
RAPORT DE BILANŢ 
PRIVIND ACTIVITATEA JUDECĂTORIEI PODU TURCULUI 

ÎN ANUL 2017 
 

Introducere 

Scurte consideraţii privind situaţia instanţei în anul 2017 

 
                

    Judecătoria Podu Turcului a fost înfiinţată la data de 1 

octombrie 2000, având sediul în comuna Podu Turcului, judeţul Bacău,  în 

circumscripţia sa fiind 11 unităţi administrativ teritorial   ( comunele Podu 

Turcului, Glăvăneşti, Motoşeni, Răchitoasa, Dealu Morii, Găiceana, 

Vultureni, Stănişeşti, Onceşti, Tătărăşti şi Huruieşti). 

  Acestei instanţe îi sunt alocate patru posturi de judecător,  

(dintre care un post de conducere şi trei posturi de execuţie), un post de 

grefier şef, patru posturi de grefier, un post de grefier arhivar, un post de 

aprod şi un post de muncitor. 

  Conducerea administrativă a instanţei este asigurată de 

preşedinte, iar în lipsa acestuia de către un judecător desemnat de 

preşedinte, neexistând vicepreşedinte.  

   În prima parte a  anului 2017, posturile de execuţie au fost 

ocupate de doi judecători titulari: domnul judecător Nicolaie-Tiberiu 

Aronescu şi domnul Tudor-Cristian Ciobanu – judecător stagiar. 

         La data de 01.01.2017 a fost delegat la instanţa noastră domnul 

judecător Neculai Burlibaşa de la Judecătoria Bârlad. 

 La data de 01.07.2017 s-a dispus de către Consiliul Superior al 

Magitraturii transferul domnului judecător Neculai Burlibaşa de la 

Judecătoria Bârlad. 
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 La data de 24.07.2017 a fost numit la Judecătoria Podu Turcului 

domnul judecător Daniel Veriveş, judecător definitiv. 

Postul de conducere (preşedinte) a fost asigurat de un judecător 

titular, domnul Nicolaie-Tiberiu Aronescu.  

Schema de personal auxiliar este ocupată în întregime. 

Potrivit Regulamentului de ordine interioară a instanţelor la această 

judecătorie funcţionează o grefă, o arhivă, o registratură, o bibliotecă şi un 

birou  de informare şi  relaţii  cu publicul. 

La Judecătoria Podu Turcului au funcţionat în cursul anului 2017 

patru completuri de judecată săptămânal, C1, C2, C3 şi C4, la acestea 

fiind ataşate completurile C1u, C2u, C3u şi C4u pentru cauze de natură 

urgentă, precum şi completurile C1 arestaţi, C2 arestaţi şi C4 arestaţi 

pentru cauzele în care una dintre părţi execută o pedeapsă privativă de 

libertate. Completurile sunt mixte şi judecă atât cauze în materie penală, 

cât şi în materie civilă (inclusiv litigii cu profesioniştii, fond funciar, minori şi 

familie). 

Completurilor C3 şi C3u le-au fost alocate doar cauze civile şi 

penale date în competenţa judecătorilor stagiari.  

La această instanţă mai funcţionează completurile CDL ce 

soluţionează cauze având ca obiect măsuri procesuale în materie penală 

şi C exec ce soluţionează cauze având ca obiect cereri specifice biroului 

de executări penale. 

De asemenea, există şi completurile C1 bis, C2 bis şi C3 bis care 

judecă cererile în anulare împotriva ordonanţelor de plată. 

Specific acestei instanţe este situarea sa într-o zonă economică 

lipsită de interes, iar localităţile arondate sunt dispuse dispersat, având în 

general o populaţie săracă şi slab instruită.  

Activitatea instanţei se desfăşoară într-un sediu adecvat, aflat în 

proprietatea Ministerului Justiţiei şi în administrarea Tribunalului Bacău. 
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                   CAPITOLUL I –  Date statistice privind activitatea  

  instanţei judecătoreşti  în anul 2017 

 

I.1  Volumul de activitate la nivelul instanţei 

 

Volumul de activitate al instanţei a crescut în ultimii ani faţă de 

anii anteriori. 

 De la înfiinţare şi inclusiv pe anul 2017,  volumul de activitate 

al instanţei noastre se prezintă astfel: 

Anul Stoc 

ante-

rior 

Intrate Total Soluţi- 

onate 

Suspen-

date 

Stoc la 

sfârşitul 

perioadei 

Operati-

vitate 

2000 0 198 198 70 0 128 35% 

2001 128 1344 1472 1137 40 335 79,39% 

2002 335 1305 1640 1409 73 231 89,91% 

2003 231 1779 2010 1718 63 292 88,23% 

2004 292 2006 2298 1868 54 431 83,28% 

2005 431 1549 1980 1610 81 369 84,82% 

2006 369 1048 1417 1178 82 239 88,17% 

2007 239 1031 1270 975 82 295 82,07% 

2008 295 1060 1355 1007 126 348 81,94% 

2009 348 980 1328 967 120 361 80,04% 

2010 361 2232 2593 1885 114 708 76,04% 

2011 708 1664 2372 2016 89 358 88,21% 

2012 358 1801 2159 1662 99 497 80,67% 

2013 497 1727 2224 1855 77 369 86,39% 

2014 573 1830 2199 1566 56 837 71,21% 

2015 856 1061 1917 1272 50 645 68,13% 

2016 650 1383 2035 1367 67 668 69,41% 
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2017 681 1602 2283 1537 72 746 70,96% 

 

  Volumul de activitate pe materii al instanţei noastre  în cursul 

anului 2017 se prezintă astfel: 

Materia 

Stoc la 
începutul 
perioadei 

Cauze 
intrate 

Cauze 
soluţionate

Stoc la 
sfârşitul 
perioadei 

Suspen-
date 

CIVIL 439 806 858 387 60 
Minori și 

familie 
78 121 119 80 10 

Litigii cu 

profesio

niştii 

5 4 4 5 2 

Penal 
159 671 556 274 0 

TOTAL 
681 1602 1537 746 72 

 

 

I.2  Încărcătura pe judecător 

 

 La instanţa noastră în cursul anului 2017 încărcătura pe 

judecător   este  prezentată conform datelor  extrase din programul 

informatic STATIS, după cum urmează: 

Volum activitate Stoc 

iniţial 

Intrate Total Prezenţa Încărcătura  

raportat la 

intrate 
Efectiv Adiţionat

2017 

681 1602 2283 2283 3,1 516,8 736,5 
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I.3 Indicatori de eficienţă 
 

         1) Rata de soluţionare în anul  2017 (operativitatea) 
 
       În perioada de referinţă 01.01.2017-31.12.2017, instanţa a 

înregistrat un număr de  1602 dosare nou intrate și un număr de 1537 
dosare soluţionate, încadrându-se la acest indicator, în gradul „Suficient”.  

 
STOC INITIAL SOLUTIONATE GRAD DE EFICIENTA 

 
TOTAL RAPORTAT 

LA INTRATE 
INTRATE

TOTAL DIN CARE 
DIN TE INTRA

VALOARE
INDICATOR F E S I 

1 
Judecatoria 
PODU 
TURCULUI 

681  42,5% 1602 1537  64,4%  95,9%    
  

    
 

 

 

2) Stocul de dosare 
 

La data de 31.12.2017, din totalul de 746 dosare  aflate în stoc, un 
număr de  73 dosare, reprezentând 9,8 %, sunt mai vechi de 1 an şi 6 
luni. 

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

STOC DOSARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI V I DE ECH
1,5 ANI 

VALOARE 
IND RICATO F E S I 

746  73  9,8%              

 
3) Ponderea dosarelor închise într-un an 

 
În perioada 01.01.2017- 31.12.2017, din totalul de  1537    dosare 

soluţionate un număr de   1434  au fost soluţionate în termen maxim de 
un an de la înregistrare, reprezentând un procent de   93,3  %, instanţa 
încadrându-se în gradul „ Foarte eficient”. 
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DOSARE SOLUTIONATE GRAD DE EFICIENTA 

T  OTAL DIN CARE 
INTR-UN AN 

VALOARE 
IN RDICATO F E S I 

1537  1434  93,3%               



 
4) Durata medie de soluţionare 

 
Durata medie de soluţionare în materiile non penal, potrivit aplicaţiei 

STATIS, a fost de   4,3 luni, instanţa încadrându-se în gradul „ Foarte 
eficient”. În penal, această durată a fost de 3,5  luni, instanţa încadrându-
se şi aici în gradul „Foarte eficient ”.  

 
 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

DIN CARE 
TOTAL 

PENAL NON PENAL 
PENAL NON PENAL F E S I 

1537  556  981  3,5  4,3 
  

P  C  
 
 

  

 
5) Redactări peste termenul legal 

 
În cursul anului 2017,  au fost  soluţionate un număr de  819 dosare 

soluţionate prin hotărâre, un număr de 195 dosare au fost redactate peste 
termen, determinând încadrarea instanţei în gradul „Eficient”.  

Se observă însă, că din totalul de 1537 de dosare soluţionate, doar 
697 au fost soluţionate prin hotărâre,  ceea ce relevă faptul că o mare 
parte din munca judecătorilor se concentrează ca urmare a intrării în 
vigoare a noilor coduri, pe camera de consiliu, respectiv pe camera 
preliminară, unde în marea lor majoritate, dosarele sunt soluţionate prin 
încheieri, care trebuie motivate şi redactate într-un timp foarte scurt.  

 
 

DOSARE SOLUTIONATE GRAD DE EFICIENTA 
DIN CARE 

REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL
TOTAL 

NUMAR 
DOSARE PONDERE MEDIE ZILE

DEPASIRE 

TERMEN MEDIU
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE F E S I 

819  195  23,8%  15,8  27,2  21,5    
 

  

P  M  
 
 

 

 

1.4 Indicii  de atacabilitate a  hotărârilor judecătoreşti 
 

La instanţa noastră în cursul anului 2017 au fost pronunţate un 

număr de  697 hotărâri, din care au fost atacate un număr de 181 hotărâri, 

ponderea atacabilităţii fiind de  2,76 %. 
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Indicele de casare/menţinere a hotărârilor în căile de atac este 

prezentat în tabelele următoare: 

Numărul hotărârilor casate   în anul 2017 cu trimitere spre rejudecare, faţă de nr. de cauze 
soluţionate cu drept de apel sau recurs 

      
Secţia Hotărâri 

soluţionate 
cu  drept de  

apel sau 
recurs 

Nr. Hotărări  
casate 

Indice de casare 
*(COL.  C: COL B 

X100) 

  
CIVIL 548 3 0,54   
PENAL 149 2 1,34   
Total 
judecatorie 

697 5 0,71 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 Numărul hotărârilor casate   în anul 2017, faţă de nr. de cauze  trimise în apel şi 
recurs  

      
Secţia Hotărâri 

trimise în 
apel sau 
recurs 

Nr. Hotărări  
desființate 

Indice de desființare 
* (COL. C . COL B 

X100) 

  
CIVIL 115 3 2,61   
PENAL 66 2 3,03   
Total 
judecatorie 

181 5 2,76 

   
      

 

1.5 Indicii  de  desfiinţare  a  hotărârilor judecătoreşti  

 

La instanţa noastră în cursul anului 2017 au fost pronunţate un 

număr de  697    hotărâri, din care au fost atacate un număr de 181 

hotărâri, ponderea desfiinţării fiind de  3,87 %. 
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Numărul hotărârilor desființate  în anul 2017, faţă de nr. de cauze soluţionate cu drept de apel 
sau recurs 

      
Secţia Hotărâri 

soluţionate 
cu  drept de  

apel sau 
recurs 

Nr. Hotărări  
casate 

Indice de casare *(COL.  C: 
COL B X100) 

  
CIVIL 548 18 1,30   
PENAL 149 9 6,04   
Total 
judecatorie 

697 27 3,87

  

      

  
 

Numărul hotărârilor desființate   în anul 2017, faţă de nr. de cauze  trimise în apel şi 
recurs  

      
Secţia Hotărâri 

trimise în 
apel sau 
recurs 

Nr. Hotărări  
desființate 

Indice de desființare * 
(COL. C . COL B X100) 

  
CIVIL 115 18 15,65   
PENAL 66 9 13,64   
Total 
judecatorie 

181 27 14,92 

  
 

 

II. Date  statistice   referitoare  la resursele umane  

la nivelul instanţei 

Conducerea administrativă a instanţei este asigurată de preşedinte, 

iar în lipsa acestuia de către un judecător desemnat de preşedinte.  

Postul de preşedinte a fost ocupat, prin concurs, de domnul 

judecător Nicolaie-Tiberiu Aronescu. 

Deciziile au fost luate în cadrul Colegiului de conducere al instanţei. 
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La această instanţă, adunarea generală şi colegiul de conducere se 

suprapun şi au aproximativ aceeaşi componenţă, datorită faptului că la 

Judecătoria Podu Turcului îşi desfăşoară activitatea doar patru judecători.   

În adunarea generală a instanţei a fost dezbătut bilanţul aferent 

anului precedent precum şi propunerile de modificare ale legilor justiţiei. 

 

      a)Situaţia judecătorilor 

 

Judecătoriei Podu Turcului i-au fost alocate patru posturi de 

judecători, dintre care trei posturi pe funcţii de execuţie şi un post pentru 

funcţia de conducere.  

În anul 2017 cele patru posturi de magistraţi au fost ocupate de 

judecători titulari după cum urmează: 

Nicolaie-Tiberiu Aronescu  

Neculai Burlibaşa –  de la data de 01.01.2017 delegat, apoi 

transferat de la data de 01.07.2017; 

Tudor-Cristian Ciobanu 

 Daniel Veriveş - de la data de 24.07.2017; 

 

b) Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal auxiliar 

 

Instanţa noastră figurează în statul de funcţii cu următorul personal:  

un grefier şef, 4 grefieri, 1 grefier arhivar, 1 aprod, 1 muncitor, toate 

aceste posturi fiind ocupate la începutul anului 2017. 

Prin ordinul de serviciu emis de preşedintele instanţei, personalul 

auxiliar de specialitate a fost repartizat pe compartimente de activitate, 

neînregistrându-se disfuncţionalităţi.  

Personalul este bine pregătit, având în vedere continuitatea în 

activitate. 
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 Având în vedere că în anii anterior schema de personal a fost 

constant redusă, activitatea instanţei noastre   s-a desfăşurat cu greutate, 

mai ales în a doua perioadă a anului 2017 ca urmare a lipsei acute de 

personal. 

          Solicităm  suplimentarea schemei de personal cu un post de grefier 

şi un post de grefier  registrator, întrucât  în situaţia în care atât grefierul 

arhivar, cât şi   un grefier  îşi vor  lua concediu nu are  cine să-l 

înlocuiască din lipsă de personal. 

           De asemenea, solicităm suplimentarea  schemei de personal cu un 

post de şofer şi dotarea instanţei cu autoturism, având în vedere faptul că 

suntem instanţa  cea mai îndepărtată de instanţele superioare. 

 

 

                              II.2 Formarea profesională a personalului  
 

Pentru realizarea eficientă a actului de justiţie, în anul 2017 s-a 

acţionat in vederea creşterii pregătirii profesionale a întregului personal 

din cadrul Judecătoriei Podu Turcului.  

În ceea ce priveşte pregătirea profesională a judecătorilor, s-au 

desfăşurat, lunar, întâlniri, în cadrul cărora au fost prezentate, în principal, 

probleme ridicate de modificările actelor legislative cu influenţa 

considerabilă asupra actului de justiţie, precum şi cele care determinau o 

practică judiciară neunitară. De asemenea, judecătorii de la această 

instanţă au participat la seminariile organizate de Tribunalul Bacău şi 

Curtea de Apel Bacău privitoare la practica neunitară a instanţelor 

arondate. 

La Judecătoria Podu Turcului, au fost organizate lunar întruniri cu 

magistraţii în care au fost prezentate legile noi apărute cu implicaţii în 

actul de justiţie, decizii pronunţate în recursurile declarate în interesul 
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legii, decizii CEDO relevante, precum şi hotărârile CJCE. Toate acestea 

au dus la unificarea practicii la nivelul instanţei, ajungându-se ca la nivelul 

instanţei să nu existe practică neunitară. 

De asemenea, judecătorii au participat la seminariile organizate de 

Institutul Naţional al Magistraturii pentru pregătirea profesională continuă 

a magistraţilor, după cum urmează : 

Daniel Veriveş – curs de formare iniţială pentru judecătorii recrutaţi 

în temeiul art. 33 din Legea nr. 303/2004, organizat la Bucureşti în 

perioada 24.07.2017 –01.09.2017 

Tudor Cristian  – seminar organizat în perioada 27 – 27.11.2017 la 

La Valetta – Malta cu tema „Cooperare judiciară în materie civilă” 

Neculai Burlibaşa – seminar organizat în perioada 04 – 06.11.2017 

la Bucureşti cu tema „Insolvenţa Persoanei Fizice” 

Nicolaie-Tiberiu Aronescu – seminar organizat în 28.10. 2017 la 

Curtea de Apel Bacău cu tema „Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură 

civilă” 

Conform dispoziţiilor Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului 

auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare, aceeaşi 

preocupare a fost manifestată la Judecătoria Podu Turcului şi pentru 

formarea continuă a personalului auxiliar. Au fost organizate şedinţe 

trimestriale de prezentare a unor teme privind în special chestiuni legate 

de desfăşurarea şedinţelor, procedura de judecarea cauzelor în materie 

civilă şi penală.  

O parte din personalul auxiliar a participat şi la seminarii organizate 

de Şcoala Naţională de Grefieri, conform programului de pregătire pentru 

anul 2016 :  

Pocovnicu Corina – seminar organizat la 19 – 21.09.2017 la Bârlad 

cu tema „Cooperare judiciară internațională în materie penală” 
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Bradea Angelica - seminar organizat la 14 – 16.06.2017 la Bârlad cu 

tema „Elemente de tehnoredactare”. 

Saulea Liliana - seminar organizat la 05 - 07.04.2017  la Bârlad  cu 

tema  Executări civile„” 

 

                II.3. Situaţia  sancţiunilor  disciplinare  şi penale  aplicate  în 
cursul anului 2017  pe fiecare categorie de personal 

 

Din punct de vedere al calităţii şi responsabilităţii personalului, la 

Judecătoria Podu Turcului nu au fost cazuri de sancţionare a magistraţilor. 

De asemenea, nu au fost înregistrate situaţii de sancţionare 

disciplinară a personalului auxiliar. 

 

  CAPITOLUL  III – Infrastructura şi capacitatea instituţională  

a instanţei 

 
Judecătoria Podu Turcului are un sediu adecvat, bine dotat, cu 2 săli 

de judecată moderne cu spaţii corespunzătoare pentru activitatea 

judecătorilor,  a personalului auxiliar de specialitate juridică, a avocaţilor şi 

pentru primirea justiţiabililor. 

Instanţa noastră are în dotare 13 calculatoare, un laptop, 5 servere, 

5 UPS,  un switch L2,  4 microfoane, 2 staţii de amplificare, 6 imprimante 

(dintre care una defectă), 6 maşini de scris, un fax (defect), un xerox 

(defect), o centrală telefonică cu 8 aparate telefonice, o centrală termică, 2 

aparate aer condiţionat (unul defect), un scanner, un info-chioşc, un 

Plasmon, 20 UDO discuri. 

Au fost instalate în sălile de judecată două staţii de înregistrare a 

şedinţelor de judecată, inclusiv două calculatoare în acest scop. 

 În faţa sălilor de judecată  au fost montate două monitoare. 
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O problemă stringentă în cursul anului 2017 a reprezentat-o 

aprovizionarea deficitară cu hârtie şi consumabile a instanţei.  

Având în vedere faptul că la instanţa noastră sunt frecvente 

întreruperi de curent, datorate vechimii reţelei electrice la care instanţa 

este conectată, este necesară achiziţionarea unei surse alternative 

generatoare de energie electrică, pentru a preîntâmpina defectarea 

aparaturii electronice din dotarea instanţei. 

 În cursul anului 2017 s-au înaintat la Tribunalul Bacău – 

Compartimentul financiar – contabil referate privind alocarea de fonduri 

necesare reparării scărilor de la intrarea principală în sediul Judecătoriei 

Podu Turcului şi instalarea unui covor antiderapant, precum şi pentru 

achiziţionarea unor materiale consumabile şi obiecte de inventar.  

 S-a înaintat ordonatorului de credit şi solicitarea pentru montarea 

unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi precum şi 

achiziţionarea unui detector de metale. 

 Din cauza lipsei fondurilor necesare, nu au putut fi achiziţionate noi 

obiecte de inventar, nici nu au fost realizate investiţii. 

           Solicităm dotarea instanţei noastre cu 6 calculatoare noi, întrucât 

cele din dotare sunt vechi şi pot oricând să  nu mai funcţioneze(unul deja 

s-a defectat). 

             De asemenea, solicităm  achiziţionarea a 11 scaune ergonomice 

cu braţe întrucât  cele din dotare  s-au deteriorat.    

 

 

CAPITOLUL IV – Concluzii 

 

 
Analizând activitatea desfăşurată la Judecătoria Podu Turcului, sub 

aspectul indicilor de calitate ai activităţii judiciare, se poate spune că 
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aceasta a avut o evoluţie favorabilă, neexistând deficienţe la repartiţia 

cauzelor, practică neunitară la nivelul instanţei, iar durata medie de 

soluţionarea cauzelor fiind una rezonabilă (sub 6 luni).  

Numărul total de cauze nou intrate în anul 2017 a crescut  faţă de 

anul 2016, şi anume 1602  dosare în 2017 faţă de 1383    dosare în 2016. 

Corelativ, operativitatea pe total instanţă a crescut de la  69,41   %    în 

anul 2016 la   70,96  % în anul 2017. 

Tot un progres se poate considera şi postarea unor cauze relevante 

pe portalul instanţei şi participarea la programul Jurindex, acestea fiind 

menite să facă cunoscută practica instanţei, iar actul de justiţie să fie 

pentru cei cărora li se adresează, previzibil. 

La nivelul întregului sistem, au fost percepute vulnerabilităţi care 

vizează în general încrederea populaţiei în sistemul judiciar, zdruncinată 

atât de imprevizibilitatea soluţiilor (practica neunitară), cât şi de volumul 

mare de lucru, precum şi de proceduri greoaie.  

Statistic, în ultimul deceniu, încrederea populaţiei în justiţia din 

România se situează între 20% şi 28%.  

Această încredere a populaţiei în instituţiile statului are la bază 

percepţia asupra corectitudinii serviciilor şi a integrităţii personalului, 

percepţie menţinută prin denigrarea sistemului de către alte instituţii ale 

statului. 

Raportat la întreg sistemul, Judecătoria Podu Turcului este 

privilegiată prin faptul că din perspectiva resurselor umane are un efectiv 

complet în ceea ce priveşte personalul auxiliar, iar practica neunitară la 

nivelul instanţei tinde spre zero.  

Astfel, se poate spune că la Judecătoria Podu Turcului nu s-au 

identificat vulnerabilităţi care să poată fi remediate la acest nivel.  

Vor continua demersurile către ordonatorii de credit pentru alocarea 

fondurilor necesare achiziţionării unor imprimante, precum şi pentru 
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înlocuirea tehnicii de calcul actuale ce îndeplineşte deja condiţiile de 

casare. 

În urma analizei realizate referitoare la activitatea desfăşurată de 

Judecătoria Podu Turcului, putem conchide că la această instanţă 

întreaga activitate s-a desfăşurat în limitele consacrate atât în legislaţia 

naţională, cât şi în cea comunitară.  

 

                        Judecător NICOLAIE TIBERIU ARONESCU 

                       Preşedinte al Judecătoriei Podu Turcului 
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