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Scurte consideraţii privind situația instanței în anul 2021 

Sub aspectul structurii organizatorice și manageriale, Curtea de Apel Iaşi este o 

instanţă judecătorească cu personalitate juridică și ordonator secundar de credite, în 

circumscripţia căreia funcţionează Tribunalele Iaşi şi Vaslui, precum şi Judecătoriile Iaşi, 

Paşcani, Hârlău, Răducăneni, Vaslui, Bârlad şi Huşi (primele patru, în raza de competenţă a 

Tribunalului Iaşi, iar ultimele trei, în raza de competenţă a Tribunalului Vaslui).  

Curtea îşi are sediul în municipiul Iaşi, str. Elena Doamna nr. 1 A. Din 15.09.2014 

funcționează în noul Palat de Justiție, edificiu care găzduiește Curtea de Apel Iași și 

Tribunalul Iași. 

În cadrul Curţii de Apel Iaşi au funcţionat iniţial şase secţii, înfiinţate în anul 2004. 

Structura organizatorică a instanţei a cunoscut la 1.10.2011 o nouă reorganizare a secţiilor, ca 

urmare a unificării secţiei comerciale cu secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, 

cuprinzând în prezent patru secţii: Secţia civilă, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, 

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi Secţia contencios administrativ şi fiscal.  

Repartizarea posturilor de judecător pe secții pentru anul 2021 a fost stabilită prin 

Hotărârea Colegiului de conducere al Curții de Apel Iași nr. 32/22.12.2020. 

Conducerea Curţii de Apel Iaşi este constituită din preşedinte, doi vicepreşedinţi, 

patru preşedinţi de secţie, colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare 

cu atribuţii specifice exercitate în virtutea şi limitele competenţelor legale. 

La nivelul resurselor umane nu au existat fluctuaţii majore, nefiind înregistrate în 

cursul anului 2021 suplimentări sau reduceri ale statelor de funcţii şi de personal, la sfârșitul 

anului acestea cuprinzând 755 posturi. 

Structura posturilor pentru aparatul propriu al Curţii de Apel Iaşi a cuprins 44 de 

posturi de judecător, numărul posturilor aferente categoriei personalului auxiliar de 

specialitate și conex a fost de 64, cel al posturilor de funcționar public de 10, iar cel al 

posturilor de personal contractual de 7.  
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I. Date statistice privind activitatea Curții de Apel Iași și a 

instanţelor arondate 

Începând cu anul 2015, instanţele judecătoreşti analizează starea instanţei utilizând 

exclusiv datele statistice generate de aplicaţia statistică StatisECRIS, în baza Hotărârii nr. 

1305/2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, aplicație care 

constituie un instrument de analiză, de implementare a indicatorilor de eficiență și eficacitate, 

precum și de măsurare a performanţei activităţii instanţelor. 

 

I.1. Volumul de activitate  

I.1.1. Volumul total de activitate la nivelul Curții de Apel Iași, pe secţii, 

materii și stadii procesuale 

Prezentarea datelor 

Indicatorii statistici cantitativi reprezentativi relevă pentru anul 2021 următorul volum 

de activitate: 

Tabel 1 

Secţia 
Stoc 

iniţial  

Intrate 

în 

cursul 

anului 

Total 

cauze 

pe 

rol 

Soluţionate 
Stoc 

final 
Suspendate 

Operativitate 

(rata de 

soluţionare) 

5/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Civilă 612 1665 2277 1715 562 85 103,00% 

Penală 800 2740 3540 2723 817 0 99,38% 

Contencios 

administrativ 
394 1063 1457 1218 239 40 114,58% 

Conflicte de 

muncă 
369 1172 1541 1029 512 44 87,80% 

Total general 2175 6640 8815 6685 2130 169 100,68% 
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Grafic 1 

 
 

Tabel 2 

Dinamica activităţii Curţii de Apel Iaşi - situaţie comparativă 2021/2020 

Instanţa Anul 

Stoc 

iniţial 

Dosare 

noi 

Total 

dosare 

rol 

Total 

dosare 

soluţionate 

Stoc 

final 
Suspendate 

Operativitate 

(rata de 

soluţionare) 

4/2 

1 2 3 4 5 6 7 

Secţia civilă 

2020 774 1673 2447 1853 594 120 110,76% 

2021 612 1665 2277 1715 562 85 103,00% 

tendinţe -20,93% -0,48% -6,95% -7,45% -5,39% -29,17% -7,76 

Secţia penală 

2020 838 2450 3288 2493 795 0 101,76% 

2021 800 2740 3540 2723 817 0 99,38% 

tendinţe -4,53% 11,84% 7,66% 9,23% 2,77 - -2,38 

Secţia 

contencios 

administrativ 

2020 448 1226 1674 1290 384 45 105,22% 

2021 394 1063 1457 1218 239 40 114,58% 

tendinţe -12,05% -13,30% -12,96% -5,58% -37,76% -11,11% +9,36 

Secţia 

conflicte de 

muncă 

2020 246 698 944 577 367 120 82,66% 

2021 369 1172 1541 1029 512 44 87,80% 

tendinţe 50,00% 67,91% 63,24% 78,34% 39,51% -63,33% +5,14 

Total Curtea 

de Apel Iaşi 

2020 2306 6047 8353 6213 2140 285 102,75% 

2021 2175 6640 8815 6685 2130 169 100,68% 

tendinţe -5,68% 9,81% 5,53% 7,60% -0,47% -40,70% -2,07 
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Tabel 3 

Situaţia cauzelor aflate pe rolul instanţei în anul 2021, în raport de stadiile procesuale 

Secţia 
Stadiul 

procesual 
Stoc iniţial  

Intrate 

în 

cursul 

anului 

Total 

cauze pe 

rol 

Soluţionate 
Stoc 

final 
Suspendate 

Operativitate 

(rata de 

soluţionare) 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Civilă 

F 8 107 115 109 6 3 101,87% 

A 246 641 887 614 273 40 95,79% 

R 358 917 1275 992 283 42 108,18% 

Total 612 1665 2277 1715 562 85 103,00% 

Penală 

F 50 321 371 328 43 0 102,18% 

A 584 1526 2110 1454 656 0 95,28% 

R 0 0 0 0 0 0 0 

C 166 893 1059 941 118 0 105,38% 

Total 800 2740 3540 2723 817 0 99,38% 

Contencios 

F 80 179 259 197 62 18 110,06% 

A 0 4 4 3 1 0 75,00% 

R 314 880 1194 1018 176 22 115,68% 

Total 394 1063 1457 1218 239 40 114,58% 

Conflicte de muncă 

F 0 17 17 16 1 0 94,12% 

A 335 1130 1465 986 479 18 87,26% 

R 34 25 59 27 32 26 108,00% 

Total 369 1172 1541 1029 512 44 87,80% 

TOTAL 

GENERAL 

F 138 624 762 650 112 21 104,17% 

A 1165 3301 4466 3057 1409 58 92,61% 

R 706 1822 2528 2037 491 90 111,80% 

C 166 893 1059 941 118 0 105,38% 

Total 2175 6640 8815 6685 2130 169 100,68% 

F = fonduri; A = apeluri; R = recursuri; C = contestaţii 

 

Datele statistice ale curţilor de apel în anul 2021 sunt reflectate în următorul tabelul: 
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Tabel 4 

Instanţa 

Total 

cauze nou 

intrate 

Total 

volum 

Total 

soluţionate 

Operativitate 

4/2 

1 2 3 4 5 

Curtea de Apel ALBA IULIA 7141 9881 6902 96,7% 

Curtea de Apel BACĂU 5327 7058 5241 98,4% 

Curtea de Apel BRAȘOV 5489 6978 5682 96,2% 

Curtea de Apel BUCUREȘTI 42046 69736 39156 93,1% 

Curtea de Apel CLUJ 9976 12117 9379 94,0% 

Curtea de Apel CONSTANȚA 6870 10558 8248 120,1% 

Curtea de Apel CRAIOVA 14679 18611 15119 103,0% 

Curtea de Apel GALAȚI 7735 9425 7462 96,5% 

Curtea de Apel IAȘI 6640 8815 6685 100,7% 

Curtea de Apel ORADEA 5397 7026 5328 98,7% 

Curtea de Apel PITEȘTI 11459 14764 10831 94,5% 

Curtea de Apel PLOIEȘTI 9900 13408 9310 94,0% 

Curtea de Apel SUCEAVA 6487 8114 5749 88,6% 

Curtea de Apel TÂRGU MUREȘ 3674 4550 3449 93,9% 

Curtea de Apel TIMIȘOARA 9978 12608 10298 103,2% 

Curtea Militară de Apel 

BUCUREȘTI 
215 260 223 103,7% 

TOTAL GENERAL 153.013 213.909 148.662 97,2% 

 

Atât în ceea ce privește dosarele nou intrate, cât și volumul de activitate, Curtea de 

Apel Iași se clasează pe locul 10 în ierarhia curților de apel. 

Analiza datelor 

Dosare nou intrate 

 

În anul 2021, instanţa a fost învestită cu 6640 dosare nou intrate. Comparând volumul 

dosarelor nou intrate din anul 2021 cu cel înregistrat în anul 2020 (6047) se constată o 

creştere cu 9,81%% (+593 dosare).  

Evoluția acestui indicator este în acord cu tendința generală de creştere înregistrată 

pentru acest grad de jurisdicție la nivel național (creștere cu +18,94%). 

Examinând evoluţia în timp, respectiv în perioada 2011-2021, cu privire la totalul 

dosarelor nou intrate pe rolul instanţei, se poate observa că perioada de creştere constantă ce a 

condus la dublarea volumului în anul 2013 (12.438 dosare) faţă de anul 2011 (7779 dosare) a 

fost urmată de o tendință de scădere, înregistrată în perioada 2014-2016. Anul 2017 a stopat 



   Curtea de Apel Iași – Raport de bilanț 2021 

10 

trendul descendent, înregistrându-se o creștere faţă de nivelul anului 2016. În anul de 

referinţă, s-a înregistrat un nivel apropiat volumului de dosare nou intrate înregistrat în anul 

2019 (6616 dosare). 

Grafic 2 

 

 

Într-o prezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice:  

- Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 8 dosare (-0,48%), de la 1673 dosare în 

anul 2020, la 1665 dosare în anul de referinţă; 

- Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o creştere cu 290 dosare    

(+11,84%), de la 2450 dosare în anul 2020, la 2740 dosare în anul de referinţă;  

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere cu 163 dosare 

(-13,30%), de la 1226 dosare în anul 2020, la 1063 dosare în anul de referinţă; 

- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o creştere cu 474 

dosare (+67,91%), de la 698 dosare în anul 2020, la 1172 dosare în anul de referinţă.  

 

Tabel 5 

Situaţia comparativă 2021/2020 a dosarelor nou intrate, pe secţii 

Anul Total 

Secţia 

Civilă Penală Contencios 
Conflicte de 

muncă 

2020 6047 1673 2450 1226 698 

2021 6640 1665 2740 1063 1172 

Tendinţe % +9,81% -0,48% +11,84% -13,30% +67,91% 
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Din totalul de 6640 dosare nou înregistrate pe rolul Curţii de Apel Iaşi în anul 2021, 

41,3% sunt cauze penale, 25,1% cauze civile, 17,6% conflicte de muncă şi asigurări sociale, 

iar 16% cauze de contencios administrativ şi fiscal.  

 

Grafic 3 

 

Pe materii și stadii procesuale, situaţia dosarelor nou intrate se prezintă astfel: 

 

Tabel 6 

Situaţia cauzelor nou intrate în anul 2021, pe materii şi stadii procesuale  

Stadiul procesual 
Materia 

TOTAL 
Penal Civil 

Proprietate 

intelectuală 

Contencios 
administrativ 

şi fiscal 

Asigurări 

sociale 

Litigii cu 

profesionişti 

Minori 
şi 

familie 

Faliment 
Litigii 

de 

muncă 

Fonduri 321 81 0 179 1 21 4 1 16 624 

Apeluri 1526 182 0 4 413 95 75 289 717 3301 

Recursuri 0 796 0 880 0 47 8 66 25 1822 

Contestaţii 893 0 0 0 0 0 0 0 0 893 

TOTAL 2740 1059 0 1063 414 163 87 356 758 6640 

 

În anul 2021 au fost înregistrate:  

624 cauze în stadiul procesual fond (107 Secţia civilă, 321 Secţia penală, 179 Secţia de 

contencios administrativ, 17 Secţia conflicte de muncă); 

3301 cauze în stadiul procesual apel (641 Secţia civilă, 1526 Secţia penală, 4 Secţia de 

contencios administrativ, 1130 Secţia conflicte de muncă);  

1822 cauze în stadiul procesual recurs (917 Secţia civilă, 0 Secţia penală, 880 Secţia de 

contencios administrativ, 25 Secţia conflicte de muncă); 

893 cauze în stadiul procesual contestaţie (toate în Secţia penală). 

Secţia civilă 

25,1% 

Secţia contencios  

16% 

Secţia litigii de 

muncă 

17,6% 

Secţia penală 

41,3% 

Distribuţia procentuală, pe secţii, a dosarelor nou intrate în anul 2021 
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În tabelul de mai jos sunt cuprinse datele statistice cu privire la dosarele nou intrate, 

pe stadii procesuale, în perioada de referinţă, comparativ cu anul 2020: 

Tabel 7 

Situaţia comparativă 2021/2020 a dosarelor nou intrate pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 

Stadiul 

procesu

al 

Total 

Secţia 

Civilă Penală Contencios 
Conflicte de 

muncă 

2020 F 529 93 247 178 11 

2021 F 624 107 321 179 17 

Tendinţe(+/-%) +17,96% +15,05% +29,96% +0,56% +54,55% 

2020 A 2676 596 1428 4 648 

2021 A 3301 641 1526 4 1130 

Tendinţe(+/-%) +23,36% +7,55% +6,86% - +74,38% 

2020 R 2067 984 0 1044 39 

2021 R 1822 917 0 880 25 

Tendinţe(+/-%) -11,85% -6,81% - -15,71% -35,9% 

2020 C 775 0 775 0 0 

2021 C 893 0 893 0 0 

Tendinţe(+/-%) +15,23% - +15,23% 0 0 

F = fonduri; A = apeluri; R = recursuri; C = contestaţii 

 

 

Grafic 4 
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De menționat este faptul că cele 6640 cauze nou intrate au avut un punctaj total 

cumulat al complexităţii de 107.174 puncte şi o medie a complexităţii/cauză de 16,3 puncte, 

ceea ce situează Curtea de Apel Iaşi pe locul 3 la nivel naţional, în raport de media 

complexităţii cauzelor nou înregistrate. Aceste date relevă că, în anul 2021, a crescut atât 

volumul de dosare nou intrate, cât şi complexitatea acestora.  

În același timp, este de remarcat şi faptul că, la nivel naţional, toate cele 16 curţi de 

apel au înregistrat un ritm de creștere în anul 2021 faţă de anul 2020. În această ierarhie, 

Curtea de Apel Iaşi înregistrează un ritm de creștere sub media la nivel naţional (+9,84%, față 

de +19,01% la nivel național).  

 

Grafic 5 
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Cauze pe rol  

 

În anul de referinţă, instanţa a fost învestită cu un număr total de 8815 dosare. 

Comparând volumul total de dosare aflate pe rol, din anul 2021 cu cel înregistrat în anul 2020 

(8353) se constată o creştere cu 5,53% (+462 dosare).  

Evoluția acestui indicator este în acord cu tendința generală de creştere înregistrată 

pentru acest grad de jurisdicție la nivel național (+14,18%). 

Examinând evoluţia în timp, respectiv perioada 2011-2021, cu privire la totalul 

dosarelor aflate pe rolul instanţei, se poate observa că perioada de creştere constantă din anul 

2011 (9037 dosare) până în anul 2013 (14.676 dosare), este urmată de o tendință de scădere în 

perioada 2014-2016. Anul 2017 a stopat trendul descendent, înregistrându-se o creștere faţă 

de nivelul anului 2016, creştere ce a fost menţinută şi în anii 2018 şi 2019. În anul de referinţă 

s-a înregistrat un nivel apropiat volumului de cauze aflate pe rol în anul 2016 (8419 dosare). 

Faţă de anul 2011 se evidenţiază o scădere de 2,46% (-222 dosare) de la 9037 cauze în anul 

2011, la 8815 cauze în anul de referinţă. 

 

Grafic 6 

 

Într-o prezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice:  

- Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 170 dosare (-6,95%), de la 2447 dosare în 

anul 2020, la 2277 dosare în anul de referinţă; 

- Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o creştere cu 252 dosare 

(+7,66%), de la 3288 dosare în anul 2020, la 3540 dosare în anul de referinţă; 

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere cu 217 dosare 

(-12,96%), de la 1674 dosare în anul 2020, la 1457 dosare în anul de referinţă; 
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- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – înregistrează o creştere cu 597 

dosare (+63,24%), de la 944 dosare în anul 2020, la 1541 dosare în anul de referinţă. 

Tabel 8 

Situaţia comparativă 2021/2020 a cauzelor aflate pe rol (Total rol), pe secţii 

Anul Total 

Secţia 

Civilă Penală Contencios 
Conflicte de 

muncă 

2020 8353 2447 3288 1674 944 

2021 8815 2277 3540 1457 1541 

Tendinţe % +5,53% -6,95% +7,66% -12,96% +63,24% 

Din cele 8815 dosare aflate pe rolul Curții de Apel Iaşi în anul 2021, 40,2% au fost 

gestionate de Secţia penală, 25,8% de Secţia civilă, 16,5% de Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal, iar 17,5% de Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale. 

Grafic 7 

 

 

Tabel 9 

Situaţia cauzelor aflate pe rol (Total rol) în anul 2021, pe materii şi stadii procesuale 

Stadiul 

procesual 

Materia 
TOTAL 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 

administrativ 

şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 

şi 

familie 

Faliment 

Litigii 

de 

muncă 

Fonduri 371 88 0 259 1 21 5 1 16 762 

Apeluri 2110 244 1 4 527 140 86 416 938 4466 

Recursuri 0 1078 0 1194 2 83 17 97 57 2528 

Contestaţii 1059 0 0 0 0 0 0 0 0 1059 

TOTAL 3540 1410 1 1457 530 244 108 514 1011 8815 
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În anul de referinţă situaţia cauzelor pe rol se prezintă astfel: 

762 cauze în stadiul procesual fond (115 Secţia civilă, 371 Secţia penală, 259 Secţia 

de contencios administrativ, 17 Secţia conflicte de muncă); 

4466 cauze în stadiul procesual apel (887 Secţia civilă, 2110 Secţia penală, 4 Secţia 

de contencios administrativ, 1465 Secţia conflicte de muncă);  

2528 cauze în stadiul procesual recurs (1275 Secţia civilă, 0 Secţia penală, 1194 

Secţia de contencios administrativ, 59 Secţia conflicte de muncă). 

1059 cauze în stadiul procesual contestaţie (toate în Secţia penală)  

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la total cauze pe rol pe 

stadii procesuale, în perioada de referinţă, comparativ cu anul 2020: 

 

Tabel 10 

Situaţia comparativă 2021/2020 a dosarelor aflate pe rol (Total rol), pe secţii şi stadii 

procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civilă Penală Contencios 
Conflicte de 

muncă 

2020 F 664 109 309 234 12 

2021 F 762 115 371 259 17 

Tendinţe (+/-%) +14,7% +5,5% +20,1% +10,7% +41,7 

2020 A 3828 914 2047 5 862 

2021 A 4466 887 2110 4 1465 

Tendinţe (+/-%) +16,67% -2,9% +3,1% -20% +69,9 

2020 R 2930 1424 1 1435 70 

2021 R 2528 1275 0 1194 59 

Tendinţe (+/-%) -13,7% -10,4% - -16,8% -15,7% 

2020 C 931 0 931 0 0 

2021 C 1059 0 1059 0 0 

Tendinţe (+/-%) +13,7% - 13,7% - - 

F = fonduri; A = apeluri; R = recursuri; C = contestaţii 
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Dosare soluţionate  

 

În anul de referinţă, instanţa a soluţionat un număr total de 6685 dosare. Comparând 

volumul total de dosare soluţionate în anul 2021, cu cel înregistrat în anul 2020 (6213), se 

constată o creştere cu 7,60% (+472 dosare).  

Evoluția acestui indicator este în acord cu tendința generală de creştere înregistrată 

pentru acest grad de jurisdicție la nivel național (+17,57%). 

Examinând evoluţia în timp, respectiv în perioada 2011-2021, cu privire la totalul 

dosarelor soluționate, ca şi în cazul dosarelor nou intrate şi al totalului dosarelor aflate pe 

rolul instanţei, se poate observa că perioada de creştere constantă a volumului până în anul 

2013 (11.215 dosare) faţă de anul 2011 (7203 dosare) a fost urmată de o tendinţă de scădere 

înregistrată în perioada 2014–2016. Anul 2017 a stopat trendul descendent, înregistrându-se o 

creștere faţă de nivelul anului 2016, creştere menţinută în anii următori, cu o scădere în anul 

2020. În anul de referinţă s-a înregistrat o creştere a numărului dosarelor soluţionate. Faţă de 

anul 2011 se evidenţiază o scădere de 7,19% (518 dosare) de la 7203 dosare în anul 2011, la 

6685 în anul de referinţă. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Fonduri Apeluri Recursuri Contestaţii

664 

3828 

2930 

931 762 

4466 

2528 

1059 

Evoluţia cauzelor pe rol, pe stadii procesuale, în anii  

2020-2021 

2020

2021



   Curtea de Apel Iași – Raport de bilanț 2021 

18 

Grafic 9 

 
 

Într-o prezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice:  

- Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 138 dosare (-7,45%), de la 1853 dosare în 

anul 2020, la 1715 dosare în anul de referinţă; 

- Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o creştere cu 230 dosare    

(+9,23%), de la 2493 dosare în anul 2020, la 2723 dosare în anul de referinţă; 

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere cu 72 dosare 

(-5,58%), de la 1290 dosare în anul 2020, la 1218 dosare în anul de referinţă; 

- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – înregistrează o creştere cu 452 

dosare (+78,34%), de la 577 dosare în anul 2020, la 1029 dosare în anul de referinţă. 

 

Tabel 11 

Situaţia comparativă 2021/2020 a dosarelor soluţionate, pe secţii 

Anul Total 

Secţia 

Civilă Penală Contencios 
Conflicte de 

muncă 

2020 6213 1853 2493 1290 577 

2021 6685 1715 2723 1218 1029 

Tendinţe % +7,60% -7,45% +9,23% -5,58% +78,34% 
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Din cele 6685 dosare soluţionate la Curtea de Apel Iaşi în anul 2021, 40,7% au 

provenit din Secţia penală, 18,2% din Secţia de contencios administrativ şi fiscal, 25,7% din 

Secţia civilă, iar 15,4% din Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale. 

 

Grafic 10

 

 

Tabel 12 

Situaţia cauzelor soluţionate în anul 2021, pe materii şi stadii procesuale 

Stadiul 

procesual 

Materia 
TOTAL 

Penal Civil 
Proprietate 

intelectuală 

Contencios 

administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 

sociale 

Litigii cu 

profesionişti 

Minori 

şi 
familie 

Faliment 

Litigii 

de 
muncă 

Fonduri 328 84 0 197 1 20 4 1 15 650 

Apeluri 1454 149 1 3 369 76 62 326 617 3057 

Recursuri 0 853 0 1018 2 55 15 69 25 2037 

Contestaţii 941 0 0 0 0 0 0 0 0 941 

TOTAL 2723 1086 1 1218 372 151 81 396 657 6685 

 

În anul de referinţă au fost soluţionate: 

650 cauze în stadiul procesual fond (109 Secţia civilă, 328 Secţia penală, 197 Secţia de 

contencios administrativ, 16 Secţia conflicte de muncă); 

3057 cauze în stadiul procesual apel (614 Secţia civilă, 1454 Secţia penală, 3 Secţia de 

contencios administrativ, 986 Secţia conflicte de muncă);  
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2037 cauze în stadiul procesual recurs (992 Secţia civilă, 0 Secţia penală, 1018 Secţia de 

contencios administrativ, 27 Secţia conflicte de muncă); 

941 cauze în stadiul procesual contestaţie (toate în Secţia penală).  

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la total cauze soluţionate pe 

stadii procesuale, în perioada de referinţă, comparativ cu anul 2020: 

Tabel 13 

Situaţia comparativă 2021/2020 a dosarelor soluţionate, pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civilă Penală Contencios 
Conflicte de 

muncă 

2020 F 527 101 259 155 12 

2021 F 650 109 328 197 16 

Tendinţe (+/-%) +23,34% +7,92% +26,64% +27,1% +33,33% 

2020 A 2677 677 1466 5 529 

2021 A 3057 614 1454 3 986 

Tendinţe (+/-%) +14,19% -9,31% -0,82% -40% +86,39% 

2020 R 2242 1075 1 1130 36 

2021 R 2037 992 0 1018 27 

Tendinţe (+/-%) -9,14% -7,72% - -9,91% -25% 

2020 C 767 0 767 0 0 

2021 C 941 0 941 0 0 

Tendinţe (+/-%) +22,69% - +22,69% - - 
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Stoc iniţial, stoc final și cauze suspendate 

În anul de referinţă datele statistice au fost extrase din programul StatisECRIS. 

Stoc iniţial și stoc final de dosare 

Baza de date în care sunt stocate datele statistice la nivel central suportă actualizări 

periodice, pentru corelarea datelor colectate, motiv pentru care indicatorii privind stocul de 

dosare, atât cel final al anului 2020, cât şi cel iniţial al anului 2021, la nivel de secţii, s-au 

modificat nesemnificativ, existând o diferenţă de 35 dosare între stocul final raportat la 

sfârșitul anului 2020 (2140 dosare) şi stocul iniţial preluat la începutul anului 2021 (2175 

dosare). 

Aceste date statistice sunt reflectate în tabelul următor: 

  Tabel 14 

Secţia 
2020 2021 

Stoc iniţial Stoc final Stoc iniţial Stoc final 

Civilă 774 594 612 562 

Penală 838 795 800 817 

Contencios 

administrativ 
448 384 394 239 

Conflicte de 

muncă 
246 367 369 512 

Total 2306 2140 2175 2130 
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Grafic 13 

 

Tabel 15 

Situaţia cauzelor aflate în stoc la finalul anului 2021, pe materii  

Materia 

Penal Civil 
Proprietate 

intelectuală 

Contencios 

administrativ 

şi fiscal 

Asigurări 

sociale 

Litigii cu 

profesionişti 

Minori 

şi 

familie 

Faliment 

Litigii 

de 

muncă 

817 324 0 239 158 93 27 118 354 

TOTAL = 2130 

 

În ceea ce priveşte vechimea cauzelor aflate în stocul final (2130 dosare, în care 

sunt incluse toate cauzele aflate pe rol în diferite stadii, respectiv cele cu termen de judecată 

fixat în anul 2022 ori care se află în procedura de regularizare în materie civilă, cauzele 

suspendate şi cele soluţionate în anul 2021, dar cu documentul de soluţionare nefinalizat) 

situaţia se prezintă astfel: 

Tabel 16 

Vechimea cauzelor aflate în stocul final 

Perioadă 

vechime 

Între 0 - 6 

luni 

Între 6 luni 

– 1 an 

Între 1 an – 

2 ani 

Între 2 ani şi 

3 ani 
Peste 3 ani 

Nr. 

cauze/perioadă 
1617 318 100 36 59 

Pondere din 

total 
75,9% 14,9% 4,7% 1,7% 2,8% 

Nr. total de 

cauze 
2130 
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Trebuie precizat şi faptul că, din totalul celor 2130 de dosare aflate pe stoc la finele 

anului 2021, 543 de cauze reprezintă dosare nou intrate în anul de referinţă care au primit, 

prin repartizare aleatorie, prim termen de judecată în anul 2022, 207 se află în procedura de 

regularizare, iar 165 cauze sunt pronunţate cu document final neînchis. Dacă din totalul 

cauzelor aflate în stoc se scad dosarele suspendate (169), cele care au primit prim termen de 

judecată în anul 2022 ori se află în procedura de regularizare (855), precum şi cele pronunţate 

cu document final neînchis (165), se constată că stocul real de dosare (care au avut cel puţin 

un termen de judecată) este de doar 1046 cauze, ceea ce reprezintă un procent de 11,87% din 

totalul cauzelor aflate pe rol și un procent de 49,11% din totalul dosarelor aflate în stocul 

final.  

Dosare suspendate 

La sfârşitul anului de referinţă, la nivelul instanţei s-au înregistrat 169 de dosare 

suspendate. Comparând volumul dosarelor suspendate din anul 2021 (169) cu cel înregistrat 

în anul 2020 (285) se constată o scădere cu 40,70% (-116 dosare).  

Într-o prezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice:  

 Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 35 dosare suspendate (-29,17%), de la 120 

dosare în anul 2020, la 85 dosare în anul de referinţă; 

 Secţia penală şi pentru cauze cu minori – nu a înregistrat dosare suspendate la 

finalul anului de referinţă;  

 Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere cu 5 dosare    (-

11,11%), de la 45 dosare în anul 2020, la 40 dosare în anul de referinţă;  

 Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o scădere cu 76 dosare 

(-63,33%), de la 120 dosare în anul 2020, la 44 dosare în anul de referinţă. 

 

Tabel 17 

Situaţia comparativă 2021/2020 a dosarelor suspendate, pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civilă Penală Contencios Litigii de muncă 

2020 285 120 0 45 120 

2021 169 85 0 40 44 

Tendinţe % -40,7% -29,17% - -11,11% -63,33% 
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Grafic 14 

 
 

Tabel 18 

Situaţia cauzelor suspendate în anul 2021, pe materii şi stadii procesuale 

Stadiul 

procesual 

Materia 
TOTAL 

Penal Civil 
Proprietate 

intelectuală 

Contencios 
administrativ 

şi fiscal 

Asigurări 

sociale 

Litigii cu 

profesionişti 

Minori 
şi 

familie 

Faliment 
Litigii 

de 

muncă 

Fonduri 0 2 0 18 0 0 1 0 0 21 

Apeluri 0 11 0 0 3 17 3 9 15 58 

Recursuri 0 31 0 22 0 7 2 2 26 90 

TOTAL 0 44 0 40 3 24 6 11 41 169 

 

La finalul anului 2021 s-a înregistrat un număr total de 169 cauze suspendate din care:  

21 cauze în stadiul procesual fond (3 la Secţia civilă şi 18 la Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal); 

58 cauze în stadiul procesual apel (40 Secţia civilă, 18 Secţia conflicte de muncă);  

90 cauze în stadiul procesual recurs (42 Secţia civilă, 22 Secţia de contencios administrativ 

şi fiscal, 26 Secţia conflicte de muncă). 

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la total cauze suspendate pe 

stadii procesuale, în perioada de referinţă, comparativ cu anul 2020: 
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Tabel 19 

Situaţia comparativă 2021/2020 a dosarelor suspendate, pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civilă Penală Contencios 
Conflicte de 

muncă 

2020 F 16 1 0 15 0 

2021 F 21 3 0 18 0 

Tendinţe (+/-%) +31,25% 200% - +20% - 

2020 A 149 55 0 0 94 

2021 A 58 40 0 0 18 

Tendinţe (+/-%) -61,07% -27,27% - - -80,5% 

2020 R 120 64 0 30 26 

 R 90 42 0 22 26 

Tendinţe (+/-%) -25% -34,37% - -26,67 - 

 

Grafic 15 

 

Operativitatea soluționării cauzelor 

Ca şi în anii anteriori, pe parcursul anului 2021 un obiectiv prioritar al activităţii 

colectivului instanţei l-a constituit soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, în acord cu 

celelalte garanţii instituite în privinţa dreptului la un proces echitabil, datele statistice 

înregistrate fiind de natură a evidenţia rezultatul demersurilor efectuate în acest sens. 

Astfel, procentul de soluţionare a fost de 100,68% prin raportare la cauzele nou 

înregistrate. 
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Grafic 16 

 

 

Se poate observa pentru anul 2021 o scădere a operativităţii (ratei de soluţionare) cu 

2,07, de la 102,75% în anul 2020, la 100,68% în anul 2021.  

Rezultatul înregistrat la acest indicator a poziţionat Curtea de Apel Iaşi pe locul 5, 

peste media naţională (97,2%) demonstrând gestionarea eficientă a fluxului de dosare şi 

pentru anul 2021.  

 

Operativitatea generală pe secţii 

Într-o prezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice: 

Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 7,76 puncte procentuale, de la 110,76%% în anul 

2020, la 103% în anul de referinţă; 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o scădere cu 2,38 puncte 

procentuale, de la 101,76% în anul 2020, la 99,38% în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o creştere cu 9,36 puncte 

procentuale, de la 105,22% în anul 2020, la 114,58% în anul de referinţă; 

Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale – înregistrează o creştere cu 5,14 puncte 

procentuale, de la 82,66% în anul 2020, la 87,8% în anul de referinţă. 
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Comparând operativitatea generală pe secţii, din anul 2021, cu cea înregistrată în anul 

anterior, situaţia se prezintă astfel: 

 Tabel 20 

Secţia 
Operativitate raportat la cauze nou intrate 

2020 2021 Tendinţe (+/-) 

Civilă 110,76% 103% -7,76 

Penală 101,76% 99,38% -2,38 

Contencios administrativ 105,22% 114,58% +9,36 

Conflicte de muncă 82,66% 87,80% +5,14 

Total 102,75 100,68% -2,07 

 

Operativitatea generală (prin raportare la cauzele nou înregistrate) pe materii şi stadii 

procesuale, se prezintă astfel: 

 

Tabel 21 

Stadiul 

procesu-

al 

Materia 

TOTAL 
Penal Civil 

Proprie-

tate 

intelectu-

ală 

Contencios 

administra-

tiv şi fiscal 

Asigurări 

sociale 

Litigii 

cu 

profesio-

nişti 

Minori 

şi 

familie 

Faliment 

Litigii 

de 

muncă 

F 102,18% 103,70% - 110,06% 100% 95,24% 100% 100% 93,75% 104,17% 

A 95,28% 81,87% - 75,00% 89,35% 80,00% 82,67% 112,80% 86,05% 92,61% 

R - 107,16% - 115,68% - 117,02% 187,50% 104,55% 100% 111,80% 

C 105,38% - - - - - - - - 105,38% 

TOTAL 99,38% 102,55% - 114,58% 89,86% 92,64% 93,10% 111,24% 86,68% 100,68% 

 

Operativitatea generală pe secţii, în raport de stadiile procesuale 

Operativitatea generală de soluţionare a cauzelor, pe stadii procesuale, a fost de:  

104,17% în stadiul procesual fond (101,87% Secţia civilă, 102,18% Secţia penală şi pentru 

cauze cu minori, 110,06% Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi 94,12% Secţia 

conflicte de muncă şi asigurări sociale); 

92,61% în stadiul procesual apel (95,79% Secţia civilă, 95,28% Secţia penală şi pentru 

cauze cu minori, 75% Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi 87,26% Secţia 

conflicte de muncă şi asigurări sociale); 

111,80% în stadiul procesual recurs (108,18% Secţia civilă, Secţia penală şi pentru cauze 

cu minori nu au fost înregistrate cauze noi în anul de referinţă, 115,68% Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal şi 108% Secţia conflicte de muncă şi asigurări 

sociale; 
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105,38% în stadiul procesual contestaţie (Secţia penală). 

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la operativitate (prin 

raportare la cauzele nou înregistrate) pe secţii şi stadii procesuale, din perioada de referinţă, 

comparativ cu anul 2020. 

Tabel 22 

Operativitate (rată de soluţionare) 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civilă Penală Contencios 
Conflicte de 

muncă 

2020 F 99,62% 108,60% 104,86% 87,08% 109,09% 

2021 F 104,17% 101,87% 102,18% 110,06% 94,12% 

Tendinţe (+/-) +4,55 -6,73 -2,68 +22,98 -14.97 

2020 A 100,04% 113,59% 102,66% 125% 81,64% 

2021 A 92,61% 95,79% 95,28% 75% 87,26% 

Tendinţe (+/-) -7,43 -17,8 -7,38 -50 +5,62 

2020 R 108,47% 109,25% - 108,24% 92,31% 

2021 R 111,80% 108,18% - 115,68% 108% 

Tendinţe (+/-) +3,33 -1,07 - +7,44 +15,69 

2020 C 98,97% - 98,97% - - 

2021 C 105,38% - 105,38% - - 

Tendinţe (+/-) +6,41 - +6,41 - - 

 

Grafic 17 
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La nivel naţional media privind operativitatea de soluţionare a cauzelor este de 

97,2% raportând dosarele soluţionate la totalul cauzelor nou intrate. Se constată că la nivelul 

Curţii de Apel Iaşi operativitatea de 100,7% este situată în anul 2021 peste media 

operativităţii înregistrată la nivel naţional, clasând-o pe locul 5. 

Durata de soluționare a cauzelor 

Conceptul „justiţia tardivă nu e justiţie” constituie fundamentul managementului 

fluxului dosarelor.  

Toate instanțele au în comun nevoia fundamentală de a măsura performanța judiciară 

cu păstrarea, în același timp, a legalității și calității actului de justiție. 

Conform aplicaţiei StatisECRIS, durata medie de soluţionare, până la pronunţare, 

este de 104,3 zile, adică 3,5 luni. 

Pe materii, comparativ cu anul 2020, durata medie de soluţionare, până la redactarea şi 

închiderea documentului de soluţionare, se prezintă astfel: 

Tabel 23 

MATERIA 
Durata medie de soluţionare, exprimată în luni 

2020 2021 Tendinţă (+/-) 

Minori şi familie 4,30 6,17 +1,87 

Penal 3,97 3,20 -0,77 

Asigurări sociale 4,61 5,09 +0,48 

Litigii de muncă 5,01 6,02 +1,00 

Faliment 5,35 5,30 -0,05 

Contencios administrativ şi fiscal 5,02 3,85 -1,17 

Litigii cu profesioniştii 7,79 6,79 -1,00 

Civil 5,73 6,20 +0,47 

Proprietate Intelectuală - 35,43 - 

MEDIA PE INSTANŢĂ 5,22 4,44 -0,78 

Tendinţa de scădere uşoară a duratei soluţionării unei cauze, calculată de la 

înregistrarea dosarului şi până la redactarea şi închiderea documentului de soluţionare, a fost 

influenţată de măsurile luate în vederea scăderii numărului hotărârilor redactate cu depăşirea 

termenului legal (incluzând în analiză şi operaţiunile de tehnoredactare hotărâre, semnare şi 

închidere a documentului în Ecris). 

Se impune pentru anul 2022 ca preocupările în direcţia reducerii duratei procedurilor 

să vizeze, similar anilor anteriori, monitorizarea respectării dispoziţiilor legale privind 

termenele de redactare a hotărârilor judecătoreşti, fiind știut că hotărârea judecătorească îşi 

pierde utilitatea socială dacă nu ajunge la timp la destinatarul actului de justiţie. 
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* 

*  * 

Deşi se confruntă cu un volum mare de activitate şi complexitate, un număr insuficient 

de personal şi o legislaţie în continuă schimbare, Curtea de Apel Iaşi şi instanţele arondate au 

făcut eforturi considerabile pentru reducerea volumului de dosare mai vechi de 1 an pe rolul 

instanţei.  

În aceste condiţii, la sfârşitul anului 2021 la nivelul tuturor instanţelor aflate în raza de 

competenţă a Curţii de Apel Iaşi s-au înregistrat în total 4200 dosare cu vechime mai mare de 

1 an (pentru curţile de apel) şi, respectiv, mai mare de 1 an şi 6 luni (pentru tribunale şi 

judecătorii). Raportat la numărul total de 41.786 de dosare rămase pe rol, cele 4200 de dosare 

reprezintă un procent de 10,05%. Astfel, 105 dosare cu vechime mai mare de un an aflate în 

stocul Curții de Apel Iaşi reprezintă un procent de 0,25% (raportat la numărul total de 41.786 

de dosare rămase pe rol), iar 4095 dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni aflate în stocurile celor 

două tribunale şi judecătoriilor reprezintă un procent de 9,8% (raportat la numărul total de 

41.786 de dosare rămase pe rol). 

În ceea ce priveşte situaţia dosarelor mai vechi de 1 an, aflate în stoc la finalul 

anului 2021 (excluzându-le pe cele care au fost soluţionate, dar care nu au documentul final 

închis, precum şi cele suspendate la data de 31.12.2021), la Curtea de Apel Iaşi, evidenţele 

statistice reflectă o creştere nesemnificativă, numărul acestora fiind de 40 de dosare, faţă de 

36 cauze înregistrate la finele anului 2020. Distribuţia acestor cauze mai vechi de 1 an, pe 

secţii, se prezintă astfel: 11 cauze la Secţia civilă, 21 cauze la Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori, 5 cauze la Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi 3 la Secţia conflicte de muncă 

şi asigurări sociale.  

În ceea ce priveşte indicatorul de performanţă privind ponderea dosarelor închise 

într-un an (calculat ca sumă a dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la 

înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă minus 

dosare suspendate), la Curtea de Apel Iaşi se observă că acesta este la un nivel foarte eficient 

de 98,1%, pe parcursul anului 2021 fiind închise într-un an 6560 de hotărâri din totalul de 

6685 de hotărâri pronunţate. 

Din analiza datelor statistice privitoare la durata de soluționare a cauzelor rezultă, în 

concret, că din cele 6685 dosare soluționate de Curtea de Apel Iași, 5433 dosare au avut o 

durată de soluționare cuprinsă între 0-6 luni, echivalentul unui procent de 81,3%, 964 de 

dosare au fost soluționate într-un interval cuprins între 6 - 12 luni, reprezentând un procent de 

14,4%, 229 de dosare (3,4%) cu o durată de soluţionare cuprinsă între 1 şi 2 ani, iar 59 de 

cauze (0,9%) au o durată de soluţionare de peste 2 ani.  
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La nivelul secțiilor, situația duratei de soluționare a cauzelor se prezintă astfel:  

La Secția civilă au fost soluționate 1715 cauze, din care 1172 de cauze au fost 

rezolvate într-un interval de 0-6 luni, corespunzător unui procent de 68,34%, 411 de cauze au 

fost soluţionate într-o perioadă de la 6 luni la 12 luni (23,97%), pentru 101 cauze durata fiind 

între 1 an şi 2 ani, echivalentul unui procent de 5,9%, iar 31 cauze au fost soluţionate într-un 

interval mai mare de 2 ani, procentul fiind de 1,8%.  

La Secția penală şi pentru cauze cu minori, din totalul de 2723 de dosare 

soluționate, 2341 de dosare (în procent de 86%) au fost soluționate în mai puțin de 6 luni, 303 

dosare (11,1%) în intervalul cuprins între 6 - 12 luni, pentru 69 cauze durata fiind între 1 an şi 

2 ani, echivalentul unui procent de 2,5%, iar 10 cauze au fost soluţionate într-un interval mai 

mare de 2 ani, procentul fiind de 0,4%.  

La Secția de contencios administrativ şi fiscal, din 1218 de dosare soluționate, 1122 

dosare (92,1%) au avut durată de soluționare mai mică de 6 luni, 65 de dosare au fost 

soluționate în intervalul cuprins între 6 - 12 luni, reprezentând un procent de 5,3%, pentru 23 

de cauze durata fiind între 1 an şi 2 ani, echivalentul unui procent de 1,9%, iar 8 cauze au fost 

soluţionate într-un interval mai mare de 2 ani, procentul fiind de 0,7%.  

La Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, din cele 1029 de dosare 

soluționate, 798 dosare (77,6%) au avut durată de soluționare mai mică de 6 luni, 185 dosare 

au fost soluționate în intervalul cuprins între 6 - 12 luni, reprezentând un procent de 18%, 

pentru 36 de cauze durata fiind între 1 an şi 2 ani, echivalentul unui procent de 3,5%, iar 10 

cauze au fost soluţionate într-un interval mai mare de 2 ani, procentul fiind de 1%. 

Tabel 24 

Secţia 
Total soluţii din 

care: 
0-6 luni 6-12 luni 1-2 ani 

peste 2 

ani 

Civilă 
1715 1172 411 101 31 

procentaj % 68,34% 23,97% 5,9% 1,8% 

Penală 
2723 2341 303 69 10 

procentaj % 86,0% 11,1% 2,5% 0,4% 

Contencios 

administrativ 

1218 1122 65 23 8 

procentaj % 92,1% 5,3% 1,9% 0,7% 

Conflicte de 

muncă 

1029 798 185 36 10 

procentaj % 77,6% 18,0% 3,5% 1,0% 

TOTAL 
6685 5433 964 229 59 

procentaj % 81,3% 14,4% 3,4% 0,9% 
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Tot din analiza datelor statistice rezultă că la Curtea de Apel Iaşi, în anul 2021, 

durata medie până la primul termen de judecată este, în materie penală, de 40 de zile. 

În cauzele civile, durata medie până la primul termen de judecată este de 83 de zile.  

În cauzele de contencios administrativ şi fiscal durata medie până la primul termen 

de judecată este de 63 de zile. 

În litigiile de muncă şi asigurări sociale durata medie până la primul termen de 

judecată este de 104 de zile. 

Durata medie de soluţionare a cauzelor (până la redactarea şi închiderea 

documentului de soluţionare) înregistrată la nivelul Curții de Apel Iaşi în anul 2021 de 

133,1 zile (4,44 luni), poate fi considerată rezonabilă, în raport de exigenţele impuse de art. 6 

paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului și jurisprudenţa relevantă în 

materie. 

Tabel 25 

Materie 

juridică 

Număr 

dosare 

Durata soluţionare: medii în zile 
Număr şedinţe soluţionare 

Într-o 

şedinţă 

În mai multe şedinţe 

Totală Pronunţare Redactare 
Număr 

dosare 

Medie 

zile 

şedinţe 

Medie 

număr 

şedinţe 

Minori şi 

familie 
81 185,2 168,5 16,7 39 42 241,2 3 

Penal 2723 96,1 57,7 38,4 1111 1612 56,9 3,7 

Asigurări 

sociale 
372 152,8 123,5 29,3 147 225 42,4 2,5 

Litigii de 

muncă 
657 180,5 150,6 29,9 254 403 94,3 3,2 

Faliment 396 159,1 133,9 25,2 136 260 98,5 3,1 

Contencios 

administrativ 

şi fiscal 

1218 115,5 97,5 18,0 825 393 80,3 3,3 

Litigii cu 

profesioniştii 
151 203,7 177,0 26,8 59 92 177,5 3,8 

Civil 1086 186,0 168,0 18,0 407 679 135,9 2,9 

Proprietate 

Intelectuală 
1 1063,0 473 590,0 0 1 467,0 22 

TOTAL 

INSTANŢĂ 
6685 133,1 104,3 28,8 2978 3707 85,1 3,3 
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I.1.2. Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi în perioada 

2012-2021 

 

Datele statistice ale activității Curţii de Apel Iaşi pentru ultimii 10 ani (2012-2021) 

evidenţiază că perioada de creştere a volumului de activitate de la un an la altul, până în anul 

2013, a fost urmată de o perioadă de scădere continuă, până în anul 2016. Anul 2017 a stopat 

trendul descendent, înregistrându-se o creștere faţă de nivelul anului 2016, creştere ce a fost 

menţinută şi în anul 2018, revenindu-se la scădere în perioada 2019-2020. În anul de referinţă, 

s-a înregistrat un nivel apropiat anului 2019 la indicatorul dosare nou intrate (6616), un nivel 

apropiat volumului total al cauzelor aflate pe rol în anul 2016 (8419 dosare), respectiv 

apropiat anului 2016 la indicatorul dosare soluţionate (6502), volum de activitate ce solicită, 

în continuare, un efort considerabil al judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate. 

 

Aceste date sunt reliefate în tabelul şi graficul ce urmează: 

 

Tabel 26 

ANUL 
Dosare 

noi 

Total cauze pe 

rol 
Soluţionate 

Stoc 

final 
Operativitate* 

2012 9491 12.151 9943 2208 104,76% 

2013 12.438 14.676 11.215 3461 90,16% 

2014 9183 12.649 9990 2659 108,78% 

2015 7601 10.277 8018 2259 105,48% 

2016 6163 8419 6502 1917 105,5% 

2017 7664 9604 6980 2624 91,08% 

2018 7442 10097 7335 2762 98,56% 

2019 6616 9399 7119 2280 107,6% 

2020 6047 8353 6213 2140 102,75% 

2021 6640 8815 6685 2130 100,7% 

* operativitate calculată prin raportarea dosarelor soluționate la numărul total al cauzelor nou 

intrate 
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Grafic 18 
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Tabel 27 

Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi în perioada 2012-2021 în raport 

de anul de bază 2012 

ANUL Dosare noi Total cauze pe rol Soluţionate 

2012 9491  11.251  9943  

2013 12.438 +31,05% 14.676 +30,44% 11.215 +12,79% 

2014 9183 -3,25% 12.649 +12,43% 9990 +0,47% 

2015 7601 -19,91% 10.277 -8,66% 8018 -19,36% 

2016 6163 -35,06% 8419 -21,17% 6502 -34,61% 

2017 7664 -19,25% 9604 -14,64% 6980 -29,80% 

2018 7442 -21,59% 10.097 -10,26% 7335 -26,23% 

2019 6616 -30,29% 9.399 -16,46% 7119 -28,40% 

2020 6047 -36,29% 8353 -25,76% 6213 -37,51% 

2021 6640 -30,04% 8815 -21,65% 6685 -32,77% 



   Curtea de Apel Iași – Raport de bilanț 2021 

35 

 

I.1.3. Volumul de activitate al instanţelor din raza teritorială a Curţii de 

Apel Iaşi 

În anul 2021 volumul de activitate al instanţelor din raza teritorială a Curţi de Apel 

Iaşi se prezintă astfel:  

Volumul cauzelor nou intrate 

Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate 

Din analiza datelor privind cauzele nou intrate la Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate 

rezultă o tendinţă de creştere a cauzelor nou intrate cu 618 dosare (+0,98%), respectiv de la 

63.322 de cauze în anul 2020, la 63.940 în anul 2021.  

Pe instanţe, situaţia volumului de cauze nou intrate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Iaşi se înregistrează o creştere cu 9,40% a cauzelor nou înregistrate, de la 

13.771 în anul 2020, la 15.065 în anul 2021. 

La Judecătoria Iaşi se înregistrează o scădere cu 0,91% a cauzelor nou înregistrate de la 

37.353 în anul 2020, la 37.013 în anul 2021. 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o scădere cu 4,33% de la 7161 în anul 2020, la 6851 

în anul 2021. 

La Judecătoria Hârlău se înregistrează o scădere cu 1,99% de la 3512 în anul 2020, la 3442 

în anul 2021. 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere cu 2,89% de la 1525 în anul 2020, la 

1569 în anul 2021. 

  

Tabel 28 

Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi în perioada 2012-2021 raportat 

de la un an la altul 

ANUL Dosare noi Total cauze pe rol Soluţionate 

2012 9491  11.251  9943  

2013 12.438 +31,05% 14.676 +20,78% 11.215 +12,81% 

2014 9183 -26,17% 12.649 -13,81% 9990 -10,92% 

2015 7601 -17,23% 10.277 -18,75% 8018 -19,74% 

2016 6163 -18,92% 8419 -18,08% 6502 -18,91% 

2017 7664 +24,36% 9604 +14,08% 6980 +7,35% 

2018 7442 -2,9% 10.097 +5,13% 7335 +5,09% 

2019 6616 -11,1% 9399 -6,91% 7119 -2,94% 

2020 6047 -8,61% 8353 -11,13% 6213 -12,73 

2021 6640 +9,81% 8815 +5,53% 6685 +7,60% 
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Tabel 29 

Dosare nou intrate 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 

Iaşi 

Judecătoria 

Iaşi 

Judecătoria 

Paşcani 

Judecătoria 

Hârlău 

Judecătoria 

Răducăneni 

2020 63.322 13.771 37.353 7161 3512 1525 

2021 63.940 15.065 37.013 6851 3442 1569 

Tendinţe (+/-

%) 
+0,98% +9,40% -0,91% -4,33% -1,99% +2,89% 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

Volumul de activitate a instanţelor din judeţul Vaslui se caracterizează printr-o 

scădere a cauzelor nou intrate cu 193 dosare (-0,70%), respectiv de la 27562 în anul 2020, la 

27.369 în anul 2021. 

Pe instanţe, situaţia volumului de cauze nou intrate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui se constată o tendinţă de creştere de la 5420 în anul 2020, la 5680 în 

anul 2021, ceea ce înseamnă +4,80%; 

La Judecătoria Vaslui se constată o tendinţă de scădere de la 10.096 în anul 2020, la 9975 în 

anul 2021, ceea ce înseamnă – 1,20%; 

La Judecătoria Bârlad se constată o tendinţă de scădere de la 8535 în anul 2020, la 8278 în 

anul 2021, ceea ce înseamnă – 3,01%; 

La Judecătoria Huşi se constată o tendinţă de scădere de la 3511 în anul 2020, la 3436 în 

anul 2021, ceea ce înseamnă - 2,14%. 

Tabel 30 

Dosare nou intrate 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 

Vaslui 

Judecătoria 

Vaslui 

Judecătoria 

Bârlad 

Judecătoria 

Huşi 

2020 27.562 5420 10.096 8535 3511 

2021 27.369 5680 9975 8278 3436 

Tendinţe (+/- 

%) 
-0,70% +4,80% -1,20% -3,01% -2,14% 

 

La acest indicator, tendința la nivel național este de creştere cu 11,36% pentru 

tribunale și cu 3,32% pentru judecătorii. 

Se constată că Tribunalul Iaşi şi Tribunalul Vaslui au avut o creştere situată sub media 

înregistrată la nivel naţional la acest indicator. Judecătoria Răducăneni au avut o creştere 
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situată sub media înregistrată la nivel naţional la acest indicator. Judecătoria Iaşi, Judecătoria 

Vaslui, Judecătoria Bârlad, Judecătoria Huşi Judecătoria Paşcani, Judecătoria Hârlău au 

înregistrat o scădere pentru dosarele nou intrate. 

Volumul total al cauzelor aflate pe rol (cauze nou intrate + stoc anterior) 

În anul 2021, la Curtea de Apel Iaşi şi instanţele arondate acesteia s-a înregistrat o 

creştere a volumului total al cauzelor aflate pe rol cu 664 dosare, de la 142.368 cauze în anul 

2020, la 143.032 în anul 2021, ceea ce reprezintă o creştere cu 0,47%. 

Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate  

Pe rolul Tribunalului Iaşi şi al judecătoriilor din raza teritorială a acestuia s-au aflat, în 

anul 2021, 94.666 de cauze, faţă de 93.890 cauze în anul 2020, deci cu 776 cauze mai mult, 

ceea ce reprezintă o creştere de 0,83%.  

Pe instanţe, tendinţa volumului total al cauzelor aflate pe rol se prezintă astfel: 

La Tribunalul Iaşi se înregistrează o creştere cu 5,60% a numărului total de cauze aflate pe 

rol, de la 23.853 în anul 2020, la 25.188 în anul 2021;  

La Judecătoria Iaşi se înregistrează o scădere cu 1,29% a numărului total de cauze aflate pe 

rol, de la 53.551 în anul 2020, la 52.859 în anul 2021; 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere cu 2,28%, de la 9645 în anul 2020, la 

9865 în anul 2021; 

La Judecătoria Hârlău se înregistrează o scădere cu 2,77%, de la 4805 în anul 2020, la 4672 

în anul 2021; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere cu 2,26%, de la 2036 în anul 2020, la 

2082 în anul 2021. 

Tabel 31 

Total dosare rol 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 

Iaşi 

Judecătoria 

Iaşi 

Judecătoria 

Paşcani 

Judecătoria 

Hârlău 

Judecătoria 

Răducăneni 

2020 93.890 23.853 53.551 9645 4805 2036 

2021 94.666 25.188 52.859 9865 4672 2082 

Tendinţe 

(+/- %) 
+0,47% +5,60% -1,29% +2,28% -2,77% +2,26% 

  



   Curtea de Apel Iași – Raport de bilanț 2021 

38 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

Pe rolul instanţelor din judeţul Vaslui, în anul 2021 s-au aflat 39.551 de dosare, faţă de 

40.125 cauze în anul 2020, deci cu 547 cauze mai puțin, ceea ce reprezintă o scădere de 

1,43%.  

Pe instanţe, tendinţa volumului total al cauzelor aflate pe rol se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui se constată o tendinţă de creştere, de la 7561 în anul 2020, la 7821 în 

anul 2021, ceea ce înseamnă o creştere cu 3,44%; 

La Judecătoria Vaslui se constată o tendinţă de scădere, de la 14.456 în anul 2020, la 14.171 

în anul 2021, ceea ce înseamnă o scădere cu 1,97%; 

La Judecătoria Bârlad se înregistrează o tendinţă de scădere de la 12.918 în anul 2020, la 

12.415 în anul 2021, ceea ce înseamnă o scădere cu 3,89%; 

La Judecătoria Huşi numărul se înregistrează o tendinţă de scădere, de la 5190 în anul 2020, 

la 5144 în anul 2021, ceea ce înseamnă o scădere cu 0,89%. 

 

Tabel 32 

Total dosare rol 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 

Vaslui 

Judecătoria 

Vaslui 

Judecătoria 

Bârlad 

Judecătoria 

Huşi 

2020 40.125 7561 14.456 12.918 5190 

2021 39.551 7821 14.171 12.415 5144 

Tendinţe (+/-%) -1,43% +3,44% -1,97% -3,89% -0,89% 

 

La acest indicator, tendința la nivel național este de creştere cu 10,07% pentru 

tribunale și  cu 3,95% pentru judecătorii. 

Se constată că atât Tribunalul Iaşi, cât şi Tribunalul Vaslui au înregistrat o creştere 

situată sub media la nivel naţional la acest indicator. De asemenea, Judecătoria Paşcani şi 

Judecătoria Răducăneni au înregistrat o creştere situată sub media la nivel naţional la acest 

indicator. 

Judecătoria Iaşi, Judecătoria Hârlău, Judecătoria Vaslui, Judecătoria Bârlad şi 

Judecătoria Huşi au înregistrat o scădere au înregistrat scăderi ale numărului de dosare la 

acest indicator. 
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Volumul cauzelor soluţionate 

Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate  

Din totalul de 94.666 cauze aflate pe rolul Tribunalului Iaşi şi a instanţelor din raza sa 

teritorială în anul 2021, au fost soluţionate 65.687 cauze, faţă de 63.613 în anul 2020. Se 

constată o creştere a cauzelor soluţionate cu 2074 cauze, ceea ce reprezintă o creştere de 

3,26%.  

Pe instanţe, situaţia cauzelor soluţionate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Iaşi se înregistrează o creştere cu 9,89% a cauzelor soluţionate, de la 13.877 

în anul 2020, la 15.249 în anul 2021; 

La Judecătoria Iaşi se înregistrează o creştere cu 1,39% a cauzelor soluţionate, de la 37.937 

în anul 2020, la 38.464 în anul 2021; 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere cu 3,34%, de la 6647 în anul 2020, la 

6869 în anul 2021; 

La Judecătoria Hârlău se înregistrează o scădere cu 0,89%, de la 3611 în anul 2020, la 3579 

în anul 2021; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o scădere cu 0,97%, de la 1541 în anul 2020, la 

1526 în anul 2021. 

Tabel 33 

Dosare soluţionate 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 

Iaşi 

Judecătoria 

Iaşi 

Judecătoria 

Paşcani 

Judecătoria 

Hârlău 

Judecătoria 

Răducăneni 

2020 63.613 13.877 37.937 6647 3611 1541 

2021 65.687 15.249 38.464 6869 3579 1526 

Tendinţe 

(+/-%) 
+3,26% +9,89% +1,39% +3,34% -0,89% -0,97% 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

Din totalul de 39.551 cauze aflate pe rolul instanţelor din judeţul Vaslui în anul 2021, 

au fost soluţionate 28.874 cauze, faţă de 28.172 în anul 2020. Se constată o creştere a 

numărului cauzelor soluţionate cu 702 dosare, ceea ce reprezintă o tendinţă de +2,49%. 

Pe instanţe, situaţia cauzelor soluţionate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui numărul de cauze soluţionate a crescut de la 5452 în anul 2020, la 5653 

în anul 2021, ceea ce reprezintă o tendinţă de +3,69%; 
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La Judecătoria Vaslui numărul de cauze soluţionate a crescut uşor de la 10.340 în anul 2020, 

la 10.353 în anul 2021, reprezentând o creştere cu 0,13%; 

La Judecătoria Bârlad numărul de cauze soluţionate a crescut de la 8865 în anul 2020, la 

8919 în anul 2021, reprezentând o creştere cu 0,61%; 

La Judecătoria Huşi numărul de cauze soluţionate a crescut de la 3515 în anul 2020, la 3949 

în anul 2021, ceea ce înseamnă o creştere de 12,35%. 

 

Tabel 34 

Dosare soluţionate 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 

Vaslui 

Judecătoria 

Vaslui 

Judecătoria 

Bârlad 

Judecătoria 

Huşi 

2020 28.172 5452 10.340 8865 3515 

2021 28.874 5653 10.353 8919 3949 

Tendinţe (+/-%) +2,49% +3,69% +0,13% +0,61% +12,35% 

 

La acest indicator, tendința la nivel național este de creştere cu 18,57% pentru 

tribunale și cu 8,34% pentru judecătorii. 

Se constată că Tribunalul Iași, Tribunalul Vaslui, Judecătoria Iaşi, Judecătoria 

Paşcani, Judecătoria Vaslui şi Judecătoria Bârlad au înregistrat o creştere a numărului de 

dosare soluţionate sub media la nivel naţional iar Judecătoria Huşi o creştere peste media la 

nivel naţional.  

Judecătoria Hârlău şi Judecătoria Răducăneni au înregistrat o scădere a numărului de 

dosare soluţionate prin comparaţie cu anul anterior. 

 

Stocul final de dosare 

Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate  

La Tribunalul Iaşi şi instanţele din raza teritorială, la finele anului 2021, au rămas 

nesoluţionate 28.979 de cauze, faţă de 30.277 aflate în stoc la sfârşitul anului 2020. Se 

observă o scădere a stocului de dosare, cu 4,29% (1298 dosare). 

Pe instanţe, situaţia stocului de dosare la sfârşitul anului 2021 se prezintă astfel: 

La Tribunalul Iaşi se înregistrează o scădere cu 0,37% a stocului de dosare, de la 

9976 în anul 2020, la 9939 în anul 2021; 



   Curtea de Apel Iași – Raport de bilanț 2021 

41 

La Judecătoria Iaşi se înregistrează o scădere cu 7,81% a stocului de dosare, de la 

15.614 în anul 2020, la 14.395 în anul 2021; 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o scădere a stocului de dosare cu 0,07%, de 

la 2998 în anul 2020, la 2996 în anul 2021; 

La Judecătoria Hârlău se înregistrează o scădere a stocului de dosare cu 8,46%, de 

la 1194 în anul 2020, la 1093 în anul 2021; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creștere a stocului de dosare cu 

12,32%, de la 495 în anul 2020, la 556 în anul 2021. 

 

Tabel 35 

Stoc final de dosare 

Anul Total 

Instanţa 

Tribunalul 

Iaşi 

Judecătoria 

Iaşi 

Judecătoria 

Paşcani 

Judecătoria 

Hârlău 

Judecătoria 

Răducăneni 

2020 30.277 9976 15.614 2998 1194 495 

2021 28.979 9939 14.395 2996 1093 556 

Tendinţe (+/-

%) 
-4,29% -0,37% -7,81% -0,07% -8,46% +12,32% 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

La Tribunalul Vaslui şi instanţele din raza teritorială, la finele anului 2021, au rămas 

nesoluţionate 10.677 de cauze, faţă de 11.953 aflate în stoc la sfârşitul anului 2020. Se 

observă o scădere a stocului cu 1276 dosare, reprezentând o tendinţă de -10,68%.  

Pe instanţe, situaţia stocului de dosare la sfârşitul anului 2021 se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui se înregistrează o creştere de la 2109 dosare în anul 2020, la 2168 în 

anul 2021, ceea ce înseamnă o creştere cu 2,80%; 

La Judecătoria Vaslui se înregistrează o scădere de la 4116 dosare în anul 2020, la 3818 în 

anul 2021, reprezentând o tendinţă de  -7,24%; 

La Judecătoria Bârlad se înregistrează o scădere de la 4053 dosare în anul 2020, la 3496 în 

anul 2021, reprezentând o tendinţă de  -13,74%; 

La Judecătoria Huşi se înregistrează o scădere de la 1675 dosare în anul 2020, la 1195 în 

anul 2021, reprezentând o tendinţă de  -28,66%.  
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Tabel 36 

Stoc final de dosare 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 

Vaslui 

Judecătoria 

Vaslui 

Judecătoria 

Bârlad 

Judecătoria 

Huşi 

2020 11.953 2109 4115 4053 1675 

2021 10.677 2168 3818 3496 1195 

Tendinţe (+/-%) -10,68% +2,80% -7,24% -13,74% -28,66% 

La acest indicator, tendința la nivel național este de scădere cu 2,47% pentru 

tribunale și cu 6,87% pentru judecătorii. 

Se constată că Tribunalul Iaşi şi Judecătoria Paşcani au înregistrat o scădere a stocului 

de dosare sub media la nivel naţional, în timp ce pentru Judecătoria Iaşi, Judecătoria Hârlău, 

Judecătoria Vaslui, Judecătoria Bârlad şi Judecătoria Huşi scăderea stocului de dosare a fost 

mai mare decât media la nivel naţional. 

Pentru Tribunalul Vaslui şi Judecătoria Răducăneni tendinţa a fost de creştere a 

stocului de dosare. 

Operativitatea în soluţionare la instanţele arondate Curţii de Apel Iaşi 

Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate 

În anul 2021, la Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate indicele general de operativitate 

în soluţionarea cauzelor este de 102,73% raportând cauzele soluţionate la totalul cauzelor nou 

intrate, reprezentând o creştere cu 2,27 procente a operativităţii faţă de anul 2020.  

Pe instanţe, situaţia operativităţii se prezintă astfel: 

La Tribunalul Iaşi procentul de operativitate în soluţionare este 101,22%, în creştere faţă de 

anul anterior, când a fost de 100,77%, fiind mai mare cu 0,45 procente; 

La Judecătoria Iaşi operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2021 de 103,92%, în 

creștere faţă de anul anterior, când a fost de 101,56%, fiind mai mare cu 2,36 procente; 

La Judecătoria Paşcani operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2021 de 100,26%, 

în creştere faţă de anul anterior, când a fost de 92,82%, fiind mai mare cu 8,16 

procente; 

La Judecătoria Hârlău operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2021 de 103,98%, 

în creştere faţă de anul anterior, când a fost de 102,82%, fiind mai mare cu 1,16 

procente; 

La Judecătoria Răducăneni operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2021 de 

97,26%, în scădere faţă de anul anterior, când a fost de 101,05%, fiind mai mică cu 

3,79 procente. 



   Curtea de Apel Iași – Raport de bilanț 2021 

43 

Tabel 37 

Operativitate calculată în raport de totalul cauzelor nou intrate 

Anul 
Tribunalul 

Iaşi 

Judecătoria 

Iaşi 

Judecătoria 

Paşcani 

Judecătoria 

Hârlău 

Judecătoria 

Răducăneni 

2020 100,77% 101,56% 92,82% 102,82% 101,05% 

2021 101,22% 103,92% 100,26% 103,98% 97,26% 

Tendinţe (+/-%) +0,45 +2,36 +8,16 +1,16 -3,79 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

În anul 2021, la Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate indicele general de 

operativitate în soluţionarea cauzelor a fost de 105,50%, raportând cauzele soluţionate la 

totalul cauzelor nou intrate, reprezentând o creştere cu 3,29 procente faţă de anul 2020. 

Pe instanţe, situaţia operativităţii se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2021, pe ansamblu, de 

99,52%, în scădere faţă de anul anterior, când a fost de 100,59%, fiind mai mică cu 

1,07 procente; 

La Judecătoria Vaslui operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2021, pe ansamblu, 

de 103,79%, în creştere faţă de anul anterior, când a fost de 102,42%, fiind mai mare 

cu 1,37 procente; 

La Judecătoria Bârlad operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2021 de 107,74%, 

în creştere faţă de anul anterior, când a fost de 103,87%, fiind mai mare cu 3,87 

procente; 

La Judecătoria Huşi operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2021 de 114,93%, în 

creștere faţă de anul anterior, când a fost de 100,11%, fiind mai mare cu 14,82 

procente. 

Tabel 38 

Operativitate calculată în raport de totalul cauzelor nou intrate 

Anul 
Tribunalul 

Vaslui 

Judecătoria 

Vaslui 

Judecătoria 

Bârlad 

Judecătoria 

Huşi 

2020 100,59% 102,42% 103,87% 100,11% 

2021 99,52% 103,79% 107,74% 114,93% 

Tendinţe(+/-%) -1,07 +1,37 +3,87 +14,82 

În ceea ce priveşte volumul de activitate şi operativitatea la nivelul tuturor instanţelor 

din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, situaţia centralizată se prezintă astfel: 
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Tabel 39 
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Grafic 19 

 

 

Concluzionând, se poate remarca, din datele prezentate, că în perioada de raportare, 

comparativ cu anul 2020, s-a înregistrat o variaţie a volumului de activitate pe grade de 

jurisdicţie, respectiv: o creştere la nivelul Curţii de Apel Iaşi cu 5,53% (față de creşterea 

cu 14,18% la nivel național) şi la nivelul tribunalelor din circumscripție cu 5,08% (față de 

creşterea cu 10,07% la nivel național), respectiv, o scădere la nivelul judecătoriilor din 

circumscripție cu 1,36% (față de creşterea cu 3,95% la nivel național).  

În tabelul următor sunt ilustrate diferenţele privitoare la volumul de activitate 

înregistrat în perioada 2020-2021 la nivelul Curţii de Apel Iaşi şi al instanţelor arondate, pe 

grade de jurisdicţie: 

Tabel 40 

Instanţa 
Volum total dosare 

2020 

Volum total dosare 

2021 
Diferenţă 

Judecătorii= Iaşi + Vaslui 102.601 101.208 -1393 

Tribunale = Iaşi + Vaslui 31.414 33.009 +1595 

Curtea de Apel Iaşi 8353 8815 +462 

TOTAL  142.368 143.032 +664 
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I.2. Încărcătura pe judecător şi pe scheme 

I.2.1. Încărcătura raportată la numărul de judecători din schemă şi la 

numărul de judecători care au funcţionat efectiv în cadrul Curţii de Apel 

Iaşi 

Indicatorii statistici ce reflectă încărcătura medie pe judecător, corespunzător gradelor 

de jurisdicţie a cauzelor pendinte, evidenţiază o scădere a volumului de activitate după cum 

urmează: 

506 dosare/judecător în schemă în anul 2021, cu 50 dosare mai mult faţă de 2020, când s-au 

înregistrat 456 dosare/judecător, reprezentând o tendinţă de creştere cu 10,96%, 

calculat la numărul de 44 de judecători în schemă;  

561 dosare/judecător care au funcţionat efectiv în anul 2021, cu 58,1 dosare mai mult faţă de 

2020, când s-au înregistrat 502,9 dosare, reprezentând o tendinţă de creştere cu 

11,55%, calculat la o medie de 39,7 de judecători care au funcţionat efectiv pe 

parcursul anului de referinţă. 

Încărcătura medie pe judecător la nivel naţional pentru curţile de apel, în anul 2020, se 

prezintă astfel: 

Tabel 41 

Instanţa 
Total volum mare* 

(adiţionat) 

Încărcătura pe 

judecător/ schemă 

Încărcătura pe 

judecător/efectiv 

Curtea de Apel ALBA IULIA 26023 520,5 644,1 

Curtea de Apel BACĂU 17897 471,0 566,4 

Curtea de Apel BRAȘOV 17931 437,3 487,3 

Curtea de Apel BUCUREȘTI 163808 751,4 800,2 

Curtea de Apel CLUJ 31103 493,7 529 

Curtea de Apel CONSTANȚA 27377 636,7 822,1 

Curtea de Apel CRAIOVA 49102 496,0 577 

Curtea de Apel GALAȚI 23596 513,0 632,6 

Curtea de Apel IAȘI 22272 506,2 561 

Curtea de Apel ORADEA 18235 467,6 501 

Curtea de Apel PITEȘTI 37757 899,0 1069,6 

Curtea de Apel PLOIEȘTI 35337 619,9 845,4 

Curtea de Apel SUCEAVA 21263 452,4 581 

Curtea de Apel TÂRGU MUREȘ 11872 358,8 382 

Curtea de Apel TIMIȘOARA 32627 526,2 569,4 

Curtea Militară de Apel 613 76,6 165,7 

TOTAL GENERAL 536783 577,2 662,9 

*Total volum mare=[(nr. cauze fonduri)+(nr. cauze contestaţii)X 1 şi X 2 + (nr. cauze în apel)X 2 şi X 

3 + (nr. cauze în recurs)X 3]  
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Grafic 20 

 

Întrucât în raportările statistice la nivel naţional, încărcătura pe judecător este 

calculată global, în funcție de totalul dosarelor pe rol (stoc + intrate), fără a se face distincţie 

între stocul preluat şi volumul dosarelor nou intrate, este de subliniat la analiza acestui 

indicator faptul că, în mod constant, Curtea de Apel Iași a înregistrat indicatori de 

operativitate (rată de soluționare) buni și durate reduse ale procedurilor judiciare, ceea ce a 

explicat, în anii anteriori, poziționarea încărcăturii pe judecător uşor sub media națională. 

Pentru anul 2021, în ierarhia curţilor de apel se remarcă poziționarea încărcăturii pe 

judecător la Curtea de Apel Iaşi sub nivelul mediei înregistrate la nivel naţional (561 cauze pe 

judecător la Curtea de Apel Iași în anul 2021 față de 662,9 media națională). 

Tabel 42 

Încărcătura medie pe judecător în anul 2021, raportat la numărul de judecători încadraţi în 

schemă/efectiv la Curtea de Apel Iaşi 

Anul 

Media dosarelor 

repartizate pe 

judecător (volum 

adiţionat) 

Nr. şedinţe 

(medie) 

Nr. dosare 

rulate (medie) 

Nr. de hotărâri 

pronunţate 
Număr judecători 

Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă* Efectiv 

2020 456 502,9 170 188 783 863 296 327 44 39,9 

2021 506,2 561 169 192 712 807 331 375,7 44 39,7 

Tendinţe 

(+/-) 
+50,2 +58,1 -1 +4 -71 -56 +35 +48,7 0 -0,2 

Tendinţe 

(%) 
+10,97% 11,55% -0,59% +2,13% -9,07% -6,49% +11,82% +14,68 0 -2,24% 

* Număr de judecători în schema Curţii de Apel Iaşi, la data de 31.12.2020 
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Începând cu anul 2017, în programul statistic StatisECRIS a fost implementat modulul 

„Eficiență judecător”. Acest modul oferă date cu privire la indicatorul „Rata de soluționare”, 

indicator ce reprezintă raportul dintre dosarele finalizate în perioada de referinţă şi dosarele 

nou intrate (prim termen) în aceeaşi perioadă, exprimat procentual. În acest raport cauza se 

consideră finalizată la momentul pronunţării, moment reprezentat de ultimul termen de 

judecată cu document final alocat. 

Este de observat faptul că, în anul 2021, media ratei de soluţionare raportat la 

judecătorii care au activat în cadrul instanţei a fost de 91,3%, mai mare decât media ratei de 

soluţionare înregistrată în anul anterior (87,1%). 

 

I.2.2. Încărcătura pe judecător la Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate 

La Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate, indicatorii statistici ce reflectă încărcătura 

medie pe judecător evidenţiază o variaţie a volumului real de activitate, astfel: 

Tribunalul Iaşi – numărul de dosare pe judecător creşte de la 646,7 în anul 2020, la 732,2 în 

anul 2021, reprezentând o tendinţă de creştere cu 13,19%, calculat la un număr de 

55,6 judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv scade de la 588,4 în anul 2020, 

la 667,4 în anul 2021, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Iaşi – numărul de dosare scade de la 1066,8 în anul 2020, la 1042,6 în anul 

2021, reprezentând o tendinţă de scădere cu 2,32%, calculat la un număr de 50,7 

judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv scade de la 877,9 în anul 2020, la 

866,5 în anul 2021, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Paşcani – numărul de dosare scade de la 1205,6 în anul 2020 la 1203 în anul 

2021 reprezentând o tendinţă de scădere cu 0,22%, calculat la un număr de 8,2 

judecători care au funcţionat efectiv şi creşte de la 876,8 în anul 2020, la 896,8 în anul 

2021, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Hârlău – numărul de dosare scade de la 1413,2 în anul 2020, la 1262,7 în anul 

2021 reprezentând o tendinţă de scădere cu 10,7%, calculat la un număr de 3,7 

judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv scade de la 961 în anul 2020, la 934,4 

în anul 2021, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Răducăneni – numărul de dosare scade de la 509 în anul 2020, la 495,7 în anul 

2021 reprezentând o tendinţă de scădere cu 2,75%, calculat la un număr de 4,2 

judecători care au funcţionat efectiv, şi creşte de la 407,2 în anul 2020, la 416,4 în anul 

2020, raportat la numărul de judecători din schemă. 
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Tabel 43 

Încărcătura pe judecător raportat la numărul celor care au funcţionat efectiv  

Anul 
Tribunalul 

Iaşi 

Judecătoria 

Iaşi 

Judecătoria 

Paşcani 

Judecătoria 

Hârlău 

Judecătoria 

Răducăneni 

2020 646,7 1066,8 1205,6 1413,2 509 

2021 732,2 1042,6 1203 1262,7 495,7 

Tendinţe (+/-) +13,19% -2,32% -0,22% -10,7% -2,75% 

 

Tabel 44 

Încărcătura pe judecător raportat la numărul de judecători din schemă 

Anul 
Tribunalul 

Iaşi 

Judecătoria 

Iaşi 

Judecătoria 

Paşcani 

Judecătoria 

Hârlău 

Judecătoria 

Răducăneni 

2020 588,4 877,9 876,8 961 407,2 

2021 667,4 866,5 896,8 934,4 416,4 

Tendinţe (+/-) +13,36% -1,35% +2,19% -2,81% +2,16% 

 

I.2.3. Încărcătura pe judecător la Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate 

La Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate, indicatorii statistici ce reflectă încărcătura 

medie pe judecător evidenţiază o variaţie a volumului real de activitate, astfel: 

Tribunalul Vaslui – numărul de dosare pe judecător creşte de la 717,2 în anul 2020, la 831,4 

în anul 2021, reprezentând o tendinţă de creştere cu 15,87%, calculat la un număr de 

15,9 judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv creşte de la 505,2 în anul 2020, 

la 547,7 în anul 2021, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Vaslui – numărul de dosare pe judecător scade de la 1661,6 în anul 2020, la 

1446 în anul 2021, reprezentând o tendinţă de scădere cu 12,98%, calculat la un 

număr de 9,8 judecători care au funcţionat efectiv şi respectiv scade de la 1032,2 în 

anul 2020, la 1012,2 în anul 2021, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Bârlad – numărul de dosare pe judecător scade de la 1519,8 în anul 2020, la 

1519,7 în anul 2021, reprezentând o tendinţă de scădere cu 0,05%, calculată la un 

număr de 7,8 judecători care au funcţionat efectiv şi respectiv scade de la 1291,8 în 

anul 2020, la 1241,5 în anul 2021, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Huşi – numărul de dosare pe judecător scade de la 1038 în anul 2020, la 1028,8 

în anul 2021, reprezentând o tendinţă de scădere cu 0,96%, calculat la un număr de 5 

judecători care au funcţionat efectiv. Raportat la numărul de judecători din schemă 
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încărcătura este identică având în vedere că această instanţă are schema ocupată 

complet. 

Tabel 45 

Încărcătura pe judecător raportat la numărul celor care au funcţionat efectiv 

Anul 
Tribunalul 

Vaslui 

Judecătoria 

Vaslui 

Judecătoria 

Bârlad 

Judecătoria 

Huşi 

2020 717,2 1661,6 1519,8 1038 

2021 831,4 1446 1519,7 1028,8 

Tendinţe (+/-) +15,87% -12,98% -0,05% -0,96% 

 

Tabel 46 

Încărcătura pe judecător raportat la numărul de judecători din schemă 

Anul 
Tribunalul 

Vaslui 

Judecătoria 

Vaslui 

Judecătoria 

Bârlad 

Judecătoria 

Huşi 

2020 505,2 1032,6 1291,8 1038 

2021 547,7 1012,2 1241,5 1028,8 

Tendinţe (+/-) +8,28% -1,99% -3,93% -0,96% 

 

În ceea ce priveşte încărcătura efectivă pe judecător, precum şi încărcătura pe 

judecător raportată la schemă s-a înregistrat o scădere a mediei volumului de activitate la 

nivelul judecătoriilor, respectiv o creștere la nivelul tribunalelor și curţii de apel, situaţie 

prezentată în tabelul următor: 

 

Tabel 47 

Instanţa 

Încărcătura 

efectivă pe 

judecător  
Diferenţă  

Încărcătura pe 

judecător raportat la 

schemă 
Diferenţă 

2020 2021 2020 2021 

Judecătorii = Iaşi + Vaslui 1168,6 1132,1 -36,5 924,3 911,8 -12,5 

Tribunale = Iaşi + Vaslui 662,6 754,3 +91.7 565,6 642 +76,4 

Curtea de Apel Iaşi 502,9 561 +58,1 456 506,2 +50,2 
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Tabel 48 

Instanţa 

Încărcătura pe judecător 

raportat la numărul de 

judecători care au funcţionat 

efectiv în anul 2020 

Încărcătura pe judecător 

raportat la schemă în anul 2020 

Curtea de 

Apel Iaşi 

Total dosare 

pe rol 
 222  200,3 

Grade de 

jurisdicţie 
561  506,2  

Tribunalul 

Iaşi 

Total dosare 

pe rol 
 453  412,9 

Grade de 

jurisdicţie 
732,2  667,4  

Tribunalul 

Vaslui 

Total dosare 

pe rol 
 491,9  340 

Grade de 

jurisdicţie 
831,4  831,4  

Judecătoria Iaşi  1042,6  866,5 

Judecătoria Paşcani  1203  896,8 

Judecătoria Hârlău  1262,7  934,4 

Judecătoria Răducăneni  495,7  416,4 

Judecătoria Vaslui  1446  1012,2 

Judecătoria Bârlad  1591,7  1241,5 

Judecătoria Huşi  1028,8  1028,8 

 

* 

*  * 

Concluzionând, analiza indicatorilor statistici cantitativi reprezentativi pentru actul de 

justiţie evidenţiază şi pentru anul 2021 un nivel bun al performanţei în activitatea Curţii de 

Apel Iaşi, care creează premisele furnizării către justiţiabili a unui serviciu public la un 

standard cât mai apropiat de nevoile şi aşteptările acestora. 

Astfel, dinamica volumului de activitate relevă următoarele tendinţe: 

- creştere a numărului dosarelor nou intrate, cu 9,81%, faţă de anul 2020, fiind de 

observat că perioada de creştere constantă ce a condus la dublarea volumului în anul 

2013 (12.438 dosare), faţă de anul 2010 (5731 dosare) a fost urmată de o tendință de 

scădere, înregistrată în perioada 2014-2016. Anul 2017 a stopat trendul descendent, 

înregistrându-se o creștere faţă de nivelul anului 2016. În anul de referinţă, s-a 

înregistrat un nivel apropiat volumului de dosare nou intrate înregistrat în anul 2019 

(6616 dosare). 
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- creşterea a numărului total al dosarelor aflate pe rol, cu 5,53%, faţă de anul 2020, 

fiind de observat şi în cazul acestui indicator faptul că perioada de creştere constantă 

ce a condus la dublarea volumului în anul 2013 (14.676 dosare) faţă de anul 2010 

(6819 dosare) a fost urmată de o tendință de scădere înregistrată în perioada 2014-

2016. Anul 2017 a stopat trendul descendent, înregistrându-se o creștere faţă de 

nivelul anului 2016, creştere ce a fost menţinută şi în anii 2018 şi 2019, urmată de o 

scădere a numărului de dosare aflate pe rol în anul 2020. În anul de referinţă s-a 

înregistrat un nivel apropiat anului 2016. 

- creşterea numărului dosarelor soluţionate, cu 7,60%, faţă de anul 2020; se poate 

observa că perioada de creştere constantă ce a condus la dublarea volumului în anul 

2013 (11.215 dosare) faţă de anul 2010 (5561 dosare) a fost urmată de o tendinţă de 

scădere înregistrată în perioada 2014 – 2016. Anul 2017 a stopat trendul descendent, 

înregistrându-se o creștere faţă de nivelul anului 2016. În anul de referinţă tendinţa a 

fost de creştere faţă de anul 2019. 

- scădere a stocului final de dosare, cu 0,47%, fiind de observat faptul că, din stocul 

final, un procent de 35,21% reprezintă dosarele nou intrate care au primit, prin 

repartizare aleatorie, prim termen de judecată în anul 2022 ori care se află în procedura 

de regularizare;  

- scăderea a indicelui de operativitate/ratei de soluţionare, cu 2,07%, calculată în raport 

cu volumul cauzelor nou intrate, fiind menţinută, ca şi în anii anteriori, poziţionarea 

acestui indice de performanţă la un nivel bun, peste media naţională (97,02%). Din 

această perspectivă, Curtea de Apel Iaşi se clasează pe locul 5 în ierarhia curţilor de 

apel; 

- creşterea  a încărcăturii pe judecător, cu 10,97% raportat la schema de personal şi cu 

11,55% raportat la numărul de judecători care au funcţionat efectiv. 

 

I.3. Indicatori de eficienţă 

Stabilirea unui sistem complex de monitorizare și analiză comparativă a eficienței 

sistemului judiciar din România în scopul îmbunătățirii performanțelor instanțelor și a alocării 

resurselor într-un mod mai judicios reprezintă o activitate de maxim interes, atât pentru 

instanțe, pentru cei implicați în procedurile judiciare și publicul larg, cât și pentru factorii de 

decizie din domeniul judiciar. 

Prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior 

al Magistraturii a fost aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii 
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instanţelor, care cuprinde, printre altele, cinci indicatori de eficienţă a activităţii instanţelor, 

pentru fiecare dintre aceştia fiind stabilite plaje de eficienţă. 

Scopul aprobării unor astfel de indicatori a constat în necesitatea existenţei unor 

instrumente care să permită măsurarea performanţei judiciare din perspectiva duratei 

rezonabile de soluţionare, identificarea cauzelor care generează întârzierea proceselor, precum 

şi asigurarea unor standarde unitare la nivel de sistem. 

Aspectele care fac obiectul acestui tip de raport sunt următoarele: 

- prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei în perioada analizată, 

- analiza internă a rezultatelor instanţei în perioada analizată, în vederea identificării 

elementelor care au determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă, atât la nivelul 

instanţei, cât şi pe secţii/materii şi, 

- propuneri pentru stabilirea măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii performanţei. 

Implementarea indicatorilor de performanţă şi analiza efectuată pe baza acestora au 

fost concepute ca un instrument de introspecţie analitică a propriei activităţi la nivelul 

instanţei, de stabilire a mijloacelor de îmbunătăţire a acestei activităţi şi de creştere a gradului 

de eficienţă. 

I.3.1. Analiza activităţii Curții de Apel Iași din perspectiva indicatorilor de 

eficienţă 

Din perspectiva indicatorilor de eficienţă, pe baza datelor statistice aferente anului 

2021, Curtea de Apel Iaşi se încadrează în gradul de eficienţă „eficient”, situaţia raportată la 

cei 5 indicatori de eficienţă fiind redată în tabelul de mai jos: 

 

Tabel 49 

Curtea de 

Apel Iaşi 

Rezultanta de eficienţă (E06 = E01+E02+E03+ E04+E05) 

foarte eficient 

grade de eficienţă indicatori 

E01 E02 E03 E04 E05 

rata de 

soluţionare  

vechime 

dosare în stoc 

pondere dosare 

închise într-un 

an 

durata medie 

de 

soluţionare 

documente 

redactate 

peste termen 

eficient 
foarte 

eficient 
foarte eficient 

foarte 

eficient 
eficient 

 

Datele statistice aferente fiecărui indicator relevă următoarele: 
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a. Rata de soluţionare  

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 6640 dosare nou intrate şi 

un număr de 6685 dosare soluţionate, reprezentând un procent de 100,7%, încadrându-se, la 

acest indicator, în gradul „eficient", potrivit plajelor de eficienţă stabilite. 

 

 Tabel 50 

Curtea 

de Apel 

Iaşi 

E01 - rata de soluţionare 

stoc iniţial 

intrate 

soluţionate 
valoare 

indicator total 
raportat la 

intrate 
total 

din care din 

intrate 

2175 32,8% 6640 6685 70,9% 100,7% 

grad de eficienţă 

eficient 

 

Pe secţii şi pe materii, situaţia se prezintă astfel: 

 

Tabel 51 

E01 - rata de soluţionare  

secţia materia 

stoc iniţial 

intrate 

soluţionate 

valoare 

indicator 

grad de 

eficienţă 
total 

raportat 

la 

intrate 

total 

din 

care 

din 

intrate 

Secţia civilă 

civil 351 33,1% 1059 1086 71,4% 102,5% eficient 

litigii cu 

profesionişti 
81 49,7% 163 151 58,9% 92,6% satisfăcător 

faliment 158 44,4% 356 396 69,4% 111,2% 
foarte 

eficient 

minori şi 

familie 
21 24,1% 87 81 69,% 93,1% satisfăcător 

proprietate 

intelectuală 
1 - 0 1 - - 

foarte 

eficient 

TOTAL 612 37,1% 1665 1715 69,5% 103,3% eficient 

Secţia penală 
penal 

TOTAL 
800 29,2% 2740 2723 72,9% 99,4% satisfăcător 

Secţia 

contencios 

administrativ 

şi fiscal 

contencios 

administrativ 

TOTAL 

394 37,1% 1063 1218 80,1% 114,6% 
foarte 

eficient 
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Tabel 51 

E01 - rata de soluţionare  

secţia materia 

stoc iniţial 

intrate 

soluţionate 

valoare 

indicator 

grad de 

eficienţă 
total 

raportat 

la 

intrate 

total 

din 

care 

din 

intrate 

Secţia 

conflicte de 

muncă şi 

asigurări 

sociale 

litigii de 

muncă 
253 33,4% 758 657 58,3% 86,7% ineficient 

asigurări 

sociale 
116 28% 414 372 62,1% 89,9% ineficient 

TOTAL 369 31,5% 1172 1029 59,6% 87,8% ineficient 

b. Vechime dosare în stoc 

La data de 31.12.2021, din totalul de 2130 dosare aflate în stoc un număr de 105 

dosare sunt mai vechi de 1 an, reprezentând un procent de 4,9%.  

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul „foarte eficient”. 

Tabel 52 

Curtea de Apel Iaşi 

E02 - vechime dosare în stoc 

număr dosare 

valoare indicator 
în stoc 

din care mai vechi 

de un an 

2130 105 4,9% 

grad de eficienţă 

foarte eficient 

Pe secţii şi pe materii, situaţia se prezintă astfel: 

Tabel 53 

E02 - vechime dosare în stoc 

secţia materia 

număr dosare 

valoare 

indicator 

grad de 

eficienţă în stoc 

din care 

mai vechi 

de un an 

Secţia civilă 

civil 324 8 2,5% foarte eficient 

litigii cu profesionişti 93 5 5,4% eficient 

faliment 118 5 4,2% foarte eficient 

minori şi familie 27 0 0% foarte eficient 

proprietate 

intelectuală 
1 0 0 foarte eficient 
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TOTAL 562 18 3,2% 
foarte 

eficient 

Secţia penală 
penal 

 TOTAL 
795 44 5,5% eficient 

Secţia 

contencios 

administrativ şi 

fiscal 

contencios 

administrativ 

TOTAL 

239 8 3,3% 
foarte 

eficient 

Secţia conflicte 

de muncă şi 

asigurări 

sociale 

litigii de muncă 354 5 1,4% foarte eficient 

asigurări sociale 158 0 0% foarte eficient 

TOTAL 512 5 1,% 
foarte 

eficient 

c. Pondere dosare închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 6685 dosare soluţionate un număr de 6560 

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

procent de 98,1%. 

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

potrivit plajelor de eficienţă.  

 

Tabel 54 

Curtea de Apel Iaşi 

E03 - pondere dosare închise într-un an 

număr dosare soluţionate 
valoare indicator 

total din care într-un an 

6685 6560 98,1% 

grad de eficienţă 

foarte eficient 

 

Pe secţii şi pe materii, situaţia se prezintă astfel: 

Tabel 55 

E03 - pondere dosare închise într-un an 

Secţia Materia 

Număr dosare 
Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă Soluţionate 
din care 

într-un an 

Secţia civilă 

civil 1086 1067 98,3% 
foarte 

eficient 

litigii cu 

profesionişti 
151 141 93,4% 

foarte 

eficient 

faliment 396 390 98,5% 
foarte 

eficient 
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minori şi familie 81 80 98,8% 
foarte 

eficient 

proprietate 

intelectuală 
1 0 0% ineficient 

TOTAL 1715 1678 97,8% 
foarte 

eficient 

Secţia penală 
penal 

 TOTAL 
2723 2645 97,1% 

foarte 

eficient 

Secţia contencios 

administrativ şi 

fiscal 

contencios 

administrativ 

TOTAL 

1218 1211 99,4% 
foarte 

eficient 

Secţia conflicte 

de muncă şi 

asigurări sociale 

litigii de muncă 657 654 99,5% 
foarte 

eficient 

asigurări sociale 372 372 100% 
foarte 

eficient 

TOTAL 1029 1026 99,7% 
foarte 

eficient 

 

d. Durata medie de soluţionare 

În perioada de referinţă, din totalul de 6685 dosare soluţionate, 2723 dosare în materie 

penală (P) au avut durata medie de soluţionare de 3,1 luni, iar 3962 dosare în materie non 

penală (C) au avut durata medie de soluţionare de 4,0 luni. 

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

potrivit plajelor de eficienţă, atât în materie penală cât şi în materie non penală. 

 

Tabel 56 

Curtea de 

Apel Iaşi 

E04 – durata medie de soluţionare 

dosare soluţionate durata soluţionare 

total 
din care 

penal non penal 
penal non penal 

6685 2723 3962 3,1 luni 4,0 luni 

grad de eficienţă 

foarte eficient 

P C 

Notă: P – materie penală; C - materie non penală 

 

Pe secţii şi pe materii, situaţia se prezintă astfel: 
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Tabel 57 

E04 – durata medie de soluţionare 

secţia materia 
dosare 

soluţionate 

durata 

soluţionare 

(luni) 

grad de eficienţă 

Secţia civilă 

civil 1086 4,1 foarte eficient 

litigii cu profesionişti 151 4,7 foarte eficient 

faliment 396 4,2 foarte eficient 

minori şi familie 81 2,6 foarte eficient 

proprietate 

intelectuală 
1 34,9 ineficient 

TOTAL 1715 4,2 foarte eficient 

Secţia penală 
penal 

TOTAL 
2723 3,1 foarte eficient 

Secţia contencios 

administrativ şi 

fiscal 

contencios 

administrativ 

TOTAL 

1218 3,4 foarte eficient 

Secţia conflicte de 

muncă şi 

asigurări sociale 

litigii de muncă 657 4,7 foarte eficient 

asigurări sociale 372 4,6 foarte eficient 

TOTAL 1029 4,7 foarte eficient 

 

e. Documente redactate peste termen 

În perioada de referinţă, din totalul de 6010 dosare soluţionate prin document de tip 

final cu termen de redactare, în 1356 dosare documentele finale au fost redactate peste 

termenul legal, reprezentând un procent de 22,6%, cu o medie de depăşire de 45,3 zile, 

determinând încadrarea instanţei în gradul „satisfăcător” la acest subindicator ( abreviat P).  

Termenul mediu de redactare, exprimat în zile, pentru documentele de tip final din 

perioada de referinţă, a fost de 31,8 zile iar media de redactare a acestora a fost de 28,9 zile 

ceea ce încadrează instanţa în gradul de eficienţă „foarte eficient” la acest subindicator 

(abreviat M). 

Cumulând media generală a acelor doi subindicatori (P şi M) se constată că instanţa se 

încadrează în gradul de eficienţă „eficient” la indicatorul „Documente redactate peste 

termen”. 
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 Tabel 58 

Curtea de 

Apel Iaşi 

E05 – documente redactate peste termen 

dosare soluţionate 

termen mediu 

redactare (zile) 

medie zile 

redactare total 

din care redactate peste termenul legal 

număr dosare pondere 
medie zile 

depăşire 

6010 1356 22,6% 45,3 31,8 28,9 

grad de eficienţă cumulat (P şi M) 

eficient 

P M 

Notă:  

- subindicatorul P – reprezintă ponderea documentelor redactate peste termenul legal (se calculează 

procentual prin raportarea numărului total de dosare soluţionate cu document de tip final redactat peste 

termenul legal la numărul total de dosare soluţionate cu document de tip final); 

- subindicatorul M – reprezintă media duratei de redactare a documentelor de tip final, exprimată în 

zile (media duratei de redactare se calculează avându-se în vedere durata de redactare a tuturor 

documentelor de tip final din perioada de referinţă şi se raportează la media termenelor legale de 

redactare stabilite pentru documentele de tip final). 

 

Pe secţii şi pe materii, situaţia se prezintă astfel: 

Tabel 59 

E05 - documente redactate peste termen 

secţia materia 

dosare soluţionate 

termen 

mediu 

redactare 

(zile) 

medie 

zile 

redactare 

grad de 

eficienţă 

cumulat 

(P şi M) 
total 

din care redactate peste termenul 

legal 

număr 

dosare 
pondere 

medie 

zile 

depăşire 
P M 

Secţia 

civilă 

civil 1028 81 7,9% 35,6 31,8 18,5 

foarte 

eficient 

P M 

litigii cu 

profesionişti 
147 28 19,0% 44,6 32 27 

eficient 

P M 

faliment 390 60 15,4% 38,3 31,8 25,6 
eficient 

P M 

minori şi 

familie 
75 4 5,3% 5,3 32 13,1 

foarte 

eficient 

P M 

proprietate 

intelectuală 
1 1 100% 558 32 590 

ineficient 

P M 

TOTAL 1641 174 10,6% 40,6 31,8 21,1 
eficient 

P M 

Secţia 

penală 

penal 

TOTAL 
2136 776 35,9% 60,7 31,7 40,5 

satisfăcător 

P M 
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Tabel 59 

E05 - documente redactate peste termen 

secţia materia 

dosare soluţionate 

termen 

mediu 

redactare 

(zile) 

medie 

zile 

redactare 

grad de 

eficienţă 

cumulat 

(P şi M) 
total 

din care redactate peste termenul 

legal 

număr 

dosare 
pondere 

medie 

zile 

depăşire 
P M 

Secţia 

contencios 

administrativ 

şi fiscal 

contencios 

administrativ 

TOTAL 
1198 127 10,6% 21,9 31,9 18,1 

foarte 

eficient 

P M 

Secţia 

conflicte 

de muncă 

şi 

asigurări 

sociale 

litigii de 

muncă 
638 171 26,8% 18,6 32 29,4 

eficient 

P M 

asigurări 

sociale 
370 108 29,2% 11,9 32 29,4 

eficient 

P M 

TOTAL 1008 279 27,7% 16,0 32 29,4 
eficient 

P M 

 

La finalul anului 2021 s-a obţinut încadrarea instanţei în gradul „eficient” la 

indicatorul „documente redactate peste termen” şi s-a procedat la o analiză a rezultatelor 

concretizată în următoarele concluzii: 

Media pe instanţă a documentelor redactate peste termenul legal/judecător este de 34,9 

hotărâri, raportat la o medie de 38,8 judecători care au funcţionat efectiv în anul 2021 (10,3 

judecători la Secţia civilă; 13,9 judecători la Secţia penală şi pentru cauze cu minori; 9,8 

judecători la Secţia contencios administrativ şi fiscal şi o medie de 4,8 judecători în Secţia 

conflicte de muncă şi asigurări sociale), valoare mai mică decât cea înregistrată în anul 2020 

când media pe instanţă a documentelor redactate peste termenul legal/judecător a fost de 39,4. 

La nivelul secţiilor se observă următoarele date: 

- în cadrul Secţiei civile media numărului de documente redactate peste termenul legal 

este de 16,8 documente/judecător, faţă de 25 în anul 2020;  

- în cadrul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori media numărului de documente 

redactate peste termenul legal este de 55,8 documente/judecător, faţă de 62,2 în anul 2020;  

- în cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal media numărului de documente 

redactate peste termenul legal este de 13 documente/judecător, faţă de 14,3 în anul 2020; 

- în cadrul Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale media numărului de 

documente redactate peste termenul legal este de 57,9 documente/judecător, faţă de 58,8 în 

anul 2020.  
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Datele statistice evidențiază și faptul că, atât la nivelul instanţei media perioadei de 

redactare a unui document final, în anul 2021, este de 28,8 zile, în scădere faţă de anul 2020 

când media perioadei de redactare a documentelor finale a fost de 38,8 zile. 

Pe secţii, situaţia se prezintă astfel: 

- la Secţia civilă media perioadei de redactare a unui document final este de 20,8 zile, 

fiind mai mică faţă de media înregistrată în anul 2020 când media perioadei de redactare a 

documentelor finale a fost de 28,8 zile;  

- la Secţia penală şi pentru cauze cu minori media perioadei de redactare a unui 

document final este de 38,4 zile, în scădere faţă de anul 2020 când media perioadei de 

redactare a documentelor finale a fost de 56 zile; 

- la Secţia contencios administrativ şi fiscal media perioadei de redactare a unui 

document final este de 18 zile, în scădere faţă de anul 2020 când media perioadei de redactare 

a documentelor finale a fost de 21,9 zile; 

- la Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale media perioadei de redactare a unui 

document final este de 29,7 zile, în scădere faţă de anul 2020 când media perioadei de 

redactare a documentelor finale a fost de 33,6 zile. 

 

Analiza acestui indicator trebuie realizată și sub aspectul gradului de complexitate a 

cauzelor, element care influențează decisiv atât durata necesară soluționării cauzei, cât și 

perioada necesară redactării hotărârii judecătorești. 

La nivelul instanţei, media rezultată prin cumularea complexităţii cauzelor nou intrate 

(prim termen) repartizate/judecător în anul 2021 este de 16,3, indicator ce poziţionează Curtea 

de Apel Iaşi pe locul 3 în ierarhia curţilor de apel. 

În ceea ce priveşte media complexităţii în cazul dosarelor pronunţate/judecător, 

aceasta este de 16,1. 

La nivelul secţiilor situaţia se prezintă astfel: 

- în cadrul Secţiei civile media rezultată prin cumularea complexităţii cauzelor nou 

intrate (prim termen) repartizate/judecător în anul 2021 este de 14,6 puncte/cauză şi, respectiv 

de 14,5 puncte/cauză în cazul dosarelor pronunţate/judecător; 

- în cadrul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori media rezultată prin cumularea 

complexităţii cauzelor nou intrate (prim termen) repartizate/judecător anul 2021 este de 22,5 

puncte/cauză şi, respectiv de 20,8 puncte/cauză în cazul dosarelor pronunţate/judecător; 
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- în cadrul Secţiei contencios administrativ şi fiscal media rezultată prin cumularea 

complexităţii cauzelor nou intrate (prim termen) repartizate/judecător în anul 2021 este de 

13,9 puncte/cauză şi, respectiv de 14,4 puncte/cauză în cazul dosarelor pronunţate/judecător; 

- în cadrul Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale media rezultată prin 

cumularea complexităţii cauzelor nou intrate (prim termen) repartizate/judecător în anul 2021 

este de 11,7 puncte/cauză şi, respectiv de 11,9 puncte/cauză în cazul dosarelor 

pronunţate/judecător. 

Această analiză generală a datelor statistice înregistrate pe întreg anul 2021, 

referitoare la indicatorul „documente redactate peste termen”, a stat la baza analizelor interne 

realizate de preşedinţii de secții împreună cu judecătorii, fiind stabilite măsuri în vederea 

îmbunătățirii performanței fiecărei secții. 

Cauzele care determină încadrarea indicatorului „Redactările peste termenul legal” în 

gradul de performanţă „eficient” ţin, pe de o parte, de gradul de încărcare a judecătorilor, de 

complexitatea deosebită a unor cauze, de modificările legislative şi jurisprudenţiale care au 

avut drept consecinţă alocarea unui interval de timp substanţial mai mare pentru identificarea, 

însuşirea şi aplicarea lor, iar, pe de altă parte, de modalitatea de evidenţiere în statisECRIS a 

dosarelor restante. 

Se impune continuarea monitorizării respectării dispoziţiilor legale privind termenele 

de redactare a hotărârilor judecătoreşti, între măsurile dispuse pentru îmbunătăţirea acestui 

indicator de performanţă fiind incluse: analizarea de către preşedinţii de secţii, împreună cu 

judecătorii care înregistrează întârzieri în redactări, a cauzelor care afectează eficienţa acestui 

indicator şi, acolo unde se impune, stabilirea unui plan individual de măsuri în scopul 

sprijinirii activităţii judecătorului şi al reducerii numărului de hotărâri neredactate în termenul 

legal; gestionarea eficientă a resurselor umane de către conducerea instanţei. 

De menţionat că, odată cu modificarea art. 16 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară prin Legea nr. 207/2018 (în vigoare de la 23.07.2018), „hotărârile 

judecătoreşti trebuie redactate în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării. în 

cazuri temeinic motivate, termenul poate fi prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori”. 

Reglementarea din legea de organizare judiciară a fost reluată şi în Codul de 

procedură civilă, prin modificarea textului alin. 5 al art. 426 Cod procedură civilă prin Legea 

nr. 310/2018, stipulându-se că în cazul existenţei unor „cazuri temeinic motivate” termenul de 

redactare de 30 zile poate fi prelungit cu câte 30 zile, de cel mult două ori. 

Dispoziţiile legale amintite constituie o premisă în plus pentru redactarea unor hotărâri 

judecătoreşti de calitate, însă raportarea acestui indicator se realizează numai faţă de termenul 
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de 30 de zile, astfel încât situaţiile punctuale, excepţionale de prelungire nu sunt reflectate în 

aplicaţia STATIS. 

În materie penală, modificările pe care Legea nr. 130/12.05.2021 le-a adus Codului de 

procedură penală, cu referire la art. 391 alin. 1 și alin. 3 și art. 406 alin. 1, au impact 

semnificativ asupra indicativului „redactări peste termenul legal”. Astfel, modificarea 

legislativă intervenită statuează că, în cauzele penale în care se pronunță una dintre soluțiile 

prevăzute la art. 396 și art. 397 C.proc.pen., hotărârea trebuie să fie redactată la momentul 

pronunțării. De asemenea, noile prevederi stabilesc că redactarea și pronunțarea hotărârii se 

fac într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea dezbaterilor, iar în cazuri temeinic 

justificate, pronunțarea poate fi amânată succesiv până la cel mai târziu 120 de zile de la 

închiderea dezbaterilor. 

În condițiile în care noul cadrul legislativ din materia redactării și pronunțării 

hotărârilor penale impune pentru o anumită categorie de hotărâri ca redactarea să coincidă cu 

momentul pronunțării, indicatorul „redactări peste termenul legal” va înregistra o scădere a 

numărului de hotărâri redactate cu depășirea termenului legal. 

I.3.2. Analiza activităţii instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, 

din perspectiva indicatorilor de eficienţă 

Pentru întreg anul 2021, reprezentarea grafică privind rezultatul cumulării celor 5 

indicatori de eficienţă a activităţii Curţii de Apel Iaşi și instanţelor arondate, astfel cum reiese 

acesta din aplicaţia STATIS, se prezintă astfel: 

 

Tabel 60 

Curtea de 

Apel Iaşi 

+ instanţe 

arondate 

Rezultanta de eficienţă (E06 = E01+E02+E03+ E04+E05) 

eficient 

grade de eficienţă indicatori 

E01 E02 E03 E04 E05 

rata de 

soluţionare  

vechime 

dosare în stoc 

pondere dosare 

închise într-un 

an 

durata medie 

de 

soluţionare 

documente 

redactate 

peste termen 

eficient satisfăcător foarte eficient foarte eficient satisfăcător 
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Cumulând cei cinci indicatori, valoarea medie a eficienței este redată cu culoarea 

galben, care indică faptul că activitatea cumulată a Curţii de Apel Iaşi împreună instanţele 

arondate acesteia s-a încadrat în gradul de eficienţă „eficient”. 

 

Datele statistice aferente fiecărui indicator, într-o reprezentare tabelară, pe instanţe şi 

grade de jurisdicţie, arată astfel: 

Tabel 61 

Indicatorii de eficiență înregistrați la Curtea de Apel Iași și instanțele arondate 

Instanţa 

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5  E 6 

Rata de 

soluţionare  

Vechime 

dosare în 

stoc 

Pondere 

dosare 

închise 

într-un an 

Durata 

medie de 

soluţionare 

Documente 

redactate 

peste 

termen 

Rezultanta 

de 

eficienţă 

Curtea de Apel Iaşi eficient foarte eficient foarte eficient 
foarte eficient eficient 

foarte eficient 
P C P M 

Tribunalul Iaşi eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient ineficient 

eficient 
P C P M 

Tribunalul Vaslui satisfăcător eficient foarte eficient 
foarte eficient eficient 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Iaşi eficient eficient foarte eficient 
foarte eficient satisfăcător 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Paşcani eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient eficient 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Hârlău eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient foarte eficient 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Răducăneni satisfăcător eficient foarte eficient 
foarte eficient eficient 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Vaslui eficient eficient foarte eficient 
foarte eficient satisfăcător 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Bârlad foarte eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient foarte eficient 

foarte eficient 
P C P M 

Judecătoria Huşi foarte eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient satisfăcător 

eficient 
P C P M 

Total judecătorii 

arondate Curţii de Apel 

Iaşi 

eficient satisfăcător  foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 

P C P M 

Total tribunale (Iaşi + 

Vaslui) 
eficient eficient foarte eficient 

foarte eficient satisfăcător 
eficient 

P C P M 

Total Tribunalul Iaşi + 

judecătorii arondate 
eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 
P C P M 

Total judecătorii 

arondate la Tribunalul 

Iaşi 

eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 

P C P M 
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Tabel 61 

Indicatorii de eficiență înregistrați la Curtea de Apel Iași și instanțele arondate 

Instanţa 

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5  E 6 

Rata de 

soluţionare  

Vechime 

dosare în 

stoc 

Pondere 

dosare 

închise 

într-un an 

Durata 

medie de 

soluţionare 

Documente 

redactate 

peste 

termen 

Rezultanta 

de 

eficienţă 

Total Tribunalul Vaslui 

+ judecătorii arondate 
foarte eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 

P C P M 

Total judecătorii 

arondate la Tribunalul 

Vaslui 

foarte eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 

P C P M 

Total Curtea de Apel 

Iaşi + instanţe arondate 
eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient satisfăcător 

eficient 

P C P M 

Din datele prezentate anterior se poate constata că: 

- la Tribunalul Iaşi patru indicatori sunt situaţi la nivelul bun de performanţă, respectiv „rata 

de soluţionare”, „pondere dosare închise într-un an”, „durata medie de soluționare”. 

Indicatorul „vechime dosare în stoc” s-a situat la nivelul satisfăcător iar 

indicatorul„documente redactate peste termen” s-a situat în zona de eficienţă mai 

scăzută, gradul de eficienţă cumulat fiind „eficient”; 

- la Tribunalul Vaslui patru indicatori sunt situaţi la nivelul bun de performanţă, încadrându-

se în gradul de eficienţă cumulat „eficient”; 

- la Judecătoria Iaşi patru din cei cinci indicatori sunt situaţi la un nivel bun de performanţă, 

gradul de eficienţă; în ceea ce priveşte indicatorul documente redactate peste termen, 

această instanţă s-a situat la gradul de eficienţă „satisfăcător”, gradul de eficienţă 

cumulat fiind „eficient”; 

- la Judecătoria Paşcani toţi indicatorii sunt situaţi la nivelul bun de performanţă, această 

instanţă încadrându-se în gradul de eficienţă cumulat „eficient”; 

- la Judecătoria Hârlău patru din cei cinci indicatori sunt situaţi la un nivel bun de 

performanţă. În ceea ce priveşte indicatorul „vechime dosare în stoc”, această instanţă 

s-a situat la gradul de eficienţă „satisfăcător”, gradul de eficienţă cumulat fiind 

„eficient”; 

- la Judecătoria Răducăneni patru din cei cinci indicatori sunt situaţi la un nivel bun de 

performanţă. În ceea ce priveşte indicatorul „rata de soluţionare”, această instanţă s-a 

situat la gradul de eficienţă „satisfăcător”, gradul de eficienţă cumulat fiind 

„eficient”; 
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- la Judecătoria Vaslui patru din cei cinci indicatori sunt situaţi la un nivel bun de 

performanţă, gradul de eficienţă fiind „satisfăcător”  doar pentru indicatorul 

„documente redactate peste termen”, gradul de eficienţă cumulat fiind „eficient”; 

- la Judecătoria Bârlad patru indicatori sunt situaţi la nivelul de performanţă foarte eficient. 

Indicatorul „vechime dosare în stoc” s-a situat în zona de eficienţă mai scăzută. 

Cumulat această instanţă s-a încadrat în gradul de eficienţă „foarte eficient”; 

- la Judecătoria Huşi, trei indicatori sunt situaţi la un nivel bun de performanţă. Indicatorii 

„vechime dosare în stoc” şi „documente redactate peste termen” s-au situat în zona de 

eficienţă mai scăzută, respectiv „satisfăcător”. Cumulat această instanţă s-a încadrat 

în gradul de eficienţă „eficient”. 

Aşadar, se observă că opt dintre instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi s-au 

situat la un nivel bun de performanţă, cu încadrare în gradul de eficienţă cumulat 

„eficient”, chiar mai mult, Judecătoria Bârlad a obţinut gradul de  eficienţă „foarte eficient”. 

Ca o concluzie, este de remarcat că implementarea indicatorilor de eficienţă a permis 

urmărirea constantă a performanţelor instanţei, cunoașterea vulnerabilităților şi a condus la 

măsuri adecvate de remediere a deficienţelor, măsuri care şi-au produs efectele urmărite, 

reflectate, pe de o parte, în evoluția acestor indicatori pe parcursul anului 2021, iar, pe de altă 

parte, în încadrarea Curții de Apel Iași, ca instanță proprie, în gradul de eficiență „foarte 

eficient” pentru anul 2021. 

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

Datele statistice relevă că în anul 2021, la Curtea de Apel Iași a fost soluţionat prin 

sentinţă/decizie/încheiere un număr de 6685 cauze. Din evidenţele instanţei privind căile de 

atac declarate împotriva hotărârilor pronunţate de curtea de apel, se constată că au fost 

înregistrate un număr de 255 cauze în care s-a exercitat calea de atac, respectiv: 80 cauze 

soluţionate în cadrul Secţiei civile, 73 cauze soluţionate în cadrul Secţiei penale, 86 cauze 

soluţionate în cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi 16 cauze soluţionate în 

cadrul Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale.  

Rezultă o pondere a atacabilităţii hotărârilor judecătoreşti de 3,81% raportat la 

numărul total al hotărârilor pronunţate, situată sub media multianuală la nivel național pe 

ultimii doi ani dinaintea anului de referință 2021. 

Faţă de anul 2021, s-a înregistrat o tendinţă de creştere uşoară cu 0,24 procente, 

raportat la numărul total al hotărârilor pronunţate, ceea ce denotă o menţinere, în general, a 

gradului de satisfacţie a justiţiabililor în raport cu calitatea actului de justiţie.  
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Tabel 62 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor în anul 2021 

Secţia Hotărâri pronunţate  

Hotărâri atacate cu 

apel/recurs/ 

contestaţie  

Pondere 3/2 

1 2 3 4 

Civilă 1715 80 4,66% 

Penală 2723 73 2,68% 

Contencios administrativ 1218 86 7,06% 

Conflicte de muncă 1029 16 1,55% 

Total 6685 255 3,81% 
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Tabel 63 

Indicele de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti la nivelul instanţelor din raza teritorială 

a Curţii de Apel Iaşi 

Instanţa 
C.A. 

Iaşi 
T. Iaşi 

T. 

Vaslui 
J. Iaşi 

J. 

Paşcani 

J. 

Hârlău 

J. 

Răducăneni 

J. 

Vaslui 

J. 

Bârlad 
J. Huşi TOTAL 

Hotărâri 

pronunţate 

în 2021 

6685 15.249 5653 38.464 6869 3579 1526 10.353 8919 3949 101.246 

Hotărâri 

atacate cu 

apel/recurs 

sau 

contestaţie 

255 2843 1248 6500 698 303 170 1421 975 579 14.992 

Procentaj % 3,81% 18,64% 22,08% 16,9% 10,16% 8,47% 11,14% 13,73% 24,69% 14,66% 14,81% 

Notă: Indicele de atacabilitate a fost calculat prin împărţirea numărul total de hotărâri/încheieri 

finale atacate cu apel/recurs/contestaţie la numărul total de hotărâri/încheieri finale pronunţate. 
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10,96% hotărâri pronunţate de Secţia penală, 27,91% hotărâri pronunţate de Secţia de 

contencios administrativ), calculat la numărul hotărârilor atacate în anul 2021 (255). 

Raportat la totalul hotărârilor pronunţate de Curtea de Apel Iaşi în anul 2021 

(6685), indicele de desființare este de 0,69% (0,82% hotărâri pronunţate de Secţia civilă, 

0,29% hotărâri pronunţate de Secţia penală, 1,97% hotărâri pronunţate de Secţia de contencios 

administrativ şi fiscal), acesta reflectând, în continuare, calitatea hotărârilor judecătoreşti 

pronunţate de Curtea de Apel Iaşi. 

În raport cu anul 2020 s-a înregistrat: o scădere cu 1,32% a hotărârilor desfiinţate 

raportat la numărul de hotărâri atacate cu apel/recurs/contestaţie, in timp ce indicele de 

desfiinţare raportat la totalul hotărârilor pronunţate nu s-a modificat. 

 

Tabel 64 

Secţia 
Hotărâri 

pronunţate 

Hotărâri 

atacate 

Hotărâri 

desfiinţate/casate 

Indice de 

desființare 

4/3 

Indice de 

desființare 

(4/2) 

1 2 3 4 5 6 

Civilă 1715 80 14 17,5% 0.82% 

Penală 2723 73 8 10,96% 0,29% 

Contencios administrativ 1218 86 24 27,91% 1,97% 

Conflicte de muncă 1029 16 0 0 0 

Total 6685 255 46 18,04% 0,69% 
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Tabel 65 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti la nivelul instanţelor din raza teritorială a Curţii 

de Apel Iaşi, raportat la totalul hotărârilor pronunţate de către instanţe în anul 2021 

Instanţa 
C.A. 

Iaşi 
T. Iaşi 

T. 

Vaslui 
J. Iaşi 

J. 

Paşcani 

J. 

Hârlău 

J. 

Răducăneni 

J. 

Vaslui 

J. 

Bârlad 
J. Huşi TOTAL 

Hotărâri 

pronunţate 

în 2021 

6685 15.249 5653 38.464 6869 3579 1526 10.353 8919 3949 101.246 

Hotărâri 

desfiinţate 

total sau 

parţial 

46 627 248 259 206 59 18 545 28 165 2201 

Procentaj 

% 
0,69% 4,11% 4,39% 0,67% 3,00% 1,65% 1,18% 5,26% 0,31% 4,18% 2,17% 

Notă – indicele de casare/desfiinţare raportat prin împărţirea numărului total de hotărâri judecătoreşti desfiinţate 

total sau parţial (soluţii comunicate de instanţele de control judiciar în perioada de referinţă), la numărul total de 

hotărâri judecătoreşti pronunţate în anul 2021. 
Tabel 66 

Indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti la nivelul instanţelor din raza teritorială a Curţii 

de Apel Iaşi, raportat la totalul hotărârilor atacate cu apel/recurs sau contestaţie în anul 2021 

Instanţa 
C.A. 

Iaşi 
T. Iaşi 

T. 

Vaslui 
J. Iaşi 

J. 

Paşcani 

J. 

Hârlău 

J. 

Răducăneni 

J. 

Vaslui 

J. 

Bârlad 
J. Huşi TOTAL 

Hotărâri 

atacate cu 

apel/recurs 

sau 

contestaţie 

255 2843 1248 6500 698 303 170 1421 975 579 14.992 

Hotărâri 

desfiinţate 

total sau 

parţial 

46 624 248 259 206 59 18 545 28 165 2201 

Procentaj 

% 
18,04% 21,95% 19,87% 3,98% 29,51% 19,47% 10,59% 38,35% 2,87% 28,5% 14,68% 

Notă – indicele de casare/desfiinţare raportat prin împărţirea numărului total de hotărâri judecătoreşti desfiinţate 

total sau parţial (soluţii comunicate de instanţele de control judiciar în perioada de referinţă), la numărul total de 

hotărâri atacate cu apel/recurs sau contestaţie în anul 2019. 
Grafic 24 

 

  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2020 2021

97.998 
101.246 

2.918 2.201 

Ponderea hotărârilor desfiinţare/casate la Curtea de Apel Iași şi 

instanţele arondate, comparaţie 2020 - 2021 

Hotărâri pronunţate



   Curtea de Apel Iași – Raport de bilanț 2021 

71 

II. Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul 

instanţelor 

 

II.1. Situaţia posturilor 

Dinamica volumului de activitate şi gradul sporit de dificultate a activităţii judiciare 

impun cu necesitate o gestionare eficientă a resurselor umane disponibile astfel încât, prin 

conjugarea eforturilor individuale cu cele colective, să se asigure un nivel ridicat de 

performanţă a instanţei. 

Politica de resurse umane a avut la bază monitorizarea permanentă a fluctuaţiilor de 

personal, acordând întâietate recrutării, integrării, instruirii şi evaluării constante a 

performanţelor personalului pe fiecare domeniu de activitate; în colaborare cu conducerile 

instanţelor arondate, a fost urmărită atent situaţia posturilor şi au fost fundamentate propuneri 

de transfer de posturi din statele de funcţii şi personal ale instanţelor cu activitate redusă către 

cele supraaglomerate; s-a acordat o atenţie aparte diagnozei volumului de activitate pe fiecare 

secţie a instanţei; în scopul reechilibrării volumului de muncă la toate instanțele din 

circumscripția curții de apel au fost dispuse, acolo unde a fost posibil, măsuri de delegare a 

unor judecători și grefieri, într-un proces transparent şi obiectiv de selecţie; au fost efectuate 

demersurile necesare şi declanşate procedurile legale pentru ocuparea integrală a schemelor 

de personal şi pentru accesul la forme de dezvoltare a carierei profesionale pentru personalul 

auxiliar şi funcţionarii publici; a fost valorificată, în continuare, procedura definitivării în 

funcţie a grefierilor temporari încadraţi la instanţele din circumscripţia curţii de apel, cu 

respectarea garanţiilor privind transparenţa, accesibilitatea şi predictibilitatea procedurii de 

selecţie. 

Repartizarea echilibrată a volumului de muncă a constituit o preocupare permanentă, 

reflectată în numeroasele decizii luate ca urmare a fluctuaţiei resurselor umane şi a 

modificărilor legislative cu impact direct asupra volumului individual de activitate. 

La nivelul anului 2021 (dată de referință 01.12.2021), statul de funcţii şi personal al 

instanţelor judecătoreşti din raza de competenţă a Curţii de Apel Iaşi conținea 755 de posturi. 
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Repartizarea pe categorii de personal a acestor posturi a fost următoarea:  239 posturi 

de judecători, 10 posturi de asistenți judiciari, 441 posturi personal auxiliar de specialitate şi 

conex, 29 posturi funcţionari publici și 36 posturi personal contractual. 

Repartizarea posturilor pe categorii de personal la nivelul instanţelor aflate în raza de 

competenţă a Curţii de Apel Iaşi se prezintă astfel: 

 

Tabel nr. 67  

Structură posturi 

schemă 

C.A. 

Iaşi 

Trib. 

Iaşi 

Trib. 

Vaslui 

Jud. 

Iaşi 

Jud. 

Paş-

cani 

Jud. 

Hâr- 

lău 

Jud. 

Rădu- 

căneni 

Jud. 

Vas- 

lui 

Jud. 

Bâr- 

lad 

Jud. 

Huşi 

Total 

Judecători 44 61 23 61 11 5 5 14 10 5 239 

Asistenţi 

judiciari 

0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 10 

Personal auxiliar 

de specialitate şi 

conex 

64 87 42 102 27 15 14 37 38 15 441 

Funcţionari 

publici 

10 10 9 0 0 0 0 0 0 0 29 

Personal 

contractual 

7 6 6 3 2 2 2 3 3 2 36 

Total posturi 125 170 84 166 40 22 21 54 51 22 755 

 

Tabel nr. 68  

Curtea de Apel Iaşi - aparat propriu 

Structură posturi 
Număr posturi 

TOTAL 
Ocupate Vacante 

Judecători 42 2 44 

Personal auxiliar de specialitate şi conex 64 0 64 

Funcţionari publici 10 0 10 

Personal contractual 7 0 7 

Total posturi 123 2 125 
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Tabel nr. 69   

Tribunalul Iași şi judecătoriile arondate 

Structură 

posturi 

Tribunalul 

Iași 

Judecătoria 

Iași 

Judecătoria 

Pașcani 
Jud. Hârlău Jud. Răducăneni 

Ocu-

pate 

Va- 

cante 

Ocu-

pate 

Va- 

cante 

Ocu- 

pate 

Va- 

cante 

Ocu- 

pate 

Va- 

cante 

Ocu-

pate 

Va- 

cante 

Judecători 
55 6 61 0 10 1 4 1 4 1 

Asistenţi 

judiciari 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

auxiliar de 

specialitate 

şi conex 

86 1 102 0 27 0 15 0 14 0 

Funcţionari 

publici 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

contractual 
6 0 3 0 2 0 2 0 2 0 

Total 

posturi 
163 7 166 0 39 1 21 1 20 1 

419 170 166 40 22 21 

 

Tabel nr. 70  

Tribunalul Vaslui şi judecătoriile arondate 

Structură 

posturi 

Tribunalul Vaslui Judecătoria Vaslui Judecătoria Bârlad Jud. Huşi 

Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante 

Judecători 18 5 11 3 9 1 5 0 

Asistenţi 

judiciari 
4 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

auxiliar de 

specialitate 

şi conex 

41 1 37 0 38 0 15 0 

Funcţionari 

publici 
9 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 

contractual 
6 0 3 0 3 0 2 0 

Total 

posturi 
78 6 51 3 50 1 22 0 

211 84 54 51 22 
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Și în anul 2021, s-a menținut, în ceea ce privește concursurile organizate de Curtea de 

Apel Iași, particularitatea ce a fost dată de contextul epidemiologic național determinat de 

apariția virusului SARS-Cov-2. 

Au fost demarate și s-au finalizat următoarele concursuri pentru ocuparea posturilor 

vacante/vacantate/temporar vacante:  

- 2 concursuri pentru ocuparea funcțiilor de conducere din rândul personalului auxiliar 

de specialitate (grefier șef Judecătoria Vaslui, grefier șef Secția civilă Tribunalul Vaslui) 

- 1 concurs de promovare a grefierilor în funcție de execuție la instanța superioară 

(Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași); 

 - 1 concurs de promovare a specialiștilor IT în funcție de execuție la instanța 

superioară (Curtea de Apel Iași); 

- 1 concurs pentru ocuparea a două funcții publice vacante (Curtea de Apel Iași și 

Tribunalul Iași); 

- 1 concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT la Tribunalul Iași; 

- 1 concurs pentru ocuparea pe durată determinată a mai multor posturi de grefier 

vacante temporar la instanțele din circumscripția Curții de Apel Iași (10 posturi); 

- 2 concursuri pentru ocuparea pe durată nedeterminată, respectiv determinată, a unor 

posturi vacante de grefier arhivar la instanțele din circumscripția Curții de Apel Iași 

(Judecătoria Iași, Judecătoria Hârlău); 

- 1 concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de aprod la instanțele din 

circumscripție (Tribunalul Vaslui, Judecătoria Bârlad); 

- 2 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de muncitor (Judecătoria Bârlad); 

- 1 concurs pentru ocuparea unui post vacant de șofer (Judecătoria Pașcani); 

- 1 examen de promovare a grefierilor în grade/trepte superioare la toate instanțele din 

circumscripția Curții de Apel Iași); 

- 1 examen de promovare a grefierilor din studii medii în studii superioare juridice; 

- 1 examen de promovare a personalului contractual în grade/trepte profesionale 

superioare. 

Sunt în curs de desfășurare, demersurile fiind inițiate în anul 2021, un concurs de 

promovare a grefierilor în funcție de execuție la instanța superioară și un concurs de 

promovare a grefierilor arhivari în funcție de execuție la instanța superioară.  

Ca modalitate alternativă de ocupare a posturilor vacante, raportat și la contextul 

epidemiologic al anului 2021, au fost derulate 2 proceduri de transfer pentru personalul 

auxiliar de specialitate și 1  procedură de transfer pentru categoria funcționarilor publici.  



   Curtea de Apel Iași – Raport de bilanț 2021 

75 

II.1.1. Situaţia judecătorilor 

a. Funcţiile de execuţie 

La data de 31 decembrie 2021, în statul de personal al instanţelor judecătoreşti aflate 

în circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Iaşi era prevăzut un număr de 239 de posturi de 

judecători, din care ocupate  215 posturi şi vacante 24 de posturi. 

Pe categorii de instanţe, situaţia posturilor de judecători şi, procentual, gradul de 

ocupare al acestora, se prezintă astfel: 

Tabel nr. 71  

Instanţa Total posturi de judecător Ocupate Vacante Procent ocupare 

Curtea de Apel Iaşi 44 42 2 95,45% 

Tribunalul Iaşi 61 55 6 90,16% 

Judecătoria Iaşi 61 61 0 100% 

Judecătoria Paşcani 11 10 1 90,91% 

Judecătoria Hârlău 5 4 1 80% 

Judecătoria Răducăneni 5 4 1 80% 

Tribunalul Vaslui 23 18 5 78,26% 

Judecătoria Vaslui 14 11 3 78,57% 

Judecătoria Bârlad 10 9 1 90% 

Judecătoria Huşi 5 5 0 100% 

TOTAL 239 219 20 91,63% 

 

În cadrul aparatului propriu, la nivelul Curţii de Apel Iaşi, posturile de judecător au 

fost repartizate în cadrul secţiilor după cum urmează: 13 posturi la Secţia civilă, 16 posturi la 

Secția penală şi pentru cauze cu minori, 10 posturi la Secţia de contencios administrativ şi 

fiscal și 5 posturi la Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale. 

Modificările în statele de personal ale instanţelor judecătoreşti au fost generate de 

solicitările de delegare, detaşare ori transfer formulate de judecători, după cum urmează: 

Delegări – în cursul anului 2021 a fost dispusă delegarea unui număr de 9 judecători, 

după cum urmează: 1 judecător de la Tribunalul Vaslui și 3 judecători de la Tribunalul Iași au 

fost delegați la Curtea de Apel Iași; 5 judecători de la Judecătoria Iași au fost delegați la 

Tribunalul Iași.  

Detaşările şi delegările la alte instituţii, în cursul anului 2021, au vizat următorii 

judecători: 1 judecător de la Curtea de Apel Iași a continuat detașarea la Inspecția Judiciară 

dispusă începând cu data de 01.04.2013, fiind dispusă o nouă detașare cu data de 28.12.2018; 

1 judecător de la Curtea de Apel Iași a fost detașat la Înalta Curte de Casație și Justiție; 1 
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judecător de la Tribunalul Iași a fost delegat la Penitenciarul Iași în perioada 01.01.2021-

31.12.2021, iar 1 judecător de la Tribunalul Vaslui  a fost delegat la Penitenciarul Vaslui în 

perioada 01.01.2021 – 31.12.2021; 2 judecători de la Judecătoria Iași au fost detașați la 

Tribunalul București, respectiv la Consiliul Superior al Magistraturii; 2 judecători de la alte 

instanțe din țară au fost delegați la instanțe din circumscripția Curții de Apel Iași – 1 judecător 

la Judecătoria Vaslui și 1 judecător la Judecătoria Pașcani. 

9 judecători au fost eliberaţi din funcţie, în cursul anului 2021 ca urmare a pensionării: 

4 judecători din cadrul Curții de Apel Iași; 3 judecători din cadrul Tribunalului Iași; 1 

judecător din cadrul Tribunalului Vaslui și 1 judecător din cadrul Judecătoriei Răducăneni. 

Au fost numiți în funcție la instanțe arondate Curții de Apel Iași 6 judecători ca 

urmare a validării examenului de capacitate, cu data de 26 aprilie 2021 (4 judecători la 

Judecătoria Iași, 1 judecător la Judecătoria Răducăneni și 1 judecător la Judecătoria Hârlău) și 

au fost numiți, cu data de 1 ianuarie 2021, 4 judecători stagiari (2 la Judecătoria Vaslui, 1 la 

Judecătoria Pașcani și 1 la Judecătoria Hârlău). 

De asemenea, urmare a concursului de promovare pe loc a judecătorilor în funcții de 

execuție, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în perioada august – noiembrie 

2021, un număr de 14 judecători cu grad de tribunal de la instanțe din circumscripția Curții de 

Apel Iași au dobândit grad de curte de apel, și un număr de 6 judecători cu grad de judecătorie 

au dobândit grad de tribunal, promovarea fiind dispusă cu 1 ianuarie 2021. 

Urmare a concursului organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în perioada 

august – noiembrie 2020, un număr de 15 judecători cu grad de tribunal de la instanțe din 

circumscripția Curții de Apel Iași au dobândit grad de curte de apel, și un număr de 7 

judecători cu grad de judecătorie au dobândit grad de tribunal, promovarea fiind dispusă cu 1 

ianuarie 2021. 

1 judecător a promovat efectiv la Curtea de Apel Iași, cu data de 1 ianuarie 2021, 4 

judecători au promovat efectiv la Tribunalul Iași, cu data de 1 ianuarie 2021, iar 1 judecător a 

promovat cu 1 septembrie 2021, la aceeași instanță, prin valorificarea rezultatelor concursului 

și 1 judecător a promovat efectiv la Tribunalul Vaslui, cu data de 1 ianuarie 2021, toate aceste 

promovări fiind dispuse ca urmare a lucrărilor din cadrul concursului de promovare efectivă a 

judecătorilor în funcții de execuție la instanța superioară, organizat de Consiliul Superior al 

Magistraturii în perioada august – decembrie 2020. 

În urma parcurgerii și finalizării concursului de promovare efectivă a judecătorilor în 

funcții de execuție la instanța superioară, organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în 

perioada aprilie – august 2021, un număr de 3 judecători au promovat efectiv la Curtea de 
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Apel Iași, de la data de 15 octombrie 2021, iar 2 judecători au promovat efectiv la Tribunalul 

Iași, cu aceeași dată.  

b. Funcţiile de conducere 

În ceea ce priveşte asigurarea conducerii administrativ judiciare la nivelul instanţelor, 

se constată că parte din funcţiile de conducere vacante/vacantate în anului 2021 au fost 

ocupate ca urmare a promovării candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Consiliul 

Superior al Magistraturii. În privinţa funcţiilor de conducere neocupate în urma examenelor 

organizate, s-au formulat propuneri privind delegarea în funcţiile respective. În această 

manieră s-a asigurat, pentru toate instanţele din raza Curţii de Apel Iaşi, exercitarea 

prerogativelor manageriale.  

Astfel, funcția de președinte al Curții de Apel Iași a fost ocupată de judecător 

Cheptene-Micu Diana-Mihaela, numit în funcția de conducere cu începere de la 01.01.2020. 

Funcțiile de vicepreședinte al Curții de Apel Iași au fost ocupate de judecător 

Prelipcean Alina-Gianina (mandat 05.01.2021-05.01.2024) și judecător Crișu-Ciocîntă Anda, 

cu delegație de la 18.03.2020, și ulterior mandat (21.08.2020 – 21.08.2023). 

Conducerea secțiilor Curții de Apel Iași a fost asigurată de următorii judecători: 

președinte al Secției civile judecător Palihovici Liliana (până la data de 19.04.2021, data 

eliberării din funcție prin pensionare), ulterior funcția fiind ocupată de judecător Popa Maria 

Cristina, prin delegare de la data de 23.04.2021, și prelungire delegare de la data de 

26.10.2021,  președinte al Secției penale și pentru cauze cu minori judecător Chiriac Adrian 

(mandat 21.03.2018 – 21.03.2021, respectiv 23.03.2021-23.03.2024), președinte al Secției 

contencios administrativ și fiscal judecător Obreja-Manolache Iustinian (mandat 06.03.2019-

06.03.2022), președinte al Secției de conflicte de muncă și asigurări sociale judecător Panainte 

Elena-Crizantema (până la data de 14.05.2021, data eliberării din funcția de conducere ca 

urmare a demisiei), funcția de conducere fiind ocupată, ulterior, de judecător Radu Cristina, 

delegată de la data de 30.06.2021, delegare prelungită de la data de 30.12.2021. 

În anul 2021, conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului Iași a fost asigurată 

de: președinte judecător Tarlion Lorena, până la data de 01.03.2021, dată la care a fost numit 

inspector judiciar, judecător Damian Oana Monica, delegat în perioada 01.03.2021-

15.07.2021 și judecător Lăbuș Ana Cristina, numit în funcție cu începere de la data de 

16.07.2021, pentru un mandat de 3 ani; funcțiile de vicepreședinte au fost ocupate de 

judecător Dămian Oana-Monica, în perioada 01.01.2021-01.03.2021 și de la data de 

16.07.2021, funcția fiind ocupată prin delegare de judecător Codreanu Alina în perioada 

19.03.2021-16.07.2021, iar cea de a doua funcție a fost ocupată de judecător Stoica Narcis 
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Violin, până la data de 15.07.2021, și de judecător Costea Anca Natalia, numit în funcția de 

conducere de la data de 16.07.2021, pentru un mandat de 3 ani.  

Funcțiile de președinți de secție au fost asigurate de judecător Culea Gabriela (Secția I 

civilă, mandat 14.10.2020-14.10.2023), judecător Trandafir Anca-Mihaela (Secția a II-a 

civilă, de contencios administrativ și fiscal, delegată în perioada 03.09.2020-03.03.2021 și 

numită de la data de 05.03.2021) iar la Secția penală funcția de conducere a fost ocupată de 

judecător Lăbuș Ana Cristina, delegat în perioada 26.02.2021-15.07.2021, respectiv judecător 

Codreanu Alina, delegat în perioada 19.11.2021-19.05.2022. 

Judecătoria Iași a funcționat în anul 2021 având ca președinte pe judecător Varvara 

Veronica-Corina, numit în funcție cu data de 21.08.2020, pentru mandat de 3 ani. Funcțiile de 

vicepreședinte și de președinte al Secției civile au fost vacante iar funcţia de președinte al 

Secției penale a fost ocupată, prin numire, de judecător Tescu Iuliana, de la data de 5.11.2020, 

până la data de 15.10.2021, data promovării efective a judecătorului la Tribunalul Iași.  

Judecătoria Pașcani a avut în calitate de președinte al instanței, cu delegație dispusă 

succesiv de la data de 08.10.2018, pe judecător Caliniuc Alina-Daniela, până la data de 

10.04.2021, iar de la data de 17.09.2021 pe judecător Bulai Adrian, delegat în funcția de 

conducere. În calitate de vicepreședinte al instanței, cu delegație de la data de 15.03.2019, 

judecător Șerbănescu Irina, până la data de 21.09.2021, o nouă delegare fiind dispusă cu data 

de 8.10.2021. 

În cadrul Judecătoriei Hârlău, funcția de președinte al instanței a fost ocupată de 

judecător Chiriac Daniel, mandat 01.01.2019-01.01.2022, iar în cadrul Judecătoriei 

Răducăneni, funcția de președinte al instanței a fost ocupată, de judecător Barbu Raluca-

Maria, numită de la data de 5.01.2021. 

Conducerea administrativ-judiciară a Tribunalului Vaslui a fost asigurată de: 

președinte judecător Pascaru Iolanda-Mihaela, cu delegație de la 27.11.2020 și numit în 

funcție cu data de 16.07.2021, funcția de vicepreședinte a fost ocupată de judecător Manole 

Daniela, delegat de la data de 26.02.2021 și numit în funcție cu data de 16.07.2021. Funcția 

de președinte al Secției civile a fost ocupată de judecător Manole Daniela-Mihaela până la 

26.02.2021, și de la data de 14.05.2021 prin delegarea judecătorului Zamfiroi Anca Ionela, iar 

funcția de preşedinte al Secţiei penale a fost ocupată de judecător Babii Vasile (mandat 

23.03.2020-23.03.2023). 

În cadrul Judecătoriei Vaslui, funcția de președinte a fost vacantă până la data de 

15.06.2020, dată de la care este ocupată, cu delegație, de judecător Lungu Iolanda-Elena. 

Funcția de vicepreședinte a fost vacantă pe parcursul anului 2021. 
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În cadrul Judecătoriei Bârlad funcția de președinte a fost ocupată, cu delegație de 

judecător Enache Gabriela până la data de 16.07.2021, dată de la care judecătorul a fost numit 

în funcția de conducere. Funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Bârlad a fost vacantă pe 

parcursul anului 2021. 

Judecătoria Huși a avut în cursul anului 2021, în calitate de președinte delegat al 

instanței, pe judecător Antohi Iuliana-Cristina, până la data de 05.07.2021, iar de la data de 

06.07.2021, funcția de președinte este ocupată prin delegarea judecătorului Catargiu 

Magdalena. 

II.1.2. Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 

Pentru categoria personalului auxiliar de specialitate şi conex, statele de funcţii includ 

441 posturi la data de 01 decembrie 2021.  

Raportul grefier/judecător este redat în tabelul de mai jos, cu precizarea că un număr 

de 6 instanțe înregistrează, în continuare, un raport subunitar grefier de ședință/judecător.  

Tabel nr. 72  

Nr. 

crt. 
Instanța 

Nr. 

posturi 

grefieri 

în 

schemă 

Nr. 

posturi 

judecători 

în 

schemă 

Raport 

grefier/judecător 

Număr 

grefieri cu 

activitate în 

ședința de 

judecată 

Raport grefier 

cu activitate în 

ședința de 

judecată / 

judecător  

1. 
Curtea de 

Apel Iași 
45 44 

1,02 

grefier/judecător 

33 0,75 
grefier/judecător 

2. 
Tribunalul 

Iași 
71 61 

1,16 

grefier/judecător 

46 0,75 
grefier/judecător 

3. 
Judecătoria 

Iași 
86 61 

1,41 

grefier/judecător 

50 0,82 
grefier/judecător 

4. 
Judecătoria 

Pașcani 
23 11 

2,09 

grefier/judecător 

10 0,91 
grefier/judecător 

5. 
Judecătoria 

Hârlău 
11 5 

2,20 

grefier/judecător 

5 1 

grefier/judecător 

6. 
Judecătoria 

Răducăneni 
8 5 

1,60 

grefier/judecător 

4 0,80 
grefier/judecător 

7. 
Tribunalul 

Vaslui 
28 23 

1,22 

grefier/judecător 

20 0,87 
grefier/judecător 

8. 
Judecătoria 

Vaslui 
29 14 

2,07 

grefier/judecător 

18 1,29 

grefier/judecător 

9. 
Judecătoria 

Bârlad 
31 10 

3,10 

grefier/judecător 

19 1,90 

grefier/judecător 

10. 
Judecătoria 

Huși 
10 5 

2,00 

grefier/judecător 

7 1,40 

grefier/judecător 
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În anul de referinţă s-au înregistrat 14 pensionări din categoria personalului auxiliar de 

specialitate și conex și 1 pensionare din categoria personalului contractual. 

Urmărind dimensionarea echilibrată a volumului de activitate la nivelul fiecărei 

instanţe şi în scopul eliminării deficienţelor izvorâte din insuficienţa personalului auxiliar de 

specialitate cu care se confruntă instanţele cu un volum ridicat de activitate, în cursul anului 

2021 au fost emise 16 decizii de delegare/detaşare a personalului, respectiv de prelungire a 

delegării/detașării.  

În același timp, au fost emise decizii de delegare în funcții de conducere din categoria 

personalului auxiliar de specialitate, cauzat de vacanța (temporară) a respectivelor funcții de 

conducere. 

Pentru categoria funcţionarilor publici statele de funcţii includ 29 de posturi, iar 

pentru categoria personalului contractual statele de funcţii includ 36 de posturi.  

 

II.1.3. Asistenții de judecător 

În cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. 

Componenta de instanțe judecătorești”, COD SIPOCA/MySMIS751/129513 au fost selectați 

câte 8 asistenți de judecători pentru fiecare instanță– experți în implementare – care își 

desfășoară activitatea în cadrul Curții de Apel Iași și Tribunalului Iași – instanțe pilot – în 

perioada 01.01.2021 – 30.09.2022. 

După o evaluare incipientă a primului semestru de activitate, s-a constatat o creştere a 

eficienţei la majoritatea indicatorilor pentru perioada semestrului I/2021, comparativ cu 

aceeaşi perioadă a anului 2020, la ambele instanțe pilot. 

Plusul de valoare este înregistrat nu numai la parametrii cantitativi, ci și în ceea ce 

privește calitatea actului de justiție, deoarece multe dintre datele culese atestă reducerea 

duratei procedurilor judiciare și celeritate în soluționarea cauzelor, efecte generate de 

creșterea substanțială a dosarelor soluționate, reducerea importantă a duratei de soluţionare a 

cauzelor, scăderea duratei de redactare a hotărârilor, scăderea stocului de dosare și, deosebit 

de relevant, scăderea  dosarelor cu o vechime mai mare de 1 an aflate pe rolul secției. 

Suplimentar, evaluările activității acestora în decurs de numai 6 luni au scos în 

evidență o serie de beneficii: 

 degrevarea judecătorilor de activitățile care au caracter repetitiv, respectiv de munca 

care consumă timp; 
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 întocmirea proiectelor hotărârilor judecătorești, cu includerea unei sinteze a întregului 

dosar, aspect care diminuează timpul de redactare a motivărilor, mai ales în cauzele 

complexe; 

 experţii în implementare sunt un sprijin real pentru judecători și contribuie la 

îmbunătățirea calității hotărârilor judecătorești, deoarece finalizarea cauzelor într-o 

anumită perioadă de timp și de o manieră eficientă este un obiectiv important pentru 

orice sistem judiciar, rezultând astfel faptul că este mai mult decât necesară 

implementarea acestei categorii profesionale; 

 calitatea hotărârilor judecătorești după o durată rezonabilă a soluționării dosarelor este 

un aspect de bază al unei justiții eficiente. Asistenții de judecător, așa cum se dovedește 

în acest proiect, reprezintă un instrument important de degrevare a judecătorilor de 

sarcinile non-juridice, pentru a facilita activitatea în instanțe, pentru a reduce 

întârzierile și, de asemenea, pentru rezulta hotărâri de o calitate superioară; 

 degrevarea judecătorilor de anumite atribuţii, care sunt repetitive și pot fi realizate de 

alte categorii profesionale, cum ar fi asistenții de judecător; aceste activități de nivel 

redus, raportat la atribuțiile judecătorilor iau din timpul care ar trebui dedicat unor 

chestiuni de detaliu sau de dificultate sporită; prin activarea asistenților din proiect 

judecătorii au beneficiat de timp suplimentar pentru analizarea, documentarea cauzelor 

și au alocat perioade importante aspectelor incidente din dosare; 

 prin activitatea lor asistenţii de judecător ajung să cunoască multe detalii privind 

funcționarea instanţelor de judecată, alături de pătrunderea în specificul muncii de 

judecător, astfel încât experienţa acumulată poate reprezenta un avantaj pentru 

eventuala accedere ulterioară în profesia de magistrat; 

 judecătorii au asimilat rapid conceptul de asistent de judecător, au manifestat 

deschidere și receptivitate față de această nouă categorie profesională și, după o 

perioadă scurtă de timp de colaborare în noua echipă profesională, au exprimat dorința 

de a beneficia zilnic și constant de ajutorul pe care asistentul îl poate acorda 

judecătorului; 

 judecătorii au găsit metode adecvate de explicare a lucrărilor de efectuat, raportat la 

experienţa asistentului, cu consecinţa directă a eficientizării activităţii expertului şi a 

judecătorului, atât cantitativ cât şi calitativ; 

 diversitate de experiențe obținute prin acest tip de colaborare profesională, care 

generează noi percepții și perspective, chiar și pentru judecători. 
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Poate cel mai important efect, chiar dacă nu este cuantificat matematic, îl reprezintă 

creșterea calității actului de justiție, reflectată prin proceduri scurte, eficiente și finalizate prin 

hotărâri judecătorești care au înregistrat consistență și structurare, beneficii generate și de 

contribuția asistenților de judecători, prin munca acestora alături de judecătorii cauzelor. 

Dacă numai după o perioadă scurtă de timp de la implementarea proiectului se 

constată multiple beneficii, materializate și prin datele statistice, dar, mai ales, prin cele 

constatate de judecătorii care lucrează cu asistenții, rezultă cu evidență nevoia introducerii 

acestei categorii profesionale în plaja funcțiilor din sistemul judiciar de la nivelul 

instanțelor judecătorești. 

 

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

2021 pe fiecare categorie de personal. Încălcări ale Codului 

deontologic 

 

Independența sistemului judiciar există pentru a servi societății și cetățenilor. Chiar și 

atunci când se produc greșeli, iar acestea atrag critici, un sistem judiciar independent și 

responsabil acceptă criticile justificate și învață din greșeli. Acest mecanism implică o 

legătură puternică între independență și responsabilitate. 

În cursul anului 2021 nu s-a înregistrat nicio situație care să atragă răspunderea 

disciplinară a vreunui judecător din cadrul schemelor funcționale aparținând Curții de Apel 

Iași.  

În anul 2021 nu au fost efectuate cercetări disciplinare prealabile și nu au fost aplicate 

sancțiuni pentru personalul auxiliar de specialitate, conex, funcționari publici și personalul 

contractual. 

II.2.1. Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar  

Aspecte privind răspunderea penală judecătorilor 

În cursul anului 2021 nu s-a înregistrat nicio situație care să atragă răspunderea penală 

a vreunui judecător din cadrul schemelor funcționale aparținând Curții de Apel Iași.  

Aspecte privind răspunderea penală a personalului auxiliar de specialitate 

Niciun membru al colectivelor de personal auxiliar de specialitate nu a fost vizat de 

acțiuni care să atragă răspunderea penală.  
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III. Efectele măsurilor administrative dispuse în perioada stării de 

urgenţă, respectiv în perioada stării de alertă la nivelul instanţelor 

Anul 2021 a continuat să se afle sub amprenta crizei generate de pandemia de 

COVID-19, criză ce a adus schimbări radicale în toate domeniile de activitate, inclusiv în 

domeniul justiției. 

În contextul situaţiei epidemiologice creată de pandemia COVID-19 şi faţă de evoluţia 

acesteia pe teritoriul României, în anul 2021, pe perioada stării de alertă, în scopul prevenirii 

și reducerii riscului de îmbolnăvire, la nivelul Curții de Apel Iași, și-au păstrat valabilitatea  

majoritatea măsurilor administrative adoptate în cursul anul anterior și, totodată, au fost luate 

măsuri noi, subsumate regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile competente. 

Măsurile administrative implementate au vizat protejarea sănătății publice și 

asigurarea desfășurării activităţii administrativ-jurisdicționale în parametri optimi. 

Efectele măsurilor administrative dispuse la nivelul Curții de Apel Iași pe parcursul 

anului 2021 se impun a fi prezentate sub următoarele trei aspecte: activitatea administrativă, 

activitatea judiciară și resursele software și hardware – tehnologia informației. 

 

III.1. Efectele măsurilor dispuse în contextul pandemiei de COVID-19 

asupra activității administrative a instanței 

Starea de alertă care s-a perpetuat pe întreg parcursul anului 2021 a determinat 

păstrarea majorității măsurilor adoptate în anul de debut a pandemiei de COVID-19, măsuri 

care și-au dovedit eficiența și, totodată, au asigurat buna desfășurare a activității curente a 

instanței. De asemenea, situația epidemiologică înregistrată în cursul anului anterior a impus 

continuarea preocupării pentru identificarea și adoptarea de noi măsuri menite să asigure o 

protecție eficientă împotriva riscului de îmbolnăvire.  

Pe parcursul anului 2021 și-au păstrat valabilitatea, continuând să fie aplicate măsurile  

administrative de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 ce au fost adoptate 

prin Ordinele de serviciu nr. 2/11.03.2020, nr. 3/13.03.2020, nr. 4/29.04.2020, nr. 

5/14.05.2020 și nr. 6/15.05.2020 emise de președintele Curții de Apel Iași. 

Toate măsurile de protecție sanitară implementate la nivelul Curții de Apel Iași și-au 

dovedit pe deplin eficiența în anul proaspăt încheiat, fiind înregistrat un număr de 17 cazuri de 

persoane confirmate cu virusul SARS-CoV-2 dintr-un total de 125 de angajați. Se impune a 
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menționa și faptul că în anul anterior la nivelul Curții de Apel Iași nu au fost înregistrare 

focare de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care să fi afectat în mod semnificativ activitatea 

curentă a instanței. 

Și în cursul anului 2021, prin decizii emise succesiv de președintele Curții de Apel 

Iași, a fost menținută măsura administrativă privind stabilirea programul de lucru 

individualizat pentru salariații instanței, măsură ce asigură între salariați existența unui 

interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-o perioadă de 3 ore.  

De asemenea, în perioada ianuarie-mai 2021, în cazul personalului din 

compartimentul economico-financiar a continuat să fie aplicată măsura muncii la domiciliu, 

astfel că un număr de 6 angajați din acest compartiment a efectuat un total de 97 zile de 

muncă la domiciliu.  

III.2. Efectele măsurilor dispuse în contextul pandemiei de COVID-19 

asupra activității judiciare a instanței 

Starea de alertă a determinat consolidarea unora dintre măsurile ce au fost identificate 

și implementate în anul 2020, măsuri ce se răsfrâng asupra activității judiciare. Astfel, în 

cauzele penale în care sunt implicate persoane private de libertate, prezența acestei categorii 

de persoane la judecată a fost asigurată, preponderent, prin sistemul de videoconferință, 

limitându-se prezența fizică la sediul instanței a persoanelor încarcerate.  

Un alt efect pe care măsurile administrative impuse în contextul pandemiei de 

COVID-19 au continuat să îl aibă și în cursul anului precedent asupra activității judiciare 

privește comunicarea actelor de procedură. Astfel, dacă anterior lunii martie 2020, 

comunicarea actelor de procedură se realiza într-o proporție covârșitoare prin intermediul 

serviciul poștal sau de curierat, ulterior acestui moment, actele de procedură au fost 

comunicate, în mod preponderent, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță (fax, 

mail, etc.), ceea ce a eficientizat activitatea de comunicare cu consecința reducerii intervalelor 

de timp în procedura regularizării dosarelor nou-penale.  

Nevoia distanțării sociale în contextul pandemiei de COVID-19 a impus stabilirea de 

reguli clare și în ceea ce privește modalitatea de strigare a cauzelor, reguli ce au urmărit 

asigurarea distanțării fizice între participanții la actul de justiție, evitarea aglomerării sălilor de 

ședință, alocarea unor intervale de timp necesare realizării aerisirii sălilor. Astfel, au continuat 

să fie stabilite intervale orare/ore fixe pentru strigarea cauzelor aflate pe lista de ședință a 

fiecărui complet de judecată, cu informarea prealabilă a participanților la procedurile judiciare 

asupra orei/intervalului orar la care urma să fie strigată cauza. În general, stabilirea 

orei/intervalului orar de strigare a cauzei a avut efecte benefice în sensul că a asigurat 
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gestionare eficientă a ședințelor de judecată, iar acele sincope care s-au ivit inițial în 

desfășurarea ședințelor, au fost reglate în timp, asigurându-se respectarea orei/intervalului 

orar prestabilit.  

III.3. Efectele măsurilor dispuse în contextul pandemiei de COVID-19 sub 

aspectul resurselor software și hardware - tehnologia informației  

Perioada scursă de după debutul pandemiei COVID-19 s-a dovedit a fi un bun și 

necesar prilej pentru intensificarea exploatării componentei informaționale a sistemului de 

justiție și, în același timp, pentru explorarea acestui segment în vederea găsirii de soluții 

viabile care să substituie anumite activități ce impun o relație nemijlocită a justițiabilului cu 

instanțele judecătorești.  

Digitalizarea nu înseamnă doar dosare electronice sau videoconferințe, ci un întreg 

ansamblu de proceduri integrate, bazate pe soluții IT viabile și sigure. 

Pe aceeași linie a nevoii de apropiere de cetățean, a asigurării transparenței și a 

optimizării funcționării instanței, în contextul generat de pandemia de COVID-19, a continuat 

preocuparea de a concepe noi instrumente care să faciliteze, pe de o parte, accesul 

justiţiabililor la dosar, iar pe de altă parte, de a asigura buna desfășurare a activității 

administrativ-judiciare. 

 

III.3.1. Resurse software 

În condițiile în care în formularul de încărcare acte de procedură disponibil pe site-ul 

Curții de Apel Iași, permitea încărcarea a cel mult două documente și, de asemenea, 

justițiabilii și/sau reprezentanții acestora nu primeau feedback legat de recepționarea 

documentelor trimise electronic prin intermediul formularului (formularul preia documentul și 

îl trimite pe e-mail la adresa de corespondență a instanței selectate), cât și faptul că 

documentele respective nu se păstrau în nicio variantă pe server, în cadrul Compartimentului 

de Informatică juridică a fost dezvoltată o aplicație, care include și utilizarea ei de pe un 

telefon mobil, cu ajutorul căreia justițiabilii și/sau reprezentanții acestora pot trimite mult mai 

facil documente și, mai mult, pot avea și un istoric al înscrisurilor trimise pentru fiecare 

instanță, istoric care relevă și data la care documentul a fost declarat valid ca urmare a 

deschiderii lui de către grefierul desemnat. 
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Totodată, pentru a putea vedea/gestiona fișierele trimise, a fost creat și modulul de 

vizualizare a fișierelor pentru grefieri. 
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Accesând acest modul, grefierii desemnați pot vizualiza fișierele trimise de către 

justițiabili pentru instanța din care fac parte și le pot valida în sensul corespunderii 

documentului cu dosarul indicat și încărcarea documentului în aplicația Ecris. 
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Informațiile afișate pot fi filtrate în funcție de: tipul de fișier (cerere de chemare în 

judecată, întâmpinare, concluzii scrise, etc.), data de încărcare în sistem, documente validate 

sau nu, numărul de dosar sau numele de utilizator. 

Ambele aplicații urmează să fie implementate în viitorul apropiat, după testarea, 

revizuirea și aprobarea lor de către conducerea instanței. 

Recomandarea adresată participanților la procedurile judiciare către comunicarea în 

format electronic a documentelor a avut ca efect creșterea accesărilor, descărcărilor și 

cererilor noi de acces la dosarul electronic. 

 

Astfel, analiza comparativă pentru anii 2020 și 2021, relevă următoarele: 

 

 Numărul de cereri de acces a crescut cu: 230% pentru toate instanțele și cu 229% 

pentru Curtea de Apel Iași; 

 Numărul de comunicări electronice efectuate de instanțe a crescut cu: 188% pentru 

toate instanțele și cu 205% pentru Curtea de Apel Iași; 

 Procentul de deschidere a comunicărilor electronice de către părți și reprezentanții 

acestora s-a menținut la 90% pentru toate instanțele și a scăzut de la 84% la 81% pentru 

Curtea de Apel Iași; 

 Numărul de accesări a crescut cu: 621% pentru toate instanțele și cu 767% pentru 

Curtea de Apel Iași; 

 Numărul de descărcări de fișiere din dosarul electronic a crescut cu: 653% pentru toate 

instanțele și cu 542% pentru Curtea de Apel Iași. 

 

Datele concrete specifice fiecărei instanțe dintre cele aflate în circumscripția Curții de 

Apel Iași sunt ilustrate în următoarele tabele și grafice întocmite pentru fiecare dintre cei doi 

ani calendaristici supuși analizei comparative. 
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Tabel nr. 73 

Ianuarie - decembrie 2021 

Nr. 

crt. 
Instanța 

Nr. de cereri 

de acces noi 

Comunicări 

noi 

Comunicări 

noi deschise 

Nr. 

accesări 

Nr. 

descărcări 

de fișiere 

1. 
Curtea de 

Apel Iași 
1539 597 483 705208 882080 

2. 
Tribunalul 

Iași 
3499 3263 2614 1268900 1599842 

3. 
Judecătoria 

Iași 
6190 15916 14678 1985947 2317599 

4. 
Judecătoria 

Pașcani 
694 131 111 210262 271324 

5. 
Judecătoria 

Răducăneni 
289 34 29 156098 161377 

6. 
Judecătoria 

Hârlău 
341 654 601 85838 125980 

7. 
Tribunalul 

Vaslui 
1001 160 106 663439 736058 

8. 
Judecătoria 

Vaslui 
1027 152 115 243781 497230 

9. 
Judecătoria 

Bârlad 
1485 34 21 2419815 2523050 

10. 
Judecătoria 

Huși 
188 24 18 58696 101211 

 

Total 16253 20965 18776 7797984 9215751 
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Tabel nr. 74 

Ianuarie - decembrie 2020 

Nr. 

crt. 
Instanța 

Cereri noi 

de acces 

Comunicări 

noi 

Comunicări 

noi deschise 

Nr. 

accesări 

Nr. descărcări 

de fișiere 

1. 
Curtea de 

Apel Iași 
673 282 236 91902 162679 

2. 
Tribunalul 

Iași 
2011 2188 1786 149059 241185 

3. 
Judecătoria 

Iași 
1935 8198 7593 156645 225913 

4. 
Judecătoria 

Pașcani 
247 76 64 17963 25434 

5. 
Judecătoria 

Răducăneni 
107 30 27 16020 26648 

6. 
Judecătoria 

Hârlău 
174 117 59 8397 12191 

7. 
Tribunalul 

Vaslui 
547 145 108 139610 140103 

8. 
Judecătoria 

Vaslui 
553 93 74 45751 87426 

9. 
Judecătoria 

Bârlad 
727 9 6 622599 478282 

10. 
Judecătoria 

Huși 
96 32 26 8556 11835 

  Total 7070 11170 9979 1256502 1411696 
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Având în vedere faptul că, în cauzele penale, dosarul electronic nu ar fi complet fără 

rechizitoriu și dosarul de urmărire penală, ținând seama și de faptul că, în prezent, aplicațiile 

„Ecris instanțe” și  „Ecris parchete” au un comportament deficitar la transferul electronic al 

dosarului, în sensul în care documentele ce formează dosarul (rechizitoriu, actele de urmărire 

penală) nu se transferă întotdeauna sau, atunci când sunt transferate, apar ca atașament în 

format Microsoft Word fără extensie la un document, în cadrul Compartimentului de 

Informatică juridică a fost dezvoltat, în cursul anului 2020, „Portalul de transfer documente 

între parchete și instanțe” prin intermediul căruia utilizatorii ce dețin un cont pe acest portal 

pot încărca (pentru grefierii de la parchete), respectiv, pot descărca (pentru grefierii de la 

instanțe) documentele pdf ce conțin rechizitoriile sau dosarele de urmărire penală pentru 

dosarele înaintate de către parchete către instanțe. 

Accesul în aplicație se realizează pe bază de cont de utilizator și parolă, conturile fiind 

gestionate de administratori la nivelul fiecărei instanțe. Parolele inițiale ale conturilor create 

sunt generate automat, cu caractere aleatorii și sunt trimise pe email-ul utilizatorului care are 

posibilitatea ca, după autentificare, să își schimbe parola. 

După autentificare, utilizatorul are la dispoziție o fereastră simplă, în care are 

posibilitatea de a căuta dosarul cu numărul inițial de la parchet sau poate căuta dosarele în 

funcție de numele unei părți din dosar: 
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În acest tabel, în dreptul fiecărui fișier care este atașat dosarului există butonul de 

descărcare. La apăsarea butonului, utilizatorul este întrebat dacă să deschidă fișierul cu 

aplicația implicită de vizualizare documente pdf (Acrobat Reader) sau să îl salveze în 

calculator. 
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Pentru atașarea documentului la dosarul creat la instanță în Ecris, acesta trebuie salvat 

pe calculatorul utilizatorului. După salvare, fișierul va fi atașat în Ecris folosind procedurile 

interne de lucru stabilite la nivelul instanței de atașare a documentelor scanate. 

În anul 2021 au fost transferate un număr de 4.605 dosare înaintate de unitățile de 

parchet aflate în circumscripția Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași, totalizând un 

număr de 6.135 de fișiere pdf, din care: 

 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași: 116; 

 Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași: 357; 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași: 1313; 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani: 563; 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău: 470; 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni: 201; 

 Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui: 67; 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui: 576; 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad: 516; 

 Parchetul de pe lângă Judecătoria Huși: 426. 

III.3.2. Resurse hardware 

Sub aspectul resurselor hardware, în cursul anului 2021, au fost achiziționate 32 de 

stații de lucru, 13 laptopuri, un proiector, un ecran de proiecție electric și un suport de 

proiector pentru tavan precum și 2 tablete necesare pentru videoconferințele din secțiile civile.  

Astfel, la acest moment, 68% din personalul Curții utilizează calculatoare fabricate în 

anul 2020 sau 2021, iar 32% folosește stații de lucru din 2016. Pentru aceștia din urmă se va 

continua procesul de reînnoire a resurselor hardware. 

În această perioadă dificilă a pandemiei, când nu există previzibilitate cu privire la 

prezența fizică a personalului, s-a dovedit utilitatea laptopurilor, care permit conectarea la 

resursele informaționale ale instanței de la distanță. 

Totodată au fost achiziționate și echipamentele necesare dotării sălii de audiere a 

minorilor (camere de supraveghere video, sistem de înregistrare, microfoane, amplificator 

audio, etc.). 

Având în vedere aplicațiile dezvoltate în cadrul Compartimentului de Informatică 

juridică și ținând seama de necesarul de stocare suplimentară pe serverele Curții de Apel Iași, 

au fost achiziționate și 2 servere de date noi care să suplimenteze soluțiile existente. 
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IV. Formarea profesională a personalului 

IV.1. Formarea judecătorilor 

Independența justiției conferă fiecărui magistrat drepturi, dar, în același timp, îi 

creează și obligații, printre care cele de natură etică ocupă un loc aparte. Astfel, obligația de a-

și îndeplini funcțiile judiciare cu profesionalism si diligență presupune din partea magistraților 

o pregătire profesională temeinică, constituită, întreținută și dezvoltată prin intermediul 

formării continue. Formarea continuă reprezintă o garanție a independenței și imparțialității 

magistraților, în acord cu cerințele Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Totodată, 

formarea continuă a magistraților este o condiție pentru ca justiția să fie respectată și 

respectabilă. 

Judecătorii de la Curtea de Apel Iași manifestă preocupare pentru această latură a 

activității lor, fiind astfel vitală dezvoltarea continuă a programelor de pregătire și adecvarea 

conținutului și a formei de organizare la necesitățile concrete de formare ale judecătorilor. O 

abordare în continuă evoluție a formării profesionale de către conducerea instanței este de 

natură a favoriza dezvoltarea capacității de auto-management a fiecărui judecător și a-i întări 

valorile cu care trebuie să opereze zi de zi. 

La nivelul Curții de Apel Iași s-a reușit corelarea întru totul a programului de formare 

continuă centralizat cu cel descentralizat, acesta din urmă fiind preferat, grație domeniilor și 

temelor abordate, de marea majoritate a judecătorilor instanțelor arondate.  

Contextul epidemiologic actual, generat de pandemia COVID 19 a schimbat parțial 

tabloul formării continue și în anul 2021, existând condiționări legislative succesive în 

privința numărului permis al participanților, a condițiilor de vaccinare/testare COVID pentru 

participanți și, din 23 octombrie 2021, pe fondul creșterii numărului de cazuri de infectare, în 

privința desfășurării în format fizic a unor atare activități de formare continuă. 

În pofida acestor dificultăți obiective, în cadrul Programului de formare continuă 

descentralizată 2021, creionat de responsabilii FCD ai Curții de Apel Iași, cu sprijinul 

Institutului Naţional al Magistraturii s-au derulat, beneficiind de o prezență generoasă a 

judecătorilor de la instanțele din circumscripția Curții de Apel Iași, următoarele activităţi de 

formare: Dezvoltare personală (11 iunie 2021) – formator dr. Cătălin Luca, psiholog clinician 

principal (14 participanți), Dreptul muncii (24-25 iunie 2021) – formatori prof. univ. dr. 
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Luminița Dima și conf. univ. dr. Septimiu Panainte (17 participanți), Drept civil – litigii cu 

profesioniștii  (10 septembrie 2021) – formator judecător Maria-Oana Dumitrescu (22 

participanți), Aspecte de actualitate din practica CJUE. Cooperarea internațională în materie 

civilă și drepturile fundamentale (20-21 septembrie 2021) – formatori judecător Gabriela-

Elena Florescu și judecător Beatrice Ramașcanu (17 participanți); Drept administrativ (25 

octombrie 2021 – online) – formator judecător dr. Gabriela-Elena Bogasiu, vicepreședinte al 

Înaltei Curți de Casație și Justiție (21 participanți); Etică și deontologie profesională (9 

decembrie 2021 – online) – formator Liliana Palihovici (10 participanți). 

Totodată, în cadrul componentei de formare continuă la nivel descentralizat, din 

cadrul Proiectului POCA 2014-2020 ”Justiția 2020: profesionalism și integritate” au avut loc 

la Iași 3 activități de formare: Noul Cod de procedură civilă (17-18 iunie 2021, respectiv 21-

22 octombrie 2021) și Noul Cod de procedură penală (16-17 septembrie 2021), în cadrul 

cărora judecătorii au avut ocazia de a dezbate cele mai noi probleme apărute în practică din 

perspectiva aplicării Codului de procedură civilă și Codului de procedură penală. 

În privinţa formării continue centralizate, judecători ai Curţii de Apel Iaşi au 

participat pe parcursul anului 2021 la activități organizate de Institutul Național al 

Magistraturii, de Consiliul Superior al Magistraturii și de Institutul Național de Pregătire a 

Practicienilor în Insolvență în colaborare cu Institutul Național al Magistraturii, dintre care 

amintim: Atelier de lucru în cadrul proiectului „Eliminarea factorilor pentru inflația de 

cauze, identificarea elementelor normative și a tendințelor de aglomerare – EFICIENȚĂ”, 

organizat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, București, 

17-26 februarie 2021, Sesiune online de diseminare a „Ghidului de bune practici privind 

relația sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocați” organizată în 

contextul implementării proiectului TAEJ - „Transparență, accesibilitate și educație juridică 

prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, 19 februarie 2021; 

Seminar „Tehnici de audiere în procesul penal” organizat la București, în cadrul Proiectului 

„Justiția 2020: profesionalism și integritate” (cod SIPOCA 453, cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă – POCA), 22-23 aprilie 

2021, București; Workshop în cadrul proiectului CPCI - „Creșterea performanței și calității 

instituționale prin îmbunătățirea sistemului de evaluare și asistență psihologică la nivelul 

sistemului judiciar” (cod SIPOCA/MySMIS: 762/135456), Iași, 22-23 iunie 2021; Seminar 

online „Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ” organizat în 

cadrul proiectului predefinit „Formarea profesională și consolidarea capacității la nivelul 

sistemului judiciar”, între 11-12 martie 2021; Seminar online „Cooperare internațională în 
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materie civilă” organizat în cadrul proiectului predefinit „Formarea profesională și 

consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, 12-13 aprilie 2021; Seminar online 

„Achiziții publice” organizat în cadrul proiectului predefinit „Formarea profesională și 

consolidarea capacității la nivelul sistemului judiciar”, 5-6 aprilie 2021; Curs practic de 

formare - online, în cadrul sesiunii de prezentare a „Strategiei de comunicare la nivelul 

sistemului judiciar” organizat în cadrul proiectului TAEJ - „Transparență, accesibilitate și 

educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, 19-20 

aprilie 2021; Conferința națională de insolvență, 20 mai 2021, organizată online de Institutul 

Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență, în colaborare cu Institutul Național al 

Magistraturii; Seminar de formare a formatorilor „Tehnici de formare a adulților”, în cadrul 

Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, București, 14-15 iunie 2021; 

Seminar „Reguli procedurale aplicabile în litigiile de contencios administrativ”, București, 

20-21.09.2021; Seminar „Insolvența persoanei juridice”, București, 23-24 septembrie 2021; 

Conferința națională în domeniul insolvenței, online, 25-26 noiembrie 2021, organizată de 

Institutul Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență în colaborare cu Institutul 

Național al Magistraturii. 

Cunoștințele noi dobândite cu prilejul participării la activitățile de formare continuă 

centralizate, deosebit de utile pentru înfăptuirea unui act de justiție de calitate sunt dublate, de 

fiecare dată, de schimbul de bune practice între judecătorii care își desfășoară activitatea la 

instanțe diferite, din circumscripția a curți de apel diferite. 

Judecătorii Curţii de Apel Iaşi nu au neglijat nici întâlnirile profesionale lunare, care 

au prilejuit dezbateri pe teme de interes, pe aspecte de practică neunitară, pe probleme de 

drept ivite în practica judiciară, jurisprudenţa relevantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, a 

Curții Constituționale, a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene. 

O atenţie deosebită s-a acordat şi în anul 2021 organizării întâlnirilor trimestriale pe 

probleme de practică judiciară neunitară, ce au avut loc în toate cele 4 materii – civilă, 

penală, contencios administrativ şi fiscal, respectiv conflicte de muncă şi asigurări sociale, 

conform planificării întocmită la începutul anului, minutele întâlnirilor fiind publicate pe 

intranet, comunicate instanţelor arondate, precum şi celorlalte curţi de apel, în scopul 

asigurării unei jurisprudenţe unitare la nivel naţional şi, în consecinţă, în scopul creşterii 

încrederii justiţiabilului în actul de justiţie.  

Formatul în care aceste întâlniri au avut loc a fost diferit, în funcție de contextul 

epidemiologic din cursul anului 2021. Astfel, dacă întâlnirile trimestriale aferente trimestrului 
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I al anului 2021 s-au desfășurat prin videoconferință, cele aferente trimestrului II au avut un 

regim privilegiat, benefic pentru dezbateri, cel al prezenței fizice a judecătorilor. Pentru 

întâlnirile trimestriale care presupun, prin tradiție, o prezență numeroasă – în materiile civilă 

și penală – Curtea de Apel Iași a beneficiat de sprijinul Facultății de Drept din cadrul 

Universității Al. I. Cuza Iași, care ne-a pus la dispoziție, în virtutea bunelor relații de 

colaborare, un amfiteatru, în vederea desfășurării în condiții optime, cu distanțare fizică, a 

întâlnirilor. 

În condițiile în care prin HG nr. 1130/2021 a fost interzisă, începând cu data de 

23.10.2021, în scopul bunei gestionări a riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare 

de infectări cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de cursuri, workshopuri, conferințe etc., cea 

din urmă dintre întâlnirile trimestriale de practică neunitară organizate de Curtea de Apel Iași, 

cea aferentă trimestrelor III-IV ale anului 2021, s-a desfășurat în format scris, după procedura 

urmată pe parcursul anului 2020, procedură agreată atât de judecătorii curţii, cât şi de cei de la 

instanţele arondate.  

Acest format a asigurat, pe de o parte, respectarea dispoziţiilor legale amintite, iar pe 

de altă parte, a răspuns nevoii constante de unificare a practicii judiciare, corolar al actului de 

justiţie îndeplinit de noi, judecătorii. În concret, am solicitat instanțelor transmiterea 

problemelor de drept ce au generat practică neunitară, am trimis fiecărei instanțe problemele 

propuse de celelalte, punctele de vedere comunicate în scris de toate instanțele au fost 

analizate în ședință de judecătorii fiecărei secții a Curții de Apel Iași, iar materialul astfel 

rezultat a fost comunicat din nou instanțelor pentru votul final. Minutele întâlnirii trimestriale 

au fost întocmite de președinții de secții pe această bază scrisă, cu luarea în considerare a 

votului exprimat de toți judecătorii – instanțe arondate și curte de apel. 

Pe aceeaşi linie, a unificării practicii judiciare, preşedinţii secţiilor Curţii de Apel Iaşi 

au participat, pe parcursul anului 2021, la întâlnirile președinților secțiilor Înaltei Curți de 

Casație și Justiție și curților de apel, întâlniri organizate de Institutul Național al 

Magistraturii, dedicate problemelor de practică neunitară ivite la nivel naţional (Iași în materie 

de conflicte de muncă și asigurări sociale, Craiova în materie penală, Constanța în materie 

civilă, online în materia contenciosului administrativ și fiscal).  

Nu în ultimul rând, în anul 2021 judecătorii Curţii de Apel Iaşi au manifestat interes 

deosebit pentru participarea la seminarii internaţionale, reluate în 2021 după un an în care 

au fost, într-o proporție covârșitoare, anulate sau amânate, opt judecători ai instanţei 

participând la seminarii internaţionale (La Traite des Etres Humains, Paris, EJTN -ENM; 

Trafficking in Human Beings – Sexual exploitation, Madrid, EJTN; Economic Crimes: Asset 
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recovery and Confiscation in EU, Leipzig; Cross-border Labour Law, Salonic, ETJN), la 

webinare (The Role of the Administrative Judge in the State; Labour Rights as Human Rights; 

Applying EU Anti-Discrimination Law; Judicial Training Methods Seminar: Innovative 

Training Curricula and Change Management; International Labour Standards for Judges; 

Knowledge Sharing on Digital Labour Platform Case Law), precum și la stagii de schimb 

pentru judecători organizate de Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (Germania). 

Seminariile internaționale organizate sub egida EJTN s-au bucurat și de prezența 

onorantă a doi judecători ai Curții de Apel Iași în calitate de expert jurist (Seminarul lingvistic 

Cooperare judiciară în materia dreptului familie, Vilnius, 20-22 septembrie 2021), respectiv 

de formator (Legal English. Civil Matters – 10-12 mai 2021, respectiv 6-8 octombrie 2021). 

 

IV.2. Formarea grefierilor și a celorlalte categorii profesionale 

Sporirea calității activității instanțelor și limitarea supraîncărcării judecătorilor cu 

sarcini care nu se circumscriu actului de judecată reprezintă obiective care pot fi atinse prin 

creșterea nivelului de competență profesională a personalului auxiliar. 

Îndeplinirea corectă și completă a atribuțiilor care revin acestei categorii de personal 

constituie una din componentele principale derulării în condiții bune a activității specifice 

instanțelor judecătorești. 

Din această perspectivă și în anul 2021 formarea profesională a urmărit dezvoltarea şi 

perfecţionarea programelor inițiale pentru personalul nou recrutat, precum şi a programelor de 

formare continuă, în vederea asigurării creşterii gradului de profesionalizare a grefierilor în 

funcţie. 

Creșterea nivelului de eficiență a procesului de formare profesională continuă a impus 

corelarea programelor dezvoltate pe cele două niveluri, centralizat prin Școala Națională de 

Grefieri şi descentralizat, astfel încât să fie asigurată formarea a întregului personal auxiliar de 

specialitate în domeniile apreciate necesare și utile. 

Pregătirea şi perfecţionarea personalului auxiliar de specialitate, prin Şcoala Naţională 

de Grefieri, a constat în acţiuni de formare, în domeniile: drept procesual penal, drept 

procesual civil, cooperare judiciară internațională în materie penală, termenul rezonabil în 

materie civilă, aplicația Ecris și gestionarea programelor informatice utilizate la nivelul 

instanțelor, ţinând însă cont de situaţia epidemiologică la nivel naţional, astfel încât formatul 

activităţilor de pregătire a grefierilor a fost, în cea mai mare parte, cel al webinarelor, însă au 

fost reluate și unele activități ce presupun prezența fizică a participanților. 
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La nivel descentralizat, pe tot parcursul anului 2021, au fost organizate activităţi de 

formare şi pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, sub forma ședințelor 

de pregătire profesională ori sub forma consultărilor, ori de câte ori a fost necesar. 

La stabilirea calendarului şi tematicilor pentru şedinţele de pregătire profesională a 

personalului auxiliar de specialitate s-au avut în vedere modificările legislative intervenite în 

materia organizării și funcționării instanțelor și în materia procedurii civile și penale, precum 

și procedurile de lucru interne adoptate la nivelul Curții de Apel Iași, acordându-se în 

continuare o importanță deosebită aplicării Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, 

precum și managementului dosarului electronic și înregistrărilor operaționale în câmpurile de 

lucru ale sistemului ECRIS, astfel cum a fost el updatat succesiv în 2020 și în 2021. 

La nivel centralizat şi descentralizat, grefierii din cadrul Curții de Apel Iași au 

participat la următoarele activităţi de formare continuă: 

IV.2.1. Organizate la nivel centralizat de către SNG  

A. Webinare: Managementul timpului - 5 grefieri; Managementul echilibrului dintre viața 

personală și cea profesională  – 13 grefieri; Utilizarea aplicației Rejust - 14 grefieri; 

Termenele procedurale – 3 grefieri; Tehnica redactării încheierilor de ședință și a 

hotărârilor judecătorești – 3 grefieri; Aplicația TDS: Dosarul electronic. Comunicarea 

actelor de procedură – 10 grefieri; Părțile în procesul civil – 3 grefieri; Etica și 

transparența – 1 grefier. 

B. Seminarii: Managementul activității grefierului după ședința de judecată, Bârlad - 1 

grefier; Managementul dosarului în procesul penal, Bârlad – 1 grefier; Executări 

penale, Cheia – 1 grefier; Instrumente și bune practici de comunicare pentru 

îmbunătățirea activității de relații publice și de relații cu publicul a grefierilor la 

instanțe, București – 1 grefier; Procedura insolvenței persoanei juridice, Cheia – 1 

grefier. 

IV.2.2. Organizate sub coordonarea judecătorilor desemnaţi prin decizia 

nr. 1/2021 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, sub forma şedinţelor trimestriale 

de învăţământ profesional al grefierilor, cu următoarele teme:  

Sesizarea I.C.C.J. în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept. Sesizarea Curții Constituționale a României. Sesizarea C.J.U.E în 

procedura întrebărilor preliminare; Audierea persoanelor și modalitățile de consemnare a 

declarațiilor; Asistența juridică și reprezentarea; Aspecte teoretice și practice cu privire la 

modul de operare în sistemul informatizat Ecris. Disfuncționalități întâlnite în activitatea 
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grefierilor de ședință. Soluții; Citarea părților și comunicarea actelor procedurale; 

Procedura citării în străinătate: în zona statelor din afara UE și în zona statelor din UE; 

Informații cu caracter confidențial. Drepturi și obligații; Procedura în cauzele cu infractori 

minori; Termenele în procesul penal; Contestația privind durata procesului penal; Amenda 

judiciară; Considerații generale privind titularii dreptului de apel și termenul de apel în 

procesul penal; Sesizarea I.C.C.J. în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept. Sesizarea Curţii Constituţionale a României. Sesizarea 

C.J.U.E. în procedura întrebărilor preliminare. Modalitatea de înaintare a 

dosarelor/documentelor; Procedura de lucru privind stabilirea gradelor de complexitate a 

dosarelor, de la momentul înregistrării cauzelor în aplicaţia Ecris şi până la soluţionarea 

acestora, prin stabilirea obiectelor principale şi adiţionarea obiectelor secundare, a 

numărului părţilor şi a numărului volumelor dosarelor. Dispozițiile art. 95 al. 6 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti privind păstrarea în volume 

separate a înscrisurilor având caracter confidenţial; Termenul de perimare – art. 416-423 

Cod procedură civilă; Procedura de lucru privind implementarea serviciilor informatice 

privind dosarul electronic şi comunicarea electronică a actelor de procedură; Activitatea 

grefierului de ședință în etapa procedurii prealabile, Procedura de regularizare conform 

Legii nr. 310/17.12.2018; Conduita personalului auxiliar de specialitate în exercitarea 

îndatoririlor profesionale; Citarea intimatului în calea de atac, în condiţiile în care în 

dosarul instanţei de fond acesta a solicitat a i se comunica actele de procedură la un sediu 

ales; Cererea de intervenţie principală – Accesul intervenientului la dosarul cauzei după 

înregistrarea cererii; Termenul în cunoştinţă în situaţia citării unei persoane juridice; 

Citarea părţilor în apel – Procedura insolvenţei; Cererea de acces la dosarul electronic – 

Menţiuni ce trebuie efectuate pe coperta dosarului în situaţia în care există înregistrate cereri 

de solicitare acces la dosarul electronic şi de comunicare a actelor de procedură; 

Comunicarea încheierii prin care s-a soluţionat cererea de recuzare; Obligarea apelantului 

la plata cheltuielilor generate de efectuarea copiilor cererii de apel; Termenul de depunere a 

întâmpinării în situaţia existenţei a două rezoluţii de comunicare a cererii de apel; 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti – Dispoziţii referitoare la 

activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter 

administrativ, activitatea în timpul şedinţei de judecată, activitatea ulterioară încheierii 

dezbaterilor; Codul deontologic – Atitudinea în profesie şi în afara acesteia; Legea nr. 

101/2019 – termenele procedurale în materia achiziţiilor publice; Codul de procedură civilă 

– Căile extraordinare de atac – recursul. 
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V. Infrastructura instanței 

V.1. Infrastructura 

 

Instanțele şi sistemul judiciar în ansamblu, cu particularităţile specifice din 

perspectivă bugetară, concurează cu celelalte sectoare pentru resursele financiare limitate ale 

bugetului de stat, ceea ce determină o evaluare cât mai obiectivă a nevoilor materiale pentru a 

se putea obţine recunoașterea financiară urmărită. 

Starea sediilor în care funcţionează instanţele din raza Curţii de Apel Iaşi relevă faptul 

că Judecătoriile Hârlău, Răducăneni, Huși şi Vaslui funcţionează în sedii aflate în clădiri cu o 

stare tehnică nesatisfăcătoare, în timp ce sediile în care funcţionează Tribunalul Vaslui, 

Judecătoria Bârlad, Judecătoria Iaşi şi Judecătoria Paşcani se află într-o stare satisfăcătoare, 

dar care necesită în continuare lucrări de îmbunătăţire. 

Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul Iaşi funcționează începând cu anul 2014 într-un 

sediu nou realizat prin Proiectul privind Reforma Sistemului Judiciar, finanţat de Banca 

Mondială. 

Noua construcţie a reuşit atât asigurarea accesului distinct din exterior pentru fiecare 

din categoriile majore de utilizatori şi a fluxurilor distincte de circulație în interiorul clădirii, 

precum şi delimitarea pe baza unei alcătuiri funcționale riguroase a principalelor zone de 

utilizare: zona publică, zona personalului, zona arestaților, cu asigurarea interrelaționării 

acestora. 

În vederea punerii în valoare a spațiilor din Palatul de Justiție Iași aflate la demisolul I 

şi parterul clădirii, destinate unor servicii publice și facilități strâns legate de actul de justiție, 

au fost demarate procedurile legale pentru închirierea unor spaţii în suprafaţă totală de 118 mp 

cu destinaţia de punct pentru prepararea şi servirea mesei pentru salariaţi şi pentru prestarea 

serviciilor de alimentație publică pentru justiţiabili, precum şi pentru vânzarea de publicaţii 

juridice. După parcurgerea etapelor procedurale reglementate s-a reuşit finalizarea închirierii 

spaţiului cu destinaţia de librărie carte specialitate juridică, precum şi amplasarea unor 

tonomate cu băuturi şi produse alimentare, procedura pentru închirierea spaţiului cu destinaţia 

de alimentaţie publică pentru salariaţi şi justiţiabili urmând a fi finalizată pe parcursul anului 

2022. 
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Lucrările de reparaţii capitale demarate la Judecătoriile Hârlău, Răducăneni și Huși au 

primit finanţare în anul 2021 pentru realizarea studiilor de fezabilitate şi a expertizelor 

tehnice, dar, întrucât aceste documentaţii se efectuează după aprobarea Notei conceptuale şi a 

Temei de proiectare de către CTE la Ministerului Justiţiei (avize obţinute la finele lunii 

octombrie – începutul lunii noiembrie), nu a mai fost timpul fizic necesar pentru realizarea lor 

în anul 2021.  

Ca o fază preliminară la etapa următoare – întocmirea documentațiilor de avizare a 

lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) – în şedinţa Consiliului Tehnico-Economic din cadrul 

Ministerului Justiției din data de 21 octombrie 2021, respectiv 04 noiembrie 2021, au fost 

avizate Notele conceptuale şi Temele de proiectare. 

Pentru obiectivul de investiţii „Reparaţii capitale, consolidare, restaurare și extindere 

la sediul Judecătoriei Vaslui” au fost avizate favorabil Nota conceptuală (NC) şi Tema de 

proiectare (TP) întocmite în conformitate cu conţinutul – cadru prevăzut în H.G. nr. 907/2016, 

precum şi Tema de proiectare întocmită în conformitate cu conţinutul – cadru aprobat prin 

OMJ nr. 1174/C/08.03.2019 pentru care s-a emis Avizul nr. 15 din 25.09.2019 de către 

Consiliul Tehnico-Economic din cadrul Ministerului Justiţiei.  

În acest moment este încheiat un contract de proiectare și execuție de lucrări între 

C.N.I. - S.A. și asocierea Iașicon & Arc Design SRL pentru realizarea obiectivul de investiții 

„Reparaţii capitale, consolidare, restaurare și extindere la sediul Judecătoriei Vaslui”. Durata 

de proiectare este de aproximativ 6 luni, începând din data de 08.11.2021. Lucrările de 

execuție se vor demara după elaborarea, predarea, respectiv aprobarea proiectului în cadrul 

CTE al C.N.I. - S.A. 

Obiectivul privind demolarea corpurilor de clădire anexă (C2 - Garaj şi C3 - Centrală 

termică) de la sediul Judecătoriei Vaslui nu a putut fi realizat, deoarece lucrările de 

recompartimentare la clădirea închiriată pentru mutarea sediului administrativ al Judecătoriei 

Vaslui nu s-au finalizat.  

În anul 2021 s-a încheiat contractul nr. 4146/14.06.2021 cu „Cassa Tosca” SRL 

privind închirierea unui imobil pentru desfășurarea activității Judecătoriei Vaslui pe perioada 

efectuării de către Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A. a obiectivului de investiţii 

„Reparaţii capitale, consolidare, restaurare și extindere la sediul Judecătoriei Vaslui”. În 

contractul încheiat termenul de predare al amplasamentului de către „Cassa Tosca” SRL era 

de 1 octombrie 2021, demolarea corpurilor C2 și C3 urmând să aibă loc în luna octombrie 

2021. 
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Prin adresa nr. 23/27.09.2021, „Cassa Tosca” SRL a solicitat modificarea termenului 

de predare al imobilului pentru februarie 2022, întrucât – din motive independente de voința 

lor – predarea amplasamentului nu va fi efectuată înainte de ianuarie 2022. Din acest motiv s-

a încheiat actul adițional nr. 1/6691/A/15.10.2021 la contractul de închiriere nr. 

4146/14.06.2021. 

Precizăm că în acest moment este încheiat contractul de demolare nr. 

3491/A/24.05.2021 a corpurilor de clădire C2 și C3 cu firma SC „Topor SQV Trans” SRL, 

lucrarea urmând a fi realizată în semestrul I 2022. 

V.2. Resursele financiare şi materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 

2021 

Sub aspectul gestionării resurselor financiare alocate, exercitarea atribuțiilor de 

ordonator secundar de credite este supusă principiilor, cadrului general şi procedurilor privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice. 

În anul 2021, în condiţiile evoluţiei situaţiei epidemiologice internaţionale determinate 

de răspândirea virusului SARS-CoV-2, o parte însemnată din sumele alocate în bugetul 

ordonatorului secundar de credite au fost disponibilizate în vederea finanţării cheltuielilor 

generate de pandemie. 

Totodată, s-a avut în vedere a nu fi aprobate cheltuieli care nu sunt temeinic justificate 

şi care nu sunt determinate de starea de alertă instituită pe teritoriul României. 

Analiza finanţării instanţelor judecătoreşti din raza de activitate a Curţii de Apel Iaşi 

evidenţiază faptul că ordonatorul secundar de credite a primit prin bugetul iniţial de venituri şi 

cheltuieli aferent anului 2021, credite de angajament și credite bugetare în procent de 

aproximativ 33,14% din valoarea celor fundamentate prin proiectul de buget înaintat 

Ministerului Justiţiei. Urmare demersurilor efectuate către ordonatorul principal de credite, 

bugetul de venituri şi cheltuieli alocat Curţii de Apel Iaşi a fost într-o mică măsură 

suplimentat, ajungându-se la sfârşitul anului la un procent de aproximativ de 45,99% din 

valoarea proiectului de buget propus Ministerului Justiţiei. 

Astfel, valoarea totală a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aflate la 

dispoziţia ordonatorului secundar de credite Curtea de Apel Iaşi şi a instanţelor arondate a 

totalizat 178.759 mii lei, realizând un nivel de finanţare satisfăcător, fapt ce a condus la 

asigurarea funcţionării eficiente a acestora în contextul crizei economice şi sanitare provocate 

de epidemia sanitară SARS-CoV-2. 
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Prin raportare la prevederile bugetare alocate în anul 2020, se înregistrează o creştere 

a fondurilor repartizate în anul 2021, procentul fiind pe total cheltuieli alocate de aproximativ 

21,36%. 

În baza O.U.G. nr. 122/2021 cu privire la a doua rectificare a bugetului de stat pe anul 

2021, în luna decembrie 2021, prin fila de buget nr. 17/105.385 din 08.12.2021, a fost 

suplimentat bugetul ordonatorului secundar de credite Curtea de Apel Iași la titlul I Cheltuieli 

de personal cu suma de 39.569.000 lei pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin 

hotărâri judecătorești și acte administrative și la titlul XI Alte cheltuieli cu suma de 3.246.000 

lei pentru achitarea dobânzii legale aferente hotărârilor judecătorești și actelor administrative. 

În data de 23 decembrie 2021 au fost efectuate plățile drepturilor salariale restante și a 

dobânzilor legale, detaliate astfel: 

- Tranșa drepturilor de natură salarială reprezentând VRS de 421,36 lei (pentru perioada 

09.04.2015-30.11.2015) și VRS de 463,5 lei (pentru perioada 01.12.2015 – 

31.12.2017), eșalonată conform O.U.G. nr. 3/2019; 

- Tranșele aferente hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială 

reprezentând VRS de 421,36 lei (pentru perioada 09.04.2015-30.11.2015) și VRS de 

463,5 lei (pentru perioada 01.12.2015 – 31.12.2017), eșalonate conform O.U.G. nr. 

114/2018; 

- Plata integrală a diferențelor de natură salarială reprezentând VRS de 484,18 lei, 

pentru care nu a fost aprobat niciun act normativ pentru eșalonare; 

- Plata integrală a drepturilor de natură salarială reprezentând VRS de 605,225 lei 

pentru personalul auxiliar și conex din raza Curții de Apel Iași conform deciziilor 

președintelui Curții de Apel Iași nr. 142/23.04.2021 și nr. 156/12.05.2021; 

- Tranșele aferente hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială 

reprezentând VRS de 605,225 lei; 

- Tranșele aferente hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială 

reprezentând indexările valorii de referință sectorială de 18% pentru perioadele 

anterioare datei 09.04.2015; 

- Tranșele aferente hotărârilor judecătorești având ca obiect drepturi de natură salarială 

reprezentând diferența dintre drepturile salariale rezultate prin aplicarea la VRS a 

coeficienților de multiplicare prevăzuți la nr. 6-13 de la litera A din anexa OUG 

27/2006 (DIICOT). 

Deşi au fost efectuate multiple demersuri privind alocarea fondurilor necesare achitării 

drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti de lămurire a înţelesului 
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dispozitivului unor sentinţe anterioare (adresa nr. 2049 din 25.03.2021, documentaţia înaintată 

pentru prima rectificare bugetară – adresa nr. 4314/12.07.2021, adresa nr. 548/28.09.2021, 

adresa nr. 592/08.12.2021), pe parcursul anului 2021 nu s-au primit sume cu această 

destinaţie. 

În ceea ce priveşte fondurile pentru bunuri şi servicii alocate în anul 2021, s-a urmărit 

folosirea echitabilă, rațională şi eficientă a resurselor disponibile. 

 

Tabel 75 

Situaţia creditelor bugetare aprobate în anul 2021 comparativ cu 2020 - ordonator secundar 

Categoria de cheltuieli 

Credite 

aprobate în 

2020 (lei) 

Credite 

aprobate în 

2021 (lei) 

Creditele 

aprobate în 

2021 faţă de 

anul 2020 în 

procente 

Tendinţa în 

procente 

1 2 2 din 1 3 

Cheltuieli de personal 129.320.000 160.262.000 123,93% +23,93% 

Bunuri şi servicii 4.591.000 4.064.000 88,52% -11,48% 

Transferuri intre unităţi ale 

administraţiei publice 
0 0 0 0 

Alte cheltuieli 1.950.000 3.837.000 196,77% +96,77% 

Proiecte cu fin. fond. ext. neramb. 

(FEN) 
0 0 0 0 

Cheltuieli de capital 2.897.000 1.207.000 41,66% -58,34% 

Materiale și prestări de servicii cu 

caracter funcțional 
3.005.000 2.908.000 96,77% -3,23% 

Cheltuieli judiciare si 

extrajudiciare derivate din acţiuni 

în reprezentarea intereselor 

statului, potrivit dispoziţiilor legale 

177.000 220.000 124,29% +24,29% 

Ajutor public judiciar 5.160.000 5.836.000 113,10% +13,10% 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 191.000 276.000 144,50% +44,50% 

Asigurări şi asistenţă socială 0 149.000 0 0 

TOTAL cheltuieli  147.291.000 178.759.000 121,36% +21,36% 
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Grafic 27 

 

 

În privinţa situaţiei creditelor aprobate pentru aparatul propriu, în anul 2021 a avut loc 

o creștere a sumelor aprobate prin buget faţă de anul 2020, pentru „Total cheltuieli”, de la 

valoarea de 28.086.129 lei la valoarea de 34.553.820 lei, respectiv cu un procent de 23,03%.  

 

Tabel 76 

Situaţia creditelor  aprobate în anul 2021 comparativ cu 2020 - aparat propriu 

Categoria de cheltuieli 

Credite 

aprobate în 

2020 (lei) 

Credite 

aprobate în 

2021 (lei) 

Creditele 

aprobate în 

2020 faţă de 

anul 2019 în 

procente 

Tendinţa în 

procente 

1 2 2 din 1 3 

Cheltuieli de personal 24.864.060 31.044.198 124,85% +24,85% 

Bunuri şi servicii 1.273.759 1.329.468 104,37% +4,37% 

Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice 
0 0 0 0 

Alte cheltuieli 342.642 822.333 240,00% +140,00% 

Proiecte cu fin. fond. ext. neramb. 

(FEN) 
0 0 0 0 

Cheltuieli de capital 502.000 294.000 58,56% -41,44% 

Materiale și prestări de servicii cu 

caracter funcțional 
275.557 279.000 101,25% +1,25% 
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Cheltuieli judiciare și 

extrajudiciare derivate din acţiuni 

în reprezentarea intereselor 

statului, potrivit dispoziţiilor 

legale 

21.784 31.721 145,62% +45,62% 

Ajutor public judiciar 780.952 712.100 91,18% -8,82% 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 25.375 41.000 161,58% +61,58% 

Asigurări şi asistenţă socială 0 0 0  

TOTAL cheltuieli  28.086.129 34.553.820 123,03% 23,03% 

 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2 şi a măsurilor necesare pentru limitarea răspândirii 

acestuia, au crescut fondurile bugetare necesare achiziționării materialelor de curățenie, a 

dezinfectanților și produselor utilizate pentru dezinfectarea mâinilor, suprafețelor de contact și 

a pardoselilor, igienizarea clădirii și a instalațiilor termice şi de climatizare aferente. Au 

crescut, de asemenea, sumele alocate pentru achiziționarea bunurilor de natura obiectelor de 

inventar necesare în contextul amintit (termometre cu infraroșu, cameră termală pentru 

măsurarea temperaturii, atomizoare, etc.). O creștere s-a înregistrat şi la sumele alocate pentru 

protecția muncii, în vederea achiziționării de echipament de protecție individuală (măști 

faciale, mănuși latex, halate, ochelari protecție) necesar pentru asigurarea desfășurării 

activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă pe perioada stării de 

urgență şi a celei de alertă. 

În anul 2021, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Curtea de Apel Iași – aparat 

propriu a avut, pe titluri de cheltuieli, componenţa reflectată în următoarea situaţie a execuţiei 

bugetare la finele anului: 

 

Tabel 77 

Categoria de 

cheltuieli 
Cod 

Suma 

aprobată 

prin buget 

Credite 

deschise 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Plăţi 

efectuate 

01.01.2021- 

31.12.2021 

Procent de realizare 

a plăţilor 

faţă de plan 

(col.4/col.2) 

faţă de 

creditele 

deschise 

(col.4/col.3) 

0 1 2 3 4 5 6 

Capitolul 61.01 

Ordine publică şi 

siguranţă 

naţională 

61.01 33.489.999 33.482.347 33.478.196 99,96% 99,98% 
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Cheltuieli de 

personal 

61.01.10 
31.044.198 31.042.454 31.039.077 99,98% 99,98% 

Bunuri şi servicii 61.01.20 1.329.468 1.327.778 1.327.008 99,81% 99,94% 

Transferuri 

curente 

61.01.51 
0 0 0 0 0 

Transferuri 

interne 

61.01.55 
0 0 0 0 0 

Alte cheltuieli 61.01.59 822.333 821.218 821.217 99,86% 99,99% 

Cheltuieli de 

capital 

61.01.71 
294.000 290.897 290.894 98,94% 99,99% 

Capitolul 54.01 

Alte servicii 

publice generale 

54.01 1.063.821 981.526 981.525 92,26% 99,99% 

Bunuri şi servicii 54.01.20 1.063.821 981.526 981.825 92,26% 99,99% 

TOTAL * 34.553.820 34.463.873 34.459.721 99,72% 99,98% 

(*Cifrele incluse în  raportări sunt exprimate în lei, fără subdiviziuni ale leului.) 

 

Ca o concluzie, fondurile alocate au fost utilizate integral, urmărindu-se realizarea 

unei prioritizări a necesităţilor, de aşa manieră încât fondurile alocate să fie utilizate cu 

eficienţă maximă, într-un context de criză economică şi sanitară determinat de răspândirea 

virusului SARS-CoV-2 pe parcursul întregului an 2021. 

În scopul asigurării administrării resurselor materiale, financiare și umane ale Curții 

de Apel Iași în mod economic, eficient și eficace, în concordanță cu obiectivele instituției și 

cu reglementările legale, regulamentele și politicile interne, în cursul anul 2021 au fost 

aprobate și implementate la nivelul Departamentului economico-financiar și administrativ un 

număr de 7 proceduri operaționale, avizate de Comisia de monitorizare, coordonare și 

îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial.  

În anul 2021, Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi Iaşi a desfăşurat o 

misiune de audit financiar privind „Auditul financiar asupra contului anual de execuţie”. Cu 

prilejul acestei misiuni s-a verificat contul anual de execuţie aferent anului 2020, precum şi 

activitatea instituţiei în exerciţiile financiare anterioare anului supus auditării. 

Concluziile cuprinse în raportul de audit financiar înaintat reţin că activităţile auditate 

se desfăşoară în condiţii foarte bune, respectând cadrul normativ şi procedural incident, 

nefiind constatate indicii de nerespectare a principiilor de legalitate, fiind emis în acest sens 

certificatul de conformitate asupra situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar al anului 

2020. 
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V.3. Încăperi cu destinație specială 

În cursul anului 2021, la nivelul Curții de Apel Iași ca instanță proprie, dar și pentru 

parte din instanțele din circumscripție, respectiv Tribunalul Iași și Judecătoria Iași, s-au 

amenajat o serie de încăperi pentru utilizarea lor în cauzele în care minorii care sunt părți în 

cauzele aflate pe rol și nu numai. 

Astfel, conceptul integrat de protecție a minorilor își regăsește aplicațiile practice în 

sediul Palatului de Justiție în care s-au amenajat două tipuri de săli, una destinată copiilor care 

însoțesc adulții la instanță și cea de-a doua pentru audierea minorilor părți în dosare, cu 

resurse financiare alocate de Ministerul Justiției. 

 

Ambele săli vor fi utilizate în comun de Curtea de Apel Iași și de Tribunalul Iași, cele 

două instanțe funcționând în sediul Palatului de Justiție din Iași, strada Elena Doamna n. 1A. 
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Astfel, deoarece spațiul oferit de Palatul de Justiție care găzduiește Curtea de Apel Iași 

și Tribunalul Iași este generos, în acest imobil s-a amenajat la etajul 2 al clădirii, în zona 

publică, o cameră a copiilor, spre care vor fi îndrumați cei mici, pe tot traseul, de un elefănțel 

prietenos, imagine care a fost realizată de un grefier talentat și implicat al Curții de Apel Iași.  
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În această cameră a copiilor, care însoțesc adulții la sediul instanței, aceștia vor avea 

posibilitatea să se joace, să urmărească programe TV (desene animate etc.) atâta timp cât 

adulții sunt implicați în procedurile judiciare. 

 
 

 

Așadar, această cameră nu este destinată audierilor, ci reprezintă numai un mediu 

prietenos și adecvat copiilor, pentru timpul pe care îl petrec la instanță, iar necesitatea 

amenajării ei a rezultat din datele care atestă frecvența deplasărilor la instanță a adulților părți 

în dosare, care sunt însoțiți de minori (jucăriile din această încăpere au fost aduse de 

personalul curții). 
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Pentru audierea minorilor în procedurile judiciare derulate la Curtea de Apel Iași și 

la Tribunalul Iași, la etajul 1 al clădirii, în zona publică, s-a amenajat un ansamblu de două 

încăperi alăturate. 
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Cele două încăperi sunt despărțite de un geam unidirecțional, care permite 

vizualizarea numai spre sala de audiere minori, fără a fi văzute persoanele care se află în sala 

de asistență. 
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Sala de audiere minori este amplasată în partea dreaptă a ansamblului astfel creat, 

fiind dotată cu mobilier și obiecte specifice și necesare audierii minorilor, precum și cu 

echipament tehnic audio/video care înregistrează discuțiile/audierea și care transmite în direct, 

audio, în camera alăturată (sala de asistență). 
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În încăperea alăturată, denumită sală de asistență, se pot afla adulții participanți la 

procedurile judiciare în care sunt audiați minorii și care văd prin geamul unidirecțional și aud 

prin intermediul sistemului tehnic tot ceea ce se petrece în sala de audiere minori. 

 
 

 

Resursele de la Ministerul Justiției pentru camera audiere minori de la Curtea de Apel 

Iași au fost bine gestionate, astfel încât din acestea s-au alocat fonduri pentru amenajarea unei 

săli cu aceeași destinație și la Judecătoria Iași, sală dotată cu mobilier specific și echipament 

tehnic care permite înregistrarea audio/video a audierilor, dar și transmiterea în direct într-o 

sală de ședință distinctă, astfel încât, în funcție de specificul procedurii, aceste audieri pot fi 

asistate de alte persoane, de la distanță. 
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Tot la etajul 1 al clădirii, în zona privată, s-a amenajat și sala verde, într-o încăpere 

care era utilizată pentru întâlniri/ședințe interne, cu aceeași destinație, fiind recondiționat 

mobilier vechi, preluat de la Tribunalul Iași.  
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Având în vedere multiplele asemănări de stil arhitectural cu elementele decorative și 

cu piesele de mobilier din actualul Palat al Culturii din Iași, mobilierul pare să provină din 

fostul Palat de Justiţie edificat între anii 1906-1925, realizat în stil neogotic, sub conducerea 

arhitectului Ion D. Berindey, care, de altfel, la acea epocă, a proiectat și mobilierul aferent 

palatului administrativ. 

Pentru amenajarea acestor încăperi s-au utilizat fonduri minime necesare, folosind 

preponderent implicarea și priceperea personalului din compartimentul administrativ al Curții 

de Apel Iași, în rândurile căruia se găsesc oameni iscusiți, implicați și devotați. 
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VI. Concluzii. Propuneri în vederea îmbunătățirii activității 

 

Din perspectiva indicatorilor de performanță statisECRIS, Curtea de Apel Iaşi, 

împreună cu instanțele arondate, a fost, în anul 2021, o curte de apel eficientă, iar Curtea de 

Apel Iași, ca instanță proprie, a fost în anul 2021 o instanță foarte eficientă. 

Analiza indicatorilor statistici cantitativi, reprezentativi pentru actul de justiţie, 

evidenţiază şi pentru anul 2021 un nivel bun al performanţei în activitatea Curţii de Apel Iaşi, 

care creează premisele furnizării către justiţiabili a unui serviciu public la un standard cât mai 

apropiat de nevoile şi aşteptările acestora. 

La nivel național s-a înregistrat în anul 2021 o tendință generală de creștere (+14,18%) 

a volumului total al cauzelor aflate pe rol, tendință în care se încadrează și Curtea de Apel Iași 

și tribunalele arondate (+4,85%). Judecătoriile din circumscripțiile tribunalelor Iași și Vaslui 

au înregistrat o ușoară scădere a volumului total al cauzelor aflate pe rol (variind de la -3,89% 

la -0,91%), însă chiar și în aceste condiții tendința la nivelul Curții de Apel Iași și al 

instanțelor arondate este una crescătoare (+0,47%), numărul cauzelor aflate pe rol crescând de 

la 142.368 în anul 2020, la 143.032 în anul 2021. 

Dinamica volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi (instanță proprie) în anul 

2021 relevă următoarele tendinţe, în raport cu anul 2020: 

 

 creșterea numărului dosarelor nou intrate, cu 9,81%; 

 creșterea numărului total al dosarelor aflate pe rol, cu 5,53%; 

 creșterea numărului dosarelor soluţionate, cu 7,60%; 

 scăderea stocului final de dosare, cu 0,47%; 

 scăderea indicelui de operativitate/ratei de soluţionare, cu 2,07 procente (indicele 

de operativitate de 107,7% înregistrat în anul 2021 poziționând, însă, Curtea de 

Apel Iași pe un loc fruntaș, locul 5, în ierarhia curților de apel în raport de acest 

indicator; 

 creșterea încărcăturii pe judecător, cu 10,97%, raportat la schema de personal, şi 

cu 11,55%, raportat la numărul de judecători care au funcţionat efectiv. 
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Analiza celorlalţi indicatori statistici de calitate evidenţiază o pondere a atacabilităţii 

hotărârilor judecătoreşti de 3,81% raportat la numărul total al hotărârilor pronunţate, în 

scădere uşoară cu 0,24%, ceea ce denotă o menţinere, în general, a gradului de satisfacţie a 

justiţiabililor în raport cu calitatea actului de justiţie, respectiv menținerea indicelui de 

desființare la 0,69% (ca și în anul 2020), raportat la totalul hotărârilor pronunţate, acesta 

reflectând, în continuare, calitatea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de Curtea de Apel Iaşi. 

Măsurând performanța instanței și din punct de vedere al managementului fluxului 

dosarelor, datele statistice pentru Curtea de Apel Iaşi arată că media duratei de soluţionate, 

până la pronunţarea hotărârii, a fost în anul 2021 de 3,5 luni, conform aplicaţiei 

StatisEcris, iar durata medie de soluţionare, până la redactarea şi închiderea 

documentului de soluționare, a fost de 4,4 luni. 

În ceea ce priveşte indicatorul de performanţă privind ponderea dosarelor închise într-

un an, acesta este la un nivel foarte eficient, de 98,1%, pe parcursul anului 2021 fiind închise 

6560 hotărâri din totalul de 6685 hotărâri pronunţate. 

Referitor la indicatorul de performanţă privind vechimea dosarelor în stoc, acesta este 

la un nivel foarte eficient, având în vedere că doar 105 de dosare din totalul de 2130 aflate în 

stocul final au o vechime mai mare de un an. 

Totodată, având în vedere că din totalul de 6685 dosare soluţionate, 2723 dosare în 

materie penală au avut durata medie de soluţionare de 3,1 luni, iar 3962 dosare în materie 

non penală au avut durata medie de soluţionare de 4,0 luni, instanţa s-a încadrat în gradul 

„foarte eficient” în ceea ce priveşte indicatorul de performanţă „durata medie de 

soluţionare”. 

Ținând cont de factorii care pot influenţa procesul de management, în special a celor 

care ţin de structura curţii de apel şi de atribuţiile preşedintelui, fără a face abstracție de 

problemele reale și actuale din sistemul judiciar, principalul obiectiv pentru anul următor 

constă în menținerea procesului de maximizare a performanței Curții de Apel Iași și a 

instanțelor din circumscripție. 

Acestui obiectiv general și strategic îi vor fi alăturate obiective specifice funcționării 

instanței, pe termen mediu sau scurt, care se vor fundamenta pe direcțiile specifice reformei 

sistemului judiciar, vizând creşterea eficienţei justiţiei, promovarea competenţei în sistemul 

judiciar, responsabilizarea sistemului judiciar, creşterea încrederii cetăţenilor în actul de 

justiţie şi dezvoltarea justiţiei ca serviciu public. 
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Nivelul de performanță individuală și organizațională este influenţat, în egală măsură, 

atât de calitatea resursei umane care înfăptuiește justiția, cât și de existența unor scheme 

suficiente și echilibrate de personal. Sub acest aspect, volumul de dosare, creșterea nivelului 

lor de complexitate, multiplicarea procedurilor impuse de noile reglementări și lărgirea sferei 

atribuțiilor tuturor categoriilor de personal, alături de specificul imprimat activității de 

efectele pandemiei COVID-19, au generat supraîncărcarea volumului de activitate al 

personalului instanțelor, mai ales după reluarea completă a activității. 

Prin urmare, Curtea de Apel Iași s-a confruntat și în anul 2021 cu problema 

inadecvării schemelor de personal la dinamica și dimensiunea reală a volumului de muncă. 

În pofida progreselor de necontestat înregistrate în procesul de suplimentare și echilibrare a 

schemelor de personal, raportul grefier/judecător este încă subunitar la Curtea de Apel Iași, ca 

instanță separată, dar și la alte 6 instanțe din circumscripție, ceea ce relevă persistența 

subdimensionării schemelor de grefieri.  

Strategia de resurse umane va urmări stabilirea necesarului de resurse umane şi 

planificarea raţională a acestora, conceperea unor programe motivaţionale pentru obţinerea 

performanţelor preconizate și alcătuirea unor planuri privind instruirea, dezvoltarea şi 

evaluarea performanţelor resurselor umane. 

În ceea ce privește personalul auxiliar se impune continuarea demersurilor pentru 

completarea posturilor vacante, dar şi alocarea unui număr suplimentar de posturi de personal 

specializat. Va fi continuată politica de ocupare a posturilor vacante, în principal prin Şcoala 

Naţională de Grefieri, prin concurs de promovare de la instanțele inferioare pentru Curtea de 

Apel Iași și tribunalele din circumscripție, transfer și definitivare, în sensul numirii pe durată 

nedeterminată a personalului auxiliar de specialitate temporar, pe baza criteriilor de apreciere 

a performanțelor profesionale stabilite prin deciziile președintelui Curții de Apel Iași. 

Procesul de colectare a datelor şi informaţiilor referitoare la natura şi specificul 

posturilor, din perspectiva responsabilităţilor, dar şi a însuşirii cunoştinţelor şi abilităţilor 

necesare pentru a-l face performant, va ajuta la elaborarea unor proiecte de fundamentare în 

vederea suplimentării schemelor de personal ori a formulării unor propuneri privind 

redistribuirea unor posturi de la o instanţă la alta din raza Curţii, măsuri care pot duce la 

echilibrarea volumului de activitate pentru fiecare angajat. 
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Relativ la acest concept de echilibrare a volumului de muncă se remarcă nevoia 

imperioasă a introducerii în sfera profesiilor care funcționează în sistemul judiciar, 

componenta instanțe judecătorești, a asistenților de judecător. Proiectul „Optimizarea 

managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, COD 

SIPOCA/MySMIS751/129513 în cadrul căruia funcționează la nivelul Curții de Apel Iași și 

Tribunalului Iași câte 8 asistenți de judecători demonstrează eficiența acestei soluții de 

echilibrare a volumului de activitate, cu efect direct asupra calității muncii specifice de 

judecător, variantă care este ponderată și din perspectiva efortului bugetului de stat, raportat la 

statutul acestei funcții și beneficiile salariale, în comparație cu varianta mult mai anevoioasă a 

suplimentării numărului de judecători. 

Independența, eficiența și responsabilizarea justiției sunt legate și de nevoia asigurării 

unui suport logistic adecvat. De necontestat, finalizarea obiectivului de investiții Noul Palat 

de Justiție Iași a însemnat un progres major în consolidarea capacității administrative a 

instanțelor ieșene, materializat în intrarea în normalitate a infrastructurii fizice, atât de utilă în 

perioada traversată, marcată de cerințele specifice funcționării în jaloanele trasate de măsurile 

necesare impuse de pandemie. Același obiectiv va fi urmărit și pentru instanțele arondate 

care se află în plin proces de derulare a etapelor de renovare, consolidare sau extindere. 

Valorificarea eficientă a resurselor materiale şi de personal reprezintă o premiză a 

funcționării cu succes a instanţei, mai ales în contextul situațiilor foarte frecvente de utilizare 

numai a resurselor deja existente. 

Un obiectiv punctual al anului 2022 îl constituie amenajarea de camere pentru 

audierea minorilor și la celelalte șapte instanțe din circumscripție, după modelul celor făcute 

în anul 2021 la Curtea de Apel Iași, Tribunalul Iași și Judecătoria Iași. 

Dacă anul 2021 a fost bun în direcția infrastructurii, rămâne ca în 2022 să accentuăm 

specializările necesare prin intermediul programelor de formare, astfel încât, spre exemplu, 

pe lângă folosirea încăperilor amenajate în beneficiul minorilor, toți actorii implicați în 

procedurile judiciare să consolideze tehnicile de audiere minori și să aplice normele 

procedurale într-o perfectă îmbinare cu aspectele delicate ale audierilor de acest fel.  

Realizarea unui sistem judiciar eficient şi creșterea calităţii actului de justiţie 

presupune ca toţi factorii implicaţi să acţioneze în deplină unitate, fiind necesar să 

conştientizăm că adaptarea la toate elementele care survin fără previzibilitate constituie baza 

unei activități judiciare adecvate. 
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Se impune a se continua schimbul de bune practici între instanțe, astfel încât să 

perfecționăm organizarea și să existe practici administrative unitare la nivelul instanțelor din 

raza de competență a Curții de Apel Iași.  

Din această perspectivă, va fi continuat şi perfecţionat procesul de informatizare a 

instanţelor, prin perfecționarea punerii în practică a proiectului ,,dosarul electronic”, 

implementat la Curtea de Apel şi la restul instanţelor din raza de competență. 

 

Tabel nr. 78 

Ianuarie - decembrie 2021 

Nr. 

crt. 
Instanța 

Nr. de cereri 

de acces noi 

Comunicări 

noi 

Comunicări 

noi deschise 

Nr. 

accesări 

Nr. 

descărcări 

de fișiere 

1. 
Curtea de 

Apel Iași 
1539 597 483 705208 882080 

2. 
Tribunalul 

Iași 
3499 3263 2614 1268900 1599842 

3. 
Judecătoria 

Iași 
6190 15916 14678 1985947 2317599 

4. 
Judecătoria 

Pașcani 
694 131 111 210262 271324 

5. 
Judecătoria 

Răducăneni 
289 34 29 156098 161377 

6. 
Judecătoria 

Hârlău 
341 654 601 85838 125980 

7. 
Tribunalul 

Vaslui 
1001 160 106 663439 736058 

8. 
Judecătoria 

Vaslui 
1027 152 115 243781 497230 

9. 
Judecătoria 

Bârlad 
1485 34 21 2419815 2523050 

10. 
Judecătoria 

Huși 
188 24 18 58696 101211 

 

Total 16253 20965 18776 7797984 9215751 

 

Datele privind accesarea dosarului electronic atestă funcționalitatea acestuia și 

justifică necesitatea continuării luării măsurilor adecvate pentru exploatarea completă a 

acestei aplicații.  

Vor fi continuate inițiativele în direcția exploatării tehnologiei IT, pentru a valorifica 

complet și novator toate resursele materiale și pentru a pune în valoare creativitatea dovedită 

deja de personalul care activează în departamentul IT al Curții de Apel Iași. 
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Activitatea profesională reflectată în prezentul material de bilanț reprezintă rezultatul 

efortului conjugat al întregului corp profesional al instanțelor, care în munca de zi cu zi a 

dovedit atașament față de principiile și valorile ce guvernează actul de justiție. 

Prioritățile activității profesionale rămân, și pentru anul 2021, asigurarea calității, 

eficienței și transparenței actului de justiție, consolidarea independenței și responsabilității 

magistraților, reducerea duratei şi simplificarea procedurilor judiciare, sporirea accesibilităţii 

instanţei ca serviciu public, precum şi dezvoltarea unei culturi a încrederii şi a respectului 

autentic pentru actul de justiție. 

 

 

 

 

 

Preşedintele Curţii de Apel IAȘI, 

 

Judecător Diana-Mihaela CHEPTENE-MICU  

 

Vicepreședinte, Vicepreședinte, 

Judecător Alina-Gianina PRELIPCEAN  Judecător Anda CRIȘU-CIOCÎNTĂ 
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Anexa 1 

Dinamica activităţii instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi în anul 2021 situaţie comparativă 2021/2020 

Instanţa Anul 
Stoc iniţial 

Dosare nou 

intrate 

Total 

dosare rol 

Total 

dosare 

soluţionate 

Stoc final Suspendate 
Operativitate 

4/(3-6) 

Operativitate 

4/2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Curtea de Apel 

Iaşi 

2020 2306 6047 8353 6213 2140 285 77,01% 102,75% 

2021 2175 6640 8815 6685 2130 169 77,32% 100,68% 

tendinţe -5,68% 9,81% 5,53% 7,60% -0,47% -40,70% +0,31 -2,07 

Tribunalul Iaşi 

2020 10082 13771 23853 13877 9976 1365 61,71% 100,77% 

2021 10123 15065 25188 15249 9939 1102 63,31% 101,22% 

tendinţe 0,41% 9,40% 5,60% 9,89% -0,37% -19,27% +1,6 +0,45 

Tribunalul 

Vaslui 

2020 2141 5420 7561 5452 2109 258 74,65% 100,59% 

2021 2141 5680 7821 5653 2168 207 74,24% 99,52% 

tendinţe 0,00% 4,80% 3,44% 3,69% 2,80% -19,77% -0,41 -1,07 

Judecătoria 

Iaşi 

2020 16198 37353 53551 37937 15614 1419 72,77% 101,56% 

2021 15846 37013 52859 38464 14395 1250 74,53% 103,92% 

tendinţe -2,17% -0,91% -1,29% 1,39% -7,81% -11,91% +1,76 +2,36 

Judecătoria 

Paşcani 

2020 2484 7161 9645 6647 2998 224 70,56% 92,82% 

2021 3014 6851 9865 6869 2996 240 71,37% 100,26% 

tendinţe 21,34% -4,33% 2,28% 3,34% -0,07% 7,14% +0,81 +8,16 

Judecătoria 2020 1293 3512 4805 3611 1194 100 76,75% 102,82% 
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Instanţa Anul 
Stoc iniţial 

Dosare nou 

intrate 

Total 

dosare rol 

Total 

dosare 

soluţionate 

Stoc final Suspendate 
Operativitate 

4/(3-6) 

Operativitate 

4/2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hârlău 2021 1230 3442 4672 3579 1093 73 77,82% 103,98% 

tendinţe -4,87% -1,99% -2,77% -0,89% -8,46% -27,00% +1,07 +1,16 

Judecătoria 

Răducăneni 

2020 511 1525 2036 1541 495 46 77,44% 101,05% 

2021 513 1569 2082 1526 556 46 74,95% 97,26% 

tendinţe 0,39% 2,89% 2,26% -0,97% 12,32% 0,00% -2,49 -3,79 

Judecătoria 

Vaslui 

2020 4360 10096 14456 10340 4116 309 73,09% 102,42% 

2021 4196 9975 14171 10353 3818 215 74,18% 103,79% 

tendinţe -3,76% -1,20% -1,97% 0,13% -7,24% -30,42% +1,09 +1,37 

Judecătoria 

Bârlad 

2020 4383 8535 12918 8865 4053 209 69,75% 103,87% 

2021 4137 8278 12415 8919 3496 183 72,92% 107,74% 

tendinţe -5,61% -3,01% -3,89% 0,61% -13,74% -12,44% +3,17 +3,87 

Judecătoria 

Huşi 

2020 1679 3511 5190 3515 1675 85 68,85% 100,11% 

2021 1708 3436 5144 3949 1195 71 77,84% 114,93% 

tendinţe 1,73% -2,14% -0,89% 12,35% -28,66% -16,47% +8,99 +14,82 

Total instanţe 

2020 45437 96931 142368 97998 44370 4300 70,98% 101,10% 

2021 45083 97949 143032 101246 41786 3556 72,59% 103,37% 

tendinţe -0,78% 1,05% 0,47% 3,31% -5,82% -17,30% +1,61 +2,27 
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Instanţa Anul 
Stoc iniţial 

Dosare nou 

intrate 

Total 

dosare rol 

Total 

dosare 

soluţionate 

Stoc final Suspendate 
Operativitate 

4/(3-6) 

Operativitate 

4/2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Total 

judecătorii 

2020 30908 71693 102601 72456 30145 2392 72,30% 101,06% 

2021 30644 70564 101208 73659 27549 2078 74,31% 104,39% 

tendinţe -0,85% -1,57% -1,36% 1,66% -8,61% -13,13%     

Total 

tribunale 

2020 12223 19191 31414 19329 12085 1623 64,88% 100,72% 

2021 12264 20745 33009 20902 12107 1309 65,94% 100,76% 

tendinţe 0,34% 8,10% 5,08% 8,14% 0,18% -19,35% +1,06 +0,04 

Total 

Tribunalul 

Iaşi + 

judecătorii 

2020 30568 63322 93890 63613 30277 3154 70,11% 100,46% 

2021 30726 63940 94666 65687 28979 2711 71,43% 102,73% 

tendinţe 0,52% 0,98% 0,83% 3,26% -4,29% -14,05% +1,32 +2,27 

Total 

Tribunalul 

Vaslui + 

judecătorii 

2020 12563 27562 40125 28172 11953 861 71,75% 102,21% 

2021 12182 27369 39551 28874 10677 676 74,27% 105,50% 

tendinţe -3,03% -0,70% -1,43% 2,49% -10,68% -21,49% +2,52 +3,29 
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Anexa 2 
Indicatorii de eficiență înregistrați la Curtea de Apel Iași și instanțele arondate 

Instanţa 

E 1 E 2 E 3 E 4 E 5  E 6 

Rata de 

soluţionare  

Vechime 

dosare în 

stoc 

Pondere 

dosare 

închise într-

un an 

Durata 

medie de 

soluţionare 

Documente 

redactate 

peste 

termen 

Rezultanta 

de eficienţă 

Curtea de Apel Iaşi eficient foarte eficient foarte eficient 
foarte eficient eficient 

foarte eficient 
P C P M 

Tribunalul Iaşi eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient ineficient 

eficient 
P C P M 

Tribunalul Vaslui satisfăcător eficient foarte eficient 
foarte eficient eficient 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Iaşi eficient eficient foarte eficient 
foarte eficient satisfăcător 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Paşcani eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient eficient 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Hârlău eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient foarte eficient 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Răducăneni satisfăcător eficient foarte eficient 
foarte eficient eficient 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Vaslui eficient eficient foarte eficient 
foarte eficient satisfăcător 

eficient 
P C P M 

Judecătoria Bârlad foarte eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient foarte eficient 

foarte eficient 
P C P M 

Judecătoria Huşi foarte eficient satisfăcător foarte eficient 
foarte eficient satisfăcător 

eficient 
P C P M 

Total judecătorii 

arondate Curţii de Apel 

Iaşi 

eficient satisfăcător  foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 

P C P M 

Total tribunale (Iaşi + 

Vaslui) 
eficient eficient foarte eficient 

foarte eficient satisfăcător 
eficient 

P C P M 

Total Tribunalul Iaşi + 

judecătorii arondate 
eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 
P C P M 

Total judecătorii 

arondate la Tribunalul 

Iaşi 

eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 

P C P M 

Total Tribunalul Vaslui 

+ judecătorii arondate 
foarte eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 

P C P M 

Total judecătorii 

arondate la Tribunalul 

Vaslui 

foarte eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient eficient 

eficient 

P C P M 

Total Curtea de Apel 

Iaşi + instanţe arondate 
eficient satisfăcător foarte eficient 

foarte eficient satisfăcător 

eficient 

P C P M 

 


