
Capitolul I – Starea instanŃei în anul 2012 

SecŃiunea 1 – Activitatea instanŃei 

1.1. Volumul total de activitate la nivelul instanŃei, pe secŃii 

A. Prezentarea datelor 

Potrivit datelor statistice colectate, volumul de activitate a instanŃei a fost în continuă 

creştere, iar în acest an la nivelul CurŃii de Apel Iaşi s-a înregistrat cel mai mare volum de 

activitate comparativ cu ultimii 4 ani.  

Tabel 1 

SecŃia 
Stoc iniŃial 

la 
1.01.2012 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
cauze pe 

rol 
SoluŃionate 

Stoc 
final 

Suspendate 
Operativitate 

5/(4-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Civilă 858 2206 3064 2363 701 202 82,56% 

Penală 580 1923 2503 2051 452 0 81,94% 

Contencios 
administrativ 

707 3764 4471 3758 713 81 85,60% 

Litigii de 
muncă 

515 1598 2113 1771 342 72 86,77% 

Total general 2660 9491 12151 9943 2208 355 84,29% 

 

 



B. Analiza datelor 

Dosare nou intrate 

În anul de referinŃă, instanŃa a fost învestită cu 9491 dosare nou intrate. Comparând 

volumul dosarelor nou intrate din anul 2012 (9491) cu cel înregistrat în anul 2011 (7779) se 

constată o creştere cu 1712 dosare (+22,01%).  

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

���� SecŃia civilă – înregistrează o scădere nesemnificativă cu 4 dosare ( - 0,18%), de la 

2210 dosare în anul 2011, la 2206 dosare în anul de referinŃă;  

���� SecŃia de contencios administrativ – înregistrează o creştere semnificativă cu 

1869 dosare (+98,63%), de la 1895 dosare în anul 2011, la 3764 dosare în anul de 

referinŃă; 

���� SecŃia de litigii de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o creştere cu 210 

dosare (+15,13%), de la 1388 dosare în anul 2011, la 1598 dosare în anul de 

referinŃă; 

���� SecŃia penală – înregistrează o scădere uşoară cu 363 dosare (-15,88%), de la 2286 

dosare în anul 2011, la 1923 dosare în anul de referinŃă. 

Tabel 2 
Dosare nou intrate 

SecŃia 
Anul Total 

Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2011 7779 2210 1895 1388 2286 

2012 9491 2206 3764 1598 1923 

TendinŃe +22,01 -0,18% +98,63 +15,13 -15,88 

Din totalul de 9491 dosare înregistrate pe rolul CurŃii de Apel Iaşi în anul 2012, 23% 

sunt cauze civile, 20% cauze penale, 17% litigii de muncă şi 40% cauze de contencios 

administrativ şi fiscal. 



 

Cauze pe rol 

În anul de referinŃă, instanŃa a fost învestită cu un număr total de 12151 dosare. 

Comparând volumul total de dosarelor aflate pe rol, din anul 2012 (12151) cu cel înregistrat 

în anul 2011 (9037) se constată o creştere cu 3114 dosare (+ 34,46%).  

Examinând evoluŃia în timp, respectiv în perioada 2008-2012 cu privire la totalul 

dosarelor aflate pe rolul instanŃei, se poate observa o creştere cu 68,83% (cu 4954 dosare) de 

la 7197 dosare în anul 2008 la 12151 în anul de referinŃă. 

 

 

 

Pe secŃii  se pot observa următoarele date statistice:  

���� SecŃia civilă – înregistrează o creştere cu 486 dosare (+18,85%), de la 2578 dosare 

în anul 2011, la 3064 dosare în anul de referinŃă; 



���� SecŃia de contencios administrativ – înregistrează o creştere semnificativă cu 

2172 dosare (+94,48%), de la 2299 dosare în anul 2011, la 4471 dosare în anul de 

referinŃă; 

���� SecŃia de litigii de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o creştere cu 444 

dosare (+26,60%), de la 1669 dosare în anul 2011, la 2113 dosare în anul de 

referinŃă; 

���� SecŃia penală – înregistrează o creştere uşoară cu 12 dosare (+0,48%), de la 2491 

dosare în anul 2011, la 2503 dosare în anul de referinŃă.  

 

 

 

Tabel 3 

Cauze pe rol 

SecŃia 
Anul Total 

Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2011 9037 2578 2299 1669 2491 

2012 12151 3064 4471 2113 2503 

TendinŃe +34,46% +18,85% +94,48% +26,60% +0,48% 

 

 



Dosare soluŃionate  

În anul de referinŃă, instanŃa a soluŃionat un număr total de 9943 dosare. Comparând 

volumul total de dosarelor soluŃionate, din anul 2012 (9943), cu cel înregistrat în anul 2011 

(7203), se constată o creştere cu 2740 dosare (+38,04%).  

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

���� SecŃia civilă – înregistrează o creştere cu 387 dosare soluŃionate (+19,59%), de la 

1976 dosare în anul 2011, la 2363 dosare în anul de referinŃă; 

���� SecŃia de contencios administrativ – înregistrează o creştere semnificativă cu 

1881 dosare (+100,21%), de la 1877 dosare în anul 2011 la 3758 dosare în anul de 

referinŃă; 

���� SecŃia de litigii de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o creştere cu 533 

dosare (+43,05%), de la 1238 dosare în anul 2011, la 1771 dosare în anul de 

referinŃă; 

���� SecŃia penală – înregistrează o scădere uşoară cu 61 dosare (-2,89%), de la 2112 

dosare în anul 2011 la 2051 dosare în anul de referinŃă.  

Tabel 4 
Dosare soluŃionate 

SecŃia 
Anul Total 

Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2011 7203 1976 1877 1238 2112 

2012 9943 2363 3758 1771 2051 

TendinŃe +38,04% +19,59% +100,21% +43,05% -2,89% 

 

Din cele 9943 dosare soluŃionate la Curtea de Apel Iaşi în anul 2012, 24% au fost 

rezolvate de SecŃia civilă, 20% de SecŃia penală, 18% de SecŃia pentru litigii de muncă şi 

asigurări sociale, iar 38% de SecŃia de contencios administrativ şi fiscal. 

 



 

 

Stocul iniŃial şi stocul final de dosare 

Motivat de faptul că în anul 2011 datele statistice au fost colectate utilizându-se 

modulul statistic ABAC, modul care presupunea colectarea şi centralizarea manuală a datelor 

la nivelul instanŃei, de către statistician, pe baza Registrelor de evidenŃă primară statistică, iar 

în anul de referinŃă aceste date au fost extrase automat, electronic, din programul ECRIS, pe 

baza rapoartelor statistice predefinite, indicatorii privind stocul de dosare, atât cel iniŃial, cât şi 

cel final, au suportat modificări privind modul de raportare. Astfel, există o diferenŃă de 826 

dosare, între stocul final raportat la finalul anului 2011 (1834 dosare – modul statistic ABAC) 

şi stocul iniŃial preluat la începutul anului 2012 (2660 dosare – modul statistic ECRIS). 

Aceste date statistice sunt reflectate în tabelul următor: 

Tabel 5 

2011 2012 
SecŃia 

Stoc iniŃial Stoc final Stoc iniŃial Stoc final 

Civilă 368 602 858 701 

Contencios 
administrativ 

404 422 707 713 

Litigii de muncă 281 431 515 342 

Penală 205 379 580 452 

Total 1258 1834 2660 2208 

 



 

 

 

 

 

În ceea ce priveşte durata de soluŃionare a cauzelor, din totalul dosarelor aflate pe 

stoc final de 2208: 

���� 355 sunt cauze suspendate,  

���� 8 cauze au o vechime mai mare de un an, 

���� 28 cauze au o vechime cuprinsă între 6 luni şi un an, 

���� 1817 cauze au o vechime cuprinsă între 0-6 luni, 



Trebuie precizat faptul că, din totalul dosarelor aflate pe stoc la finele anului 2012, 

respectiv 2208, un număr de 855 de cauze reprezintă dosare nou intrate în anul 2012 care au 

primit, prin repartizare aleatorie, prim termen de judecată în anul 2013. Dacă din totalul 

cauzelor aflate în stoc se scad dosarele suspendate (355), precum şi cele care au primit prim 

termene de judecată în anul 2013 (855), se constată că stocul real de dosare este de doar 998 

cauze, ceea ce reprezintă un procent de 8,21% din totalul cauzelor aflate pe rol.  

Dosare suspendate 

La finalul anului de referinŃă la nivelul instanŃei s-a înregistrat un număr total de 355 

dosare suspendate. Comparând volumul dosarelor suspendate din anul 2012 (355) cu cel 

înregistrat în anul 2011 (385) se constată o scădere cu 30 dosare (-7,79%).  

Pe secŃii  se pot observa următoarele date statistice:  

���� SecŃia civilă – înregistrează o creştere cu 44 dosare suspendate (+27,85%), de la 

158 dosare în anul 2011, la 202 dosare în anul de referinŃă; 

���� SecŃia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere cu 8 dosare 

(-8,99%), de la 89 dosare în anul 2011, la 81 dosare în anul de referinŃă; 

���� SecŃia de litigii de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o scădere cu 66 

dosare (-47,83%), de la 138 dosare în anul 2011, la 72 dosare în anul de referinŃă. 

 

Tabel 6 
Dosare suspendate 

SecŃia 
Anul Total 

Civil ă Contencios Litigii de muncă 

2011 385 158 89 138 

2012 355 202 81 72 

TendinŃe -7,79% +27.85% -8,99% -47,83% 

 



 

 

Operativitatea generală 

În anul 2012 operativitatea generală a instanŃei a crescut cu 1,04 procente, respectiv 

de la 83,25% în anul 2011, la 84,29% în anul 2012, calculată în raport cu volumul total al 

cauzelor aflate pe rolul instanŃei, minus cauze suspendate. 

Pe secŃii  se pot observa următoarele date statistice: 

���� SecŃia civilă – înregistrează o creştere cu 0,91 procente, de la 81,65% în anul 2011, 

la 82,56% în anul de referinŃă; 

���� SecŃia de contencios administrativ – înregistrează o creştere cu 0,67 procente, de 

la 84,93% în anul 2011, la 85,60% în anul de referinŃă; 

���� SecŃia de litigii de muncă şi asigurări sociale – înregistrează o creştere cu 5,91%, 

de la 80,86% în anul 2011, la 86,77% în anul de referinŃă; 

���� SecŃia penală – înregistrează o scădere uşoară cu 2,85 procente, de la 84,79% în 

anul 2011, la 81,94% în anul de referinŃă. 

Tabel 7 
Operativitate generală 

SecŃia 
Anul Total 

Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2011 83,25% 81,65% 84,93% 80,86% 84,79% 

2012 84,29% 82,56% 85,60% 86,77% 81,94% 



TendinŃe +1,04% +0,91% +0,67% +5,91% -2,85% 

 

1.1.2. Volumul de activitate a instanŃei, în raport de stadiile procesuale 

A. Prezentarea datelor 

SituaŃia cauzelor aflate pe rolul instanŃei în anul 2012, în raport de stadiile procesuale 
Tabel 8 

SecŃia  
Stoc iniŃial 

la 1.01.2012 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
cauze pe 

rol 
SoluŃionate 

Stoc 
final  Suspendate 

Operativitate 
6/(5-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D 20 85 105 91 14 2 88,35% 

A 92 230 322 244 78 21 81,06% 

R 746 1891 2637 2028 609 179 82,51% 
Civilă 

Total 858 2206 3064 2363 701 202 82,56% 

D 67 275 342 281 61 0 82,16% 

A 68 161 229 182 47 0 79,48% 

R 445 1487 1932 1588 344 0 82,19% 
Penală 

Total 580 1923 2503 2051 452 0 81,94% 

D 156 408 564 443 121 36 83,90% 

R 551 3356 3907 3315 592 45 85,84% Contencios 

Total 707 3764 4471 3758 713 81 85,60% 

D 3 21 24 23 1 0 95,83% 

R 512 1577 2089 1748 341 72 86,66% Litigii muncă 

Total 515 1598 2113 1771 342 72 86,77% 

D 246 789 1035 838 197 38 84,05% 

A 160 391 551 426 125 21 80,38% 

R 2254 8311 10565 8679 1886 296 84,52% 
Total general 

Total 2660 9491 12151 9943 2208 355 84,29% 

 

B. Analiza datelor 

Dosare nou intrate 

În anul 2012 au fost înregistrate:  



���� 789 cauze directe (85 civile, 275 penale, 408 contencios administrativ, 21 litigii de 

muncă); 

���� 391 cauze în apel (230 civile, 161 penale) şi  

���� 8311 cauze în recurs (1891 civile, 1487 penale, 3356 contencios administrativ, 

1577 litigii de muncă).  

În tabelul de mai jos sunt cuprinse datele statistice cu privire la dosarele nou intrate pe 

stadii procesuale în perioada de referinŃă, comparativ cu anul 2011: 

Tabel 9 
Dosare nou intrate pe stadii procesuale 

SecŃia 

Anul 
Stadiul 

procesual Total 
Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2011 D 737 55 416 39 227 

2012 D 789 85 408 21 275 

TendinŃe(+/-) +7,06% +54,55% -1,92% -46,15% +21,15% 

2011 A 410 198 - - 212 

2012 A 391 230 - - 161 

TendinŃe(+/-) -4,63% +16,16% - - -24,06% 

2011 R 6632 1957 1479 1349 1847 

2012 R 8311 1891 3356 1577 1487 

TendinŃe(+/-) +25,32 -3,37% +126,91% +16,90% -19,49% 

 

 



Cauze pe rol 

În anul de referinŃă au fost înregistrate: 

���� 1035 cauze directe (105 civile, 342 penale, 564 contencios administrativ, 24 litigii 

de muncă); 

���� 551 cauze în apel (322 civile, 229 penale) şi  

���� 10565 cauze în recurs (2637 civile, 1932 penale, 3907 contencios administrativ, 

2089 litigii de muncă). 

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

stadii procesuale, în perioada de referinŃă, comparativ cu anul 2011: 

 

Tabel 10 
Cauze pe rol  

SecŃia 
Anul Stadiul 

procesual Total 
Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2011 D 898 56 542 40 260 

2012 D 1035 105 564 24 342 

TendinŃe (+/-) +15,26% +87,50% +4,06% -40,00% +31,54% 

2011 A 553 289 - - 264 

2012 A 551 322 - - 229 

TendinŃe (+/-) -0,36% +11,42% - - -13,26% 

2011 R 7586 2233 1757 1629 1967 

2012 R 10565 2637 3907 2089 1932 

TendinŃe (+/-) +39,27% +18,09% +122,37% +28,24% -1,78% 

 



 

 

Cauze soluŃionate 

În anul de referinŃă au fost soluŃionate: 

���� 838 cauze directe (91 civile, 281 penale, 443 contencios administrativ, 23 litigii de 

muncă); 

���� 426 cauze în apel (244 civile, 182 penale) şi  

���� 8679 cauze în recurs (2028 civile, 1588 penale, 3315 contencios administrativ, 

1748 litigii de muncă). 

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

stadii procesuale, în perioada de referinŃă, comparativ cu anul 2011: 

Tabel 11 
Cauze soluŃionate 

SecŃia 
Anul 

Stadiul 
procesual 

Total 
Civilă Contencios 

Litigii de 
muncă 

Penală 

2011 D 716 54 410 40 212 

2012 D 838 91 443 23 281 

TendinŃe (+/-) +17,04% +68,52% +8,05% -42,5% +32,55% 

2011 A 424 221 - - 203 

2012 A 426 244 - - 182 



TendinŃe (+/-) +0,47% +10,41% - - -10,34% 

2011 R 6063 1701 1467 1198 1697 

2012 R 8679 2028 3315 1748 1588 

TendinŃe (+/-) +43,15 +19,22% +125,97% +45,91% -6,42% 
 

 

Cauze suspendate 

La finalul anului s-a înregistrat un număr total de 355 cauze suspendate din care:  

���� 38 cauze directe (2 civile, 36 contencios administrativ),  

���� 21 cauze în apel (21 cauze civile) şi  

���� 296 cauze în recurs (179 civile, 45 contencios administrativ, 72 litigii de muncă). 

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

stadii procesuale, în perioada de referinŃă, comparativ cu anul 2011: 

 

Tabel 12 
Cauze suspendate 

SecŃia 
Anul 

Stadiul 
procesual 

Total 
Civil ă Contencios Litigii de muncă 

2011 D 29 1 28 0 

2012 D 38 2 36 0 

TendinŃe (+/-) +31,03% +100% +28,57% - 

2011 A 18 18 61 - 

2012 A 21 21 45 - 

TendinŃe (+/-) +16,67% +16,67% -26,23% - 



2011 R 338 139 89 138 

2012 R 296 179 81 72 

TendinŃe (+/-) -12,43% +28,78% -8,99% -47,83% 
 

 
 

Operativitatea generală pe stadii procesuale 

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

���� 84,05% cauze directe (88,35% în materie civilă, 82,16% în materie penală, 

83,90% în materie de contencios administrativ şi 95,83% în materia litigiilor de 

muncă); 

���� 80,38% cauze în apel (81,06% în materie civilă şi 79,48% în materie penală);  

���� 84,52% cauze în recurs (82,51% în materie civilă, 82,19% în materie penală, 

85,84% în materie de contencios administrativ şi 86,66% în materia litigiilor de 

muncă). 

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la operativitate pe stadii 

procesuale, din perioada de referinŃă, comparativ cu anul 2011: 

Tabel 13 
Operativitate 

SecŃia 
Anul 

Stadiul 
procesual 

Total 
Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2011 D 82.39% 98,18% 79,77% 100% 81,54% 



2012 D 84,05% 88,35% 83,90% 95,83% 82,16% 

TendinŃe (+/-) +1,66 -9,83 +4,13 -4,17 +0,62 

2011 A 79,25% 81,55% - - 76,89% 

2012 A 80,38% 81,06% - - 79,48% 

TendinŃe (+/-) +1,13 -0,49 - - +2,59 
2011 R 83.65% 81,23% 86,50% 80,35% 86,27% 

2012 R 84,52% 82,51% 85,84% 86,66% 82,19% 

TendinŃe (+/-) +0,87 +1.28 -0,66 +6,31 -4,08 
 

 

1.1.3. EvoluŃia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi  în perioada 

2008-2012 

Indicatorii ce exprimă volumul de activitate la Curtea de Apel Iaşi, respectiv dosare nou 

intrate, total dosare rol şi dosare soluŃionate, au cunoscut o tendinŃă ascendentă în perioada 

2008-2012. Indicatorii cu tendinŃă variabilă în această perioadă sunt stocul final de dosare şi 

operativitatea. Aceste date sunt reliefate în tabelul şi graficul următor: 

 

Tabel 14 
ANUL Dosare noi Total cauze pe rol SoluŃionate Stoc final Operativitate 

2008 6208 7197 5657 1540 80,67% 

2009 5907 7447 6359 1088 87,99% 

2010 5731 6819 5561 1258 85,03% 

2011 7779 9037 7203 1834 83,25% 

2012 9491 12151 9943 2208 84,29% 

 



 

 
 

1.1.4. Volumul de activitate a instanŃelor din raza teritorial ă a CurŃi i  de Apel 

Iaşi  

În anul 2012 volumul de activitate a instanŃelor din raza teritorială a CurŃi de Apel Iaşi 

se prezintă astfel:  

1.1.4.1 .Volumul cauzelor nou intrate 

A. La Tribunalul Ia şi şi instanŃele arondate  

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

rezultă o tendinŃă de scădere a cauzelor nou intrate, respectiv de la 76159 de cauze în anul 

2011, la 68997 în anul 2012, ceea ce reprezintă o scădere cu 7162 cauze, procentul 

reprezentând o scădere de 9,40%. Pe instanŃe situaŃia volumului de cauze nou intrate se 

prezintă astfel: 

���� La Tribunalul Iaşi se înregistrează o scădere cu 16,59% a cauzelor nou înregistrate, 

de la 23868 în anul 2011, la 19908 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Iaşi se înregistrează o scădere cu 6,01% a cauzelor nou înregistrate 

de la 42313 în anul 2011, la 39772 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Paşcani se înregistrează o scădere cu 6,53% de la 6436 în anul 2011, 

la 6016 în anul 2012; 



���� La Judecătoria Hîrlău se înregistrează o scădere cu 4,06% de la 2390 în anul 2011, 

la 2293 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o scădere cu 12.50% de la 1152 în anul 

2011, la 1008 în anul 2012. 

Tabel 15 
Dosare nou intrate 

InstanŃa 

Anul TOTAL Tribunalul 
Iaş i 

Judecătoria 
Iaş i 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2011 76159 23868 42313 6436 2390 1152 

2012 68997 19908 39772 6016 2293 1008 

TendinŃe (+/- 
%) 

-9,40% -16,59% -6.01% -6,53% -4,06% -12.50% 

 

B. La Tribunalul Vaslui şi instanŃele arondate  

Volumul de activitate a instanŃelor din judeŃul Vaslui se caracterizează printr-o 

creştere a cauzelor nou intrate, respectiv de la 24439 în anul 2011, la 25259 în anul 2012, ceea 

ce reprezintă o tendinŃă crescătoare cu 820 de cauze, procentual reprezentând o evoluŃie cu 

3,36%. Pe instanŃe situaŃia volumului de cauze nou intrate se prezintă astfel: 

���� La Tribunalul Vaslui se constată o tendinŃă crescătoare semnificativă de la 5790 în 

anul 2011, la 7606 în anul 2012, ceea ce înseamnă o creştere cu +31,36%; 

���� La Judecătoria Vaslui se constată o tendinŃă de scădere de la 9171 în anul 2011, la 

8649 în anul 2012, ceea ce înseamnă o scădere cu 5,69%; 

���� La Judecătoria Bîrlad se constată o tendinŃă crescătoare de la 6367 în anul 2011, la 

6590 în anul 2012, ceea ce înseamnă o creştere cu 3,50 %; 

���� La Judecătoria Huşi se constată o tendinŃă crescătoare de la 2392 în anul 2011, la 

2414 în anul 2012, ceea ce înseamnă o uşoară creştere cu 0,92%. 

Tabel 16 
Dosare nou intrate 

InstanŃa 
Anul TOTAL Tribunalul 

Vaslui 
Judecătoria 

Vaslui 
Judecătoria 

Bîrlad 
Judecătoria 

Huş i 

2011 24439* 5790 9171 6367 2392 

2012 25259 7606 8649 6590 2414 
TendinŃe (+/- % ) +3,36% +31.36% -5,69% +3,50% +0.92% 



* Sunt adăugate ş i cele 715 cauze nou intrate la Judecătoria Murgeni pe parcursul anului 2011. 

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

În anul 2012, la Curtea de Apel Iaşi şi instanŃele arondate acesteia s-a înregistrat o 

scădere a volumului total al cauzelor aflate pe rol cu 2587 dosare, de la 139754 cauze în anul 

2011, la 137.167 în anul 2012, ceea ce reprezintă o scădere cu 1,85%. 

 

A La Tribunalul Ia şi şi instanŃele arondate  

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

anul 2012 un număr total de 93.287 cauze, faŃă de 97.743 cauze în anul 2011, deci cu 4456 

cauze mai puŃin, ceea ce reprezintă o scădere de 4,56%. Pe instanŃe, tendinŃa volumului total 

al cauzelor aflate pe rol se prezintă astfel: 

���� La Tribunalul Iaşi se înregistrează o scădere cu 7,02% a numărului total de cauze 

aflate pe rol, de la 32.724 în anul 2011, la 30.426 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Iaşi se înregistrează o scădere cu 3,35% a numărului total de cauze 

aflate pe rol de la 52.204 în anul 2011, la 50457 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Paşcani se înregistrează o scădere cu 3,34% de la 8.116 în anul 

2011, la 7.845 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Hîrlău se înregistrează o creştere cu 1,90% de la 3.050 în anul 2011, 

la 3.108 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o scădere cu 12,01% de la 1.649 în anul 

2011, la 1.451 în anul 2012. 

Tabel 17 
Dosare rol 

InstanŃa 
Anul TOTAL Tribunalul 

Iaşi 
Judecătoria 

Iaşi 
Judecătoria 

Paşcani 
Judecătoria 

Hîrlău 
Judecătoria 
Răducăneni 

2011 97743 32724 52204 8116 3050 1649 

2012 93287 30426 50457 7845 3108 1451 
TendinŃe (+/- 

%) 
-4,56% -7,02% -3,35% -3,34% +1,90% -12,01% 

 



B La Tribunalul Vaslui şi instanŃele arondate  

Pe rolul instanŃelor din judeŃul Vaslui s-a aflat în anul 2011 un număr de 32974 

dosare, faŃă de 31729 cauze în anul 2012, deci cu 1245 cauze mai puŃin, ceea ce reprezintă o 

scădere de 3,78%. Pe instanŃe, tendinŃa volumului total al cauzelor aflate pe rol se prezintă 

astfel: 

���� La Tribunalul Vaslui se constată o tendinŃă crescătoare de la 9191 în anul 2011, la 

9573 în anul 2012, ceea ce înseamnă o creştere cu 4,16%; 

���� La Judecătoria Vaslui numărul se constată o tendinŃă de scădere de la 11963 în anul 

2011, la 11241 în anul 2012, ceea ce înseamnă o scădere cu 6,04%; 

���� La Judecătoria Bîrlad se înregistrează o tendinŃă crescătoare de la 7886 în anul 

2011, la 7932 în anul 2012, ceea ce înseamnă o creştere cu 0,58 %; 

���� La Judecătoria Huşi numărul se înregistrează o tendinŃă de scădere de la 3004 în 

anul 2011, la 2983 în anul 2012, ceea ce înseamnă o scădere cu 0,70%. 

Tabel 18 
Dosare rol 

InstanŃa 
Anul TOTAL Tribunalul 

Vaslui 
Judecătoria 

Vaslui 
Judecătoria 

Bîrlad 
Judecătoria 

Huşi 

2011 32974* 9191 11963 7886 3004  

2012 31729 9573 11241 7932 2983  
TendinŃe (+/-%) -3,78% +4,16% -6,04% +0,58% -0,70% 

*  Sunt adăugate ş i cele 930 cauze aflate pe rolu l Judecătoriei Murgeni pe parcursul anului 2011. 
 

1.1.4.3. Volumul cauzelor soluŃionate 

A. La Tribunalul Ia şi şi instanŃele arondate  

Din totalul de 93.287 cauze aflate pe rolul Tribunalului Iaşi şi a instanŃelor din raza sa 

teritorială în anul 2012, au fost soluŃionate 70.113 cauze, faŃă de 73.453 în anul 2011. Se 

constată o scădere a cauzelor soluŃionate cu 3340 cauze, ceea ce reprezintă o scădere de 

4,55%. Pe instanŃe situaŃia cauzelor soluŃionate se prezintă astfel: 

���� La Tribunalul Iaşi se înregistrează o scădere cu 12,88% a cauzelor soluŃionate, de 

la 22.206 în anul 2011, la 19.346 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Iaşi se înregistrează o scădere cu 0,41% a cauzelor soluŃionate, de la 

41.519 în anul 2011, la 41.348 în anul 2012; 



����  La Judecătoria Paşcani se înregistrează o scădere cu 4,33 % de la 6287 în anul 

2011, la 6015 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Hîrlău se înregistrează o creştere cu 6,49% de la 2235 în anul 2011, 

la 2380 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o scădere cu 15,09% de la 1206 în anul 

2011, la 1024 în anul 2012. 

Tabel 19 
Dosare soluŃionate 

InstanŃa 
Anul Total Tribunalul 

Iaşi 
Judecătoria 

Iaşi 
Judecătoria 

Paşcani 
Judecătoria 

Hîrlău 
Judecătoria 
Răducăneni 

2011 73453 22206 41519 6287 2235 1206 

2012 70113 19346 41348 6015 2380 1024 
TendinŃe 
(+/-%) 

-4,55% -12,88% -0,41% -4,33% +6,49% -15,09% 

 

B. La Tribunalul Vaslui şi instanŃele arondate  

Din totalul de 25.259 cauze aflate pe rolul instanŃelor din judeŃul Vaslui în anul 2012, 

au fost soluŃionate 24.038 cauze, faŃă de 26.323 în anul 2011. Se constată o scădere a 

numărului cauzelor soluŃionate cu 2.285 dosare, ceea ce reprezintă o tendinŃă de scădere de 

8,68%. 

Pe instanŃe, situaŃia cauzelor soluŃionate se prezintă astfel: 

���� La Tribunalul Vaslui numărul de cauze soluŃionate a scăzut de la 7224 în anul 

2011, la 6711 în anul 2012, ceea ce înseamnă o scădere cu 7,10%; 

���� La Judecătoria Vaslui numărul de cauze soluŃionate a scăzut de la 9371 în anul 

2011, la 8330 în anul 2012, ceea ce înseamnă o scădere cu 11,11%; 

���� La Judecătoria Bîrlad numărul de cauze soluŃionate a crescut de la 6544 în anul 

2011, la 6565 în anul 2012, ceea ce înseamnă o tendinŃă crescătoare cu 0,32%; 

���� La Judecătoria Huşi numărul de cauze soluŃionate a scăzut de la 2435 în anul 2011, 

la 2432 în anul 2012, ceea ce înseamnă o scădere cu 0,12%. 

Tabel 20 
Dosare soluŃionate 

Anul TOTAL InstanŃa 



Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bîrlad 

Judecătoria 
Huşi 

2011 26323* 7224 9371 6544 2435 

2012 24038 6711 8330 6565 2432 
TendinŃe (+/-%) -8,68% -7,10% -11,11% +0,32% -0,12% 

*Sunt adăugate ş i cele 749 cauze soluŃionate de către Judecătoria Murgeni pe parcursul anului 2011. 
 

1.1.4.4. Stocul de dosare 

A La Tribunalul Ia şi şi instanŃele arondate  

La Tribunalul Iaşi şi instanŃele din raza teritorială au rămas nesoluŃionate la finele 

anului 2012 un număr de 23.174 cauze, faŃă de 24.290 aflate în stoc la sfârşitul anului 2011. 

Se observă o scădere a stocului de dosare cu 1116 dosare, ceea ce reprezintă o tendinŃă 

scăzătoare de 4,59%. Pe instanŃe, situaŃia stocului de dosare la sfârşitul anului 2012 se 

prezintă astfel: 

 

���� La Tribunalul Iaşi se înregistrează o creştere cu 5,34% a stocului de dosare, de la 

10.518 în anul 2011, la 11.080 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Iaşi se înregistrează o scădere cu 14,75% a stocului de dosare, de la 

10.685 în anul 2011, la 9.109 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere uşoară a stocului de dosare cu 

0,05%, de la 1.829 în anul 2011, la 1.830 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Hîrlău se înregistrează o scădere a stocului de dosare cu 10,67%, de 

la 815 în anul 2011, la 728 în anul 2012; 

���� La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o scădere a stocului de dosare cu 

3,61%, de la 443 în anul 2011, la 427 în anul 2012. 

Tabel 21 
Stoc final de dosare 

InstanŃa 

Anul Total Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrlău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2011 24290 10518 10685 1829 815 443 

2012 23174 11080 9109 1830 728 427 
TendinŃe (+/-%) -4,59% +5,34% -14,75% +0,05% -10,67% -3,61% 

 



B. La Tribunalul Vaslui şi instanŃele arondate  

La Tribunalul Vaslui şi instanŃele din raza teritorială au rămas nesoluŃionate, la finele 

anului 2012, un număr de 7.712 cauze, faŃă de 6.651 aflate în stoc la sfârşitul anului 2011. Se 

observă o tendinŃă crescătoare a stocului de dosare cu 1.061 de dosare, ceea ce reprezintă o 

creştere de 15,95%.  

Pe instanŃe, situaŃia stocului de dosare la sfârşitul anului 2012 se prezintă astfel: 

���� La Tribunalul Vaslui se înregistrează o tendinŃă crescătoare de la 1967 dosare în 

anul 2011, la 2862 în anul 2012, ceea ce înseamnă o creştere cu 45,50%; 

���� La Judecătoria Vaslui se înregistrează o tendinŃă crescătoare de la 2592 dosare în 

anul 2011, la 2911 în anul 2012, ceea ce înseamnă o creştere cu 12,31%; 

���� La Judecătoria Bîrlad se înregistrează o tendinŃă crescătoare de la 1342 dosare în 

anul 2011, la 1367 în anul 2012, ceea ce înseamnă o creştere cu 1,86 %; 

���� La Judecătoria Huşi se înregistrează o tendinŃă uşor crescătoare de la 569 dosare în 

anul 2011, la 572 în anul 2012, ceea ce înseamnă o creştere cu 0,53%. 

Tabel 22 
Stoc final de dosare 

InstanŃa 
Anul TOTAL Tribunalul 

Vaslui 
Judecătoria 

Vaslui 
Judecătoria 

Bîrlad 
Judecătoria 

Huşi 

2011 6651* 1967 2592 1342 569 

2012 7712 2862 2911 1367 572 

TendinŃe (+/-%) +15,95% +45,50% 13,31% +1,86% +0,53% 
*  Sunt adăugate ş i cele 181 dosare în stoc de la Judecătoria Murgeni din anul 2011. 
 
Se poate remarca, din datele prezentate, că în perioada de raportare, comparativ cu 

anul 2011, a avut loc o creştere semnificativă a volumului de activitate la nivelul CurŃii de 

Apel Iaşi, însă la nivelul tribunalelor şi a judecătoriilor s-a înregistrat o scădere uşoară a 

volumului de activitate. 

În tabelul următor sunt ilustrate diferenŃele privitoare la volumul de activitate 

înregistrate în perioada 2011-2012 la nivelul CurŃii de Apel şi al instanŃelor arondate: 

 

Tabel 23 
InstanŃa Volum total dosare 2011 Volum total dosare 2012 DiferenŃă 

Judecătorii 88802 85017 -3785 

Tribunale - Iaşi + Vaslui 41915 39999 -1916 

Curtea de Apel Iaşi 9037 12151 +3114 



TOTAL cauze:  139754 137167 2587 
 

1.2. Încărcătura pe judecător 

1.2.1 Încărcătura raportat ă la numărul de judecători din schemă şi  la 

numărul de judecători care au funcŃionat efectiv în cadrul CurŃi i  de 

Apel Iaşi  

Indicatorii statistici ce reflectă încărcătura medie pe judecător, corespunzător gradelor 

de jurisdicŃie a cauzelor pendinte, evidenŃiază o tendinŃă de creştere a volumului de activitate 

după cum urmează: 

 

���� 890 dosare/judecător în schemă în anul 2012, cu 255 de dosare mai mult faŃă de 

2011, când s-au înregistrat 635 dosare/judecător, reprezentând o tendinŃă de 

creştere cu 40,16%, calculat la numărul de 38 de judecători în schemă;  

���� 967 dosare/judecător care au funcŃionat efectiv în anul 2012, cu 260 de dosare mai 

mult faŃă de 2011, când s-a înregistrat 707 dosare, reprezentând o tendinŃă de 

creştere cu 36,78%, calculat la numărul de 35 de judecători care au funcŃionat 

efectiv pe parcursul anului de referinŃă. 

 

Încărcătura medie pe judecător în anul 2012, raportat la numărul de judecători încadra Ńi 
în schemă/efectiv la Curtea de Apel Iaş i 

Tabel 24 
Media dosarelor 

repartizate pe 
judecător 

Nr. şedinŃe 
(medie) 

Nr. dosare rulate 
(medie) 

Nr. dosare 
soluŃionate 

(medie) 
Număr judecători 

Anul 

Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv 

2011 635 707 127 142 1126 1255 506 564 39 35 

2012 890 967 145 157 1265 1374 730 792 38 35 

TendinŃe 
(+/-) 

+255 +260 +18 +15 +139 +119 +223 +228 0 0 

 

Încărcătura medie pe judecător, în anul 2012, calculată în funcŃie de gradele de jurisdicŃ ie 
ale cauzelor pendinte*), raportat la numărul de judecători încadraŃi în schema de personal 

ş i la numărul celor care au funcŃionat efectiv 
Tabel 25 



Stadiul 
procesual 

Stoc 
iniŃial 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
cauze 
pe rol 

SoluŃionate 
Stoc 
final 

Suspendate 
Operativitate 

6/(5-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

DIRECTE 246 789 1035 838 197 38 84,05% 
schema 6 21 27 22 5 1 84,62% 
efectiv 7 23 30 24 6 1 82,76% 

APELURI 320 782 1102 852 250 42 80,38% 
schema 8 21 29 22 7 1 78,57% 
efectiv 9 22 31 24 7 1 80.00% 

RECURSURI 6762 24993 31695 26037 5658 888 84,52% 
schema 178 658 834 685 149 23 84,46% 
efectiv 193 714 906 744 162 25 84,45% 

TOTAL 7328 26564 33832 27727 6105 968 84,37% 
schema 193 699 890 730 161 25 84,39% 

Încărcătura de 
dosare pe 

judecători în 
anul 2012 
raportat la 
numărul 

judecătorilor 
din schemă 
(38) şi la 

numărul celor 
care au 

funcŃionat 
efectiv (35) 

efectiv 209 759 967 792 174 28 84,35% 
*) Pentru determinarea încărcăturii pe judecător, în funcŃie de gradele de jurisdicŃie, s-a utilizat  

următoarea formulă: Total cauze=[(nr. cauze directe)+(nr. cauze în apel) X 2 + (nr. cauze în recurs)X 3] / [nr. 
judec. schemă ş i efect iv] 

 
……………………………………………………………………… 

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

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

medie pe judecător evidenŃiază o tendinŃă de scădere a volumului real de activitate, astfel: 

���� Tribunalul Iaşi – numărul de dosare pe judecător a scăzut de la 1064 în anul 2011, 

la 976 în anul 2012, reprezentând o tendinŃă scăzătoare de -8,27%, calculat la un 

număr de 50 judecători care au funcŃionat efectiv, şi respectiv scade de la 934 în 

anul 2011, la 904 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din schemă; 

���� Judecătoria Iaşi – numărul de dosare scade de la 1305 în anul 2011, la 1147 în anul 

2012 reprezentând o tendinŃă de scădere cu 12,11%, calculat la un număr de 44 

judecători care au funcŃionat efectiv, şi respectiv scade de la 1044 în anul 2011, la 

952 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din schemă; 

���� Judecătoria Paşcani – numărul de dosare scade de la 738 în anul 2011 la 682 în 

anul 2012 reprezentând o tendinŃă de scădere cu 7,59%, calculat la un număr de 

11,5 judecători care au funcŃionat efectiv şi respectiv creşte de la 580 în anul 2011, 

la 603 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din schemă; 



���� Judecătoria Hîrlău – numărul de dosare scade de la 765 în anul 2011, la 691 în anul 

2012 reprezentând o tendinŃă de scădere cu 9,67%, calculat la un număr de 4,5 

judecători care au funcŃionat efectiv, şi respectiv creşte de la 610 în anul 2011, la 

622 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din schemă; 

���� Judecătoria Răducăneni – numărul de dosare scade de la 329 în anul 2011 la 290 în 

anul 2012 reprezentând o tendinŃă de scădere cu 11,85%, calculat la un număr de 5 

judecători care au funcŃionat efectiv, şi respectiv scade de la 330 în anul 2011, la 

290 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din schemă. 

Tabel 27 
Încărc ătura pe judecător raportat la num ărul  celor care au funcŃionat efectiv  

Anul Tribunalul 
Iaş i 

Judecătoria 
Iaş i 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2011 1064 1305 738 765 329 

2012 976 1147 682 691 290 

TendinŃe (+/-) -8,27% -12,11% -7,59% -9,67% -11,85% 
 

Tabel 28 
Încărc ătura pe judecător raportat la num ărul  de judecători din schemă 

Anul Tribunalul 
Iaş i 

Judecătoria 
Iaş i 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2011 934 1044 580 610 330 

2012 904 952 603 622 290 

TendinŃe (+/-) -3,21% -8,81% +3,97% +1,97% -12.12% 
 

1.2.3. Încărcătura pe judecător la Tribunalul Vaslui şi  instanŃele arondate 

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

medie pe judecător evidenŃiază o variaŃie a volumului real de activitate, astfel: 

���� Tribunalul Vaslui – 808 cauze pe judecător în anul 2012, faŃă de 1012 în anul 2011, 

calculat la un număr de 18 judecători care au funcŃionat efectiv, şi respectiv de la 

723 în anul 2011, la 693 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din 

schemă; 

���� Judecătoria Vaslui – 937 cauze pe judecător în anul 2012, faŃă de 920 în anul 2011, 

calculat la un număr de 12 judecători care au funcŃionat efectiv, şi respectiv de la 

665 în anul 2011, la 625 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din 

schemă;  



���� Judecătoria Bîrlad – 721 cauze pe judecător în anul 2012 faŃă de 657 în anul 2011, 

calculat la un număr de 11 judecători care au funcŃionat efectiv şi respectiv de la 

563 în anul 2011, la 567 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din 

schemă;  

���� Judecătoria Huşi – 497 cauze pe judecător în anul 2012 faŃă de 601 în anul 2011, 

calculat la un număr de 6 judecători care au funcŃionat efectiv şi respectiv de la 501 

în anul 2011, la 497 în anul 2012, raportat la numărul de judecători din schemă. 

Tabel 29 
Încărcătura pe judecător raportat la num ărul celor care au funcŃionat efectiv 

Anul Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bîrlad 

Judecătoria 
Huş i 

2011 1012 920 657 601 

2012 808 937 721 497 

TendinŃe (+/-) -20,16% +1,85 +9,74% -17,30% 
 

Tabel 30 
Încărcătura pe judecător raportat la num ărul de judecători din schemă 

Anul Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bîrlad 

Judecătoria 
Huş i 

2011 723 665 563 501 

2012 693 625 567 497 

TendinŃe (+/-) -4,15% -6,02% +0,71% -0,80% 
 

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

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

CurŃii de Apel Iaşi şi o scădere uşoară la nivelul tribunalelor şi a judecătoriilor, situaŃie 

prezentată în tabelul următor: 

 

Tabel 31 
Încărc ătura efectivă 

pe judecător  
Încărc ătura pe judecător 

raportat la schemă InstanŃa 

2011 2012 

DiferenŃă  

2011 2012 

DiferenŃă 

Judecătorii 965 904 -61 779 746 -33 

Tribunale - Iaşi + Vaslui 1053 931 -122 877 844 -33 

Curtea de Apel Iaşi 709 967 +258 636 890 +254 
 

 

Tabel 32 



InstanŃa 
Încărc ătura pe judecător raportat la 

numărul de judecători care au 
funcŃionat efectiv în anul 2012 

Încărc ătura pe judecător 
raportat la schemă în anul 2012 

Total 
dosare pe 
rol 

 347  320 
Curtea de 
Apel Iaşi 

Grade de 
jurisdicŃie 

967  890  

Total 
dosare pe 
rol 

 609  563 
Tribunalul 
Iaşi 

Grade de 
jurisdicŃie 

976  904  

Total 
dosare pe 
rol 

  532   456 
Tribunalul 
Vaslui 

Grade de 
jurisdicŃie 

808   693  

Judecătoria Iaşi  1147  952 

Judecătoria Paşcani  682  603 
Judecătoria Hîrlău  691  622 
Judecătoria Răducăneni  290  290 
Judecătoria Vaslui  937  625 

Judecătoria Bîrlad  721  567 
Judecătoria Huşi  497  497 

 

1.3. Operativitatea la nivelul instanŃei şi la instanŃele arondate 

1.3.1. Operativitatea în soluŃionare la Curtea de Apel Iaşi  

Un obiectiv prioritar al activităŃii colectivului instanŃei şi pe parcursul anului 2012, l-a 

constituit soluŃionarea cauzelor într-un termen rezonabil, datele statistice înregistrate fiind de 

natură a evidenŃia rezultatul demersurilor efectuate în acest sens. 

Astfel, procentul de soluŃionare este de:  

���� 104,76% (107,12% în materie civilă şi 106,66% în materie penală, 99,84% în 

materie de contencios administrativ şi fiscal, 110,83% în materie de conflicte de 

muncă şi asigurări sociale) prin raportare la cauzele nou-înregistrate; 

���� 84,29% (82,00% în materie civilă, 81,94% în materie penală, 85,60% în materie de 

contencios administrativ şi fiscal şi 86,77% în materie de conflicte de muncă şi 



asigurări sociale) prin raportare la totalul cauzelor aflate pe rol minus cauze 

suspendate, înregistrându-se o creştere a operativităŃii cu 1,04 procente (în raport 

de totalul cauzelor aflate pe rol minus cauze suspendate). 

Pe secŃii, operativitatea generală în anul 2012, raportat la operativitatea înregistrată la 

nivelul anului 2011, s-a înregistrat o creştere uşoară la nivel general cu 1,04 procente. 

Operativitatea se prezintă astfel: 

���� SecŃia civilă – 82,56%, în creştere cu 0,91 procente; 

���� SecŃia penală – 81,94%, în scădere cu 2,85 procente; 

���� SecŃia de contencios administrativ şi fiscal – 85,60%, în creştere cu 0,67 procente; 

���� SecŃia de conflicte de muncă şi asigurări sociale – 86,77%, în creştere cu 5,91 

procente. 

abel 33 
Operativitate 

SecŃia 
2011 2012 TendinŃe (+/-) 

Civilă 81,65% 82,56% +0,91 

Penală 84,79% 81,94% -2,85 

Contencios administrativ 84,93% 85,60% +0,67 

Conflicte de muncă 80,86% 86,77% +5,91 

Total 83,25% 84,29% +1,04 
 

…………………………………………………………………………………… 

1.3.3. Operativitatea în soluŃionare la instanŃele arondate CurŃi i  de Apel Iaşi  

A. La Tribunalul Ia şi şi instanŃele arondate 

La Tribunalul Iaşi şi instanŃele arondate în anul 2012 indicele general de operativitate 

în soluŃionarea cauzelor a fost de 80,71%, raportând cauzele soluŃionate la cele aflate pe rol, 

mai puŃin cele suspendate. Se constată o creştere a operativităŃii faŃă de anul 2011, când 

aceasta a fost de 80,31%, cu 0,40%.  

Pe instanŃe, situaŃia operativităŃii se prezintă astfel: 

���� La Tribunalul Iaşi procentul de operativitate în soluŃionare este de 68,60%, prin 

raportare la totalul cauzelor aflate pe rol minus cauze suspendate, în scădere faŃă de 

anul anterior, când a fost de 72%, fiind mai mică cu 3,03%; 



���� La Judecătoria Iaşi operativitatea soluŃionării cauzelor a fost în anul 2012, pe 

ansamblu, de 87,88%, faŃă de 85,74% în anul 2011, ceea ce reprezintă o valoare 

mai mare decât cea înregistrată în anul anterior, marcată de o creştere de 2,15%; 

���� La Judecătoria Paşcani operativitatea soluŃionării cauzelor a fost în anul 2012 de 

81,53% , faŃă de 81,44% în anul 2011, ceea ce reprezintă o valoare mai mare decât 

cea înregistrată în anul anterior, marcată de o creştere de 0,09%; 

���� La Judecătoria Hîrlău operativitatea soluŃionării cauzelor a fost în anul 2012 de 

81,42% , faŃă de 78,59% în anul 2011, ceea ce reprezintă o valoare mai mare decât 

cea înregistrată în anul anterior, marcată de o creştere de 2,83%; 

���� La Judecătoria Răducăneni operativitatea soluŃionării cauzelor a fost în anul 2012 

de 77.34% , faŃă de 81,76% în anul 2011, ceea ce reprezintă o valoare mai mică 

decât cea înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 4,42%. 

Tabel 35 
Operativitate 

Anul Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2011 72% 85,74% 81,44% 78,59% 81,76% 
2012 68,60% 87,88% 81,53% 81,42% 77.34% 

TendinŃe (+/-%) -3,03% +2,15% +0,09% +2,83% -4,42% 

B. La Tribunalul Vaslui şi instanŃele arondate  

La Tribunalul Vaslui şi instanŃele arondate în anul 2012 indicele general de 

operativitate în soluŃionarea cauzelor a fost de 79,83% raportând cauzele soluŃionate la cele 

aflate pe rol, mai puŃin cele suspendate. Se constată o scădere a operativităŃii cu 4,09%, faŃă 

de anul 2011, când aceasta a fost de 83,92%. Pe instanŃe, situaŃia operativităŃii se prezintă 

astfel: 

���� La Tribunalul Vaslui operativitatea soluŃionării cauzelor a fost în anul 2012, pe 

ansamblu, de 73,75% , faŃă de 82,59% în anul 2011, ceea ce reprezintă o valoare 

mai mică decât cea înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 8,84%; 

���� La Judecătoria Vaslui operativitatea soluŃionării cauzelor a fost în anul 2012, pe 

ansamblu, de 79,27%, faŃă de 83,06% în anul 2011, ceea ce reprezintă o valoare 

mai mică decât cea înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 3,80 %; 



���� La Judecătoria Bîrlad operativitatea soluŃionării cauzelor a fost în anul 2012 de 

85,86%, faŃă de 86,31% în anul 2011, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât 

cea înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 0,45%; 

���� La Judecătoria Huşi operativitatea soluŃionării cauzelor a fost în anul 2012 de 

85,15%, faŃă de 84,70% în anul 2011, ceea ce reprezintă o valoare mai mare decât 

cea înregistrată în anul anterior, marcată de o creştere de 0,45%. 

 

Tabel 36 
Operativitate 

Anul 
Tribunalul Vaslui Judecătoria Vaslui Judecătoria Bîrlad Judecătoria Hu ş i 

2011 82,59% 83,06% 86,31% 84,70% 

2012 73,75% 79,27% 85,86% 85,15% 

TendinŃe(+/-%) -8,84% -3,80% -0,45% +0,45% 
 

În ceea ce priveşte operativitatea, situaŃia centralizată se prezintă astfel: 

Tabel 37 

InstanŃa Anul Stoc iniŃial Dosare noi 
Total 

dosare rol 

Total 
dosare 

soluŃionate 
Operativitate 

2011 1258 7779 9037 7203 83,25% 

2012 2660 9491 12151 9943 84,29% Curtea de Apel Iaşi 

tendinŃe +111,45% +22,01% +34,46% +38,04% +1,04 
2011 8856 23868 32724 22206 71,63% 

2012 10518 19908 30426 19346 67,41% Tribunalul Iaşi 

tendinŃe +18,77% -16,59% -7,02% -12,88% -3,03 
2011 3401 5790 9191 7224 82,59% 

2012 1967 7606 9573 6711 73,75% Tribunalul Vaslui 

tendinŃe -42,16 +31,36 +4,16 -7,10 -8,84 
2011 9891 42313 52204 41519 85,74% 

2012 10685 39772 50457 41348 87,88% Judecătoria Iaşi 

tendinŃe +8,03% -6,01% -3,35% -0,41% +2,14 
2011 1680 6436 8116 6287 81,44% 

2012 1829 6016 7845 6015 81,53% Judecătoria Paşcani 

tendinŃe +8,87% -6,53% -3,34% -4,33% +0,09 
2011 660 2390 3050 2235 78,59% 

2012 815 2293 3108 2380 81,42% Judecătoria Hîrlău 

tendinŃe 23,48% -4,06% +1,90% +6,49% +2,83 
2011 497 1152 1649 1206 81,76% 

2012 443 1008 1451 1024 77,34% Judecătoria Răducăneni 

tendinŃe -10,87% -12,50% -12,01% -15,09% -4,42% 



2011 2792 9171 11963 9371 83,06% 

2012 2592 8649 11241 8330 79,27% Judecătoria Vaslui 

tendinŃe -7,16% -5,69% -6,04% -11,11% -3,80% 
2011 1519 6367 7886 6544 86,31% 

2012 1342 6590 7932 6565 85,86% Judecătoria Bîrlad 

tendinŃe -11,65% +3,50% 0,58% +0,32% -0,45% 
2011 612 2392 3004 2435 84,70% 

2012 569 2414 2983 2432 85,15% Judecătoria Huşi 

tendinŃe -7,03% +0,92% -0,70% -0,12% +0,45% 
2011 31377 108377 139754 106979 81,36% 

2012 33420 103747 137167 104094 80.83% Total instanŃe 

tendinŃe +6,51% -4,27% -1,85% -2,70% -0,53% 
*Sunt adăugate ş i datele statistice colectate de către Judecătoria Murgeni în anul 2011. 
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Analiza indicatorilor cantitativi evidenŃiază faptul că şi în anul 2012 activitatea CurŃii 

de Apel Iaşi s-a înscris pe o linie variabilă, înregistrându-se:  

����  o creştere a indicatorilor statistici care vizează numărul dosarelor noi cu care a fost 

învestită instanŃa, respectiv 7779 dosare în anul 2011, faŃă de 9491 dosare în anul 

2012, înregistrându-se astfel o tendinŃă de creştere cu 22,01%, respectiv cu 1712 de 

dosare faŃă de anul anterior;  

����  o creştere a indicatorilor statistici care vizează numărul total al dosarelor aflate pe 

rol, respectiv 9037 dosare în anul 2011, faŃă de 12151 dosare în anul 2012, 



înregistrându-se astfel o tendinŃă de creştere cu 34,46%, respectiv cu 2218 dosare 

faŃă de anul anterior; 

����  o creştere a indicatorilor statistici care vizează numărul dosarelor soluŃionate, 

respectiv 7203 dosare în anul 2011, faŃă de 9943 dosare în anul 2012, 

înregistrându-se astfel o tendinŃă de creştere cu 38,04%, respectiv cu 2740 dosare 

faŃă de anul anterior. 

 


