea în parametri similari la Judecătoriile Odorheiu Secuiesc şi 

Gheorgheni.  

Din evidenţele statistice, se observă că Judecătoriile Târgu-Mureş, Reghin 

şi Topliţa înregistrează cel mai mare indice de desfiinţare – 3%, la polul opus 

situându-se Judecătoriile Miercurea Ciuc şi Odorheiu Secuiesc – 1% (graficul 8). 

 

 

 

 

Indice de 

casare/

desfiinţare

1,2%

Indice de 

menţinere

98,8%
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Graficul 8 

Indicele de casare/desfiinţare la judecătorii 

 

 
  Referitor la hotărârile pronunţate de tribunalele din aria de competenţă a 

Curţii de Apel Târgu-Mureş se constată (astfel cum rezultă din reprezentarea 

cuprinsă în graficul 9): 

 o uşoară creştere a indicelui de desfiinţare de la 1% la 2%, la Tribunalul 

Specializat Mureş; 

 menţinerea în parametri similari, la Tribunalul Mureş şi la Tribunalul 

Harghita, indicele de desfiinţare fiind de  8%, respectiv 2%, în anul 2020. 
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Graficul 9 

Indicele de casare/desfiinţare la tribunale 

 

 
 

  În ceea ce priveşte indicele de casare/desfiinţare, de către Curtea de Apel 

Târgu-Mureş, a hotărârilor recurate/apelate, în anul 2020, se evidenţiază 

următoarea situaţie, utilizând formulele de calcul ale aplicaţiei StatisECRIS: 

 În stadiul procesual al apelului au fost soluţionate 1.702 cauze, fiind 

admise căile de atac în 491 situaţii. Indicele general de desfiinţare în apel a fost 

de 28,8%, din care 25,3% la Secţia I civilă, 16,9% la Secţia a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal şi 39,6% la Secţia penală. Indicele de menţinere 

a hotărârilor apelate la Curtea de Apel Târgu-Mureş a fost de 71,2%, din care 

74,7% la Secţia I civilă, 83,1% la Secţia a II-a civilă şi 60,4% la Secţia penală. 

  Se observă, aşadar, o scădere a indicelui general de desfiinţare judecătoreşti 

în apel, de la 33,8% în anul 2019, la 28,8% în anul 2020 (la Secţia I civilă şi la 

Secţia penală, acest indice având o scădere semnificativă, de la 33,7% la 25,3%, 

respectiv de la 44,8% la 39,6%, în timp ce la Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, indicele de desfiinţare s-a menţinut aproximativ în aceiaşi 

parametri, 16,9%, în anul 2020, faţă de 16,3%, în anul 2019).  

 În stadiul procesual al recursului/contestaţiei au fost soluţionate 

1.145 de cauze, fiind admise căile de atac în 236 de situaţii. Indicele general de 

Tribunalul Mureş Tribunalul  Harghita Tribunalul

Specializat Mureş
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casare în recurs/contestaţie a fost de 20,6%, din care 11,7% la Secţia I civilă, 

24,5% la Secţia a II-a civilă şi 11,9% la Secţia penală. Indicele de menţinere a 

hotărârilor recurate/contestate la Curtea de Apel Târgu-Mureş a fost de 79,4%, 

din care 88,3% la Secţia I civilă, 75,5% la Secţia a II-a civilă şi 88,1% la Secţia 

penală. 

  Prin urmare, se remarcă creşterea indicelui general de casare în 

recurs/contestaţie de la 18,3% în anul 2019, la 20,6% în anul 2020 (la Secţia penală 

şi la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, acest indice 

înregistrând o creştere semnificativă, de la 6,9% la 11,9%, respectiv de la 21,5% la 

24,5%, în timp ce la Secţia I civilă, indicele de casare a înregistrat o scădere, de la 

13,1% în anul 2019, la 11,7% în anul 2020). 

   

 

 

II.1. Situaţia posturilor 

  II.1.1. În anul 2020, funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Târgu-Mureş 

a fost ocupată de doamna judecător dr. Andreea Ciucă, numită prin Hotărârea 

Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 851/2017, 

reînvestită în funcţie, pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 21 august 

2020, prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1037/2020. 
 

II.1.2. În anul 2020, funcţia de vicepreşedinte al instanţei a fost ocupată de 

doamna judecător Ioana Delia Lucaci, numită prin Hotărârea Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 767/2018, începând cu data de 

15 iulie 2018, pentru un mandat de 3 ani. 
 

II.1.3. În anul 2020, până la data de 28 februarie 2020, funcţia de preşedinte 

al Secţiei I civile a fost ocupată de doamna judecător Liana Gabriela Gheorghiu, 

numită prin Hotărârea nr. 1443/2019 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii. Ca urmare a eliberării din funcţia de judecător, prin 

pensionare, a doamnei judecător Liana Gabriela Gheorghiu, atribuţiile ce revin 

preşedintelui Secţiei I civile au fost delegate, începând cu data de 28 februarie 

2020, în favoarea domnului judecător Florin Dima, prin Ordinul de serviciu nr. 

39/2020, emis de preşedintele instanţei.  
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În perioada de referinţă, funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de 

contencios administrativ şi fiscal a fost ocupată de doamna judecător dr. Marlena 

Boancă-Ivan, numită prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 171/2018, începând cu data de 21 martie 2018, pentru 

un mandat de 3 ani. 

Funcţia de preşedinte al Secţiei penale și pentru cauze cu minori și de 

familie a fost ocupată de domnul judecător Aurel Olteanu, numit prin Hotărârea 

Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 224/2018, 

începând cu data de 28 martie 2018, pentru un mandat de 3 ani. 
 

 II.1.4. La data de 1 ianuarie 2020, numărul posturilor de judecător 

aprobate în schemă a fost de 33, fiind ocupate 32 de posturi. Însă, potrivit statului 

de funcţii şi de personal, precum şi evidenţelor întocmite de Consiliul Superior al 

Magistraturii, la Curtea de Apel Târgu-Mureş existau 35 de posturi de judecător, 

la data de 1 ianuarie 2020, după cum urmează: 

 La Secţia I civilă – 9 judecători; 

 La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 13 judecători, 

din care funcţionau efectiv 12 judecători; 

 La Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 13 judecători (din 

care un judecător era numit în funcţia de inspector judiciar la Inspecţia 

Judiciară, iar un judecător era detaşat la Institutul Naţional al Magistraturii, 

deci funcţionau efectiv la secţie 11 judecători). 
 

 II.1.5. La data de 1 ianuarie 2020, numărul posturilor personalului auxiliar 

de specialitate şi conex aprobate în schemă era de 49, fiind vacante 1 post de grefier 

cu studii superioare juridice şi 1 post de grefier-arhivar. Din acest număr total, 

numărul posturilor de grefier, grefier-arhivar şi agent procedural, pe fiecare secţie, 

se prezenta astfel:  

 La Secţia I civilă – 6 grefieri (din care un grefier-şef), un grefier-arhivar 

şi un agent procedural (ultimii doi desfăşurându-şi activitatea la 

compartimentul arhivă); 

 La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 10 grefieri 

(din care un grefier-şef), un grefier-arhivar şi un agent procedural (ultimii 

doi desfăşurându-şi activitatea la compartimentul arhivă); 
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 La Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 11 grefieri (din 

care un grefier-şef), un grefier-arhivar şi un aprod (ultimii doi 

desfăşurându-şi activitatea la compartimentul arhivă). 
 

  II.1.6. În privinţa fluctuaţiei personalului, în anul 2020, aceasta a avut 

potenţialul de a crea efecte negative, făcându-se eforturi, atât la nivelul conducerii 

instanţei, cât şi al conducerii secţiilor, pentru reconfigurarea modalităţii de 

organizare, aşa încât aceste efecte să fie diminuate sau evitate.  

 Sub aspectul fluctuaţiei judecătorilor, avem în vedere faptul că, la data de 

1 ianuarie 2020, un judecător al Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ 

şi fiscal a promovat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La data de 1 iunie 2020, 

postul a fost ocupat, prin transfer. De asemenea, la acea dată s-a mai ocupat, prin 

transfer, un post la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

(redistribuit de la Secţia penală prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 9/2020, 

ca urmare a transferului domnului judecător Adrian Morar de la Secţia penală şi 

pentru cauze cu minori şi de familie la Secţia I civilă, începând cu data de 1 martie 

2020). Totodată, la data de 28 martie 2020, un judecător şi-a reluat activitatea la 

instanţă, ca urmare a încetării detaşării la Institutul Naţional al Magistraturii, fiind 

repartizat la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal (postul a fost 

repartizat Curţii de Apel Târgu-Mureş din fondul de rezervă, prin OMJ nr. 

2992/C/20.l07.2020). 

  La Secţia I civilă, un judecător a fost eliberat din funcţie, prin pensionare, 

începând cu data de 30 ianuarie 2020, postul fiind ocupat la data de 1 martie 2020, 

ca urmare a repartizării unui judecător de la Secţia penală şi pentru cauze cu minori 

şi de familie la Secţia I civilă. De asemenea, la data de 28 februarie 2020, un alt 

judecător a fost eliberat din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 28 

februarie 2020,  postul fiind ocupat, prin transfer, la data de 1 iunie 2020.  

 În perioada 27.07.2020 – 30.10.2020, un judecător din cadrul Secţiei penale 

şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Târgu-Mureş a fost 

delegat la Secţia penală a Tribunalului Harghita. Această măsură s-a impus a fi 

luată având în vedere că situaţia concretă a Tribunalului Harghita, din perspectiva 

gradului redus de ocupare a schemei de judecători, determina grave perturbări în 

activitatea de judecată, cu repercusiuni negative asupra calităţii actului de justiţie, 

o situaţie excepţională existând mai ales la nivelul Secţiei penale, unde, la 

momentul dispunerii delegării, îşi desfăşurau activitatea doar 2 judecători (din care 
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unul ocupa funcţia de conducere de preşedinte de secţie). Este necesar să se 

menţioneze înţelegerea şi bunăvoinţa de care au dat dovadă judecătorii Secţiei 

penale a Curţii de Apel Târgu-Mureş, precum şi efortul pe care l-au făcut pentru ca 

măsura delegării la o altă instanţă a unui judecător să nu aibă consecinţe negative, 

din perspectiva secţiei. 

 Aceste realităţi ale fluctuaţiei resurselor umane în anul 2020 au determinat 

formularea de propuneri repetate către colegiul de conducere al instanţei, fie pentru 

înfiinţarea/desfiinţarea unor complete de judecată, fie pentru modificarea 

componenţei altora. În acest context, menţionăm preocuparea preşedinţilor de secţii 

şi a colegiului de conducere al instanţei pentru echilibrarea volumului de activitate 

al completelor de judecată, prin măsurile concrete propuse/dispuse şi argumentate 

în funcţie de situaţia efectivă existentă la nivelul fiecărei secţii.  
 

  II.1.7 Referitor la fluctuaţia personalului auxiliar de specialitate, 

menţionăm că, în perioada de referinţă, au existat 4 situaţii de vacantare a unor 

posturi din categoria personalului auxiliar de specialitate, şi anume doi grefieri-

arhivari au fost eliberaţi din funcţie, prin pensionare, la datele de 1 ianuarie 2020, 

respectiv 17 februarie 2020, iar doi grefieri-arhivari au fost eliberaţi din funcţie la 

data de 1 aprilie 2020, ca urmare a numirii în funcţia de grefier la Judecătoria 

Odorheiu Secuiesc. 

  Postul vacant de grefier cu studii superioare juridice a fost ocupat, la data de 

2 martie 2020, prin promovare, iar două dintre posturile vacante de grefier-arhivar 

au fost ocupate la datele de 20 ianuarie 2020, respectiv 2 martie 2020, de asemenea, 

prin promovare. 
  

  II.1.8. În scopul asigurării, în limita posibilităţilor legale şi regulamentare 

avute la dispoziţie, a necesarului de resurse umane la nivelul instanţelor din aria de 

competenţă, în anul 2020, conducerea Curţii de Apel Târgu-Mureş a iniţiat şi 

susţinut o serie de demersuri concrete, potrivit competenţelor legale şi 

regulamentare, pentru ocuparea posturilor vacante de judecător şi de personal 

auxiliar de specialitate/personal conex/funcţionari publici/personal contractual, în 

contextul fluctuaţiei ridicate de personal cu care s-au confruntat unele instanţe, 

determinată de transferuri, promovări în funcţii de execuţie, concedii pentru 

creşterea copilului, eliberări din funcţie, prin pensionare.  

  De menţionat că demersurile conducerii Curţii de Apel Târgu-Mureş, în 

calitate de angajator, pentru asigurarea necesarului de resurse umane din categoria 
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personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici şi 

personalului contractual au trebuit să respecte restricţiile impuse de instituirea stării 

de urgenţă şi, ulterior, a stării de alertă pe teritoriul României, din cauza situaţiei 

generate de pandemia cu COVID-19. 
  

  În privinţa ocupării posturilor vacante de judecător la nivelul instanţelor 

din aria de competenţă a curţii de apel, facem trimitere, cu titlu de exemplu, la 

următoarele demersuri concrete, toate acestea fiind argumentate detaliat, prin 

prezentarea fundamentată a situaţiei specifice fiecărei instanţe, în contextul 

necesităţii luării măsurilor solicitate, cu scopul de a se asigura premisele 

funcţionării respectivelor instanţe în condiţii regulamentare sau cât mai posibil 

apropiate de acestea: 

Prin adresa nr. 398/5 februarie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea ocupării pe perioadă 

nedeterminată, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, a unui post de 

judecător temporar vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, al cărui titular se afla 

în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. S-a avut în vedere 

necesitatea asigurării bunei funcţionări a instanţei, expunând motivele obiective, 

ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

judecată, existente la Judecătoria Târgu-Mureş, prin raportare la resursele umane 

disponibile.  

Prin HCSM nr. 691/30 aprilie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a 

aprobat ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar 

vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004. 
 

Prin adresa nr. 401/6 februarie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii prelungirea delegării domnului judecător cu 

grad profesional de tribunal Nicolae Tiberiu Aronescu de la Judecătoria Podu 

Turcului la Tribunalul Harghita, începând cu data de 17 aprilie 2020, pentru o 

perioadă de 6 luni, expunând motivele obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, 

de organizarea şi desfăşurarea activităţii de judecată, existente la Tribunalul 

Harghita, prin raportare la resursele umane disponibile. 

Prin HCSM nr. 230/17 martie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a 

dispus prelungirea delegării domnului judecător Nicolae Tiberiu Aronescu de la 

Judecătoria Podu Turcului la Tribunalul Harghita, începând cu data de 17 aprilie 

2020, pentru o perioadă de 6 luni. 
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  Prin adresa nr. 1248/2 aprilie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea ocupării pe perioadă 

nedeterminată, în condiţiile art. 1341 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 304/2004, a 

unui post de judecător la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

a curţii de apel. Solicitarea a avut în vedere faptul că, la data de 28 martie 2020, un 

judecător şi-a reluat activitatea la instanţă, ca urmare a încetării detaşării, în calitate 

de formator cu normă întreagă, la Institutul Naţional al Magistraturii, iar la Curtea 

de Apel Târgu-Mureş nu exista niciun post vacant, dat fiind că, prin HCSM nr. 401, 

nr. 402 şi nr. 404 din 24 martie 2020 ale Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, s-a dispus ocuparea prin transfer a celor trei posturi 

vacante (un post la Secţia I civilă şi 2 posturi la Secţia a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal), începând cu data de 1 iunie 2020. Hotărârile evocate au fost 

adoptate anterior datei la care a încetat detaşarea domnului judecător la Institutul 

Naţional al Magistraturii, întreaga procedură de transfer fiind, aşadar, finalizată prin 

ocuparea celor trei posturi vacante, înainte de data de 28 martie 2020. 

Prin HCSM nr. 802/4 iunie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat 

alocarea unui post de judecător din fondul de rezervă la Curtea de Apel Târgu-

Mureş, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004. 
 

Prin adresa nr. 1378/11 mai 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii prelungirea delegării domnului judecător cu 

grad profesional de tribunal Silviu Ungureanu de la Tribunalul Neamţ la 

Judecătoria Gheorgheni, începând cu data de 16 iulie 2020, pentru o perioadă de 

6 luni, expunând motivele obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea 

şi desfăşurarea activităţii de judecată, existente la Tribunalul Harghita, prin 

raportare la resursele umane disponibile. 

Prin HCSM nr. 775/28 mai 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus 

prelungirea delegării domnului judecător Silviu Ungureanu de la Judecătoria Podu 

Turcului la Judecătoria Gheorgheni, începând cu data de 16 iulie 2020, pentru o 

perioadă de 6 luni. 
 

Prin adresa nr. 1534/2 iunie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii delegarea domnului judecător cu grad 

profesional de tribunal Jănică Chiper de la Judecătoria Sfântu Gheorghe la 

Tribunalul Harghita, pentru o perioadă de 6 luni, expunând motivele obiective, 
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ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

judecată, existente la Tribunalul Harghita, prin raportare la resursele umane 

disponibile. 

Prin HCSM nr. 1061/20 august 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a 

dispus delegarea domnului judecător Jănică Chiper de la Judecătoria Sfântu 

Gheorghe la Tribunalul Harghita, începând cu data de 1 septembrie 2020, pentru o 

perioadă de 6 luni. 
 

  Prin adresa nr. 1945/30 iunie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea ocupării pe perioadă 

nedeterminată, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, a unui post de 

judecător temporar vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, al cărui titular a fost 

desemnat în calitate de judecător de supraveghere a privării de libertate la 

Penitenciarul Târgu-Mureş. S-a avut în vedere necesitatea asigurării bunei 

funcţionări a instanţei, expunând motivele obiective, ţinând de funcţionarea 

instanţei, de organizarea şi desfăşurarea activităţii de judecată, existente la 

Judecătoria Târgu-Mureş, prin raportare la resursele umane disponibile. 

Prin HCSM nr. 1086/20 august 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a 

aprobat ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar 

vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004. 
 

 Prin adresa nr. 2164/30 iulie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii prelungirea delegării domnului judecător cu 

grad profesional de tribunal Nicolae Tiberiu Aronescu de la Judecătoria Podu 

Turcului la Tribunalul Harghita, începând cu data de 17 octombrie 2020, pentru 

o perioadă de 6 luni, expunând motivele obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, 

de organizarea şi desfăşurarea activităţii de judecată, existente la Tribunalul 

Harghita, prin raportare la resursele umane disponibile. 

Prin HCSM nr. 1063/20 august 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a 

respins solicitarea privind prelungirea delegării domnului judecător Nicolae Tiberiu 

Aronescu de la Judecătoria Podu Turcului la Tribunalul Harghita. 
 

Prin adresa nr. 2306/11 august 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea ocupării pe perioadă 

nedeterminată, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, a unui post de 

judecător temporar vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, al cărui titular se afla 
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în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. S-a avut în vedere 

necesitatea asigurării bunei funcţionări a instanţei, expunând motivele obiective, 

ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

judecată, existente la Judecătoria Târgu-Mureş, prin raportare la resursele umane 

disponibile. 

Prin HCSM nr. 1170/24 septembrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii 

a aprobat ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar 

vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004. 
 

Prin adresa nr. 2309/11 august 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea ocupării pe perioadă 

nedeterminată, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, a două posturi de 

judecător temporar vacante la Tribunalul Harghita, ale căror titulari se aflau în 

concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. S-a avut în vedere 

necesitatea asigurării bunei funcţionări a instanţei, expunând motivele obiective, 

ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

judecată, existente la Tribunalul Harghita, prin raportare la resursele umane 

disponibile. 

  Prin aceeaşi adresă, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat Consiliului 

Superior al Magistraturii aprobarea ocupării pe perioadă nedeterminată, în 

condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, a unui post de judecător temporar 

vacant la Judecătoria Miercurea Ciuc, al cărui titular a fost desemnat în calitate 

de judecător de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul Miercurea Ciuc. 

S-au avut în vedere argumentele concrete prezentate de conducerile Judecătoriei 

Miercurea Ciuc şi Tribunalului Harghita, precum şi necesitatea asigurării bunei 

funcţionări a instanţei. 

Prin HCSM nr. 1160/24 septembrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii 

a aprobat ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar 

vacant la Judecătoria Miercurea Ciuc, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004. 

Prin HCSM nr. 1166/24 septembrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii 

a respins solicitarea privind ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art. 

1341 din Legea nr. 304/2004, a două posturi de judecător temporar vacant la 

Tribunalul Harghita. 
 

 Prin adresa nr. 2672/21 septembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a 

solicitat Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea ocupării pe perioadă 
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nedeterminată, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, a unui post de 

judecător temporar vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, al cărui titular se afla 

în concediu postnatal, însă, începând cu data de 1 octombrie 2020, urma să 

beneficieze de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. S-a 

avut în vedere necesitatea asigurării bunei funcţionări a instanţei, expunând 

motivele obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de judecată, existente la Judecătoria Târgu-Mureş, prin raportare la 

resursele umane disponibile. 

Prin HCSM nr. 1208/8 octombrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a 

aprobat ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar 

vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004. 
 

 Prin adresa nr. 2673/22 septembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a 

solicitat Consiliului Superior al Magistraturii delegarea domnului judecător cu 

grad profesional de tribunal Nicolae Tiberiu Aronescu de la Judecătoria Podu 

Turcului la Judecătoria Miercurea Ciuc, pentru o perioadă de 6 luni, expunând 

motivele obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi desfăşurarea 

activităţii de judecată, existente la Judecătoria Miercurea Ciuc, prin raportare la 

resursele umane disponibile. 

Prin HCSM nr. 1190/8 octombrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a 

respins solicitarea privind delegarea domnului judecător Nicolae Tiberiu Aronescu 

de la Judecătoria Podu Turcului la Judecătoria Miercurea Ciuc. 
 

Prin adresa nr. 3133/18.11.2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a solicitat 

delegarea/detaşarea doamnei judecător Veronica Irina Antonia Isacu de la 

Judecătoria Zalău la Judecătoria Târgu-Mureş, pentru o perioadă de 6 luni, 

expunând motivele obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de judecată, existente la Judecătoria Târgu-Mureş, prin 

raportare la resursele umane disponibile. 

Prin HCSM nr. 1514/17 decembrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii 

a respins solicitarea privind delegarea/detaşarea doamnei judecător Veronica Irina 

Antonia Isacu de la Judecătoria Zalău la Judecătoria Târgu-Mureş. 
 

  Prin adresa nr. 3166/15 decembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a 

solicitat Consiliului Superior al Magistraturii delegarea doamnei judecător Ana-

Maria Filip de la Tribunalul Neamţ la Tribunalul Harghita, pentru o perioadă 



  

R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

 

      Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, cod poştal 540014 

Telefon 0265-263.694, fax 0265-269.199, e-mail ca-tgmures@just.ro 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal  - 3132 

57 

de 6 luni. S-a avut în vedere necesitatea asigurării bunei funcţionări a instanţei, 

expunând motivele obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de judecată, existente la Tribunalul Harghit, prin raportare la 

resursele umane disponibile. S-a subliniat, printre alte argumente concrete, faptul că 

situaţia la Tribunalul Harghita este deosebit de gravă, din perspectiva resurselor 

umane, în condiţiile în care, începând cu data de 1 ianuarie 2021, la această instanţă 

îşi vor desfăşura efectiv activitatea numai 4 judecători (dintr-o schemă aprobată de 

16 posturi). 

Prin HCSM nr. 1517/17 decembrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii 

a dispus delegarea doamnei judecător Ana-Maria Filip de la Tribunalul Neamţ la 

Tribunalul Harghita, pentru o perioadă de 6 luni, începând cu data de 1 ianuarie 

2021. 
 

  Prin adresa nr. 3070/18 decembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a 

solicitat Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea ocupării pe perioadă 

nedeterminată, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, a unui post de 

judecător temporar vacant la Judecătoria Târgu-Mureş, al cărui titular a fost 

suspendat din funcţie în temeiul art. 64 alin. (2) din Legea nr. 303/2004. S-a avut în 

vedere necesitatea asigurării bunei funcţionări a instanţei, expunând motivele 

obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi desfăşurarea activităţii 

de judecată, existente la Judecătoria Târgu-Mureş, prin raportare la resursele umane 

disponibile. 

 Prin HCSM nr. 691/28 mai 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a 

aprobat ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar 

vacant la Tribunalul Harghita, în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004. 
 

În acelaşi sens, al asigurării necesarului de resurse umane la nivelul 

instanţelor din aria de competenţă, în anul 2020, preşedintele Curţii de Apel Târgu-

Mureş a dispus, în temeiul art. 57 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor şi în exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 7 alin. (1) 

lit. m) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat 

prin HCSM nr. 1375/2015, delegarea unor judecători de la/la instanţe din aria de 

competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, situaţia delegărilor fiind publicată, 

semestrial, pe pagina de internet a curţii de apel, conform solicitării transmise de 

Consiliul Superior al Magistraturii prin adresa nr. 9/24225/13.04.2020, înregistrată 

la această instanţă sub nr. 1304/14.04.2020. 
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Redăm mai jos situaţia delegărilor dispuse de preşedintele Curţii de Apel 

Târgu-Mureş în anul 2020: 

 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

JUDECĂTORULUI 

INSTANŢA LA 

CARE 

FUNCŢIONEAZĂ 

INSTANŢA LA 

CARE S-A 

DISPUS 

DELEGAREA 

DURATA 

DELEGĂRII 

NR. ŞI DATA 

ORDINULUI 

DE SERVICIU 

MARIA SILVIA 

PORTIK 

JUDECĂTORIA  

GHEORGHENI 

JUDECĂTORIA  

TOPLIŢA 

1.03.2020 – 

1.09.2020  
30/6.02.2020 

CAMELIA 

GREABU 

JUDECĂTORIA  

REGHIN 

TRIBUNALUL  

MUREŞ 

2.03.2020 – 

2.09.2020 
35/24.02.2020 

PORTIK IMRE 
JUDECĂTORIA  

GHEORGHENI 

TRIBUNALUL 

HARGHITA 

1.06.2020 – 

1.12.2020 
50/26.05.2020 

IOANA AURA 

NICOLAU 

JUDECĂTORIA  

TÂRGU-MUREŞ 

TRIBUNALUL  

MUREŞ 

8.06.2020 – 

8.12.2020 
51/4.06.2020 

SZOTS LEHEL 

BARNA 

CURTEA DE 

APEL TÂRGU-

MUREŞ 

TRIBUNALUL 

HARGHITA 

27.07.2020 –

30.10.2020  
59/21.07.2020 

PORTIK MARIA 

SILVIA 

JUDECĂTORIA 

GHEORGHENI 

JUDECĂTORIA 

TOPLIŢA 

1.09.2020 – 

1.03.2021 
60/23.07.2020 

RÉDAI ZÓLTAN -

JÓZSEF 

JUDECĂTORIA 

ODORHEIU 

SECUIESC 

TRIBUNALUL 

HARGHITA 

24.08.2020 – 

24.02.2021 
75/24.08.2020 

PORTIK IMRE 
JUDECĂTORIA 

GHEORGHENI 

TRIBUNALUL 

HARGHITA 

3.12.2020 – 

3.06.2021 
104/27.11.2020 

NICOLAU IOANA 

AURA  

JUDECĂTORIA 

TÂRGU-MUREŞ 

TRIBUNALUL 

MUREŞ 

9.12.2020 – 

1.01.2021  
105/2.12.2020  

 

  Sub aspectul resurselor umane, una dintre vulnerabilităţi la nivelul instanţelor 

din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, determinată în mare măsură 

de insuficienţa resurselor umane, a constituit-o neocuparea funcţiilor de conducere 

prin concurs. În aceste condiţii, conducerea administrativ-judiciară a instanţelor a 

fost asigurată prin delegarea în funcţia de preşedinte a unor judecători, măsură 
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dispusă de Consiliul Superior al Magistraturii, după îndeplinirea procedurii legale 

ierarhice [de exemplu, la Tribunalul Mureş (funcţia de preşedinte secţie de 

contencios administrativ şi fiscal), la Tribunalul Harghita (funcţiile de preşedinte 

secţie civilă şi preşedinte secţie penală), la Judecătoria Târgu-Mureş (funcţiile de 

vicepreşedinte şi preşedinte secţie civilă), la Judecătoria Reghin (funcţia de 

preşedinte), la Judecătoria Sighişoara (funcţia de preşedinte), la Judecătoria 

Miercurea Ciuc (funcţia de preşedinte]. În acelaşi sens, la Judecătoriile Odorheiu 

Secuiesc, Topliţa şi Gheorgheni, atribuţiile specifice funcţiei de preşedinte al 

instanţei au fost exercitate, prin delegare, de judecători din cadrul instanţelor, în 

baza unor ordine de serviciu. 
 

  În privinţa ocupării posturilor vacante de personal auxiliar de 

specialitate, funcţionari publici şi personal contractual la nivelul instanţelor din 

aria de competenţă a curţii de apel, facem trimitere, cu titlu de exemplu, la 

următoarele demersuri concrete: 

 la finele anului 2019, Curtea de Apel Târgu-Mureş a declanşat 

procedurile concursului pentru promovarea în funcţii de execuţie la instanţe 

superioare în vederea ocupării unui post vacant de grefier cu studii superioare 

juridice la Curtea de Apel Târgu-Mureş; s-a desfăşurat la data de 27 ianuarie 

2020 şi s-a finalizat cu ocuparea postului scos la concurs; 

 prin adresa nr. 619/20 februarie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a 

solicitat Ministerului Justiţiei suplimentarea statului de funcţii şi de personal al 

Tribunalului Specializat Mureş cu 3 posturi de grefier (personal auxiliar de 

specialitate). S-a avut în vedere necesitatea asigurării bunei funcţionări a instanţei, 

expunând motivele obiective, ţinând de funcţionarea instanţei, de organizarea şi 

desfăşurarea activităţii, existente la Tribunalul Specializat Mureş, prin raportare la 

resursele umane disponibile; prin adresa nr. 2/22195/11 martie 2020, Ministerul 

Justiţiei nu a aprobat suplimentarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 

Specializat Mureş invocând faptul că, după ultima suplimentare de posturi de la 

finele anului 2016, bugetul alocat instanţelor a permis doar ocuparea posturilor 

vacante existente în statele de funcţii, neexistând premisele financiare necesare unei 

noi suplimentări; 

 la finele anului 2019, Curtea de Apel Târgu-Mureş a declanşat 

procedurile concursului pentru promovarea în funcţii de execuţie la instanţe 

superioare, în vederea ocupării unui post vacant de grefier-arhivar la Tribunalul 
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Mureş; concursul s-a desfăşurat la data de 6 februarie 2020 şi s-a finalizat cu 

ocuparea postului scos la concurs; 

 la finele anului 2019, Curtea de Apel Târgu-Mureş a declanşat 

procedurile concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două 

posturi vacante de grefier cu studii superioare juridice la Judecătoria Târgu-

Mureş şi Judecătoria Gheorgheni; concursul s-a desfăşurat în perioada 8 – 9 

februarie 2020 şi s-a finalizat cu ocuparea celor două posturi scoase la concurs, la 

care s-au adăugat încă două posturi la Judecătoria Gheorgheni, ocupate prin 

valorificarea rezultatelor concursului; 

 la finele anului 2019, Curtea de Apel Târgu-Mureş a declanşat 

procedurile concursului pentru ocuparea unui post vacant de psiholog cu 

specializarea în domeniul de competență „psihologia muncii și 

organizațională” la Curtea de Apel Târgu-Mureș; concursul s-a desfăşurat la 

data de 19 februarie 2020 şi s-a finalizat cu ocuparea postului scos la concurs; 

 asigurarea ocupării posturilor vacante de personal auxiliar de 

specialitate (inclusiv cele vacante temporar) s-a realizat, în cursul anului 2020, şi 

prin definitivarea în funcţie a personalului, prin valorificarea rezultatelor 

concursurilor ori prin transferul grefierilor între instanţe, proceduri realizate 

după consultarea conducerilor instanţelor implicate; 

 prin adresa nr. 2984/2 decembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a 

comunicat Consiliului Superior al Magistraturii numărul posturilor vacante de 

grefier cu studii superioare disponibile pentru repartizarea absolvenţilor Şcolii 

Naţionale de Grefieri, promoţia 2020 - 2021 (1 post la Tribunalul Mureş şi 1 post la 

Tribunalul Harghita); repartizarea absolvenţilor va avea loc la data de 12 martie 

2021;  

 la data de 15 decembrie 2020, s-a desfăşurat concursul pentru 

ocuparea posturilor vacante de funcţionari publici de execuţie, respectiv 1 post 

de consilier grad profesional superior la Curtea de Apel Târgu-Mureş şi 1 post de 

consilier achiziţii publice grad profesional superior la Tribunalul Harghita; 

concursul s-a finalizat cu ocuparea celor două posturi scoase la concurs; 

 la data de 23 decembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a declanşat 

procedurile concursului pentru promovarea în funcţii de execuţie la instanţe 

superioare în vederea ocupării unui post vacant de grefier cu studii superioare 

juridice (alocat curţii de apel prin OMJ nr. 7278/C/11.12.2020) şi a două posturi 



  

R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

 

      Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, cod poştal 540014 

Telefon 0265-263.694, fax 0265-269.199, e-mail ca-tgmures@just.ro 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal  - 3132 

61 

vacante de grefier-arhivar la Curtea de Apel Târgu-Mureş; concursul se află în 

derulare, urmând a se desfăşura la data de 27 ianuarie 2021; 

 la data de 28 decembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a declanşat 

procedurile concursului pentru recrutarea grefierilor-arhivari şi a personalului 

conex în vederea a patru posturi vacante de grefier-arhivar la Judecătoria Târgu-

Mureş şi Judecătoria Gheorgheni şi a două posturi vacante de aprod la 

Tribunalul Harghita şi Judecătoria Odorheiu Secuiesc; concursul se află în 

derulare, urmând a se desfăşura la data de 5 februarie 2021; 

 la data de 28 decembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a declanşat 

procedurile concursului pentru promovarea în funcţii de conducere a grefierilor 

în vederea ocupării funcţiilor vacante la nivelul judecătoriilor din aria de 

competenţă; concursul se află în derulare, urmând a se desfăşura la data de 12 

februarie 2021; 

 la data de 31 decembrie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a declanşat 

procedurile concursului pentru promovarea în funcţii de execuţie la instanţe 

superioare în vederea ocupării a două posturi vacante de grefier-arhivar la 

Tribunalul Mureş; concursul se află în derulare, urmând a se desfăşura la data de 

8 februarie 2021. 

 

  Situaţia detaliată a numărului posturilor la curtea de apel, la cele două 

tribunale, la tribunalul specializat şi la cele 9 judecătorii din aria de competenţă a 

curţii de apel, potrivit schemei aprobate, pe categorii de personal, cu menţionarea 

numărului posturilor ocupate şi a numărului posturilor vacante, la data de 31 

decembrie 2020, este prezentată în tabelul ce urmează, cifrele reflectând 

preocuparea constantă a conducerii curţii de apel, precum şi a conducerilor 

instanţelor din aria de competenţă, pentru ocuparea posturilor vacante, astfel cum a 

fost succint redactă prin considerentele anterior expuse: 
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Tabelul 8 

Nr. 

Crt. 
CATEGORII DE PERSONAL 

Nr. posturi 

- schema 

aprobată  

Nr. 

posturi 

ocupate 

Nr. 

posturi 

vacante  

1 JUDECĂTORI 164 143 21 

2 ASISTENŢI JUDICIARI 5 5 0 

3 

GREFIERI 

studii 

superioare 
217 214 3 

studii medii 25 24 1 

4 

GREFIERI 

STATISTICIENI 

studii 

superioare 
3 3 0 

studii medii 0 0 0 

5 

GREFIERI 

DOCUMENTARIŞTI 

studii 

superioare 
1 1 0 

studii medii 1 1 0 

6 INFORMATICIENI 15 14 1 

7 GREFIERI ARHIVARI 45 39 6 

8 GREFIERI REGISTRATORI 0 0 0 

9 AGENŢI PROCEDURALI 9 9 0 

10 APROZI 25 23 2 

11 ŞOFERI 18 18 0 

12 CONSILIERI DE PROBAŢIUNE 0 0 0 

13 FUNCŢIONARI PUBLICI 28 26 2 

14 PERSONAL CONTRACTUAL 18 14 4 

 TOTAL 574 534 40 

Situaţia gradului de ocupare a posturilor de judecător şi de grefier (cu studii 

superioare juridice, cu studii medii, grefier-statistician, grefier-documentarist, 

grefier-arhivar), la finele anului 2020, este reflectată în graficele 10 şi 11. Prin 

comparaţie cu anul 2019, menţionăm că situaţia se păstrează în parametri similari 
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- în anul 2019 fiind vacante 20 de posturi de judecător, dintr-o schemă de 163 de 

posturi şi 8 posturi de grefier, dintr-o schemă de 291 de posturi. 

Graficul 10 

 
Graficul 11

 

143 posturi 

(87,1%)

21 posturi 

(12,9%)

GRADUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE JUDECĂTOR 

LA CURTEA DE APEL ŞI INSTANŢELE DIN ARIA DE 

COMPETENŢĂ

NR. POSTURI

JUDECĂTOR OCUPATE

NR. POSTURI

JUDECATOR VACANTE

282 posturi 

(96,57%)

10 posturi 

(3,43%)

GRADUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE GREFIER LA 

CURTEA DE APEL ŞI INSTANŢELE DIN ARIA DE 

COMPETENŢĂ

NR. POSTURI GREFIER

OCUPATE

NR. POSTURI GREFIER

VACANTE
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II.2. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 

2020, pe fiecare categorie de personal 

În anul 2020, la Curtea de Apel Târgu-Mureş, nu au existat sancţiuni 

disciplinare sau penale aplicate judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, 

funcţionarilor publici şi personalului contractual. 

La nivelul instanţelor din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, 

menţionăm că au existat 2 situaţii în care au fost aplicate sancţiuni disciplinare 

personalului auxiliar de specialitate (o sancţiune constând în avertisment şi o 

sancţiune constând în reducerea drepturilor salariale). 

 

Pentru gestionarea situaţiei generate de pandemia cu COVID-19, 

conducerea Curţii de Apel Târgu-Mureş şi conducerile instanţelor au fost obligate 

să adopte decizii şi să dispună măsuri urgente şi precise, pentru a răspunde în cel 

mai scurt termen dispoziţiilor legale aplicabile în perioada stării de urgenţă şi, 

ulterior, în perioada stării de alertă. Organizarea activităţii judiciare şi a activităţii 

administrative în contextul pandemiei cu COVID-19 a determinat exercitarea mai 

frecventă a competenţelor manageriale decât în condiţii normale, fiind o activitate 

solicitantă, cu atât mai mult cu cât deciziile şi măsurile au avut în vedere nu numai 

protejarea sănătăţii judecătorilor şi a personalului instanţelor, ci şi protejarea 

sănătăţii participanţilor la procedurile judiciare.  

Un aspect important l-a constituit necesitatea aducerii la cunoştinţa 

publicului, în mod clar şi la timp, a măsurilor luate de instanţe pentru gestionarea 

situaţiei generate de pandemia cu COVID-19.  

O problemă esenţială a reprezentat-o şi necesitatea suplimentării fondurilor 

instanţelor de către ordonatorul principal de credite (ministrul Justiţiei), pentru 

achiziţionarea ritmică a echipamentelor de protecţie, a produselor dezinfectante şi 

a produselor necesare realizării operaţiunilor frecvente de igienizare a sediilor 

instanţelor.  
 

III.1. La Curtea de Apel Târgu-Mureş, ca urmare a adresei nr. 

19962/28.02.2020 a Ministerului Justiţiei, referitoare la categoriile de măsuri ce 

trebuiau luate la nivelul instanțelor judecătorești în vederea prevenirii şi limitării 
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efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19, încă din data de 4 

martie 2020, comitetul de securitate şi sănătate în muncă a dezbătut şi stabilit 

măsuri care se impuneau şi puteau fi luate pentru protejarea întregului personal al 

Curții de Apel Târgu-Mureș, faţă de expunerea potențială la virusul COVID-19. Pe 

baza procesului verbal al şedinţei a fost emisă Decizia nr. 17/C/6.03.2020, prin care 

s-au stabilit o serie de măsuri privind organizarea activităţii şi accesul în sediul 

instanţei, precum şi măsuri igienico-sanitare, în limita posibilităților concrete de 

care dispunea instanța, pentru protejarea judecătorilor, personalului auxiliar de 

specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici şi personalului contractual, 

faţă de expunerea potențială la virusul COVID-19. 

În perioada 11 martie 2020 – 27 aprilie 2020, au fost adoptate 7 hotărâri ale 

colegiului de conducere, conţinând dispoziţii detaliate şi coerente, pentru a facilita 

o viziune de ansamblu, structurată, cât şi o aplicare unitară, fără a aduce, însă, 

atingere independenţei judecătorului şi ținând seama de principiile ce guvernează 

procesul civil şi penal, respectiv respectând cadrul legal creat de actele normative 

emise în perioada stării de urgenţă.  

Măsurile dispuse şi aplicate în această perioadă, la curtea de apel şi 

instanţele din aria de competenţă, în concordanţă cu hotărârile menţionate – care 

au constituit repere efective pentru dezbaterile şi hotărârile colegiilor de conducere 

ale tribunalelor şi judecătoriilor –, au fost comunicate, prin e-mail, barourilor de 

avocaţi, penitenciarelor, inspectoratului de jandarmi, inspectoratelor de poliţie şi 

au fost aduse, de îndată, la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina de internet 

a instanţei şi prin afişare la sediul instanţei.  

Aceste măsuri au vizat, în esenţă, următoarele aspecte: 

 condiţiile şi limitele restrângerii activităţii de judecată şi a activităţii cu 

publicul la compartimentele auxiliare;  

 înaintarea dosarelor în căile de atac, la curtea de apel şi de la curtea de apel 

la ICCJ, restituirea dosarelor din căile de atac, de la curtea de apel;  

 stabilirea listelor cauzelor de urgenţă deosebită care s-au judecat în perioada 

stării de urgenţă, pe materii, potrivit normelor de competenţă specifice 

fiecărui nivel ierarhic al instanţelor judecătoreşti;  

 identificarea pe secţii şi publicarea săptămânală, pe pagina de internet a 

instanţei, a listei cauzelor care se judecau, cu precizarea orei stabilite de 

completul de judecată;  

 reconfigurarea sălilor de şedinţă pentru păstrarea distanţei sociale;  
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 audierea prin videoconferinţă a persoanelor aflate în custodia penitenciarelor 

şi în custodia altor autorităţi;  

 recomandarea transmiterii documentelor la instanţă prin mijloace electronice 

(fax, e-mail), prin poştă sau curier, recomandarea studierii documentelor din 

dosare prin accesarea aplicaţiei informatice „Info dosar”, pe baza parolei 

alocate în acest sens – pentru evitarea prezenţei în sediul instanţei, în limita 

posibilităţilor;  

 organizarea activităţii de repartizare aleatorie a cauzelor, a activităţii de 

redactare şi de comunicare a hotărârilor judecătoreşti;  

 condiţiile şi limitele accesului în sediul instanţei, la compartimentele 

auxiliare care desfăşoară activităţi cu publicul, în sălile de şedinţă şi pe 

holurile din proximitatea acestora, fluxurile de persoane;  

 igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor din sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş, 

achiziţionarea şi distribuirea echipamentelor de protecţie şi a produselor 

dezinfectante. 

În acelaşi sens, având în vedere Nota de informare nr. 2/21906/5.03.2020 a 

secretarului general al Ministerului Justiţiei şi adresa nr. 1489/RA/4.03.2020 a 

Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne, instanţele au stabilit măsurile ce au făcut parte din Planul specific de 

continuitate, inclusiv a funcţiilor esenţiale ale căror activităţi trebuie să fie 

desfăşurate fără discontinuitate sau cu întreruperi minime, a componenţei grupului 

de continuitate (titulari şi supleanţi) pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor 

esenţiale, funcţiile ale căror atribuţii au putut fi exercitate de la distanţă, de la 

domiciliu, utilizând mijloacele electronice de lucru şi comunicare, procedura 

delegării de autoritate cu privire la atribuţiile specifice fiecăreia dintre funcţiile 

esenţiale. 
 

III.2. În contextul generat de pandemia cu COVID-19, la Curtea de Apel 

Târgu-Mureş şi la instanţele din aria de competenţă a acesteia activitatea judiciară 

şi administrativă s-a desfăşurat în limitele şi condiţiile impuse prin Decretele 

Preşedintelui României nr. 195/2020 şi nr. 240/2020 şi în concordanţă cu Hotărârile 

nr. 191/10.03.2020, nr. 192/12.03.2020, nr. 257/17.03.2020, nr. 417/24.03.2020, 

nr. 734/12.05.2020 ale Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii.  
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  Din perspectiva efectelor măsurilor administrative dispuse în perioada stării 

de urgenţă şi în perioada stării de alertă, menţionăm următoarele aspecte: 

  a) În perioada stării de urgenţă, activitatea de judecată a continuat numai 

pentru cauzele de urgenţă deosebită, potrivit listei stabilite prin HCSM nr. 

417/24.03.2020, pe baza hotărârilor adoptate de colegiile de conducere ale curţilor 

de apel, separat în materie penală şi în celelalte materii (civil, administrativ), 

potrivit competenţei instanţelor, pe nivele ierarhice (judecătorii, tribunale/tribunale 

specializate, curţi de apel).  

  b) Judecarea cauzelor care nu au avut caracter de urgenţă deosebită a fost 

suspendată de drept, pe durata stării de urgenţă, potrivit Decretului Preşedintelui 

României nr. 195/2020, atât pentru cauzele penale, cât şi pentru cauzele non-

penale. Prin hotărâri ale colegiilor de conducere ale instanţelor sau prin decizii ale 

preşedinţilor instanţelor au fost stabilite modalităţi organizatorice de punere în 

aplicare a măsurii suspendării de drept a judecării cauzelor care nu au fost de 

urgenţă deosebită. Această măsură a necesitat operarea în baza de date 

informatizată care gestionează dosarele (ECRIS), precum şi o evidenţă strictă a 

dosarelor cărora li s-a aplicat această măsură. 

  Din perspectiva indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţelor, măsura 

suspendării de drept a cauzelor care nu erau de urgenţă deosebită a dus la creşterea 

duratei de soluţionare, cu consecinţa aglomerării instanţelor de judecată după 

încetarea stării de urgenţă (prin Decretele Preşedintelui României nr. 195/2020 şi 

nr. 240/2020 s-a stabilit un termen scurt, de 10 zile, pentru reluarea din oficiu a 

judecăţii cauzelor, mai exact atât pentru stabilirea termenelor de judecată, cât şi 

pentru citarea părţilor).  

c) Efectele negative directe asupra celerităţii soluţionării cauzelor au fost 

într-o mare măsură atenuate prin judecarea unui număr mai ridicat de cauze în 

şedinţele de judecată şi diminuarea perioadei vacanţei judecătoreşti. În acest sens, 

arătăm că, în şedinţa din 27 aprilie 2020, Colegiul de conducere al Curţii de Apel 

Târgu-Mureş a stabilit continuarea activităţii de judecată în mod obişnuit, în luna 

iulie 2020 (şi nu numai cu privire la tipurile de cauze care, potrivit ROIIJ, se judecă 

pe perioada vacanţei judecătoreşti), o asemenea măsură fiind considerată necesară, 

în condiţiile în care a avut loc restrângerea activităţii instanţei pe perioada stării de 

urgenţă. De asemenea, în funcţie de numărul cauzelor aflate pe rolul completelor, 

precum şi de complexitatea şi urgenţa acestora, colegiul de conducere a dat 

posibilitatea completelor de judecată să acorde termene de judecată în mod obişnuit 
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şi în luna august, la întocmirea planificării şedinţelor de judecată ţinându-se seama 

de perioada de prezenţă a judecătorilor la instanţă în luna respectivă. Menţionăm 

că măsuri similare au fost adoptate şi la nivelul instanţelor din aria de competenţă 

a Curţii de Apel Târgu-Mureş. 

Subliniem faptul că accelerarea soluţionării cauzelor în perioada ulterioară 

încetării stării de urgenţă s-a datorat efortului suplimentar constant şi 

disponibilităţii mărite a judecătorilor şi grefierilor pentru desfăşurarea activităţii de 

judecată în parametrii legali şi regulamentari. 

  Se impune să subliniem un efect pozitiv deosebit de important al acestui 

efort, şi anume că, astfel cum rezultă din Registrul de evidenţă a redactării 

hotărârilor judecătoreşti, precum şi din Adresa nr. 10/2 iunie 2020, emisă de Biroul 

de informare şi relaţii publice al Curţii de Apel Târgu-Mureş, ca răspuns la o 

solicitare de informaţii de interes public, la data de 1 iunie 2020, la această 

instanţă nu mai exista nicio hotărâre judecătorească neredactată în termenul 

legal. 
 

  III.3. După încetarea valabilității decretelor de instituire/prelungire a stării 

de urgență, la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi al instanţelor din aria de 

competenţă a acesteia nu au existat situaţii de restrângere a activităţii de 

judecată, măsurile adoptate în scopul armonizării regulilor de protecție sanitară 

speciale în contextul pandemiei cu măsurile necesare desfășurării în condiţii de 

siguranţă a activității în sediile instanţelor vizând doar modalitatea de desfăşurare 

a şedinţelor de judecată şi activitatea de relaţii cu publicul la nivelul 

compartimentelor auxiliare care desfăşoară astfel de activităţi. 

 În privinţa desfăşurării şedinţelor de judecată planificate ulterior lunii mai 

2020, completele de judecată au stabilit ore distincte pentru judecarea fiecărei 

cauze sau intervale orare distincte pentru judecarea unui grup de cauze, în funcţie 

de numărul şi de particularităţile cauzelor aflate pe rol la termenul de judecată 

respectiv. La stabilirea orelor/intervalelor orare pentru judecarea cauzelor s-a avut 

în vedere timpul necesar aerisirii şi igienizării sălilor de şedinţă pe parcursul 

desfăşurării şedinţelor de judecată, care a fost apreciat de completul de judecată în 

funcţie de condiţiile concrete ale respectivei şedinţe. 

 Stabilirea listei de şedinţă pe intervale orare şi creşterea numărului de 

dosare repartizate pe şedinţe, ca urmare a repunerii pe rol a cauzelor suspendate de 
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drept în perioada stării de urgenţă, au condus, inevitabil, la prelungirea duratei 

şedinţelor de judecată şi supraaglomerarea judecătorilor şi grefierilor. 
 

  III.4. În ceea ce priveşte programul de lucru cu publicul la nivelul 

compartimentelor auxiliare care desfăşoară astfel de activităţi (registratură, 

arhivă, biroul de informare şi relaţii publice), acesta a fost limitat în scopul 

prevenirii răspândirii infecţiei cu COVID-19, dar activitatea acestor compartimente 

a continuat – cererile, actele de sesizare, corespondenţa în legătură cu dosarele 

aflate pe rolul instanţelor putând fi transmise prin mijloacele de comunicare 

prevăzute de lege (poştă, curier, fax, e-mail), iar studierea documentelor din dosare, 

de către părţi, putându-se realiza prin accesarea aplicaţiei informatice „Info dosar”. 

În timpul programului de lucru cu publicul la compartimentele registratură şi 

arhivă, pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură/studiul dosarelor, au 

fost dispuse măsurile necesare în vederea respectării regulilor de distanţare socială 

(limitarea numărului de persoane prezente concomitent şi limitarea timpului de 

staţionare la aceste compartimente, consultarea dosarelor de către părţi şi/sau 

reprezentanţii acestora pe baza unor programări prealabile realizate online sau 

telefonic).  

 Continuarea activităţii curţii de apel şi a instanţelor din aria de competenţă 

prin intermediul mijloacelor electronice, situaţie facilitată de utilizarea aplicaţiei 

informatice privind dosarul electronic, a condus la efecte pozitive, ca, de pildă: 

 creşterea semnificativă a numărului cererilor şi înscrisurilor în legătură 

cu dosarele aflate pe rolul instanţelor transmise la instanţe în format 

electronic; 

 celeritatea judecării cauzelor, simplificând procedurile de citare şi de 

comunicare a actelor de procedură; 

 reducerea considerabilă a costurilor consumabilelor utilizate (hârtie, 

toner) şi a taxelor poştale aferente expedierii.  
   

  III.5. Posibilitatea organizării muncii la domiciliu, atât în perioada stării 

de urgenţă, cât şi în perioada stării de alertă a avut drept consecinţă reducerea 

numărului de persoane prezente fizic la sediul instanţelor şi/sau reducerea 

numărului de ore petrecute fizic în sediul instanţelor, limitând răspândirea infecţiei 

cu virusul SARS-CoV-2. Această modalitate de lucru a fost utilizată de instanţe, 

pentru organizarea muncii la domiciliu fiind emise hotărâri ale colegiului de 

conducere al instanţei şi/sau decizii ale preşedinţilor de instanţe.  
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  Organizarea programului de lucru în regim de muncă la domiciliu a fost 

eficientă, judecătorii şi grefierii având posibilitatea de a accesa programul 

informatic ECRIS şi programul informatic „Info dosar”, pe baza parolelor ce le-au 

fost alocate şi cu respectarea regulilor de securitate.  

  Funcţiile ale căror atribuţii au putut fi exercitate de la distanţă (de la 

domiciliu), utilizând mijloacele electronice de lucru şi comunicare, au fost stabilite 

la nivelul fiecărei instanţe prin Planul specific de continuitate a activităţii.  

  Printre efectele organizării muncii la domiciliu s-a numărat şi accelerarea 

demersurilor privind dotarea instanţelor cu echipamente IT (laptopuri, calculatoare, 

imprimante, sisteme de videoconferinţă, etc.) necesare pentru desfăşurarea în 

condiţii optime a activităţii specifice, adaptată noilor realităţi sociale (facem 

trimitere, cu titlu de exemplu, la accesul judecătorilor şi grefierilor la dosarul 

electronic, pentru studierea dosarelor din şedinţele de judecată, pentru redactarea 

hotărârilor judecătoreşti, pentru redactarea încheierilor de şedinţă şi a actelor de 

procedură, pentru desfăşurarea şedinţelor de judecată în sistem de videoconferinţă, 

pentru organizarea unor activităţi cu caracter administrativ şi de formare 

profesională în sistem de videoconferinţă, etc.). 
 

  III.6. Cu toate că la nivelul instanţelor s-au luat toate măsurile necesare 

prevenirii/limitării, în măsura posibilităţilor, a răspândirii infecţiei cu SARS-CoV-

2 şi asigurării sănătăţii şi securității în muncă a personalului, în semestrul II al 

anului 2020 instanţele s-au confruntat cu incidenţa unor cazuri de infectare cu 

COVID-19 şi/sau a unor cazuri de carantinare a contacţilor direcţi ai cazurilor 

confirmate, în rândul personalului (judecători, personal auxiliar de specialitate, 

personal conex, funcţionari publici şi personal contractual). 

  Cu titlu de exemplu, menţionăm că, începând cu data de 14 octombrie 2020, 

Curtea de Apel Târgu-Mureş a devenit focar COVID-19 întrucât mai multe 

persoane au fost confirmate pozitiv la testările pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar 

alte persoane au fost nominalizate pe listele de contacţi direcţi ai cazurilor 

confirmate. Ca urmare a anchetelor epidemiologice efectuate de Direcţia de 

Sănătate Publică Mureş, a fost luată măsura izolării/carantinării faţă de un număr 

de 25 de persoane (judecători, personal auxiliar de specialitate, personal conex), o 

situaţie excepţională existând mai ales la nivelul Secţiei a II-a civile, de contencios 

administrativ şi fiscal, unde s-a luat măsura izolării faţă de 6 judecători şi 3 grefieri, 
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respectiv măsura carantinării faţă de 7 judecători şi 3 grefieri (faţă de unul dintre 

judecători luându-se de două ori măsura carantinării). 

 Chiar și în aceste condiții dificile, activitatea de judecată la toate secţiile 

Curţii de Apel Târgu-Mureş a continuat, prin eforturi deosebite şi constante ale 

judecătorilor şi grefierilor, şedinţele desfășurându-se conform planificărilor 

aprobate de colegiul de conducere al instanţei, inclusiv prin participarea 

judecătorilor și grefierilor din planificările de permanență, acolo unde situația a 

impus-o ca urmare a izolării/carantinării unora dintre colegi.  

  Cazuri de infectare cu COVID-19 şi/sau cazuri de carantinare a contacţilor 

direcţi ai cazurilor confirmate în rândul personalului au existat şi la nivelul 

instanţelor din aria de competenţă a curţii de apel, însă într-o mai mică măsură, dar 

cu consecinţe negative vizibile, din perspectiva supraaglomerării judecătorilor şi 

grefierilor, în condiţiile lipsei din instanţă a unor colegi. 

 

 

IV.1. Formarea profesională a judecătorilor  

Pregătirea profesională continuă a judecătorilor Curții de Apel Târgu-Mureș 

și judecătorilor de la instanțele din aria de competenţă a acesteia a reprezentat o 

preocupare prioritară, şi în anul 2020, concretizată, în mod constant, prin măsurile 

gândite, propuse, dezbătute atât la nivelul conducerii instanţei - preşedinte, 

vicepreşedinte -, cât şi în colaborare cu preşedinţii de secţii, precum şi cu 

judecătorii acestor instanţe, având în vedere problemele semnalate de aceştia.  

În anul 2020, s-a continuat concepţia de elaborare a programului de pregătire 

profesională, într-un cadru similar celui din 2019, care şi-a dovedit eficienţa, nu 

numai prin amplitudine, ci şi prin varietatea domeniilor de dezbatere, prin 

colaborarea interprofesională, prin dialogul cu incontestabile efecte pozitive care 

au avut loc cu ocazia întâlnirilor profesionale. Astfel, în anul 2020, a fost elaborat 

la Curtea de Apel Târgu-Mureş un amplu program de pregătire profesională la nivel 

descentralizat, cu acţiuni variate, specifice fiecărui domeniu de interes, cu invitarea 

unor formatori de elită, program care ar fi trebuit să se desfăşoare pe întreaga durată 

a anului, participanţii fiind atât judecători de la toate instanţele din aria de 

competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, ci şi colaboratori ai instanţelor – avocaţi, 

procurori, executori judecătoreşti, etc.    
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Însă, dat fiind contextul specific anului 2020 – dominat de răspândirea 

infecţiei cu SARS-Cov-2, de necesitatea luării şi respectării măsurilor de prevenire 

a răspândirii infecţiei virale, inclusiv distanţarea socială, activitatea de formare 

profesională, în jaloanele deja utilizate la curtea de apel, a fost aproape suprimată, 

începând cu luna martie a anului 2020, pe toată perioada stării de urgenţă şi, 

ulterior, a stării de alertă, instituite pe întreg teritoriul României prin Decretul nr. 

195/2020 al Preşedintelui României şi prin Legea nr. 55/2020. Activitatea, astfel 

cum a fost concepută, a fost reluată timid, în a doua parte a anului, mai precis 

începând cu luna octombrie 2020. 

Ţinând cont de restricţiile impuse prin cele două acte normative şi prin 

hotărârile de guvern adoptate pentru prelungirea succesivă a stării de alertă pe 

teritoriul României, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de formare 

profesională la nivel descentralizat nu s-a putut realiza, consecinţa fiind că 

majoritatea activităţilor programate au fost amânate pentru anul 2021. 

 În acest context, trebuie menţionat faptul că nu numai Curtea de Apel Târgu-

Mureş s-a aflat în situaţia în care nu a putut organiza şi desfăşura, după luna 

februarie 2020, nicio activitate din programul de formare continuă descentralizată 

iniţial, ci şi Institutul Naţional al Magistraturii a suspendat total activităţile de 

formare profesională continuă planificate, modalitatea agreată de comunicare a 

chestiunilor de practică neunitară între preşedinţii de secţii de la curţile de apel fiind 

cea a schimbului de opinii, în scris, activitate care s-a desfăşurat, cu precădere din 

luna octombrie 2020.  

Cu toate acestea, încercări timide de reluare a acţiunilor de pregătire 

profesională continuă la nivel centralizat, organizate de Institutul Naţional al 

Magistraturii, au existat începând cu luna iulie 2020, când au fost anunţate şi 

derulate webinare – o formă de pregătire/comunicare nouă pentru judecători care a 

presupus nu doar ca participanţii să dispună de mijloace tehnice adecvate, ci şi să 

aibă disponibilitatea de a se implica în acest tip nou de acţiuni online.  

Aşadar, pe lângă restricţiile de ordin legal, deloc de neglijat, a existat şi o 

oarecare reticenţă a judecătorilor de participa în această manieră la formele de 

pregătire profesională, mai ales în condiţiile în care mare parte din instanţe nu 

dispuneau de dotările necesare, acestea fiind asigurate abia începând cu trimestrul 

al treilea al anului 2020.  

În aceeaşi ordine de idei, nici întâlnirile lunare şi trimestriale de învăţământ 

profesional nu au avut loc în perioada martie – noiembrie 2020, considerentele care 
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au determinat suspendarea acestora fiind aceleaşi şi, în plus, restrângerea activităţii 

de judecată în perioada stării de urgenţă a redus considerabil posibilitatea de a 

identifica probleme de practică neunitară în perioada de referinţă. Odată cu reluarea 

activităţii de judecată, în luna iunie 2020, în mod evident, s-au identificat şi 

chestiuni de practică neunitară, puse în discuţie mai ales prin intermediul 

schimbului de opinii, în scris.  

Aşadar, a continuat să fie realizat schimbul de opinii între judecători, în mod 

direct sau prin intermediul preşedinţilor de secţii, ţinând seama de necesitatea 

dezbaterii, de urgenţă, a unor chestiuni de principiu, de drept material sau 

substanţial, determinate în special de modificările legislative, respectiv de 

pronunţarea unor decizii ale Curţii Constituţionale şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie (RIL şi HP). De asemenea, la nivelul fiecărei secţii a curţii de apel, începând 

cu luna septembrie 2020, s-au reluat întâlnirile judecătorilor, în vederea dezbaterii 

unor probleme de drept cu impact direct asupra activităţii de judecată şi care, 

ulterior, au fost aduse la cunoştinţa instanţelor din aria de competenţă, alături de 

jurisprudenţa unitară a curţii, pentru a se crea premise ţinând de evitarea desfiinţării 

hotărârilor în căile de atac şi de practicile neunitare. 

În mod concret, ţinând seama de contextul epidemiologic generat de 

pandemia cu COVID-19, Curtea de Apel Târgu-Mureş a organizat trei acţiuni de 

formare profesională continuă pentru judecători, după cum urmează: 

În prima parte a anului, la data de 29 ianuarie 2020, a avut loc seminarul 

„Problemele generale şi specifice de management şi organizare judiciară”, cu 

participarea judecătorilor cu funcţii de conducere de la Curtea de Apel Târgu-

Mureş şi de la instanţele din aria de competenţă, ocazie cu care au fost discutate şi 

lămurite chestiuni manageriale, în vederea uniformizării practicilor de acest fel, la 

nivelul instanţelor amintite. 

Tot în aceeaşi perioadă, anterior instituirii stării de urgenţă, mai precis în 

perioada 28 – 29 februarie 2020, Curtea de Apel Târgu-Mureş a organizat, cu 

participarea tuturor judecătorilor de la instanţele din aria de competenţă şi a unor 

formatori de la Institutul Naţional al Magistraturii, seminarele cu tema „Drept 

procesual penal” şi „Dreptul insolvenţei”. 

După acest moment şi până în luna octombrie 2020, acţiunile de formare 

profesională continuă, cu participarea efectivă a judecătorilor, au fost în totalitate 

suspendate. Abia în perioada 19 – 20 octombrie 2020, a putut fi organizat la Curtea 

de Apel Târgu-Mureş, cu sprijinul Institutului Naţional al Magistraturii, seminarul 
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cu tema „Dreptul civil”, „Drept procesual civil”, numărul de participanţi fiind 

redus, determinat de necesitatea respectării normelor speciale privind distanţarea 

socială şi a măsurilor de limitare a răspândirii infecţiei cu COVID-19.  

În luna decembrie 2020, a avut loc, cumulat, a doua şi a treia întâlnire 

trimestrială a judecătorilor de la instanţele din aria de competenţă a Curţii de Apel 

Târgu-Mureş, formă de învăţământ profesional organizată pe secţiuni, prin sistemul 

de videoconferinţă, în condiţiile excepţionale determinate de prelungirea stării de 

alertă şi de necesitatea respectării normelor speciale privind distanţarea socială, în 

contextul măsurilor de limitare a răspândirii infecţiei cu COVID-19, toate 

instanţele fiind dotate, între timp, cu aparatura specifică realizării unor astfel de 

întâlniri virtuale. Chiar dacă începutul a fost timid, după prima sesiune online, 

judecătorii au observat şi confirmat utilitatea şi rapiditatea acestui mijloc de 

comunicare adaptat realităţilor sociale, astfel că, la sesiunile ce au urmat, 

chestiunile organizatorice şi tehnice au fost depăşite.  
 

O realizare notabilă a constituit-o, în anul 2020, finalizarea elaborării 

numărului 4/2019 al Revistei Române de Jurisprudenţă, editată de Universul 

Juridic, cu atât mai mult cu cât Curtea de Apel Târgu-Mureş a urmat, în acest 

demers profesional important, după cele mai mari curți de apel din țară, și anume 

Curtea de Apel București, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Craiova, instanţe 

care au elaborat primele trei numere ale Revistei Române de Jurisprudenţă din anul 

2019. Volumul însumând 424 de pagini, al cărui coordonator a fost preşedintele 

Curţii de Apel Târgu-Mureş, cuprinde speţe comentate şi jurisprudenţa celor trei 

secţii ale instanţei, precum şi articole scrise de unii dintre judecători. Menţionăm 

că 17 judecători ai curţii de apel şi-au adus contribuţia la elaborarea revistei, prin 

selectarea jurisprudenţei relevante, prezentarea sintezei speţei, redactarea 

comentariului speţei, iar unii dintre aceşti judecători au fost şi autorii unor articole 

publicate în secţiunea „Dezbateri”. 

 

IV.2. Formarea profesională a personalului auxiliar  

  La nivelul fiecărei secții a Curții de Apel Târgu-Mureș s-a acordat o atenție 

sporită consolidării pregătirii profesionale a personalului auxiliar de specialitate, 

prin implicarea judecătorilor desemnați să îndrume pregătirea profesională, precum 

şi a preşedinţilor de secţii. 
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  În scopul concretizării acestui obiectiv, s-au făcut demersuri pentru 

identificarea problemelor teoretice şi practice care necesitau lămuriri, discutarea şi 

clarificarea acestora în cadrul întâlnirilor de învăţământ profesional, prin 

colaborarea directă a grefierilor-şefi şi a preşedinţilor secţiilor, precum și prin 

încurajarea grefierilor să participe la cursuri sau seminarii organizate de Școala 

Națională de Grefieri și să disemineze materialele și informațiile dobândite. 

 Având în vedere, cu precădere, succesiunea şi ritmul modificărilor 

legislative, cu impact asupra atribuţiilor personalului auxiliar de specialitate, 

temele dezbătute au vizat atât aspecte teoretice, cât şi practice din  materiile drept 

procesual penal, drept procesual civil, cooperare judiciară internaţională în materie 

civilă şi comercială, organizare judiciară, etică şi deontologie.   

 În completarea formării continue, la nivelul Curţii s-au organizat întâlniri de 

pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, sub îndrumarea 

judecătorilor desemnaţi, axate şi pe aplicarea şi interpretarea normelor de 

procedură în materie civilă şi penală. De asemenea, personalului auxiliar de 

specialitate i-au fost aduse la cunoştinţă soluţiile adoptate în urma întâlnirilor 

trimestriale ale judecătorilor din aria de competenţă Curţii de Apel Târgu-Mureş, 

care interesează activitatea specifică acestei categorii de personal, precum şi 

aspectele ce au vizat modalitatea de rezolvare a unor probleme practice ivite în 

activitatea  de judecată.  

 Nu în ultimul rând, au fost organizate întâlniri informale la nivelul secţiilor, 

ori de câte ori s-a impus acest lucru, prin raportare la modalitatea de aplicare a unor 

dispoziţii din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1375/2015, precum şi precum şi prin raportare la intrarea în vigoare/modificarea 

unor acte normative, cu impact asupra procedurilor derulate la instanţă, punându-

se accent pe reglementările care au ridicat probleme de interpretare şi aplicare, care 

aveau potenţialul de a duce la o practică neunitară sau au determinat o astfel de 

practică. 

  Este important să menţionăm faptul că, în contextul restricţiilor privind 

desfăşurarea activităţilor de pregătire profesională în altă modalitate decât online, 

grefierii de la curtea de apel şi instanţele din aria de competenţă au manifestat 

deschidere faţă de întâlnirile profesionale prin intermediul mijloacelor electronice. 

Remarcăm faptul că un număr considerabil de grefieri au participat la webinarele 

organizate de Şcoala Naţională de Grefieri, apreciind modalitatea de organizare şi 
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desfăşurare, considerând că aceste activităţi profesionale au fost deosebit de utile, 

mai cu seamă în contextul restrictiv al pandemiei cu COVID-19. 

  

 

   

 V.1. Sediile instanţelor. Demersuri şi rezultate. 

 Clădirea ce constituie sediul administrativ al Curţii de Apel Târgu-

Mureş, situată în municipiul Târgu-Mureş, str. Justiţiei, nr.1, a fost construită între 

anii 1895-1897, în stil neoclasic, cu destinația de „clădire de stat administrativă 

destinată activităţii de justiţie”. În prezent, clădirea este cuprinsă în Lista 

monumentelor istorice din județul Mureș. Imobilul este înscris în domeniul public 

al statului, aflându-se în administrarea Curţii de Apel Târgu-Mureş.  

  Ca urmare a demersurilor repetate şi constante, derulate pe parcursul mai 

multor ani, de către conducerea instanţei, determinate de starea de degradare în care 

se afla imobilul, în anul 2018, s-a încheiat Contractul de achiziție publică nr. 19 

din 18 ianuarie 2018, între achizitorul „CNI” SA și antreprenorul SC 

CONTRANSCOM CONSTRUCȚII BENTA SRL & SC IASICON SA & SC 

POLARH DESIGN SRL & SC PROIECT SRL, privind realizarea obiectivului de 

investiţii „Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş”. 

  În anii 2017 - 2018, a fost derulată şi finalizată procedura de închiriere a unui 

spaţiu cu destinaţia de sediu temporar, iar, în urma încheierii Contractului de 

închiriere nr. 11/DE/16 mai 2018, între Curtea de Apel Târgu-Mureş şi Societatea 

RUXMAR TRADE SRL, instanţa funcţionează în sediul provizoriu situat în Târgu-

Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69.  
 

 Alături de Curtea de Apel Târgu Mureș (etajul I), în imobilul situat în Târgu-

Mureş, str. Justiţiei, nr. 1 şi-au desfăşurat activitatea şi Tribunalul Specializat 

Mureș (parter), Judecătoria Târgu-Mureș (etajul II), Secția de contencios 

administrativ și Departamentul economico-financiar și administrativ din cadrul 

Tribunalului Mureș (parter).  

 Având în vedere încheierea Contractului de achiziție publică nr. 19 

din 18 ianuarie 2018, între achizitorul „CNI” SA și antreprenorul SC 

CONTRANSCOM CONSTRUCȚII BENTA SRL & SC IASICON SA & SC 

POLARH DESIGN SRL & SC PROIECT SRL, privind realizarea obiectivului de 

investiţii „Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş”, 
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în anul 2018, a fost derulată şi finalizată procedura de închiriere a unui spaţiu cu 

destinaţia de sediu temporar pentru Tribunalul Specializat Mureş, iar, în urma 

încheierii contractului de închiriere, instanţa funcţionează în sediul provizoriu 

situat în Târgu-Mureş, str. Bolyai, nr. 2, începând cu data de 3 decembrie 2018.  

  Referitor la asigurarea pazei sediului, a bunurilor şi valorilor aparţinând 

Tribunalului Specializat Mureş, supravegherea accesului şi menţinerea ordinii 

interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în sediul închiriat, în condiţiile 

art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, este de menţionat că, 

în pofida demersurilor concrete şi repetate intreprinse de conducerile Curţii de Apel 

Târgu-Mureş, Tribunalului Mureş şi Tribunalului Specializat Mureş încă din luna 

ianuarie 2018, pentru Tribunalul Specializat Mureş nu s-a dispus constituirea unui  

dispozitiv de pază distinct, nominalizat. 

  Cu toate că s-a adus atât la cunoştinţa Ministerului Justiţiei, cât şi la 

cunoştinţa Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, în mod argumentat şi 

repetat, situaţia Tribunalului Specializat Mureş, din perspectiva neasigurării pazei 

de către jandarmi, în condiţiile prevăzute de art. 121 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară, solicitându-se completarea HG nr. 1486/2005, prin raportare 

la numărul obiectivelor (instanţelor) cuprinse în acest act normativ, pentru care se 

încheie protocolul de pază între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei, 

Tribunalul Specializat Mureş nu a fost nominalizat în lisa instanţelor pentru care se 

asigură paza, în mod gratuit, de către jandarmerie.  

  Este necesar să subliniem, în acest context, că demersurile noastre 

îndreptăţite au fost ignorate, cu toate că HG nr. 1486/2005 a fost modificată prin 

HG nr. 102/2018 (în luna decembrie 2018) şi prin HG nr. 442/2019 (în luna iunie 

2019), completându-se lista obiectivelor inclusiv cu instanţe sau secţii ale 

instanţelor, ajungându-se, astfel, la 513 obiective de pază, fără însă ca Tribunalul 

Specializat Mureş să figureze printre acestea. Această împrejurare inexplicabilă, 

prin raportare la dispoziţiile legale, conform cărora paza instanţelor, supravegherea 

accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii 

în sediile instanţelor se asigură, în mod gratuit, de către Jandarmeria Română, prin 

structurile sale specializate, a fost menţionată de conducerea curţii de apel în cadrul 

şedinţei de evaluare a activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Colonel 

Sabin Motora” Mureş pe anul 2019, care a avut loc la 8 ianuarie 2020, preşedintele 

curţii de apel reiterând în mod ferm solicitarea de asigurare a pazei Tribunalului 

Specializat Mureş, cu respectarea dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 304/2004 
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privind organizarea judiciară. De asemenea, situaţia inadmisibilă în care se află 

Tribunalul Specializat Mureş, din perspectiva neasigurării pazei sediului, a 

bunurilor şi valorilor aparţinând acestei instanţe, supravegherea accesului şi 

menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii, a fost 

relevată, cu argumente, în cadrul conferinţei de presă organizate de Curtea de Apel 

Târgu-Mureş cu ocazia prezentării Raportului de activitate pe anul 2019. 

  Cu toate acestea, situaţia Tribunalului Specializat Mureş a rămas 

neschimbată, deşi prin HG nr. 467/11.06.2020, a fost modificată Anexa nr. 1 

(punctul I litera D, poziţia 4) la HG nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi 

protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, în sensul 

completării listei obiectivelor cu sedii ale instanţelor, ajungându-se, astfel, la 516 

obiective de pază, însă Tribunalul Specializat Mureş nu a fost inclus printre acestea. 
  

 Având în vedere încheierea Contractului de achiziţie publică, între 

achizitorul CNI SA şi antreprenorul EURAS SRL & ARH. SERVICE GUTTMANN 

& COMP SRL & ARH SERVICE SRL, privind realizarea obiectivului de investiţii 

„Lucrări de intervenţii şi extindere la sediul Tribunalului Mureş”, în anii 2017 - 2019, 

au fost derulate şi finalizate procedurile de închiriere a unor spaţii cu destinaţia de 

sediu temporar pentru Tribunalul Mureş şi Judecătoria Târgu-Mureş. Ca urmare, în 

anul 2020, au fost organizate şi desfăşurate, de către conducerea Curţii de Apel 

Târgu-Mureş, în colaborare cu conducerile Tribunalului Mureş, Judecătoriei 

Târgu-Mureş şi departamentelor economico-financiare şi administrative, care s-au 

implicat în mod efectiv şi constant, operaţiuni de mutare a sediului Tribunalului 

Mureş – Secţia civilă şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal, precum şi a 

sediului Judecătoriei Târgu-Mureş – Secţia civilă, în imobilul situat în 

municipiul Târgu-Mureş, B-dul 1 Decembrie 2918, nr. 250-254), cât şi operaţiuni 

de mutare a sediului Tribunalului Mureş – Secţia penală, precum şi a sediului 

Judecătoriei Târgu-Mureş – Secţia penală în imobilul situat în municipiul 

Târgu-Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 143). La data de 31 decembrie 2019, atât 

Tribunalul Mureş, cât şi Judecătoria Târgu-Mureş funcţionau în imobilele mai 

înainte precizate. 
   

  Referitor la lucrările de reparații și extindere la sediile Curții de Apel Târgu-

Mureș, Tribunalului Mureș, Tribunalului Specializat Mureș și Judecătoriei Târgu-

Mureș, au avut loc întâlniri cu conducerile instanțelor implicate, cu managerii 

economici și inginerii de la curtea de apel și tribunal, respectiv cu executanții 
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lucrărilor, pentru punctarea unor aspecte esențiale ținând în mod strict de activitatea 

instanței, prin raportare la exigențele pe care imobilele cu destinația de sediu 

trebuie să le respecte, din perspectivă tehnică și de funcționalitate.  

  De asemenea, s-a ţinut legătura cu contractantul Compania Naţională de 

Investiţii SA (CNI SA), în contextul situaţiilor stringente determinate de aspecte 

fără a căror clarificare şi/sau fundamentare s-ar fi ajuns la executarea unor lucrări 

ce, în final, să nu permită utilizarea clădirilor la capacitatea şi în condiţiile concrete 

cerute de dispoziţiile legale şi regulamentare, având în vedere specificul organizării 

actuale a acestor instanţe (inclusiv multitudinea aplicaţiilor informatice, 

desfăşurarea şedinţelor de judecată în sistem de videoconferinţă, operaţionalitatea 

bazei tehnice şi a suportului informatic, asigurarea funcţionării echipamentelor cu 

rol în protecţia clădirii în caz de incendiu - pompe, lifturi evacuare, sistem de 

desfumare -, cât şi funcţionarea consumatorilor vitali - calculatoare, servere şi 

climatizare servere -, dimensionarea corectă a instalaţiei de supraveghere video 

pentru a răspunde exigenţelor HG nr. 301/2012, funcţionarea normală a instalaţiei 

de voce-date, cu transfer rapid de informaţii, instalaţii de supraveghere video, 

antiefracţie şi control acces, obligatorii prin raportare la dispoziţiile HG nr. 

301/2012, etc.). În acest sens, au avut loc şi întâlniri între conducerile Curţii de 

Apel Târgu-Mureş şi Tribunalului Mureş, managerii economici, reprezentanţii CNI 

SA, ai executanţilor şi proiectanţilor, la sediul CNI SA sau prin videoconferinţă, 

fiind redactată şi o notă conceptuală nr. 1109/20.03.2020, aprobată de ordonatorul 

principal de credite. 

  În acest context, menţionăm că atât conducerea curţii de apel, cât şi 

conducerea tribunalului au subliniat faptul că, deşi contractele de execuţie au fost 

încheiate între CNI SA şi antreprenori, punctele de vedere justificate şi argumentate 

ale Curţii de Apel Târgu-Mureş şi Tribunalului Mureş nu pot fi ignorate, pe de o 

parte, prin raportare la calitatea instanţelor de beneficiar final al lucrărilor, iar, pe 

de altă parte, prin raportare la faptul că îndeplinirea atribuţiilor legale şi 

regulamentare ale conducerilor instanţelor, vizând organizarea eficientă a 

activităţii, organizarea şi buna funcţionare a instanţei, organizarea şi coordonarea 

controlului administrării instanţei, operaţionalitatea bazei tehnice şi a suportului 

informatic, respectarea prevederilor legale privind protecţia muncii comportă 

elemente concrete şi specifice care nu pot fi cunoscute decât din interiorul 

instanţelor.   
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 Clădirea ce constituie sediul administrativ al Judecătoriei Luduş (str. 

Republicii, nr. 59) se află într-o avansată stare de degradare, constatată în repetate 

rânduri şi semnalată ca atare Ministerului Justiţiei, situaţie rămasă, însă, fără efecte 

până în anul 2020, neputând fi demarate procedurile necesare edificării unui nou 

imobil cu destinaţie de sediu, pe terenul atribuit în acest scop de Primăria oraşului 

Luduş, ca urmare a demersurilor susţinute, punctuale făcute de conducerea Curţii 

de Apel Târgu-Mureş şi a DEFA.  

  Expertiza tehnică a clădirii, în care s-a constatat că imobilul nu asigură 

condițiile corespunzătoare unei judecătorii, a fost executată și avizată, de către 

Ministerul Justiţiei, încă din anul 2011. Ca urmare a solicitărilor insistente şi 

concret motivate, făcute în fiecare an de curtea de apel şi tribunal, precum şi ca 

urmare a prezentării situaţiei dramatice a sediului Judecătoriei Luduş cu ocazia 

conferinţei de presă organizate la sfârșitul lunii ianuarie 2020, după prezentarea 

Raportului de activitate al Curţii de Apel Târgu-Mureş şi al instanţelor din aria de 

competenţă, pe anul 2019, în luna mai 2020 s-a aprobat, în Consiliul tehnico-

economic al Ministerului Justiţiei, întocmirea studiului de fezabilitate pentru 

construirea sediului Judecătoriei Luduș. 

În urma alocării de către ordonatorul principal de credite, Ministerul Justiției, 

a fondurilor bugetare, la finele anului 2020, a fost întocmit şi avizat studiul de 

fezabilitate pentru edificarea unui nou imobil cu destinaţia de sediu pentru 

Judecătoria Luduș (Avizul nr. 19/29.12.2020), urmând a se întocmi proiectul tehnic 

şi documentaţia de atribuire a lucrărilor de execuţie. 

În acest context, a fost derulată şi finalizată, de către Tribunalul Mureş, 

procedura de închiriere a unui spaţiu cu destinaţia de sediu temporar pentru 

Judecătoria Luduş şi, începând cu data de 14 decembrie 2020, instanţa își 

desfășoară activitatea într-un imobil închiriat, situat în Luduș, B-dul 1 Decembrie 

1918, nr. 23. Prin urmare, după demersuri insistente, punctual justificate, 

Judecătoria Luduş beneficiază de condiţii care pot asigura atât solemnitatea ce 

trebuie să caracterizeze activitatea unei instanţe, cât şi condiţiile de securitate şi 

sănătate în muncă, acestea având efecte pozitive evidente şi asupra asigurării 

integrităţii fizice a participanţilor la procedurile judiciare, din perspectiva 

condiţiilor oferite de clădirea ce constituie sediul provizoriu al instanţei. 
 

 Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Târnăveni, 

situată în municipiul Târnăveni, str. Republicii, nr. 44, se află, de asemenea, într-o 
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evidentă stare de degradare, constatată în repetate rânduri şi semnalată ca atare 

Ministerului Justiţiei, rămasă, însă, fără ecou în privinţa demarării procedurilor 

necesare reparaţiei capitale a clădirii. 

 În aceste condiţii, singura posibilitate lăsată la dispoziţia conducerii curţii 

de apel şi a tribunalului a fost executarea unor reparaţii parţiale, în limita bugetului 

aprobat de ordonatorul principal. Însă aceste reparaţii, deşi au fost realizate în 

fiecare an, nu au constituit decât soluţii de moment, faţă de starea de degradare în 

care se află imobilul. În anul 2019 au fost luate măsuri concrete, în limita alocaţiilor 

bugetare, fiind executate lucrări de  reparații la faţada imobilului, având în vedere 

că din cornișa decorativă amplasată între parter și etaj s-au desprins bucăți de 

cărămidă și tencuială, existând riscul procedurii unor accidente.  

Prin Nota de fundamentare nr. 1110/DEFA/19 iulie 2019, Tribunalul Mureş 

a inclus în propunerile de buget pentru anul 2020 fonduri bugetare destinate 

executării unor lucrări de intervenţie la instalaţiile de alimentare cu apă și de 

canalizare la Judecătoria Târnăveni, prezentând explicaţiile şi argumentele 

necesare. Acestora nu li s-a dat, însă, eficienţă, în pofida motivelor evidente care le 

justificau, nefiind alocate fonduri cu această destinaţie, de către ordonatorul 

principal de credite. Propunerile de alocări bugetare au fost menţinute şi în 

proiectul de buget pentru anul 2021. 

În imobilul ce constituie sediul Judecătoriei Târnăveni funcţionează şi 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni. Prin raportare la numărul 

judecătorilor şi al personalului auxiliar de specialitate/conex care îşi desfăşoară 

activitatea la instanţă, la spaţiul insuficient destinat birourilor (judecătorilor – doar 

8 mp, pentru patru judecători –, grefierilor, compartimentelor auxiliare), la 

necesitatea amenajării a încă unei săli de şedinţă, la necesitatea amenajării unui 

spaţiu corespunzător pentru arhivarea dosarelor, se vor continua demersurile 

îndreptăţite, la nivelul Parchetelor de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş şi 

Tribunalul Mureş, în scopul eliberării spaţiilor ocupate de Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Târnăveni în sediul instanţei, pentru a da posibilitatea Judecătoriei 

Târnăveni să îşi organizeze activitatea în condiţii regulamentare. 
 

 Imobilul Judecătoriei Reghin (str. Petru Maior, nr. 45) a fost 

retrocedat foștilor proprietari, fiind utilizat, în prezent, pe baza Contractului de 

locațiune nr. 2232/29 iulie 2015. Având în vedere această situaţie, au fost făcute o 

serie de demersuri, în primul rând, pentru atribuirea în folosinţă gratuită a unui 
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imobil cu destinaţia de sediu. A fost identificat, de către Primăria municipiului 

Reghin, un singur imobil, dar, pe de o parte, acesta ar necesita lucrări multiple de 

renovare şi reamenajare în scopul utilizării ca sediu de instanţă, iar, pe de altă parte, 

este necesară obţinerea avizului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru 

schimbarea destinaţiei (din şcoală) pe o perioadă nelimitată de timp. Prin raportare 

la această realitate, s-a solicitat alocarea fondurilor bugetare necesare achiziţionării 

unui imobil cu destinaţie de sediu al Judecătoriei Reghin, dar ordonatorul principal 

de credite nu i-a dat curs.  

Prin Nota de fundamentare nr. 1110 /DEFA/19 iulie 2019, Tribunalul Mureş 

a inclus în propunerile de buget pentru anul 2020 fonduri bugetare pentru  

achiziţionarea unui nou imobil cu destinaţia de sediu pentru Judecătoria Reghin, 

solicitare susținută de conducerea Curții de Apel Târgu Mureș, având în vedere 

situația juridică a imobilului în care își desfășoară în prezent activitatea instanţa, 

precum și starea concretă a acestui imobil. Nu au fost alocate fonduri cu această 

destinaţie, propunerile fiind menţinute şi în proiectul de buget pentru anul 2021. 

La data de 21 iulie 2020, s-a încheiat Actul adițional nr. 1 la Contractul de 

locațiune nr. 2232/29 iulie 2015, prin care s-a prelungit perioada de închiriere a 

actualului imobil în care funcţionează Judecătoria Reghin, pe o durată de 5 ani, 

respectiv 60 de luni, începând cu data de 4 august 2020. 
 

 Tribunalul Harghita are sediul în imobilul situat în municipiul 

Miercurea Ciuc, str. Szász Endre, nr. 6, aflat în proprietatea statului şi în 

administrarea Ministerului Justiţiei care derulează o procedură pentru transmiterea 

dreptului de administrare în favoarea instanţei. 

 În urma reparaţiilor capitale şi amenajărilor derulate în perioada 1994-2000, 

locaţia a fost amenajată pentru a asigura o funcţionalitate normală a instanţelor 

raportat la volumul de activitate din aceea perioadă. Însă, perioada lungă de timp 

ce a trecut de la data finalizării acestor lucrări a dus la degradarea stării imobilului, 

în condiţiile de funcţionalitate şi utilizare permanentă, aşa încât sunt necesare 

lucrări de reparaţii capitale pentru a corespunde destinaţiei de sediu de tribunal. 

  Menţionăm că, deşi conducerea tribunalului şi conducerea curţii de apel s-au 

implicat în formularea şi transmiterea către ordonatorul principal de credite a 

informaţiilor cu privire la starea clădirii, în anul 2020 a fost posibilă numai 

executarea unor lucrări de reparaţii curente, în limita fondurilor alocate de 

Ministerul Justiției cu această destinaţie – lucrări de igienizare a spaţiilor, lucrări 
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de zugrăvire a unor birouri, lucrări de amenajare a toaletei publice şi a unei toalete 

distincte destinate persoanelor cu dizabilităţi, amenajarea unei camere pentru 

audierea minorilor. 
  

 Clădirea Judecătoriei Topliţa, situată în municipiul Topliţa, str. 

Nicolae Bălcescu, nr. 48, a fost edificată în anul 1961, iar între anii 2002-2004 a 

fost supusă unor lucrări de reparații capitale. Întrucât oraşul Topliţa este poziţionat 

într-o zonă foarte friguroasă (încălzirea trebuind asigurată timp de 8 luni pe an), 

sunt necesare lucrări de reabilitare termică, incluzând şi o centrală termică, starea 

actuală a instalaţiei de încălzire necorespunzând destinaţiei acesteia având în 

vedere gradul de uzură şi temperaturile scăzute cu care se confruntă această 

localitate o mare parte din an. De asemenea, prin raportare la faptul că din anul 

2005 la sediul Judecătoriei Topliţa nu s-au efectuat lucrări de întreţinere a clădirii, 

este necesară alocarea fondurilor pentru executarea lucrărilor de zugrăvire şi 

igienizare, precum şi izolare termică a imobilului,  

  Tribunalul Harghita a inclus în proiectele de buget pentru anii 2020 şi 2021 

fondurile necesare pentru efectuarea auditului energetic şi pentru întocmirea 

proiectului tehnic în cadrul obiectivului de investiţii „Reabilitare termică clădire -

Judecătoria Topliţa”. De asemenea, în propunerile pentru bugetul anului 2021, 

Tribunalul Harghita a solicitat alocarea fondurilor pentru proiectarea şi execuţia 

lucrării „Racord gaz - Judecătoria Topliţa”. 

  În urma corespondenței iniţiate de Tribunalul Harghita cu Primăria 

municipiului Toplița în legătură cu racordarea Judecătoriei Toplița la rețeaua de 

gaze naturale, la data de 25 iunie 2020, instanţa a fost înştiinţată că Municipiul 

Toplița a semnat contractul de concesiune a serviciului de utilitate publică de 

distribuție a gazelor naturale şi, prin urmare, se preconizează racordarea 

Judecătoriei Toplița la reţeaua de gaze naturale la mijlocul anului 2021. 
 

 La clădirile Judecătoriei Odorheiu Secuiesc şi Judecătoriei 

Gheorgheni au fost efectuate, în anul 2020, unele lucrări de reparații curente, în 

limita fondurilor alocate de către Ministerul Justiției, starea acestor imobile 

permiţând în prezent desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instanţelor. 
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 V.2. Dotări cu echipamente IT. Dezvoltarea aplicaţiilor informatice „Info 

dosar” şi „Fişă dosar”. 

 În contextul evoluţiei tehnologiei şi al creşterii numărului programelor 

informatice utilizate la Curtea de Apel Târgu-Mureş şi la instanţele din aria de 

competenţă, dotarea tehnică reprezintă un factor potenţator al bunei administrări a 

justiției, ca serviciu public. De aceea, asigurarea infrastructurii, din perspectiva 

echipamentelor IT, care să poată susţine un act de justiţie de calitate, a constituit şi 

constituie o prioritate.   

   În anul 2020, pentru gestionarea activităţii instanţelor în condiţii de 

siguranţă, pe fondul pandemiei COVID-19, o problemă esenţială a constituit-o 

necesitatea suplimentării dotării Curţii de Apel Târgu-Mureş şi a instanţelor din 

aria de competenţă a acesteia cu echipamente IT, în special cu sisteme de 

videoconferinţă, necesare desfășurării activității judiciare. 

   Demersurile concrete făcute în acest sens la nivelul conducerilor instanţelor 

au avut în vedere şi reglementarea posibilităţii organizării programului de lucru în 

regim de muncă la domiciliu, funcţiile ale căror atribuţii au putut fi exercitate de la 

distanţă fiind stabilite la nivelul fiecărei instanţe prin Planul specific de continuitate 

a activităţii, întocmit la solicitarea Ministerului Justiţiei şi a Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.  

  De subliniat că unul din efectele directe pozitive ale organizării activităţii în 

regim de muncă la domiciliu a constat în accelerarea acţiunilor intreprinse la nivelul 

ordonatorului principal de credite, Ministerul Justiţiei, pentru alocarea resurselor 

bugetare necesare dotării instanţelor cu echipamente IT.  

  În contextul anterior menţionat, în anul 2020, la nivelul Curţii de Apel Târgu-

Mureş şi al instanţelor din aria de competenţă a acesteia au fost achiziţionate 

următoarele echipamente IT: 

 Curtea de Apel Târgu Mureș: 2 sisteme integrate de videoconferință; 36 

laptopuri; 3 scanere A3; 1 imprimantă PLOTER A0; 1 multifuncțională A3; 

 Tribunalul Mureș: 13 sisteme integrate de videoconferință (din care 3 pentru 

Tribunalul Specializat Mureș); 54 laptopuri (din care 6 pentru Tribunalul 

Specializat Mureș); 15 scanere A3 (din care 1 pentru Tribunalul Specializat 

Mureș); 4 servere pentru Tribunalul Mureș;  

 Tribunalul Harghita: 8 sisteme integrate de videoconferință; 15 laptopuri; 12 

scanere A3; 5 swich-uri rețea;10 UPS-uri. 
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 Prin implementarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice „Info 

dosar” şi „Fişă dosar”, Curtea de Apel Târgu-Mureş a răspuns exigenţelor impuse 

de pct. 2.3. lit. c din Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naţionale 

anticorupţie 2016–2020 la nivelul Autorităţii Judecătoreşti, în privința măsurilor 

pentru care instanţele au fost stabilite ca instituţii responsabile. Utilizarea constantă 

şi eficientă a aplicaţiilor necesită scanarea tuturor documentelor depuse în dosarele 

instanţei, în scopul constituirii dosarului electronic, aşa încât alocarea şi 

comunicarea parolei să nu constituie o formalitate. S-au făcut demersuri susţinute 

pentru ca participanţii, părţile şi reprezentanţii acestora să trimită documentele în 

format electronic. În mod regretabil, parchetele trimit în acest format numai 

rechizitoriul, cu toate că, la momentul sesizării instanţei, nu ne mai aflăm în faza 

nepublică a urmăririi penale. Mai mult, unele parchete de pe lângă instanţele din 

judeţul Harghita nu trimit în format electronic instanţelor nici măcar rechizitoriul. 

Resursele umane limitate ale instanţelor nu permit realizarea scanării tuturor 

actelor efectuate în cursul urmăririi penale, cu atât mai mult cu cât, în multe cauze, 

volumul acestora este considerabil.  

  Având în vedere avantajele incontestabile ale utilizării aplicaţiei informatice 

„Info dosar”, faptul că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

transmite instanţei supreme nu numai rechizitoriul, ci tot dosarul de urmărire 

penală în format electronic, se vor face demersuri concrete, nu numai la nivelul 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, ci şi la nivelul Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin transmiterea unei solicitări scrise 

procurorului general, cu prezentarea argumentelor detaliate. 

  Așadar, implementarea și dezvoltarea acestor aplicații informatice ține de 

îmbunătățirea comunicării, transparenței, accesului la justiție, asigurând, totodată, 

decongestionarea şi fluidizarea activităţii în arhive şi creând premisele pentru 

desfăşurarea cu celeritate a judecării cauzelor. De asemenea, justiţiabilii sau 

reprezentanţii acestora pot transmite online documente la dosar, inclusiv cereri de 

chemare în judecată, cu semnătură electronică. Din această perspectivă, aplicația 

informatică „Info dosar” și-a dovedit utilitatea și chiar necesitatea în perioada stării 

de urgență. 

 Utilizarea constantă şi eficientă a aplicaţiei a necesitat şi necesită, astfel cum 

Curtea de Apel Târgu-Mureş a precizat în corespondenţa cu Consiliul Superior al 

Magistraturii, scanarea atât a documentelor propriu-zise, depuse în dosarele 

instanţei, cât şi a anexelor la aceste documente, în scopul constituirii dosarului 
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electronic, aşa încât alocarea şi comunicarea parolei să nu constituie doar o 

formalitate. În acest sens, la nivelul curţii de apel, al tribunalelor şi al judecătoriilor 

s-au făcut demersuri susţinute şi eforturi concrete pentru ca participanţii, părţile şi 

reprezentanţii acestora să trimită documentele şi anexele în format electronic (cel 

mai mare volum, din această perspectivă, fiind cel al actelor depuse în procedura 

insolvenţei, iar, ca urmare a demersurilor Curţii de Apel Târgu-Mureş şi 

Tribunalului Specializat Mureş, practicienii în insolvenţă transmit instanţelor 

documentele, însoţite de anexe, şi/sau în format electronic). 
 

 În acelaşi sens, în anul 2020, la nivelul instanţelor din judeţul Mureş  

a fost implementată aplicaţia informatică TDS, preluată de la Tribunalul Arad, 

destinată comunicării prin e-mail a actelor de procedură. Prin utilizarea acestei 

aplicaţii informatice s-au creat premisele unei comunicări rapide şi eficiente cu 

justiţiabilii (persoane fizice şi instituţii publice descentralizate), cu efecte pozitive 

asupra celerităţii judecării cauzelor, contribuind efectiv la reducerea timpului 

alocat emiterii actelor de procedură, precum şi la reducerea consumabilelor 

utilizate (hârtie, toner) şi a taxelor poştale aferente expedierii.  

  Procesul de instalare a aplicaţiei informatice TDS la instanţele din judeţul 

Harghita se află în curs de derulare, urmând a fi finalizat în luna ianuarie 2021. 

  Neputând fi negată utilitatea aplicaţiei informatice TDS, prin raportare la 

elementele concrete anterior enumerate, menţionăm că implementarea acesteia a 

ridicat şi probleme, din perspectiva stabilirii condiţiilor în care se poate realiza 

procedura de citare/comunicare a actelor de procedură prin poşta electronică şi 

determinării momentului la care se consideră îndeplinită această procedură, prin 

raportare la dispoziţiile art. 154 alin. (61) şi art. 165 pct. 3 Cod procedură civilă. 

Întrebările punctuale au format subiectul dezbaterilor în cadrul întâlnirii 

profesionale trimestriale a judecătorilor de la Curtea de Apel Târgu-Mureş şi de la 

instanţele din aria de competenţă a acesteia, din data de 21 decembrie 2020, urmând 

ca, pe baza clarificărilor tehnice IT, unele aspecte concrete să fie reluate la 

următoarea întâlnire profesională trimestrială. 

    

  V.3. Fonduri bugetare solicitate şi alocate în scopul combaterii pandemiei 

cu COVID-19 

În contextul pandemiei cu COVID-19, una dintre problemele esenţiale a 

reprezentat-o necesitatea suplimentării fondurilor instanţelor de către ordonatorul 
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principal de credite (ministrul Justiţiei), pentru achiziţionarea ritmică a 

echipamentelor de protecţie, a produselor dezinfectante şi a produselor destinate 

realizării operaţiunilor frecvente de igienizare a sediilor instanţelor. Ca notă 

generală, menţionăm că solicitările instanţelor au primit răspuns pozitiv din partea 

ordonatorului principal de credite. 

Încă de la începutul stării de urgenţă şi apoi pe tot parcursul stării de alertă, 

deci şi în prezent, au fost adoptate şi puse în executare toate măsurile necesare 

pentru igienizarea spaţiilor şi pentru protecția sanitară atât a personalului instanţei, 

cât și a celorlalte persoane care se prezintă la sediul instanței.  

În ceea ce privește alocarea sumelor de bani de către Ministerul Justiţiei 

pentru combaterea pandemiei cu COVID-19, Curtea de Apel Târgu-Mureș a 

solicitat în mod repetat şi fundamentat fonduri bugetare pentru achiziţionarea 

materialelor de protecție și a produselor de curăţenie/dezinfecție, cu luarea efectivă 

în considerare a necesarului pentru toate instanţele din aria de competenţă, pe baza 

solicitărilor ordonatorilor terţiari de credite.  

Fondurile bugetare au fost alocate, fiind utilizate exclusiv în scopul în care 

au fost solicitate, şi anume pentru curățenie, dezinfecție, protecție: au fost 

achiziționate soluţii dezinfectante atât de suprafețe cât și de mâini, materiale de 

curățenie, măști, mănuși, combinezoane, viziere, lămpi UV, sălile de judecată fiind 

dotate cu despărțitoare de plexiglas (pentru completele de judecată, grefieri, 

procurori, avocaţi, boxele persoanelor custodiate în penitenciare), la fel şi 

compartimentele arhivă, măsuri puse în aplicare  încă din perioada stării de urgență, 

la curtea de apel şi la toate instanţele din aria de competenţă.  

În concret, în anul 2020, Ministerul Justiției a alocat Curții de Apel Târgu-

Mureș și tuturor instanțelor din aria de competență suma de 1.047.938 lei, din care 

Curții de Apel Târgu Mureș i-a revenit suma de 274.867 lei, bani utilizați în 

totalitate în scopul pentru care au fost alocați, Tribunalului Mureș și judecătoriilor 

din aria de competenţă, precum şi Tribunalului Specializat Mureş le-a revenit suma 

de 502.571 lei, bani utilizați în totalitate în scopul pentru care au fost alocați, iar 

Tribunalului Harghita și judecătoriilor din aria de competenţă le-a revenit suma 

de 270.500 lei, din care, până la finele anului 2020, s-a utilizat în scopul pentru care 

a fost alocată suma de 252.150 lei. Diferenţa de 18.350 lei nu a fost utilizată la data 

de 31 decembrie 2020, din motive obiective. În mod concret, prin raportare la suma 

estimată, solicitată şi alocată pentru articolele bugetare 20.04.02 (materiale sanitare 

– măşti de protecţie) şi 20.04.04 (dezinfectanţi), s-a constatat, în luna decembrie 
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2020, că, după ce aceste bunuri au fost asigurate ritmic întregului personal al 

Tribunalului Harghita şi judecătoriilor din aria de competenţă, mai exista un stoc 

îndestulător până la sfârşitul trimestrului I al anului 2021. În acest context, nu au 

mai fost achiziţionate măşti de protecţie şi dezinfectanţi în plus, în luna decembrie 

2020, evitându-se astfel cheltuieli ale fondurilor publice, prin raportare la stocurile 

efective. 

Cu referire specială la Curtea de Apel Târgu-Mureş, din fondurile bugetare 

solicitate de ordonatorul secundar de credite şi alocate de ordonatorul principal de 

credite, au fost achiziţionate următoarele produse, echipamente, lucrări, servicii, 

utilizate efectiv pentru luarea măsurilor de protecţie, în contextul pandemiei cu 

COVID-19: 

 măști de protecție (12.090 bucăţi),  

 mănuși de protecție (4.042 bucăţi),  

 combinezoane (37 bucăţi),  

 viziere (104 bucăţi),   

 soluţie cu clor (130 litri),  

 pastile de cloramină (1800 bucăţi),   

 alcool sanitar (512 flacoane/0,5 litri),  

 gel dezinfectant pentru mâini (210 flacoane/1 kg),  

 dezinfectant pentru pardoseli (4 bidoane/25 kg),  

 soluție dezinfectantă pentru suprafețe (200 flacoane/1litru),  

 dispozitiv distribuţie gel dezinfectant pentru mâini (24 bucăţi),  

 pulverizator de soluţii dezinfectante (22 bucăţi),  

 termometru digital (2 bucăţi),  

 lampă bactericidă cu raze ultraviolete, pentru fiecare sală de judecată (4 

bucăţi),  

 săpun lichid (pentru fiecare toaletă din clădire), 

 dezinfectante pentru toalete,  

 panouri despărțitoare din plexiglas pentru sălile de judecată şi arhive,  

 servicii de dezinfecţie în sediul instanţei efectuate de firme autorizate, 

 laptopuri (36 bucăţi),  

 benzi pentru marcaje în vederea respectării distanțării sociale şi a evidenţierii 

fluxurilor de circulaţie în sediul instanţei.  

În concluzie, în toată perioada pandemiei, pe parcursul anului 2020, 

conducerea Curţii de Apel Târgu-Mureș şi conducerea departamentului 
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economico-financiar şi administrativ au avut o preocupare constantă pentru situaţia 

deosebită, în contextul pandemiei cu COVID-19, fiind luate măsurile necesare, în 

limitele legale şi regulamentare, pentru ca personalul instanţei şi cei care se prezintă 

la sediul instanței să fie protejați, iar, astfel, activitatea de judecată să se desfăşoare 

în condiţii care să creeze premise reale pentru prevenire/limitarea răspândirii 

infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. 
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  VI.1. O provocare cu multiple şi complexe reverberaţii în privinţa exercitării 

atribuţiilor judecătorilor, grefierilor, conducerilor instanţelor a constituit-o 

gestionarea situaţiei de criză, în condiţiile răspândirii infecţiei cauzate de virusul 

Sars-CoV-2 şi declarării epidemiei ca pandemie, de către Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii. Încă de la începutul lunii martie, la Curtea de Apel Târgu-Mureş şi 

instanţele din aria de competenţă au fost stabilite măsuri care se impuneau şi puteau 

fi efectiv luate, pentru protejarea personalului instanţelor, a participanţilor la 

procedurile judiciare şi a persoanelor care au avut acces în sediile instanţelor, faţă 

de expunerea potențială la virusul Sars-CoV-2.  

  În lunile martie – aprilie 2020, au fost adoptate 7 hotărâri ale Colegiului de 

conducere al Curţii de Apel Târgu-Mureş, conţinând dispoziţii detaliate şi coerente, 

pentru a facilita o viziune de ansamblu, structurată, cât şi o aplicare unitară, fără a 

aduce, însă, atingere independenţei judecătorului şi ținând seama de principiile ce 

guvernează procesul civil şi penal, respectând în acelaşi timp cadrul legal creat de 

actele normative emise în perioada stării de urgenţă. 
 

  VI.2. În contextul generat de pandemia cu COVID-19, la Curtea de Apel 

Târgu-Mureş şi la instanţele din aria de competenţă activitatea judiciară şi 

administrativă s-a desfăşurat în limitele şi condiţiile impuse prin Decretele 

Preşedintelui României nr. 195/2020 şi nr. 240/2020 şi în concordanţă cu Hotărârile 

nr. 191/10.03.2020, nr. 192/12.03.2020, nr. 257/17.03.2020, nr. 417/24.03.2020, 

nr. 734/12.05.2020 ale Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

  i) Volumul de activitate la nivelul Curţii de Apel Târgu-Mureş şi al 

instanţelor din aria de competenţă a acesteia s-a cifrat, în anul 2020, la 77.376 

cauze, cu o încărcătură medie/schemă de 660 de cauze, o încărcătură 

medie/judecător de 838 de cauze şi o rată de soluţionare de 105%. 

  Datele statistice relevate confirmă o scădere, cu titlu general, a volumului de 

activitate al Curţii de Apel Târgu-Mureş în anul 2020. Însă, pe de altă parte, a 

continuat să crească gradul de complexitate al cauzelor, realitate care a însemnat, 

în consecinţă, şi creşterea timpului ce trebuie afectat redactării unor hotărâri care 

să răspundă criteriului calităţii acestora, în paralel cu timpul necesar studierii 

şedinţelor de judecată, doctrinei şi jurisprudenţei.  
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  ii) Durata medie de soluţionare a cauzelor la curtea de apel a fost de numai 

3,9 luni (de la momentul înregistrării cauzei pe rolul acestei instanţe, până la 

momentul închiderii documentului final în aplicaţia informatică ECRIS). Acest 

parametru al gradului de performanţă în activitatea instanţei este confirmat şi de 

procentul dosarelor soluţionate în termen de maximum 1 an de la înregistrare, care 

în anul 2020 a fost de  98,2%, precum şi de rata de soluţionare a cauzelor 

(operativitatea), care în anul 2020 a atins procentul de 105,1%.  

  Chiar în condiţiile restrângerii activităţii de judecată în perioada stării de 

urgenţă (martie – mai 2020), relevăm faptul că aceste trei criterii definitorii pentru 

gradul de performanţă a activităţii instanţei, mai sus enumerate, s-au menţinut 

aproximativ în aceleaşi limite, prin comparaţie cu anul 2019. Astfel, durata medie 

de soluţionare a cauzelor la curtea de apel a fost de 3,7 luni în anul 2019 şi de 3,9 

luni în anul 2020, procentul cauzelor soluţionate în termen de maxim 1 an a fost de 

98,7% în anul 2019 şi de 98,2 % în anul 2020, iar rata de soluţionare a cauzelor 

(operativitatea) a fost de 104,7% în anul 2019 şi de 105,1% în anul 2020. 
 

  iii) Efectele negative directe asupra celerităţii soluţionării cauzelor - ţinând 

de suspendarea de drept a judecării acestora, prin Decretele Preşedintelui României 

nr. 195/2020 şi nr. 240/2020, cu excepţia cauzelor de urgenţă deosebită -, au fost 

într-o mare măsură atenuate prin judecarea unui număr mai mare de cauze în 

şedinţele de judecată şi prin diminuarea perioadei vacanţei judecătoreşti. În acest 

sens, prin Hotărârea nr. 20 din 27 aprilie 2020, Colegiul de conducere al Curţii de 

Apel Târgu-Mureş a stabilit continuarea activităţii de judecată în mod obişnuit, în 

luna iulie 2020 (şi nu numai cu privire la tipurile de cauze care, potrivit 

Regulamentului de ordine interioare al instanţelor judecătoreşti, se judecă pe 

perioada vacanţei judecătoreşti), o asemenea măsură fiind considerată necesară, în 

condiţiile în care a avut loc restrângerea activităţii instanţei pe perioada stării de 

urgenţă.  

  De asemenea, în funcţie de numărul cauzelor aflate pe rolul completelor, 

precum şi de complexitatea şi urgenţa acestora, colegiul de conducere a dat 

posibilitatea completelor de judecată să acorde termene de judecată în mod obişnuit 

şi în luna august, la întocmirea planificării şedinţelor de judecată ţinându-se seama 

de perioada de prezenţă a judecătorilor la instanţă în luna respectivă. Această 

posibilitate a fost concretizată la nivelul fiecăreia dintre secţiile instanţei. 
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  Menţionăm că măsuri similare au fost adoptate şi la nivelul instanţelor din 

aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş. 

  Se impune să subliniem faptul că accelerarea soluţionării cauzelor în 

perioada ulterioară încetării stării de urgenţă s-a datorat efortului suplimentar 

constant şi disponibilităţii mărite a judecătorilor şi grefierilor pentru desfăşurarea 

activităţii de judecată în condiţii care să permită obţinerea, în anul 2020, a unei 

durate medii de soluţionare a cauzelor de numai 3,9 luni. Această reuşită a fost 

posibilă şi ca urmare a faptului că, în perioada de timp în care activitatea de judecată 

a fost restrânsă, s-a intensificat activitatea de redactare a hotărârilor judecătoreşti. 

Astfel cum rezultă din Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor judecătoreşti, 

precum şi din Adresa nr. 10/2 iunie 2020, emisă de Biroul de informare şi relaţii 

publice al Curţii de Apel Târgu-Mureş, ca răspuns la o solicitare de informaţii de 

interes public, la data de 1 iunie 2020, la această instanţă nu mai exista nicio 

hotărâre judecătorească neredactată în termenul legal. 
 

  iv) În perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, s-a intensificat  

desfăşurarea activităţii curţii de apel şi a instanţelor din aria de competenţă prin 

intermediul mijloacelor electronice, situaţie facilitată de utilizarea aplicaţiei 

informatice privind dosarul electronic „Info dosar”, ceea ce a condus la efecte 

pozitive, ca, de pildă: creşterea semnificativă a numărului cererilor şi înscrisurilor 

în legătură cu dosarele aflate pe rolul instanţelor transmise la instanţe în format 

electronic; celeritatea judecării cauzelor, accelerând procedurile de citare şi de 

comunicare a actelor de procedură; reducerea considerabilă a costurilor 

consumabilelor utilizate (hârtie, toner) şi a taxelor poştale aferente expedierii. 

 

  VI.3. Insuficienţa resurselor umane a continuat să constituie o problemă în 

anul 2020, în pofida demersurilor concrete, susţinute de argumente detaliate, 

realizate de conducerea curţii de apel şi de conducerile instanţelor din aria de 

competenţă. Aceste demersuri au inclus şi prezentarea fundamentată a situaţiei 

specifice fiecărei instanţe, în contextul necesităţii luării măsurilor solicitate, cu 

scopul de a se asigura premisele funcţionării respectivelor instanţe în condiţii 

regulamentare sau cât mai posibil apropiate de acestea. 

  Insuficienţa resurselor umane a fost cauzată fie de existenţa unor scheme de 

personal neadecvate (în special cu privire la numărul insuficient al grefierilor), fie 

de neocuparea posturilor vacante la unele dintre instanţe (situaţia cea mai gravă 
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fiind la Tribunalul Harghita, unde, potrivit evidenţei posturilor de judecător la data 

de 1 ianuarie 2021, publicată pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii, dintr-

o schemă de 16 posturi de judecător, sunt vacante 9 posturi), fie de incidenţa 

cazurilor de vacantare temporară a unor posturi pentru o perioadă mai mare de 1 an 

(parţial compensată prin alocarea unor posturi de judecător din fondul de rezervă 

constituit prin bugetul de stat). 

 

  VI.4. Potrivit Avizului Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni nr. 

6(2004), o mare parte a funcţionării defectuoase a sistemului de justiţie decurge din 

lipsa de coordonare dintre mai mulţi factori.  

  i) Pornind de la această realitate, considerăm că dezvoltarea unor noi 

programe informatice la nivel naţional, de pildă, extinderea programului „Info 

dosar”, cu aplicarea unitară graduală, începând cu curţile de apel, trebuie să 

constituie o prioritate. Pentru atingerea scopului unui astfel de demers este necesară 

implicarea efectivă a ordonatorului principal de credite, întrucât lăsarea acestei 

grele şi importante sarcini doar la nivelul instanţelor nu constituie o abordare care 

să asigure realizarea obiectivelor pentru care aceste programe sunt create şi 

aplicate, de vreme ce acestea sunt utilizate doar la nivelul unor instanţe.  

Implementarea și dezvoltarea aplicațiilor informatice la instanţe ține de 

îmbunătățirea comunicării, transparenței, accesului la justiție, asigurând, totodată, 

decongestionarea şi fluidizarea activităţii în arhive şi creând premisele pentru 

desfăşurarea cu celeritate a judecării cauzelor. De asemenea, justiţiabilii sau 

reprezentanţii acestora pot transmite online documente la dosar, inclusiv cereri de 

chemare în judecată, cu semnătură electronică. Din această perspectivă, aplicația 

informatică „Info dosar” și-a dovedit utilitatea și chiar necesitatea în perioada stării 

de urgență. 

Activitatea Curţii de Apel Târgu-Mureş şi a instanţelor din aria de 

competenţă a continuat în perioada stării de urgenţă în modalitatea recomandată de 

Asociaţia Europeană a Judecătorilor [a se vedea, Jose Igreja Matos, preşedintele 

Asociaţiei Europene a Judecătorilor (EAJ-AEM), articolul „A fi judecător în vreme 

de pandemie” (https://eulawlive.com/weekend-edition/weekend-edition-no12/)], 

adică prin intermediul mijloacelor electronice, situaţie evident facilitată de 

utilizarea aplicaţiei informatice privind dosarul electronic. Instanţele au continuat 

să primească, în acest fel, cereri de chemare în judecată, cereri privind exercitarea 

căilor de atac, acte în dosare, petiţii, solicitări, adrese, etc.  
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Totodată, preşedintele Asociaţiei Europene a Judecătorilor (EAJ-AEM) 

menţiona, ca modalitate de continuare a activităţii instanţelor, în perioada stării de 

urgenţă, sistemul de videoconferinţă, în cauzele în care au calitatea de părţi 

persoane custodiate în penitenciare. Această modalitate a fost folosită la curtea de 

apel şi la instanţele din aria de competenţă, cu atât mai mult cu cât, la Curtea de 

Apel Târgu-Mureş, Tribunalul Mureş şi Judecătoria Târgu-Mureş sistemul de 

videoconferinţă în cauzele penale a fost pus în aplicare de la finele anului 2019, ca 

efect al unei serii de întâlniri între conducerile instanţelor şi penitenciarului, urmate 

de măsuri concrete şi de corecţiile necesare pentru a putea fi aplicate.  
 

ii) Dezvoltarea/actualizarea aplicaţiilor informatice ECRIS şi StatisECRIS, 

pornind de la deficienţele şi propunerile concrete pe care le-am semnalat în mod 

repetat, pentru a reflecta, cât mai apropiat de realitate şi în privinţa tuturor 

parametrilor gradului de performanţă al instanţelor, situaţia acestora într-o perioadă 

determinată de timp, inclusiv cu privire la formula de calcul a complexităţii 

cauzelor. Considerăm că actualizarea se impune şi din perspectiva facilitării 

extragerii diferitelor categorii de date, respectiv al comparării acestora, scop în care 

este necesară corectarea algoritmilor pentru adaptarea acestora realităţilor actuale 

ale activităţii instanţelor.  

 

VI.5. Curtea de Apel Târgu-Mureş este instanţă pilot în cadrul proiectului 

Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de 

instanţe judecătoreşti” (Cod SIPOCA/MySMIS: 751/129513), implementat de 

Consiliul Superior al Magistraturii, începând cu anul 2019. Ca urmare a procedurii 

de selecţie derulate în anul 2020, la Curtea de Apel Târgu-Mureş funcţionează, 

începând cu data de 1 ianuarie 2021, un număr de 8 experți în implementare - 

asistenți ai judecătorului, aceştia fiind repartizaţi la Secţia penală şi pentru cauze 

cu minori şi de familie şi la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

(câte 4 asistenţi ai judecătorului la fiecare secţie).  

Obiectivul general al acestui proiect este identificarea mecanismelor 

necesare creării unui sistem de justiţie modern, adaptat cerinţelor societăţii 

contemporane, prin identificarea şi dezvoltarea pârghiilor necesare, atât din punct 

de vedere legislativ, cât și infralegal (regulamente, proceduri interne de lucru). 
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Obiectivele specifice ale proiectului sunt: identificarea și dezvoltarea 

mecanismelor necesare pentru reducerea duratei proceselor, îmbunătățirea ratei de 

soluționare a cauzelor, scăderea duratei de soluționare a cauzelor; dezvoltarea și 

implementarea unor instrumente standard de management integrat, pentru a fi 

introduse la nivelul instanțelor, care să permită îmbunătățirea practicilor 

manageriale, să asigure predictibilitatea în luarea deciziilor ce privesc buna 

funcționare a instanțelor și, totodată, să permită adaptarea soluțiilor manageriale la 

specificul fiecărei instanțe. 

 

VI.6. În anul 2020, s-a finalizat elaborarea numărului 4/2019 al Revistei 

Române de Jurisprudenţă, editată de Universul Juridic, Curtea de Apel Târgu-

Mureş urmând, în acest demers profesional important, după cele mai mari curți de 

apel din țară, și anume Curtea de Apel București, Curtea de Apel Cluj, Curtea de 

Apel Craiova, instanţe care au elaborat primele trei numere ale Revistei Române 

de Jurisprudenţă din anul 2019.  

Volumul însumând 424 de pagini cuprinde speţe comentate şi jurisprudenţa 

celor trei secţii ale instanţei, precum şi articole scrise de unii dintre judecători. 

Menţionăm că 17 judecători ai curţii de apel şi-au adus contribuţia la elaborarea 

revistei, prin selectarea jurisprudenţei relevante, prezentarea sintezei speţei, 

redactarea comentariului speţei, iar unii dintre aceşti judecători au fost şi autorii 

unor articole publicate în secţiunea „Dezbateri”. 

 

VI.7. Infrastructura instanțelor – cu referire prioritară la sediile acestora – 

constituie un factor important pentru modul de organizare și desfășurare a 

activităţii, cu consecințe asupra performanței. 

a) Lucrările de reparații și extindere la sediul Curții de Apel Târgu-Mureș, 

Tribunalului Specializat Mureș și Judecătoriei Târgu-Mureș, cât şi la sediul 

Tribunalului Mureş, au continuat pe parcursul anului 2020. De asemenea, au avut 

loc întâlniri cu conducerile instanțelor implicate, cu managerii economici și 

inginerii de la curtea de apel și tribunal – o implicare deosebită şi constantă având 

managerul economic de la curtea de apel –, respectiv cu executanții lucrărilor, s-a 

ţinut legătura cu Compania Naţională de Investiţii SA, pentru punctarea unor 

aspecte esențiale ținând în mod strict de activitatea instanței, prin raportare la 

exigențele pe care imobilele cu destinația de sediu trebuie să le respecte, din 
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perspectivă tehnică și de funcționalitate, cu luarea în considerare a dispoziţiilor 

legale şi regulamentare. 
 

b) Ca urmare a solicitărilor insistente şi concret motivate, făcute în fiecare 

an de curtea de apel şi tribunal, precum şi ca urmare a prezentării situaţiei dramatice 

a sediului Judecătoriei Luduş cu ocazia conferinţei de presă organizate la începutul 

anului 2020, după prezentarea Raportului de activitate al Curţii de Apel Târgu-

Mureş şi al instanţelor din aria de competenţă, pe anul 2019, ordonatorul principal 

de credite, Ministerul Justiției, a alocat fondurile bugetare necesare, fiind întocmit 

şi avizat studiul de fezabilitate pentru edificarea unui nou imobil cu destinaţia de 

sediu pentru Judecătoria Luduș, urmând a se întocmi proiectul tehnic şi 

documentaţia de atribuire a lucrărilor de execuţie. 

În acest context, a fost derulată şi finalizată, de către Tribunalul Mureş, 

procedura de închiriere a unui spaţiu cu destinaţia de sediu temporar pentru 

Judecătoria Luduş şi, începând cu data de 14 decembrie 2020, instanţa își 

desfășoară activitatea într-un imobil închiriat, situat în Luduș, B-dul 1 Decembrie 

1918, nr. 23, beneficiind de condiţii care pot asigura atât solemnitatea ce trebuie să 

caracterizeze activitatea unei instanţe, cât şi condiţiile de securitate şi sănătate în 

muncă, acestea având efecte pozitive evidente şi asupra asigurării integrităţii fizice 

a participanţilor la procedurile judiciare, din perspectiva condiţiilor oferite de 

clădirea ce constituie sediul provizoriu al instanţei. 
 

c) Clădirea în care îşi desfăşoară activitatea Judecătoria Târnăveni se află 

într-o evidentă stare de degradare, constatată în repetate rânduri şi semnalată ca 

atare Ministerului Justiţiei, rămasă, însă, fără ecou în privinţa demarării 

procedurilor necesare reparaţiei capitale a clădirii. 

 În aceste condiţii, singura posibilitate lăsată la dispoziţia conducerii curţii 

de apel şi a tribunalului a fost executarea unor reparaţii parţiale, în limita bugetului 

aprobat de ordonatorul principal, reparaţii care, deşi au fost realizate în fiecare an, 

nu au constituit decât soluţii de moment, faţă de starea de degradare în care se află 

imobilul. 
 

d) Reparaţii curente au fost executate, în anul 2020, la Tribunalul Harghita, 

Judecătoria Odorheiu Secuiesc şi Judecătoria Gheorgheni, în limita fondurilor 

bugetare alocate. Au fost continuate demersurile pentru alocarea fondurilor 



  

R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

 

      Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, cod poştal 540014 

Telefon 0265-263.694, fax 0265-269.199, e-mail ca-tgmures@just.ro 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal  - 3132 

97 

bugetare necesare realizării lucrărilor „Reabilitare termică clădire - Judecătoria 

Topliţa” şi „Racord gaz - Judecătoria Topliţa”.  

 

  Pe fundamentul statisticilor şi argumentelor expuse în acest Raport de 

activitate, culminând cu gradul de performanţă „foarte eficient” obţinut de Curtea 

de Apel Târgu-Mureş în anul 2020, li se cuvin mulţumiri judecătorilor şi 

grefierilor, atât pentru efort, cât şi pentru modalitatea principială de colaborare, 

de înţelegere şi aplicare a măsurilor manageriale dispuse potrivit atribuţiilor 

legale şi regulamentare, mai cu seamă în contextul special al pandemiei cu 

COVID-19. Pe lângă dificultăţile complexe şi repetate pe care această situaţie le-

a creat, este de remarcat că lucrul bun ce ni s-a întâmplat în acest timp al 

încercărilor a fost sprijinul pe care am fost dispuşi să îl acordăm şi să îl primim, 

prin faptă şi cuvânt, aproape necondiţionat.   
 

  

  

 
   

 

 

                                               


