
Capitolul I: Starea instanţei în anul 2014 

Secţiunea 1. Activitatea instanţei 

1.1. Volumul de activitate 

1.1.1. Volumul total de activitate la nivelul instanţei şi pe secţii 

Prezentarea datelor 

Datele statistice ale activității Curţii de Apel Iaşi pentru ultimii 5 ani (2010-2014) 

evidenţiază o creştere exponenţială a volumului de activitate, fenomen care are cauze diverse 

(sociale, economice, etc.) şi care determină o comprimare a activităţii de judecată şi o creştere 

considerabilă şi sistematică a efortului personalului instanţei. 

Indicatorii statistici reprezentativi pentru anul 2014 relevă următorul volum de 

activitate: 

Tabel 1 

Secţia 
Stoc iniţial 

la 
1.01.2014 

Intrate 
în cursul 
anului 

Total 
cauze pe 

rol 
Soluţionate 

Stoc 
final Suspendate 

Operativitate 
5/(4-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Civilă 578 1565 2143 1425 718 112 70,16% 

Penală 398 2458 2856 2292 564 0 80,25% 
Contencios 

administrativ 
1695 3444 5139 4365 774 148 87,46% 

Conflicte de 
muncă 

795 1716 2511 1908 603 91 78,84% 

Total general 3466 9183 12649 9990 2659 351 81,23% 
Grafic 1 

 

 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Civil ă Penală Contencios Litigii de
muncă

578 398

1695

795
1565

2458

3444

1716
2143

2856

5139

2511

1425

2292

4365

1908

Volumul  total de activitate pe instanţă şi pe secţii

Stoc iniţial

Dosare noi
Dosare rol
Soluţionate



Tabel 2 
Dinamica activităţii Curţii de Apel Iaşi - situaţie comparativă 2013 -2014 

Instanţa Anul Stoc 
ini ţial 

Dosare 
noi 

Total 
dosare 

rol 

Total 
dosare 

soluţionate 
Stoc final Suspendate Operativitate 

Secţia civilă 

2013 716 1603 2319 1749 570 149 80,59% 

2014 578 1565 2143 1425 718 112 70,16% 

tendinţe -19,27% -2,37% -7,58% -18,52% 25,96% -24,83% -10,43 

Secţia penală 

2013 459 2042 2501 2096 405 0 83,80% 

2014 398 2458 2856 2292 564 0 80,25% 

tendinţe -13,29% 20,37% 14,19% 9,35% 39,26% 0,00% -3,55 

Secţia 
contencios 

administrativ 

2013 720 6228 6948 5257 1691 66 76,38% 

2014 1695 3444 5139 4365 774 148 87,46% 

tendinţe 135,42% -44,70% -26,03% -16,97% -54,23% 124,24% 11,08 

Secţia conflicte 
de muncă 

2013 343 2565 2908 2113 795 73 74,53% 

2014 795 1716 2511 1908 603 91 78,84% 

tendinţe 131,78% -33,09% -13,65% -9,70% -24,15% 24,66% 4,31 

Total Curtea 
de Apel Iaşi 

2013 2238 12438 14676 11215 3461 288 77,94% 

2014 3466 9183 12649 9990 2659 351 81,23% 

tendinţe 54,87% -26,17% -13,81% -10,92% -23,17% 21,88% 3,26 

 

Analiza datelor 

Dosare nou intrate 

În anul 2014, instanţa a fost învestită cu 9183 dosare nou intrate. Comparând volumul 

dosarelor nou intrate din anul 2014 cu cel înregistrat în anul 2013 (12438) se constată o 

scădere cu 26,17% (cu 3255 dosare).  

Examinând evoluţia în timp, respectiv în perioada 2010-2014, cu privire la totalul 

dosarelor nou intrate pe rolul instanţei, se poate observa că, după patru ani de creştere 

constantă ce a condus la dublarea volumului în anul 2013 (12.438) faţă de anul 2009, în anul 

2014 tendinţa a fost de scădere, revenindu-se la nivelul volumului de dosare nou intrate din 

anul 2012 (9491 dosare). Faţă de anul 2010 se evidenţiază o creştere cu 60,23% (3452 dosare) 

de la 5731 dosare în anul 2010, la 9183 în anul de referinţă. 
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Într-o reprezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice:  

Secţia civilă – înregistrează o scădere nesemnificativă cu 38 dosare (-2,37%), de la 1603 

dosare în anul 2013, la 1565 dosare în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere semnificativă cu 2784 

dosare (-44,70%), de la 6228 dosare în anul 2013, la 3444 dosare în anul de 

referinţă; scăderi semnificative s-au înregistrat în privinţa cauzelor având ca obiect 

pretenţii şi obligaţia de a face (cauze având ca obiect restituire taxă poluare / taxa 

emisii poluante/ timbru mediu), datorate în special scăderii volumului unor astfel de 

cauze la instanţele de fond; 

Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o scădere semnificativă 

cu 849 dosare (-33,09%), de la 2565 dosare în anul 2013, la 1716 dosare în anul de 

referinţă; scăderi semnificative s-au înregistrat în privinţa cauzelor având ca obiect 

drepturi băneşti (-41%), contestaţie decizie concediere (-32%), alte conflicte de 

muncă (-45%), datorate în special scăderii volumului unor astfel de cauze la 

instanţele de fond; 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o creştere semnificativă cu 416 

dosare (+20,37%), de la 2042 dosare în anul 2013, la 2458 dosare în anul de 

referinţă; creşteri semnificative s-au înregistrat în privinţa cauzelor având ca obiect 

sesizări transmise de comisia prevăzută de H.G. nr. 836/2013 (173 cauze) şi 

contestaţii la executare (+307%), creşteri datorate în special intrării în vigoare a 

noilor coduri penale. 
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Tabel 3 

Situaţia comparativă 2013 – 2014 a dosarelor nou intrate, pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civil ă Contencios Conflicte de muncă Penală 
2013 12438 1603 6228 2565 2042 
2014 9183 1565 3444 1716 2458 

Tendinţe% -26,17% -2,37% -44,70% -33,09% +20,37% 
 

Din totalul de 9183 dosare nou înregistrate pe rolul Curţii de Apel Iaşi în anul 2014, 

17,02% sunt cauze civile, 26,76% cauze penale, 17,68% litigii de muncă şi asigurări sociale şi 

37,50% cauze de contencios administrativ şi fiscal. 
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Pe materii, situaţia dosarelor nou intrate se prezintă astfel: 

Tabel 4 

Situaţia dosarelor nou intrate în anul 2014, pe materii 
Materia 

Penal Civil Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ şi 

fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori şi 
familie Faliment Litigii de 

muncă 

2458 526 5 3444 217 245 142 647 1499 
TOTAL = 9183 

Cauze pe rol 

În anul de referinţă, instanţa a fost învestită cu un număr total de 12.649 dosare. 

Comparând volumul total de dosare aflate pe rol, din anul 2014 cu cel înregistrat în anul 2013 

(14.676) se constată o scădere cu 13,81% (cu 2027 dosare).  

Examinând evoluţia în timp, respectiv perioada 2010-2014, cu privire la totalul 

dosarelor aflate pe rolul instanţei, se poate observa că, după patru ani de creştere constată ce a 

condus la dublarea volumului în anul 2013 (14.676) faţă de anul 2009, în anul 2014 tendinţa a 
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fost de scădere, menţinându-se totuşi peste nivelul anului 2012 (12.151 dosare). Faţă de anul 

2010 se evidenţiază o creştere de 85,45% (5830 cauze mai mult) de la 6819 cauze în anul 

2010, la 12.649 în anul de referinţă. 
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Într-o reprezentare pe secţii,  se pot observa următoarele date statistice:  

Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 176 dosare (-7,58%), de la 2319 dosare în anul 

2013, la 2143 dosare în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere semnificativă cu 1809 

dosare (-26,03%), de la 6948 dosare în anul 2013, la 5139 dosare în anul de 

referinţă; 

Secţia pentru muncă şi asigurări sociale – înregistrează o scădere cu 397 dosare (-13,65%), 

de la 2908 dosare în anul 2013, la 2511 dosare în anul de referinţă; 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o creştere semnificativă cu 355 

dosare (+14,19%), de la 2501 dosare în anul 2013, la 2856 dosare în anul de 

referinţă.  

Tabel 5 

Situaţia comparativă 2013 - 2014 a cauzelor aflate pe rol (Total rol), pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civil ă Contencios Conflicte de muncă Penală 

2013 14.676 2319 6948 2908 2501 

2014 12.649 2143 5139 2511 2856 

Tendinţe% -13,81% -7,58% -26,03% -13,65% +14,19% 
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Din cele 12.649 dosare aflate pe rolul Curții de Apel Iaşi în anul 2014, 16,94% au fost 

gestionate de Secţia civilă, 22,57% de Secţia penală, 19,85% de Secţia pentru conflicte de 

muncă şi asigurări sociale, iar 40,63% de Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 
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Tabel 6 

Situaţia cauzelor aflate pe rol (Total rol) în anul 2014, pe materii 
Materia 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ şi 

fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori şi 
familie Faliment 

Litigii de 
muncă 

2856 734 6 5139 290 343 180 880 2221 
TOTAL = 12.649 

Dosare soluţionate  

În anul de referinţă, instanţa a soluţionat un număr total de 9990 dosare. Comparând 

volumul total de dosare soluţionate din anul 2014, cu cel înregistrat în anul 2013 (11.215), se 

constată o scădere cu 10,92% (cu 1225 dosare).  

În anul 2014 indicatorul privind numărul de cauze soluţionate a fost influenţat şi de 

procesul de mutare a instanţei în noul sediu. Astfel, în perioada 01.09.2014 – 15.09.2014 

Secţia civilă, Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Secţia pentru conflicte de muncă şi 

asigurări sociale nu au desfăşurat şedinţe de judecată, iar în cadrul Secţiei penale şi pentru 

cauze cu minori s-au desfăşurat şedinţe în care au fost judecate doar cauzele urgente şi 

cauzele cu părţi aflate în stare de arest, fapt care a condus la scăderea numărului total al 

cauzelor soluţionate. 

Examinând evoluţia în timp, respectiv în perioada 2010-2014, 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, deşi în anul de referinţă 2014 tendinţa a fost de scădere, 
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numărul cauzelor soluţionate se menţine peste nivelul anului 2012 (9943 dosare). Faţă de anul 

2010 se evidenţiază o creştere de 85,45% (5830 dosare) de la 6819 dosare în anul 2010, la 

12.649 în anul de referinţă. 
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Într-o reprezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice:  

Secţia civilă – înregistrează o scădere semnificativă cu 324 dosare (-18,52%), de la 1749 dosare 

în anul 2013, la 1425 dosare în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere semnificativă cu 892 

dosare (-16,97%), de la 5257 dosare în anul 2013, la 4365 dosare în anul de 

referinţă; 

Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o scădere cu 205 

dosare (-9,70%), de la 2113 dosare în anul 2013, la 1908 dosare în anul de referinţă; 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o creştere cu 196 dosare (+9,35%), 

de la 2096 dosare în anul 2013, la 2292 dosare în anul de referinţă.  

Tabel 7 
Situaţia comparativă 2013 -2014 a dosarelor soluţionate, pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2013 11215 1749 5257 2113 2096 
2014 9990 1425 4365 1908 2292 

Tendinţe% -10,92% -18,52% -16,97% -9,70% +9,35% 
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Din cele 9990 dosare soluţionate la Curtea de Apel Iaşi în anul 2014, 14,26% au 

provenit din Secţia civilă, 22,94% din Secţia penală, 19,10% din Secţia pentru conflicte de 

muncă şi asigurări sociale, iar 43,69% din Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

Grafic 7

 
 

Tabel 8 

Situaţia cauzelor soluţionate în anul 2014, pe materii 
Materia 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

2292 488 3 4365 204 227 134 573 1704 
TOTAL = 9990 

 

Stoc iniţial şi stoc final de dosare 

Ca şi în anul 2013, în anul de referinţă datele statistice au fost extrase în mod automat, 

din programul ECRIS, pe baza rapoartelor statistice predefinite. 

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 2013, cât şi cel iniţial al anului 2014, s-au modificat 

nesemnificativ, existând o diferenţă de 5 dosare între stocul final raportat la finalul anului 

2013 (3461 dosare) şi stocul iniţial preluat la începutul anului 2014 (3466 dosare). 

Aceste date statistice sunt reflectate în tabelul următor: 
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Tabel 9 

Secţia 
2013 2014 

Stoc iniţial Stoc final Stoc iniţial Stoc final 
Civilă 716 570 578 718 
Contencios 
administrativ 

720 1691 1695 774 

Conflicte de 
muncă 

343 795 795 603 

Penală 459 405 398 564 
Total 2268 3461 3466 2659 
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Tabel 10 
Situaţia cauzelor aflate în stoc la finalul anului 2014, pe materii 

Materia 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

564 246 3 774 86 116 46 307 517 
TOTAL = 2659 

În ceea ce priveşte durata cauzelor aflate în stocul final (2659 cauze, în care sunt 

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

anul 2015 ori care se află în procedura de regularizare în materie civilă, cauzele suspendate şi 

cele soluţionate cu documentul de soluţionare nefinalizat), situaţia se prezintă astfel: 

351 cauze sunt suspendate; 

22 cauze au o vechime de peste 2 ani; 

62 cauze au o vechime cuprinsă între 1 şi 2 ani; 

295 cauze au o vechime cuprinsă între 6 luni şi un an; 

1929 cauze au o vechime cuprinsă între 0-6 luni. 

Trebuie precizat şi faptul că, din totalul celor 2659 de dosare aflate pe stoc la finele 

anului 2014, 881 de cauze reprezintă dosare nou intrate în anul de referinţă care au primit, 

prin repartizare aleatorie, prim termen de judecată în anul 2015 ori se află în procedura de 

regularizare. Dacă din totalul cauzelor aflate în stoc se scad dosarele suspendate (351), 

precum şi cele care au primit prim termen de judecată în anul 2015 ori se află în procedura de 

regularizare (881), se constată că stocul real de dosare (care au avut cel puţin un termen de 

judecată) este de doar 1463 cauze, ceea ce reprezintă un procent de 11,57% din totalul 

cauzelor aflate pe rol și un procent de 55,02% din totalul dosarelor aflate în stocul final.  

Dosare suspendate 

La sfârşitul anului de referinţă, la nivelul instanţei s-au înregistrat 351 de dosare 

suspendate. Comparând volumul dosarelor suspendate din anul 2014 (351) cu cel înregistrat 

în anul 2013 (288) se constată o creştere cu 21,88% (cu 63 dosare).  

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

Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 37 dosare suspendate (-24,83%), de la 149 dosare în 

anul 2013, la 112 dosare în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o creştere cu 82 dosare (+124,24%), 

de la 66 dosare în anul 2013, la 148 dosare în anul de referinţă; 

Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o creştere cu 18 dosare 

(+24,66%), de la 73 dosare în anul 2013, la 91 dosare în anul de referinţă. 



 

Tabel 11 

Situaţia comparativă 2013 – 2014 a dosarelor suspendate, pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civil ă Contencios Litigii de muncă 
2013 288 149 66 73 
2014 351 112 148 91 

Tendinţe% +21,88% -24,83% +124,24% +24,66% 
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Tabel 12 

Situaţia cauzelor suspendate la finalul anului 2014, pe materii 
Materia 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

0 41 0 148 7 23 9 39 84 
TOTAL = 351 
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1.1.2. Volumul de activitate al instanţei în raport de stadiile procesuale, pe 

secţii şi pe materii 

Prezentarea datelor 

Tabel 13 

Situaţia cauzelor aflate pe rolul instanţei în anul 2014, în raport de stadiile procesuale 

Secţia Stadiul 
procesual 

Stoc iniţial 
la 1.01.2014 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
cauze pe 

rol 
Soluţionate Stoc 

final 
Suspendate Operativitate 

6/(5-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Civilă 

F 28 81 109 67 42 2 62,62% 

A 93 430 523 329 194 26 66,20% 

R 457 1054 1511 1029 482 84 72,11% 

Total 578 1565 2143 1425 718 112 70,16% 

Penală 

F 88 398 486 385 101 0 79,22% 

A 58 1135 1193 827 366 0 69,32% 

R 252 110 362 359 3 0 99,17% 

C 0 815 815 721 94 0 88,47% 

Total 398 2458 2856 2292 564 0 80,25% 

Contencios 

F 134 236 370 258 112 20 73,71% 

A 7 29 36 27 9 0 75,00% 

R 1554 3179 4733 4080 653 128 88,60% 

Total 1695 3444 5139 4365 774 148 87,46% 

Conflicte de 
muncă 

F 1 3 4 4 0 0 100,00% 

A 129 974 1103 632 471 26 58,68% 

R 665 739 1404 1272 132 65 95,00% 

Total 795 1716 2511 1908 603 91 78,84% 

TOTAL 
GENERAL 

F 251 718 969 714 255 22 75,40% 

A 287 2568 2855 1815 1040 52 64,75% 

R 2928 5082 8010 6740 1270 277 87,16% 

C 0 815 815 721 94 0 88,47% 

Total 3466 9183 12649 9990 2659 351 81,23% 

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



 

Analiza datelor 

Dosare nou intrate 

 

În anul 2014 au fost înregistrate:  

718 cauze în stadiul procesual fond (81 Secţia civilă, 398 Secţia penală, 236 Secţia de 

contencios administrativ, 3 Secţia pentru conflicte de muncă); 

2568 cauze în stadiul procesual apel (450 Secţia civilă, 1135 Secţia penală, 29 Secţia de 

contencios administrativ, 974 Secţia pentru conflicte de muncă);  

5082 cauze în stadiul procesual recurs (1054 Secţia civilă, 110 penale, 3179 Secţia de 

contencios administrativ, 739 Secţia pentru conflicte de muncă); 

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

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 2013: 

 

 

Tabel 14 

Situaţia comparativă 2013 - 2014 a dosarelor nou intrate pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios 
Conflicte de 

muncă 
Penală 

2013 F 673 81 255 12 325 

2014 F 718 81 236 3 398 

Tendinţe(+/-%) +6,67% 0% -7,45% -75% +22,46% 

2013 A 592 202 12 158 220 

2014 A 2568 430 29 974 1135 

Tendinţe(+/-%) +333,78% +112,87% +141,66% +516,46% +415,91% 
2013 R 11173 1320 5961 2395 1497 

2014 R 5082 1054 3179 739 110 

Tendinţe(+/-%) -54,52% -20,15% -46,67% -69,14% -92,65% 
2014 C 815 0 0 0 815 

F = fonduri; A = apeluri; R = recursuri; C = contestaţii 
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Tabel 15 

Situaţia cauzelor nou intrate în anul 2014, 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 398 66 0 236 1 9 4 2 2 718 
Apeluri 1135 104 5 29 154 145 32 144 820 2568 

Recursuri 110 356 0 3179 62 91 106 501 677 5082 
Contestaţii  815 0 0 0 0 0 0 0 0 815 
TOTAL 2458 526 5 3444 217 245 142 647 1499 9183 

Este de notat, în privinţa cauzelor nou intrate pe rolul Secţiei contencios administrativ 

şi fiscal, că 2405 cauze au avut un obiect repetitiv (cu privire la taxa auto), ceea ce reprezintă 

un procent de 69,83% din totalul cauzelor nou intrate pe rolul secţiei, de 75,65% din totalul 

cauzelor nou intrate în calea de atac a recursului pe rolul secţiei şi de 26,19% din totalul 

cauzelor nou intrate pe rolul Curţii de Apel Iaşi în anul 2014.  

Situaţia se prezintă astfel: 

Tabel 16 

Secţia 

Total 
dosare 
rol în 
anul 
2014, 
din 
care 

Total 
dosare 
rol în 

recurs cu 
obiect 

repetitiv 

Total 
dosare 

nou 
intrate 

în 
2014; 
din 

care: 

Total 
dosare 

nou 
intrate 

în 
recurs, 
din care 

Dosare 
nou 

intrate în 
recurs cu 

obiect 
repetitiv 

Pondere 
3/2 

Pondere 
6/2 

Pondere 
6/4 

Pondere 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Contencios 

administrativ 
5139 3572 3444 3179 2405 69,51% 46,80% 69,83% 75,65% 

TOTAL 
INSTANŢĂ 

12649 3572 9183 8010 2405 28,24% 19,80% 26,19% 30,02% 
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Cauze pe rol 

În anul de referinţă au fost înregistrate: 

969 cauze în stadiul procesual fond (109 Secţia civilă, 486 Secţia penală, 370 Secţia de 

contencios administrativ, 4 Secţia pentru conflicte de muncă); 

2855 cauze în stadiul procesual apel (523 Secţia civilă, 1193 Secţia penală, 36 Secţia de 

contencios administrativ, 1103 Secţia pentru conflicte de muncă);  

8010 cauze în stadiul procesual recurs (1511 Secţia civilă, 362 Secţia penală, 4733 Secţia 

de contencios administrativ, 1404 Secţia pentru conflicte de muncă). 

815 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 2013: 

Tabel 17 

Situaţia comparativă 2013 - 2014 a dosarelor aflate pe rol (Total rol), pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios 
Conflicte de 

muncă 
Penală 

2013 F 881 102 377 14 388 

2014 F 969 109 370 4 486 

Tendinţe (+/-%) +9,99% +6,86% -1,86% -71,43% +25,26% 

2013 A 719 281 12 158 268 

2014 A 2855 523 36 1103 1193 

Tendinţe (+/-%) +297,08% +86,12% +200% +598,10% +345,15% 
2013 R 13076 1936 6559 2736 1845 
2014 R 8010 1511 4733 1404 362 
Tendinţe (+/-%) -38,74% -21,95% -27,84% -48,68% -80,38% 
2014 C 815 0 0 0 815 

F = fonduri; A = apeluri; R = recursuri; C = contestaţii 
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Tabel 18 

Situaţia cauzelor aflate pe rol (Total rol) în anul 2014, 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 486 90 0 370 1 12 4 3 3 969 
Apeluri 1193 127 5 36 173 195 34 162 930 2855 

Recursuri 362 517 1 4733 116 136 142 715 1288 8010 
Contestaţii  815 0 0 0 0 0 0 0 0 815 
TOTAL 2856 734 6 5139 290 343 180 880 2221 12649 

Cauze soluţionate 

În anul de referinţă au fost soluţionate: 

714 cauze în stadiul procesual fond (67 Secţia civilă, 385 Secţia penală, 258 Secţia de 

contencios administrativ, 4 Secţia pentru conflicte de muncă); 

1815 cauze în stadiul procesual apel (329 Secţia civilă, 827 Secţia penală, 27 Secţia de 

contencios administrativ, 632 Secţia pentru conflicte de muncă);  

6740 cauze în stadiul procesual recurs (1029 Secţia civilă, 359 Secţia penală, 4080 Secţia 

de contencios administrativ, 1272 Secţia pentru conflicte de muncă); 

721 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 2013: 

Tabel 19 
Situaţia comparativă 2013 - 2014 a dosarelor soluţionate, pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios 
Conflicte de 

muncă 
Penală 

2013 F 630 74 245 13 298 

2014 F 714 67 258 4 385 

Tendinţe (+/-%) +13,33% -9,46% +5,31% -69,23% +29,19% 

2013 A 425 181 3 31 210 

2014 A 1815 329 27 632 827 

Tendinţe (+/-%) +327,06% +81,77% +800% +1938,70% +293,81% 
2013 R 10160 1494 5009 2069 1588 

2014 R 6740 1029 4080 1272 359 

Tendinţe (+/-%) -33,66% -31,12% -18,55% -38,52% -77,39% 
2014 C 721 0 0 0 721 
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Tabel 20 

Situaţia cauzelor soluţionate în anul 2014, 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 385 52 0 258 1 10 4 1 3 714 

Apeluri 827 80 2 27 109 128 26 93 523 1815 

Recursuri 359 356 1 4080 94 89 104 479 1178 6740 

Contestaţii  721 0 0 0 0 0 0 0 0 721 

TOTAL 2292 488 3 4365 204 227 134 573 1704 9990 

 

Cauze suspendate 

La finalul anului 2014 s-a înregistrat un număr total de 351 cauze suspendate din care:  

22 cauze în stadiul procesual fond (2 Secţia civilă, 20 Secţia de contencios administrativ); 

52 cauze în stadiul procesual apel (26 Secţia civilă, 26 Secţia pentru conflicte de muncă);  

277 cauze în stadiul procesual recurs (84 Secţia civilă, 128 Secţia de contencios 

administrativ, 65 Secţia pentru 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 2013: 
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Tabel 21 

Situaţia comparativă 2013 - 2014 a dosarelor suspendate, pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios Conflicte de muncă 

2013 F 16 1 15 0 

2014 F 22 2 20 0 

Tendinţe (+/-%) +37,5% +100% +33,33% - 

2013 A 16 15 0 1 

2014 A 52 26 0 26 

Tendinţe (+/-%) +225% +73,33% - +2500% 
2013 R 256 133 51 72 

2014 R 277 84 128 65 

Tendinţe (+/-%) +8,20% -36,84% +150,98% -9,72% 
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1.1.2. Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi în perioada 

2010-2014 
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de judecată şi o creştere considerabilă şi sistematică a efortului judecătorilor şi al personalului 

auxiliar de specialitate. 

Aceste date sunt reliefate în tabelul şi graficul următor: 

 

Tabel 22 

ANUL Dosare noi Total cauze pe rol Soluţionate Stoc final Operativitate 
2010 5731 6819 5561 1258 85,03% 

2011 7779 9037 7203 1834 83,25% 

2012 9491 12.151 9943 2208 84,29% 

2013 12.438 14.676 11.215 3461 77,94% 

2014 9183 12.649 9990 2659 81,23% 
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Tabel 23 
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ANUL Dosare noi Total cauze pe rol Soluţionate 
2010 5731 - 6819 - 5561 - 
2011 7779 +35,73% 9037 +32,53% 7203 +29,53% 
2012 9491 +65,61% 11.251 +64,99% 9943 +78,80% 
2013 12.438 +117,03% 14.676 +115,27% 11.215 +101,67% 
2014 9183 +60,23% 12.649 +85,50% 9990 +79,64% 



 

 

Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi în perioada 2010-2014 raportat 
de la un an la altul 

Tabel 24 

 

1.1.3. Volumul de activitate al instanţelor din raza teritorial ă a Curţii de Apel 

Iaşi 

În anul 2014 volumul de activitate al instanţelor din raza teritorială a Curţi de Apel 

Iaşi se prezintă astfel:  

1.1.3.1. Volumul cauzelor nou intrate 

Tribunalul Ia şi 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, respectiv de la 72.185 de cauze în anul 

2013, la 74.359 în anul 2014, ceea ce reprezintă o creştere cu 2174 cauze, reprezentând o 

creştere de 3,01%.  

Pe nivel de jurisdicţie, tendinţele sunt diferite în sensul scăderii la tribunale şi al 

creşterii la judecătorii.  

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

La Tribunalul Ia şi se înregistrează o scădere cu 10,68% a cauzelor nou înregistrate, de la 

20.743 în anul 2013, la 18.528 în anul 2014. 

La Judecătoria Ia şi se înregistrează o creştere cu 9,23% a cauzelor nou înregistrate de la 

42.002 în anul 2013, la 45.879 în anul 2014. 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere cu 6,45% de la 6079 în anul 2013, la 6471 

în anul 2014. 

La Judecătoria Hîrl ău se înregistrează o scădere cu 2,14% de la 2292 în anul 2013, la 2243 

în anul 2014. 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere cu 15,81% de la 1069 în anul 2013, 

la 1238 în anul 2014. 

 

ANUL Dosare noi Total cauze pe rol Soluţionate 
2010 5731 - 6819 - 5561 - 
2011 7779 +35,73% 9037 +32,52% 7203 +29,52% 
2012 9491 +22,04% 11.251 +24,49% 9943 +38,03% 
2013 12.438 +31,05% 14.676 +20,78% 11.215 +12,81% 
2014 9183 -26,17% 12.649 -13,81% 9990 -10,92% 



 

Tabel 25 

Dosare nou intrate 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 72.185 20.743 42.002 6079 2292 1069 
2014 74.359 18.528 45.879 6471 2243 1238 

Tendinţe (+/- 
%) 

+3,01% -10,68% +9,23% +6,45% -2,14% +15,81% 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

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

creştere a cauzelor nou intrate, respectiv de la 23.857 în anul 2013, la 25.021 în anul 2014, 

ceea ce reprezintă o creştere cu 1164 de cauze, procentual reprezentând o creştere cu 4,88%. 

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

La Tribunalul Vaslui  se constată o tendinţă de scădere semnificativă de la 6899 în anul 2013, 

la 6091 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 11,7%; 

La Judecătoria Vaslui  se constată o tendinţă de creştere de la 8496 în anul 2013, la 9719 în 

anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 14,40%; 

La Judecătoria Bârlad  se constată o tendinţă de creştere de la 6152 în anul 2013, la 6384 în 

anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 3,77 %; 

La Judecătoria Hu şi se constată o tendinţă de creştere de la 2310 în anul 2013, la 2827 în 

anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere semnificativă cu 22,38%. 

Tabel 26 

Dosare nou intrate 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 23.857 6899 8496 6152 2310 
2014 25.021 6091 9719 6384 2827 

Tendinţe (+/- %) +4,88% -11,7% +14,40% +3,77% +22,38% 
 

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

În anul 2014, la Curtea de Apel Iaşi şi instanţele arondate acesteia s-a înregistrat o 

creştere a volumului total al cauzelor aflate pe rol cu 8431 dosare, de la 146.770 cauze în 

anul 2013, la 155.201 în anul 2014, ceea ce reprezintă o creştere cu 5,74%. 



Volumul total al cauzelor aflate pe rolul judecătoriilor a fost direct influenţat de 

modalitatea de colectare a datelor statistice, 2014 fiind primul an în care şi judecătoriile, după 

curţile de apel în anul 2012 şi tribunale în anul 2013, au procedat la generarea evidenţelor 

statistice din modului de statistică existent în programul informatic de gestiune a dosarelor 

ECRIS. Acest fapt a evidenţiat, pentru judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, o 

pondere mai mare a stocului iniţial de dosare în totalul cauzelor aflate pe rol, cu 10.457 cauze 

mai mult (total judecătorii), de la 15.272 cauze în stocul iniţial în raportarea modulul statistic 

ABAC (modul manual de colectare şi raportare a datelor statistice folosit de către judecătorii 

anterior anului 2014), la 25.729 cauze în stocul iniţial în raportarea din modulul statistic 

ECRIS. Diferenţa generată de cele două sisteme ABAC şi ECRIS rezidă din faptul că în 

ABAC în stocul final erau raportate doar dosarele suspendate şi cele cu termen de judecată, 

iar în ECRIS în stocul iniţial sunt evidenţiate atât dosarele suspendate şi cele cu termen de 

judecată, cât şi dosarele soluţionate dar al căror document de soluţionate (încheiere finală de 

dezînvestire, hotărâre etc.) nu a fost finalizat (închis electronic după redactarea şi semnarea 

documentului). 

Astfel, creşterea indicatorului privind totalul cauzelor aflate pe rolul judecătoriilor, 

influenţat şi de creşterea indicatorului privind stocul iniţial de cauze generat în modalitatea 

descrisă anterior, a avut consecinţă şi asupra indicatorului privind încărcătura pe judecător 

raportat la schemă/efectiv, cu tendinţă de creştere. 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate  

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

anul 2014 un număr total de 110.006 cauze, faţă de 100.080 cauze în anul 2013, deci cu 9926 

cauze mai mult, ceea ce reprezintă o creştere de 9,92%.  

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

La Tribunalul Ia şi se înregistrează o scădere cu 8,73% a numărului total de cauze aflate pe 

rol, de la 36.546 în anul 2013, la 33.354 în anul 2014;  

La Judecătoria Ia şi se înregistrează o creştere semnificativă cu 22,50% a numărului total de 

cauze aflate pe rol de la 51.111 în anul 2013, la 62.609 în anul 2014; 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere cu 11,61% de la 7909 în anul 2013, la 

8827 în anul 2014; 

La Judecătoria Hîrl ău se înregistrează o creştere semnificativă cu 18,87% de la 3020 în anul 

2013, la 3590 în anul 2014; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere cu 8,69% de la 1496 în anul 2013, la 

1626 în anul 2014. 



Tabel 27 

Dosare rol 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrlău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 100.080 36.544 51.111 7909 3020 1496 
2014 110.006 33.354 62.609 8827 3590 1626 

Tendinţe 
(+/- %) +9,92% -8,73% +22,50% +11,61% +18,87% +8,69% 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

Pe rolul instanţelor din judeţul Vaslui, în anul 2013 s-au aflat 32.014 de dosare, faţă de 

32.546 cauze în anul 2014, deci cu 532 cauze mai mult, ceea ce reprezintă o creştere 

nesemnificativă de 1,66%.  

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

La Tribunalul Vaslui  se constată o tendinţă de scădere semnificativă, de la 9956 în anul 

2013, la 8708 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 12,5%; 

La Judecătoria Vaslui  numărul se constată o tendinţă de creştere, de la 11.678 în anul 2013, 

la 12.198 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 4,45%; 

La Judecătoria Bârlad  se înregistrează o tendinţă de creştere de la 7519 în anul 2013, la 

8055 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 7,13%; 

La Judecătoria Hu şi numărul se înregistrează o tendinţă de creştere semnificativă, de la 2861 

în anul 2013, la 3585 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 25,31%. 

Tabel 28 

Dosare rol 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 32.014 9956 11.678 7519 2861 
2014 32.546 8708 12.198 8055 3585 

Tendinţe (+/-%) +1,66% -12,5% +4,45% +7,13% +25,31% 
1.1.3.3. Volumul cauzelor soluţionate 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate  

Din totalul de 110.006 cauze aflate pe rolul Tribunalului Iaşi şi a instanţelor din raza 

sa teritorială în anul 2014, au fost soluţionate 75.922 cauze, faţă de 74.521 în anul 2013. Se 

constată o creştere a cauzelor soluţionate cu 1401 cauze, ceea ce reprezintă o creştere de 

1,88%.  

Pe instanţe, situaţia cauzelor soluţionate se prezintă astfel: 



La Tribunalul Ia şi se înregistrează o scădere cu 10,40% a cauzelor soluţionate, de la 21.859 

în anul 2013, la 19.586 în anul 2014; 

La Judecătoria Ia şi se înregistrează o creştere cu 6,56% a cauzelor soluţionate, de la 43.242 

în anul 2013, la 46.082 în anul 2014; 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere cu 11,74% de la 6067 în anul 2013, la 

6779 în anul 2014; 

La Judecătoria Hîrl ău se înregistrează o creştere cu 2,51% de la 2195 în anul 2013, la 2250 

în anul 2014; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere cu 5,97% de la 1156 în anul 2013, la 

1225 în anul 2014. 

Tabel 29 

Dosare soluţionate 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrlău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 74.521 21.859 43.244 6067 2195 1156 
2014 75.922 19.586 46.082 6779 2250 1225 

Tendinţe 
(+/-%) +1,88% -10,40% +6,56% +11,74% +2,51% +5,97% 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

Din totalul de 32.546 cauze aflate pe rolul instanţelor din judeţul Vaslui în anul 2014, 

au fost soluţionate 25.221 cauze, faţă de 25.059 în anul 2013. Se constată o creştere a 

numărului cauzelor soluţionate cu 162 dosare, ceea ce reprezintă o tendinţă de creştere de 

0,65%. 

Pe instanţe, situaţia cauzelor soluţionate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui  numărul de cauze soluţionate a scăzut de la 7399 în anul 2013, la 6135 

în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 17,1%; 

La Judecătoria Vaslui  numărul de cauze soluţionate a crescut de la 9215 în anul 2013, la 

9746 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 5,76%; 

La Judecătoria Bârlad  numărul de cauze soluţionate a crescut de la 6131 în anul 2013, la 

6520 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 6,26%; 

La Judecătoria Hu şi numărul de cauze soluţionate a crescut de la 2309 în anul 2013, la 2820 

în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 22,13%. 

 

Tabel 30 

Dosare soluţionate 



Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 25.059 7399 9215 6136 2309 
2014 25.221 6135 9746 6520 2820 

Tendinţe (+/-%) +0,65% -17,1% +5,76% +6,26% +22,13% 
 

 

1.1.3.4. Stocul final de dosare 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate  

La Tribunalul Iaşi şi instanţele din raza teritorială, la finele anului 2014, au rămas 

nesoluţionate 34.084 de cauze, faţă de 35.677 aflate în stoc la sfârşitul anului 2013. Se 

observă o scădere a stocului de dosare cu 1593 dosare, ceea ce reprezintă o tendinţă 

descrescătoare de 4,46%. 

Pe instanţe, situaţia stocului de dosare la sfârşitul anului 2014 se prezintă astfel: 

La Tribunalul Ia şi se înregistrează o scădere cu 7,14% a stocului de dosare, de la 14.826 în 

anul 2013, la 13.768 în anul 2014; 

La Judecătoria Ia şi se înregistrează o scădere cu 1,21% a stocului de dosare, de la 16.730 în 

anul 2013, la 16.527 în anul 2014; 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o scădere a stocului de dosare cu 13,07%, de la 

2356 în anul 2013, la 2048 în anul 2014; 

La Judecătoria Hîrl ău se înregistrează o scădere nesemnificativă a stocului de dosare cu 

0,52%, de la 1347 în anul 2013, la 1340 în anul 2014; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere a stocului de dosare cu 3,25%, de la 

388 în anul 2013, la 401 în anul 2014. 

 

Tabel 31 

Stoc final de dosare 

Anul Total 
Instanţa 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrlău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 35.677 14.826 16.730 2356 1347 388 

2014 34.084 13.768 16.527 2048 1340 401 

Tendinţe (+/-%) -4,46% -7,14% -1,21% -13,07% -0,52% +3,35% 



 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

La Tribunalul Vaslui şi instanţele din raza teritorială, la finele anului 2014, au rămas 

nesoluţionate 7325 de cauze, faţă de 7525 aflate în stoc la sfârşitul anului 2013. Se observă o 

scădere uşoară a stocului cu 200 dosare, ceea ce reprezintă tendinţă descrescătoare de 2,66%.  

Pe instanţe, situaţia stocului de dosare la sfârşitul anului 2014 se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui  se înregistrează o tendinţă uşor descrescătoare de la 2617 dosare în 

anul 2013, la 2573 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 1,68%; 

La Judecătoria Vaslui  se înregistrează o tendinţă descrescătoare de la 2479 dosare în anul 

2013, la 2452 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 1,09%; 

La Judecătoria Bârlad  se înregistrează o tendinţă descrescătoare de la 1671 dosare în anul 

2013, la 1535 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 6,90%; 

La Judecătoria Hu şi se înregistrează o tendinţă uşor crescătoare de la 758 dosare în anul 

2013, la 765 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 0,92%. 

Tabel 32 

Stoc final de dosare 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 7525 2617 2479 1671 758 

2014 7325 2573 2452 1535 765 

Tendinţe (+/-%) -2,66% -1,68% -1,09% -6,90% +0,92% 

 

Se poate remarca, din datele prezentate, că în perioada de raportare, comparativ cu 

anul 2013, a avut loc o creştere semnificativă a volumului de activitate la nivelul 

judecătoriilor din raza teritorial ă a Curţii de Apel Iaşi (+17,40%) şi o scădere a 

volumului de activitate la nivelul tribunalelor (-9,54%) şi Cur ţii de Apel Iaşi (-13,81%). 

În tabelul următor sunt ilustrate diferenţele privitoare la volumul de activitate 

înregistrate în perioada 2013-2014 la nivelul Curţii de Apel Iaşi şi a instanţelor arondate, pe 

grade de jurisdicţie: 

Tabel 33 

Instanţa 
Volum total dosare 

2013 
Volum total dosare 

2014 Diferenţă 

Judecătorii= Iaşi + Vaslui 85.594 100.490 +14896 



Tribunale = Iaşi + Vaslui 46.500 42.062 -4438 

Curtea de Apel Iaşi 14.676 12.649 -2027 

TOTAL  146.770 155.201 +8431 

 

Volumul de activitate în anul 2014 centralizat la nivelul tuturor curţilor de apel (fără 

tribunale şi judecătorii), se prezintă astfel: 

Tabel 34 

Instanţa 
Total stoc 

iniţial 
Total 
intrări 

Total 
volum 

Procent stoc 
iniţial din total 

volum 2/4 

Procent dosare 
nou intrate din 

total volum 
3/4 

1 2 3 4 5 6 
Curtea de Apel 
ALBA IULIA 6643 11.960 18.603 36% 64% 

Curtea de Apel 
BACAU 3090 7696 10.786 29% 71% 

Curtea de Apel 
BRASOV 2583 6444 9027 29% 71% 

Curtea de Apel 
BUCURESTI 26.444 40.539 66.983 39% 61% 

Curtea de Apel 
CLUJ 9016 15.104 24.120 37% 63% 

Curtea de Apel 
CONSTANTA 3439 7108 10.547 33% 67% 

Curtea de Apel 
CRAIOVA 5615 20.180 25.795 22% 78% 

Curtea de Apel 
GALATI 6960 9864 16.824 41% 59% 

Curtea de Apel 
IASI 3466 9183 12.649 27% 73% 

Curtea de Apel 
ORADEA 2096 8980 11.076 19% 81% 

Curtea de Apel 
PITESTI 4772 8268 13.040 37% 63% 

Curtea de Apel 
PLOIESTI 5127 11.687 16.814 30% 70% 

Curtea de Apel 
SUCEAVA 3403 13.551 16.954 20% 80% 

Curtea de Apel 
TÂRGU MURES 3501 8269 11.770 30% 70% 

Curtea de Apel 
TIMISOARA 6028 19.961 25.989 23% 77% 

TOTAL 
GENERAL 92.183 198.794 290.977 32% 68% 

 



Datele statistice la nivelul curţilor de apel referitoare la ponderea stocului în volumul 

total al cauzelor aflate pe rol pentru anul 2014, evidenţiază o pondere mică spre medie a 

stocului iniţial în totalul cauzelor aflate pe rol şi, corelativ, o pondere medie spre mare a 

cauzelor nou intrate, pentru Curtea de Apel Iaşi, aspect care se impune a fi avut în vedere, în 

continuare, în ansamblul procesului de evaluare a nevoilor reale și a necesarului de resurse 

umane în sistemul judiciar.  

1.2. Încărcătura pe judecător 

 

1.2.1. Încărcătura raportat ă 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: 

808 dosare/judecător în schemă în anul 2014, cu 257 dosare mai puţin faţă de 2013, când s-au 

înregistrat 1065 dosare/judecător, reprezentând o tendinţă de scădere cu 24,13%, 

calculat la numărul de 39 de judecători în schemă;  

876 dosare/judecător care au funcţionat efectiv în anul 2014, cu 278 dosare mai puţin faţă de 

2013, când s-a înregistrat 1154 dosare, reprezentând o tendinţă de scădere cu 24,09%, 

calculat la o medie de 36 de judecători care au funcţionat efectiv pe parcursul anului 

de referinţă. 

Încărcătura medie pe judecător în anul 2014, raportat la numărul de judecători 
încadraţi în schemă/efectiv la Curtea de Apel Iaşi 

Tabel 35 

Anul 

Media dosarelor 
repartizate pe 

judecător 

Nr. şedinţe 
(medie) 

Nr. dosare rulate 
(medie) 

Nr. dosare 
finalizate 
(medie) 

Număr judecători 

Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv 

2013 1065 1154 169 183 1305 1414 819 888 39 36 

2014 808 876 141 154 1258 1363 648 709 39 35,66 

Tendinţe 
(+/-) -257 -278 -28 -29 -47 -51 -170 -179 - -0,34 

Tendinţe 
(%) 

-24,13% -24,09% -16,57% -15,85% -3,60% -3,60% -20,76% -20,16 - -0,9% 

 



Încărcătura (volum mare*) medie pe judecător, pe secţii, în anul 2014, raportat la 
numărul (media**) de judecători care au funcţionat efectiv la Curtea de Apel Iaşi 

Tabel 36 

Secţia Nr. judecători/efectiv 
Stoc iniţial 
la 1.01.2014 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
cauze pe 

rol 
Soluţionate 

Stoc 
final 

1 2 3 4 5 6 7 

Civilă 
Total volum 1585 4103 5688 3812 1876 

Total volum/nr 
judecători efectiv (10) 159 410 569 381 188 

Penală 

Total volum 960 3813 4773 3837 936 
Total volum/nr 

judecători efectiv 
(12,66*) 

76 301 377 303 74 

Total volum/nr 
judecători efectiv (13) 74 293 367 295 72 

Contencios 
administrativ 

Total volum 4810 9831 14.641 12.552 2089 
Total volum/nr 

judecători efectiv (7) 687 1404 2092 1793 298 

Conflicte de 
muncă 

Total volum 2254 4168 6422 5084 1338 
Total volum/nr 

judecători efectiv (6) 376 695 1070 847 223 

Total general 

Total volum 9609 21.915 31.524 25.285 6239 
Total volum/nr 

judecători efectiv 
(35,66*) 

270 615 884 709 175 

Total volum/nr 
judecători judecători 

efectiv (36) 
267 609 876 702 173 

* Volum mare calculat astfel: (nr dosare în stadiul procesual fond + nr. dosare în stadiul procesual contestaţie + 
nr. dosare în stadiul procesual apel x 2 + nr. dosare în stadiul procesual apel x 3 
**  medie (suma celor prezenţi in fiecare luna/12). 

 

Încărcătura medie pe judecător, în anul 2014, calculată în funcţie de gradele de 
jurisdic ţie ale cauzelor pendinte**) , raportat la numărul de judecători încadraţi în 

schema de personal şi la numărul celor care au funcţionat efectiv 
Tabel 37 

Încărcătura 
de dosare pe 
judecători în 
anul 2014, 
pe stadii 

procesuale, 
raportat la 
numărul 

judecătorilor 
din schemă 
(39) şi la 
numărul 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
iniţial 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
cauze 
pe rol 

Soluţionate 
Stoc 
final 

Suspendate 
Operativitate 

6/(5-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fonduri 251 718 969 714 255 22 75,40% 
Schema 6,4 18,4 24,8 18,3 6,5 0.5 75,30% 
Efectiv 7 20,1 27,2 20 7,1 0,6 75,18% 
Apeluri 574 5136 5710 3630 2080 104 64,75% 
Schema 14,7 131,7 146,4 93 53,3 2,6 64,67% 
Efectiv 16 144 160,1 101,8 58,3 2,9 64,75% 



celor care au 
funcţionat 

efectiv 
(35,66***) 

Recursuri 8784 15246 24030 20220 3810 831 87,16% 
Schema 225,2 391 616,1 518,4 97,7 21,3 87,15% 
Efectiv 246,3 427,5 673,8 567 106,8 23,3 87,16% 

Contestaţii*  - 815 815 721 94 - 88,74% 
Schema - 62,7 62,7 55,4 7,2 - 88,35% 

Efectiv*** - 64,3 64,3 57 7,4 - 88,64% 
Total 9609 21.915 31.524 25.285 6239 957 82,72% 

schema 246,4 562 808,3 648,3 160 24,5 82,71% 
efectiv 269,5 614,5 884 709,1 175 26,8 82,72% 

 
*) Contestaţiile sunt specifice Secţiei penale, iar încărcătura de dosare a fost împărţită la 13 judecători în schemă 
şi 12,66 judecători care au funcţionat efectiv. 
**)Pentru determinarea încărcăturii pe judecător, în funcţie de gradele de jurisdicţie, s-a utilizat următoarea 
formulă: Total cauze=[(nr. cauze fonduri)+(nr. cauze contestaţii)+(nr. cauze în apel) X 2 + (nr. cauze în recurs)X 
3] / [nr. judec. schemă şi efectiv] 
***) medie (suma celor prezenţi in fiecare luna/12). 

………………………………………………………………………………………………… 

1.2.2. Încărcătura pe judecător la Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate 

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

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

Tribunalul Ia şi – numărul de dosare pe judecător a scăzut de la 1143 în anul 2013, la 993 în 

anul 2014, reprezentând o tendinţă descrescătoare de 13,12%, calculat la un număr de 

52 judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv scade de la 1062 în anul 2013, la 

922 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Ia şi – numărul de dosare creşte de la 1136 în anul 2013, la 1332 în anul 2014 

reprezentând o tendinţă de creştere cu 17,25%, calculat la un număr de 47 judecători 

care au funcţionat efectiv, şi respectiv creşte de la 929 în anul 2013, la 1138 în anul 

2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Paşcani – numărul de dosare creşte de la 688 în anul 2013 la 802 în anul 2014 

reprezentând o tendinţă de creştere cu 16,57%, calculat la un număr de 11 judecători 

care au funcţionat efectiv şi respectiv creşte de la 659 în anul 2013, la 736 în anul 

2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Hîrl ău – numărul de dosare creşte de la 702 în anul 2013, la 718 în anul 2014 

reprezentând o tendinţă de creştere cu 2,28%, calculat la un număr de 5 judecători 

care au funcţionat efectiv, şi respectiv creşte de la 604 în anul 2013, la 718 în anul 

2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Răducăneni – numărul de dosare creşte de la 299 în anul 2013 la 325 în anul 

2014 reprezentând o tendinţă de creştere cu 8,70%, calculat la un număr de 5 



judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv creşte de la 299 în anul 2013, la 325 

în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă. 

 

Tabel 39 

Anul 
Încărcătura pe judecător raportat la num ărul celor care au funcţionat efectiv  

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 1143 1136 688 702 299 

2014 993 1332 802 718 325 

Tendinţe (+/-) -13,12% +17,25% +16,57% +2,28% +8,70% 

 

Tabel 39 

Anul 
Încărcătura pe judecător raportat la num ărul de judecători din schemă 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 1062 929 659 604 299 

2014 922 1138 736 718 325 

Tendinţe (+/-) -13,18% +22,50% +11,68% +18,71% +8,70% 

 

1.2.3. 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  – 853 cauze pe judecător în anul 2014, faţă de 1082 în anul 2013, calculat 

la un număr de 14 judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv de la 711 în anul 

2013, la 543 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Vaslui  – 762 cauze pe judecător în anul 2014, faţă de 779 în anul 2013 calculat 

la un număr de 16 judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv de la 649 în anul 

2013, la 678 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă;  

Judecătoria Bârlad  – 732 cauze pe judecător în anul 2014 faţă de 752 în anul 2013, calculat 

la un număr de 11 judecători care au funcţionat efectiv şi respectiv de la 537 în anul 

2013, la 575 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă;  

Judecătoria Hu şi – 717 cauze pe judecător în anul 2014 faţă de 572 în anul 2013, calculat la 

un număr de 5 judecători care au funcţionat efectiv şi respectiv de la 477 în anul 2013, 

la 598 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă. 



 

Tabel 41 

Anul 

Încărcătura pe judecător raportat la num ărul celor care au funcţionat 
efectiv 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 1082 779 752 572 

2014 853 762 732 717 

Tendinţe (+/-) -21,16% -2,18% -2,66% +25,35% 
 

Tabel 42 

Anul 
Încărcătura pe judecător raportat la num ărul de judecători din schemă 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 688 649 537 477 
2014 543 678 575 598 

Tendinţe (+/-) -21,08% +4,47% +7,08% +25,37% 
 

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

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

Cur ţii de Apel Iaşi şi tribunalelor şi o creştere la nivelul judecătoriilor , situaţie prezentată 

în tabelul următor: 

 

Tabel 43 

Instanţa 

Încărcătura 
efectivă pe 
judecător  Diferenţă  

Încărcătura pe judecător 
raportat la schemă Diferenţă 

2013 2014 2013 2014 

Judecătorii = Iaşi + Vaslui 893 1005 +112 744 905 +161 
Tribunale = Iaşi + Vaslui 1130 887 -243 956 750 -206 

Curtea de Apel Iaşi 1154 876 -278 1065 808 -257 
 

Tabel 44 

Instanţa 
Încărcătura pe judecător raportat 
la numărul de judecători care au 

funcţionat efectiv în anul 2014 

Încărcătura pe judecător 
raportat la schemă în anul 2014 

Curtea de 
Apel Iaşi 

Total dosare 
pe rol  351  324 

Grade de 
jurisdicţie 876  808  

Tribunalul 
Iaşi 

Total dosare 
pe rol  641  596 

Grade de 
jurisdicţie 993  922  



Tribunalul 
Vaslui 

Total dosare 
pe rol  622  396 

Grade de 
jurisdicţie 853  543  

Judecătoria Iaşi  1332  1138 

Judecătoria Paşcani  802  736 
Judecătoria Hîrlău  718  718 
Judecătoria Răducăneni  325  325 
Judecătoria Vaslui  762  678 
Judecătoria Bîrlad  732  575 
Judecătoria Huşi  717  598 

 

Analiza pe verticală – pe grade de jurisdicţie în interiorul Curţii de Apel Iaşi – 

poziţionează pe primul loc încărcătura pe judecător (pe schemă şi efectiv) înregistrată în anul 

2014 la Judecătoria Iaşi, urmată, în ordine, de Tribunalul Iaşi, Curtea de Apel Iaşi şi 

Tribunalul Vaslui.  

Încărcătura medie pe judecător la nivel naţional pentru curţile de apel, în anul 2014, se 

prezintă astfel: 

Tabel 45 

Instanţa 
Total volum 

mare* 

Încărcătura pe 
judecător/ 

schemă 

Încărcătura pe 
judecător/efectiv 

1 2 3 4 
Curtea de Apel ALBA 
IULIA 

48874 1086 1137 

Curtea de Apel BACAU 27499 859 859 

Curtea de Apel BRASOV 22156 599 615 

Curtea de Apel 
BUCURESTI 

156892 809 934 

Curtea de Apel CLUJ 63454 1133 1197 

Curtea de Apel 
CONSTANTA 

24644 685 685 

Curtea de Apel CRAIOVA 61540 662 676 

Curtea de Apel GALATI 43190 982 1028 

Curtea de Apel IASI 31524 808 876 

Curtea de Apel ORADEA 28342 810 886 

Curtea de Apel PITESTI 32648 907 1053 

Curtea de Apel PLOIESTI 42300 798 813 

Curtea de Apel SUCEAVA 45444 1082 1136 



Curtea de Apel TÂRGU 
MURES 

31309 1118 1252 

Curtea de Apel 
TIMISOARA 

67946 1235 1282 

TOTAL GENERAL 727762 882 945 
*Total volum mare=[(nr. cauze fonduri)+(nr. cauze contestaţii)+(nr. cauze în apel) X 2 + (nr. cauze în 

recurs)X 3]  
 

Trebuie precizat faptul că, deşi încărcătura medie la nivel naţional, raportat la numărul 

de judecători care au funcţionat efectiv pe parcursul anului 2014, a fost stabilit ă pentru Curtea 

de Apel Iaşi la un număr de 36 de judecători, media celor care au funcţionat efectiv (calculată 

ca sumă a celor prezenţi în fiecare lună/12) este de 35,66, Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori funcţionând pe parcursul anului de referinţă cu o medie de 12,66 judecători din totalul 

celor 13 repartizaţi în această secţie. 

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.  

Criteriul încărcăturii pe judecător calculate fără distincția sus-arătată dezavantajează 

Curtea de Apel Iași care a înregistrat sistematic indicatori de operativitate (rată de soluționare) 

foarte buni și durate reduse ale procedurilor judiciare, ceea ce explică și poziționarea 

încărcăturii pe judecător, ca şi în anul 2013, ușor sub media națională (874 cauze pe judecător 

la Curtea de Apel Iași în anul 2014 față de 945 media națională). 

Relevante sunt şi datele statistice la nivelul curţilor de apel referitoare la ponderea 

stocului în totalul cauzelor pe rol pentru anul 2014 care evidenţiază – aşa cum s-a arătat în 

precedent - o pondere mică spre medie a stocului iniţial în totalul dosarelor pe rol şi, corelativ, 

o pondere medie spre mare a dosarelor nou intrate, pentru Curtea de Apel Iaşi, ceea ce 

demonstrează atât gestionarea eficientă a fluxului de dosare cât şi reducerea considerabilă a 

duratei procedurilor.  

1.3. Operativitatea la nivelul Curţii de Apel Iaşi şi la instanţele arondate 

1.3.1. Operativitatea în soluţionare la Curtea de Apel Iaşi 

Ca şi în anii anteriori, pe parcursul anului 2014 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:  

108,79% prin raportare la cauzele nou înregistrate; 



81,23% prin raportare la totalul cauzelor aflate pe rol minus cauze suspendate.  
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Se poate observa, pentru anul 2014, o creştere a operativităţii generale a instanţei cu 

3,26 procente, respectiv de la 77,97% în anul 2013, la 81,23% în anul 2014, calculată în 

raport cu volumul total al cauzelor aflate pe rolul instanţei, minus cauze suspendate şi cu 

18,62 procente, respectiv de la 90,17% în anul 2013, la 108,79% în anul 2014, calculată prin 

raportare la cauzele nou înregistrate  

Nivelul operativităţii generale este în strânsă legătură cu indicatorul privind numărul 

de cauze soluţionate care, aşa cum s-a precizat anterior, în anul 2014, a fost direct influenţat 

de procesul de mutare a instanţei în noul sediu, proces desfăşurat în perioada 01.09.2014 – 

15.09.2014 când Secţia civilă, Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Secţia pentru 

conflicte de muncă şi asigurări sociale nu au desfăşurat şedinţe de judecată, iar în cadrul 

Secţiei penale şi pentru cauze cu minori s-au desfăşurat şedinţe în care au fost judecate doar 

cauzele urgente şi cauzele cu părţi aflate în stare de arest. 

Tendinţa de creştere înregistrată prin comparaţie cu anul 2013 a situat acest indicator 

la un nivel bun de performanţă, poziţionarea – ca şi în anii anteriori – peste media naţională 

demonstrând gestionarea eficientă a fluxului de dosare şi pentru anul 2014.  

Este de observat în privinţa acestei tendinţe de creştere şi faptul că un volum mai mic 

de dosare nou intrate în anul 2014 (9183 de cauze) faţă de anul 1013, corelat cu schimbările 

legislative intervenite în materie civilă şi penală, au generat scăderea încărcăturii de dosare 

repartizate pe judecător (876 cauze în anul 2014 faţă de 1154 cauze în anul 2013) şi, implicit, 

au creat premizele soluţionării unui număr mai mare de cauze aflate în stoc la începutul 

anului. De asemenea, trebuie precizat şi faptul că, din totalul dosarelor nou intrate în anul 

2014, un număr de 881 dosare reprezentând 33,13% din stocul final de 2659 dosare, au primit 
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în procesul de repartizare aleatorie sau ca urmare a derulării procedurii de regularizare în 

materie civilă un prim termen de judecată în anul 2015. 

Operativitatea generală pe secţii 

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

Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 10,43 procente, de la 80,59% în anul 2013, la 

70,16% în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o creştere cu 11,08 procente, de 

la 76,38% în anul 2013, la 87,46% în anul de referinţă; 

Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale – înregistrează o creştere cu 4,31 

procente, de la 74,53% în anul 2013, la 78,84% în anul de referinţă; 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o scădere cu 3,55 procente, de la 

83,80% în anul 2013, la 80,25% în anul de referinţă. 

Comparând operativitatea generală, pe secţii din anul 2014, cu cea înregistrată în anul 

anterior, situaţia se prezintă astfel: 

Tabel 46 

Secţia 
Operativitate  

2013 2014 Tendinţe (+/-) 

Civilă 80,59% 70,16% -10,43 

Penală 83,80% 80,25% -3,55 

Contencios administrativ 76,38% 87,46% +11,08 

Conflicte de muncă 74,53% 78,84% +4,31 

Total 77,94% 81,23% +3,26 
 

Operativitatea generală pe materii, în raport de stadiile procesuale, se prezintă astfel: 

Tabel 47 

Stadiul 
procesu-

al 

Materia 

TOTAL 
Penal Civil Proprietate 

intelectuală 

Contencios 
administra-
tiv şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii 
cu 

profesio-
nişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

F 79,22% 58,42% - 73,71% 100% 90,91% 100% 33,33% 100% 75,40% 
A 69,62% 66,67% 40% 75% 63,74% 69,95% 83,87% 58,86% 57,73% 64,75% 
R 99,17% 73,55% 100% 88,60% 84,68% 70,63% 76,47% 70,44% 95,93% 87,16% 
C 88,47% - - - - - - - - 88,47% 

TOTAL 80,25% 70,42% 50% 87,46% 72,08% 70,94% 78,36% 68,13% 79,74% 81,23% 

Operativitatea generală pe secţii, în raport de stadiile procesuale 



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

75,40% în stadiul procesual fond (62,62% Secţia civilă, 79,22% Secţia penală, 73,71% 

Secţia de contencios administrativ şi 100% Secţia pentru conflicte de muncă şi 

asigurări sociale); 

64,75% în stadiul procesual apel (66,20% Secţia civilă, 69,32% Secţia penală, 75% Secţia 

de contencios administrativ şi 58,68% Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări 

sociale);  

87,16% în stadiul procesual recurs (72,11% Secţia civilă, 88,47% Secţia penală, 88,60% 

Secţia de contencios administrativ şi 95% Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări 

sociale). 

88,47% în stadiul procesual contestaţie (Secţia penală). 

 

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la operativitate pe secţii, în 

raport de stadiile procesuale, din perioada de referinţă, comparativ cu anul 2013: 

Tabel 48 

Operativitate 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios Conflicte de muncă Penală 

2013 F 72,83% 73,26% 67,67% 92,85% 76,80% 

2014 F 75,40% 62,62% 73,71% 100% 79,22% 

Tendinţe (+/-) +2,57 -10,64 +6,04 +7,15 +2,42 

2013 A 60,45% 68,04% 33,33% 19,74% 78,35% 

2014 A 64,75% 66,20% 75% 58,68% 69,62% 

Tendinţe (+/-) +4,3 -1,84 +41,67 +38,94 -8,73 
2013 R 79,25% 82,86% 76,96% 77,66% 86,07% 

2014 R 87,16% 72,11% 88,60% 95% 99,17% 

Tendinţe (+/-) +7,91 -10,75 +11,64 +17,34 +13,1 
2014 C 88,47% - - - 88,47% 
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La nivel naţional media privind operativitatea de soluţionare a cauzelor este de 76%, 

raportând dosarele soluţionate la totalul cauzelor aflate pe rol. Se constată că la nivelul Curţii 

de Apel Iaşi operativitatea este de 79%, respectiv cu 3 procente peste media naţională. 

Datele sunt reflectate în tabelul de mai jos: 

Tabel 49 

Instanţa Total volum Total soluţionate Operativitate 3/2 

1 2 3 4 
Curtea de Apel ALBA 
IULIA 

18.603 15.787 85% 

Curtea de Apel BACAU 10.786 8619 80% 

Curtea de Apel BRASOV 9027 7167 79% 

Curtea de Apel 
BUCURESTI 

66.983 43.114 64% 

Curtea de Apel CLUJ 24.120 17.340 72% 

Curtea de Apel 
CONSTANTA 

10.547 7521 71% 

Curtea de Apel CRAIOVA 25.795 21.157 82% 

Curtea de Apel GALATI 16.824 14.646 87% 

Curtea de Apel IASI 12.649 9990 79% 

Curtea de Apel ORADEA 11.076 8461 76% 

Curtea de Apel PITESTI 13.040 10.312 79% 

Curtea de Apel PLOIESTI 16.814 13.839 82% 
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Curtea de Apel SUCEAVA 16.954 14.232 84% 

Curtea de Apel TÂRGU 
MURES 

11.770 10.218 87% 

Curtea de Apel 
TIMISOARA 

25.989 18.908 73% 

TOTAL GENERAL 29.0977 221.311 76% 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3.3. Operativitatea în soluţionare la instanţele arondate Curţii de Apel Iaşi 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate 

La Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate în anul 2014 indicele general de operativitate 

în soluţionarea cauzelor a fost de 70,90%, raportând cauzele soluţionate la cele aflate pe rol, 

mai puţin cele suspendate. Se constată o scădere de 7,75 procente a operativităţii faţă de anul 

2013, când aceasta a fost de 78,65%.  

Pe instanţe, situaţia operativităţii se prezintă astfel: 

La Tribunalul Ia şi procentul de operativitate în soluţionare este de 63,01%, prin raportare la 

totalul cauzelor aflate pe rol minus cauze suspendate, în scădere faţă de anul anterior, 

când a fost de 60,95%, fiind mai mică cu 2,06 procente; 

La Judecătoria Ia şi operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014, pe ansamblu, de 

75,20%, faţă de 89,74% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 14,54 procente; 

La Judecătoria Paşcani operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 78,88%, 

faţă de 80,26% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 1,38 procente; 

La Judecătoria Hîrl ău operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 64,02%, 

faţă de 76,21% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 12,19 procente; 

La Judecătoria Răducăneni operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 

78,12%, faţă de 81,23% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 3,11 procente. 

 

 

Tabel 51 

Anul Operativitate 



Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 63,01% 89,74% 80,26% 76,21% 81,23% 

2014 60,95% 75,20% 78,88% 64,02% 78,12% 

Tendinţe (+/-%) -2,06 -14,54 -1,38 -12,19 -3,11 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

La Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate în anul 2014 indicele general de 

operativitate în soluţionarea cauzelor a fost de 77,49% raportând cauzele soluţionate la cele 

aflate pe rol, mai puţin cele suspendate. Se constată o scădere cu 3,11% a operativităţii, faţă 

de anul 2013, când aceasta a fost de 80,60%.  

Pe instanţe, situaţia operativităţii se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui  operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014, pe ansamblu, de 

72,39%, faţă de 76,25% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 3,86 procente; 

La Judecătoria Vaslui  operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014, pe ansamblu, 

de 81,42%, faţă de 81,85% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât 

cea înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 0,43 procente; 

La Judecătoria Bârlad  operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 81,57%, 

faţă de 83,58% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 2,01 procente; 

La Judecătoria Hu şi operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 79,84%, faţă 

de 82,84% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea înregistrată în 

anul anterior, marcată de o scădere de 3 procente. 

Tabel 52 

Anul 
Operativitate 

Tribunalul Vaslui Judecătoria Vaslui Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria Hu şi 

2013 76,25% 81,85% 83,58% 82,84% 
2014 72,39% 81,42% 81,57% 79,84% 

Tendinţe(+/-%) -3,86 -0,43 -2,01 -3 
În ceea ce priveşte volumul de activitate şi operativitatea la nivelul tuturor instanţelor 

din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, situaţia centralizată se prezintă astfel: 

Tabel 53 

Instanţa Anul 
Stoc 

ini ţial 
Dosare 

noi 

Total 
dosare 

rol 

Total 
dosare 

soluţionate 
Stoc final 

Operativitat
e 

Curtea de Apel 2013 2238 12.438 14.676 11.215 3461 77,94% 



Iaşi 2014 3466 9183 12.649 9990 2659 81,23% 
tendinţe +54,87% -26,17% -13,81% -10,92% -23,17% +3,26 

Tribunalul Iaşi 
2013 15.801 20.743 36.544 21.859 14.685 63,01% 
2014 14.826 18.528 33.354 19.586 13.768 60,95% 

tendinţe -6,17% -10,68% -8,73% -10,40% -6,24% -2,06 

Tribunalul Vaslui 
2013 3057 6899 9956 7399 2557 76,25% 
2014 2617 6091 8708 6135 2573 72,39% 

tendinţe -14,4% -11,7% -12,5% -17,1% +0,6% -3,86 

Judecătoria Iaşi 
2013 9109 42.002 51.111 43.244 7867 89,74% 
2014 16.730 45.879 62.609 46.082 16.527 75,20% 

tendinţe +83,66% +9,23% +22,50% +6,56% +110,08% -14,54 

Judecătoria 
Paşcani 

2013 1830 6079 7909 6067 1842 80,26% 
2014 2356 6471 8827 6779 2048 78,88% 

tendinţe +28,74% +6,45% +11,61% +11,74% +11,18% -1,38 

Judecătoria Hîrlău 
2013 728 2292 3020 2195 825 76,21% 
2014 1347 2243 3590 2250 1340 64,02% 

tendinţe +85,03% -2,14% +18,87% +2,51% +62,42% -12,19 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 427 1069 1496 1156 340 81.23% 
2014 388 1238 1626 1225 401 78,12% 

tendinţe -9,13% +15,81% +8,69% +5,97% +17,94% -3,11 

Judecătoria Vaslui 
2013 3182 8496 11678 9215 2463 81,85% 
2014 2479 9719 12198 9746 2452 81,42% 

tendinţe -22,09% +14,40% +4,45% +5,76% -0,45% -0,43 

Judecătoria Bârlad 
2013 1367 6152 7519 6136 1383 83,58% 
2014 1671 6384 8055 6520 1535 81,57% 

tendinţe +22,24% +3,77% +7,13% +6,26% +10,99% -2,01 

Judecătoria Huşi 
2013 551 2310 2861 2309 552 82,84% 
2014 758 2827 3585 2820 765 79,84% 

tendinţe +37,57% +22,38% +25,31% +22,13% +38,59% -3 

Total instanţe 
2013 38.290 108.480 146.770 110.795 35.975 79,01% 
2014 46.638 108.563 155.201 111.133 44.068 73,42% 

tendinţe +21,80% +0,08% +5,74% +0,31% +22,50% -5,59 
Grafic 18 

 
Concluzionând, analiza indicatorilor statistici reprezentativi pentru actul de 

justi ţie evidenţiază şi pentru anul 2014 un nivel bun al performanţei în activitatea Curţii 
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de Apel Iaşi, care creează premisele furnizării către justi ţiabili a unui serviciu public la 

un standard cât mai apropiat de nevoile şi aşteptările acestora. 

Dinamica volumului de activitate relevă următoarele tendinţe ale indicatorilor 

statistici reprezentativi: 

� o scădere a numărului dosarelor nou intrate, cu 26,17% faţă de anul 2013, fiind de 

observat că, după patru ani de creştere constantă ce a condus la dublarea volumului 

cauzelor nou intrate în anul 2013 (12.438) faţă de anul 2009, în anul 2014 tendinţa a 

fost de scădere, revenindu-se la nivelul anului 2012 (9491 dosare); scăderea numărului 

cauzelor nou intrate s-a datorat în principal scăderii acestui indicator la instanţele de 

fond (în special la tribunale), scăderi semnificative având cauzele repetitive în materie 

de contencios administrativ (restituire taxă poluare / taxa emisii poluante/ timbru 

mediu) care în anii anteriori au avut o pondere semnificativă în volumul cauzelor nou 

intrate pe rolul tribunalelor; 

� o scădere a numărului total al dosarelor aflate pe rol, cu 13,81% faţă de anul 2013, 

fiind de observat şi în cazul acestui indicator că, după patru ani de creştere constantă ce 

a condus la dublarea volumului în anul 2013 (14.676) faţă de anul 2009, în anul 2014 

tendinţa a fost de scădere, menţinându-se totuşi peste nivelul anului 2012 (12.151 

dosare); 

� o scădere a numărului dosarelor soluţionate cu 10,92% faţă de anul 2013, indicator 

care a fost, aşa cum s-a precizat anterior, direct influenţat şi de procesul de mutare a 

instanţei în noul sediu;  

� o scădere a stocului final de dosare cu 23,28%, de la 3466 dosare stoc iniţial, la 2659 

stoc final, în strânsă legătură cu reducerea volumului dosarelor nou intrate şi cu 

creşterea operativităţii; este de observat, pe de o parte, faptul că, din stocul final, un 

procent de 33,13% reprezintă dosarele nou intrate care au primit, prin repartizare 

aleatorie, prim termen de judecată în anul 2015, ori care se află în procedura de 

regularizare, iar, pe de altă parte, că datele statistice la nivelul curţilor de apel 

referitoare la ponderea stocului în totalul cauzelor pe rol evidenţiază şi pentru anul 

2014 o pondere mică spre medie a stocului iniţial în totalul dosarelor pe rol şi, 

corelativ, o pondere medie spre mare a dosarelor nou intrate pentru Curtea de Apel Iaşi, 

ceea ce demonstrează atât gestionarea eficientă a fluxului de dosare, cât şi reducerea 

considerabilă a duratei procedurilor;  

� o creştere a indicelui de operativitate (rată de soluţionare) cu 3,26%, de la 77,94% la 

81,23% calculată în raport cu volumul total al cauzelor aflate pe rolul instanţei minus 



cauze suspendate, şi cu 18,26%, de la 90,17% la 108,79% calculată în raport cu 

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

acestui indice de performanţă peste media naţională; 

� o scădere a încărcăturii pe judecător, cu 24,13% (de la 1065 la 808 dosare), raportat 

la schema de personal şi cu 24,09% (de la 1154 la 876 dosare) raportat la numărul de 

judecători care au funcţionat efectiv, ceea ce a permis un studiu mai atent şi amănunţit 

al dosarelor şi a creat premisele furnizării către justiţiabili a unui serviciu public la un 

standard cât mai apropiat de nevoile şi aşteptările acestora. 

 

 


