
 

 CAPITOLUL I. 
  Prezentarea generală a instanţelor din 
circumscripţia Tribunalului Hunedoara. 
 Tribunalul Hunedoara, alături de Tribunalul Alba şi Tribunalul Sibiu, se află 
în raza teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia, este instanţă cu personalitate juridică şi are 
sediul în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35. 
  Imobilul în care funcţionează Tribunalul Hunedoara este o clădire în stil 
baroc, construită în anul 1897, ca sediu de instanţă şi a avut această destinaţie până în 
anul 1963, iar din anul 1990, a revenit la destinaţia iniţială. 
 În prezent, în imobil funcţionează Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Deva 
şi Serviciul de Probaţiune. 
 Raza de competenţă teritorială a Tribunalului Hunedoara cuprinde judeţul 
Hunedoara, cu o suprafaţă de 7063 kmp şi o populaţie de 485.712 locuitori, compus din 
şapte municipii, şapte oraşe şi 55 de comune. 
 Tribunalul Hunedoara este operator de date cu caracter personal cu nr. 3073, 
iar numărul de identificare al instanţei în aplicaţia ECRIS este 97. 
 La Tribunalul Hunedoara funcţionează patru secţii: 
  -Secţia civilă; 
  -Secţia penală; 
  -Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal; 
  -Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale. 
  În circumscripţia Tribunalului Hunedoara funcţionează un număr de şase 
instanţe, după cum urmează: 
 -Judecătoria Brad, care a fost reînfiinţată în anul 1994, are sediul în 
municipiul Brad, într-un imobil complet renovat,  în care se află şi Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Brad şi deţine o sală de judecată; 
 -Judecătoria Deva îşi are sediul în municipiul Deva, funcţionează în acelaşi 
imobil în care se află şi Tribunalul Hunedoara şi deţine trei săli de judecată, din care una 
este folosită în  comun cu Tribunalul Hunedoara; 
 -Judecătoria Haţeg a fost înfiinţată în anul 1998, are sediul în oraşul Haţeg şi 
deţine o sală de judecată; 
 -Judecătoria Hunedoara funcţionează în municipiul Hunedoara, într-o 
clădire care necesită reparaţii capitale şi extindere şi deţine două săli de judecată; 
 -Judecătoria Orăştie a fost înfiinţată în anul 1993, are sediul în municipiul 
Orăştie, într-un imobil în care se află şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăştie şi care 
necesită reparaţi curente şi deţine o sală de judecată; 
 -Judecătoria Petroşani are sediul în municipiul Petroşani, într-un imobil în 
care se află şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani şi deţine trei săli de judecată. 
 Conducerea Tribunalului Hunedoara este asigurată de un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din şapte membri, din care 
preşedintele instanţei este membru de drept, iar ceilalţi şase membri au fost aleşi de 
Adunarea Generală a Judecătorilor. 
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 Conducerea Judecătoriei Brad este asigurată de un preşedinte, respectiv de 
Colegiul de conducere alcătuit din trei membri, din care preşedintele este membru de 
drept. 
 Conducerea Judecătoriei Deva este asigurată de un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din trei membri, din care 
preşedintele este membru de drept. 
 Conducerea Judecătoriei Haţeg este asigurată de un preşedinte, care este 
delegat în funcţie, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din trei membri, din care 
preşedintele este membru de drept. 
 Conducerea Judecătoriei Hunedoara este asigurată de un preşedinte, 
respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din trei membri, din care preşedintele este 
membru de drept. 
 Conducerea Judecătoriei Orăştie este asigurată de un preşedinte, care 
îndeplineşte şi atribuţiile Colegiului de conducere, ca urmare a faptului că la această 
instanţă funcţionează doar 2 judecători. 
 Conducerea Judecătoriei Petroşani este asigurată de un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, respectiv de Colegiul de conducere, alcătuit din cinci membri, din care 
preşedintele este membru de drept. 
 Toate instanţele au câte o grefă, o registratură, o arhivă, o bibliotecă şi un 
birou de informare şi relaţii publice. 
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 CAPITOLUL II. 
  Analiza activităţii instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara –aspecte cantitative. 
 

  SECŢIUNEA 2.1.Volumul de activitate. 
   
  În cursul anului 2010, instanţele din judeţul Hunedoara au avut spre 
soluţionare un număr de 61739 cauze, din care 45361 cauze la cele şase judecătorii din 
circumscripţia tribunalului - Brad, Deva, Haţeg, Hunedoara, Orăştie şi Petroşani – şi 
16378 cauze la Tribunalul Hunedoara. 
  Raportat la volumul activităţii desfăşurate în anii precedenţi, se constată o 
creştere importantă a numărului de cauze, cu 13422 cauze  faţă de anul 2008 (+21,73%)  
şi  cu 5319 cauze faţă de anul 2009 (+8,61%). 
  La nivelul instanţelor judeţului Hunedoara s-au înregistrat un număr de 
49017 cauze nou intrate, cu 10328 mai multe cauze decât în anul 2008 (+ 21,07%) şi cu 
4130 mai multe cauze decât în anul 2009 (+8,42%). 
  În ceea ce priveşte cauzele soluţionate, s-au înregistrat în anul 2010, 46486 
cauze soluţionate, cu 9702 mai multe cauze  decât în anul 2008 ( +20,87%) şi cu 2788 
mai multe cauze decât în anul 2009 (+ 5,99%). 
  În ceea ce priveşte cauzele nesoluţionate, respectiv rămase pe stoc, s-au 
înregistrat în anul 2010, 15253 cauze, cu 3720 mai multe cauze decât în anul 2008 şi cu 
2531 mai multe cauze decât în  anul 2009. 
  În consecinţă, stocul de dosare nesoluţionate în anul 2010 a crescut de la 
11533 cauze în anul 2008, la 12722 cauze în anul 2009 şi la 15253 cauze în anul 2010. 
  Astfel, în anul 2008, la un volum total de 48317 cauze, a rămas un stoc de 
11533 cauze, reprezentând 23,86%,  în anul 2009,  la un volum de 56420 cauze, a rămas 
un stoc de 12722 cauze, reprezentând 22,54%,  iar în anul 2010 la un volum de 61739 
cauze, a rămas un stoc de 15253 cauze, reprezentând 24,70%. 
  Volumul de activitate pe instanţe comparativ pe anii 2008-2009-2010, este 
prezentat în anexa nr. 1. 
  Dinamica intrării cauzelor în anii 2008-2009-2010 este prezentată în 
anexa nr. 2. 
  Dinamica soluţionării cauzelor în anii 2008-2009-2010  este prezentată în 
anexa  nr. 3. 
  Situaţia comparativă pe anii 2008-2009-2010 privind numărul dosarelor 
aflate pe rolul instanţelor din circumscripţia Tribunalului Hunedoara este cuprinsă în 
graficul nr. 1. 
 

a)Volumul total de activitate al Tribunalului Hunedoara. 
 La Tribunalul Hunedoara, volumul de activitate în anul 2010 este mai mare 
faţă de anul 2009, dar a scăzut faţă de anul 2008. 
  Astfel, în anul 2010, s-au aflat pe rolul tribunalului un număr de 16378 
cauze, cu 1036 mai multe cauze decât în anul 2009( +6,32%) şi cu 1028 mai puţine 
cauze decât în anul 2008 ( - 6,27%). 
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  Din numărul total de 16378 cauze s-au soluţionat 10272 cauze, rămânând 
un stoc de 6106 cauze nesoluţionate, din care 972 cauze sunt suspendate. 
  Stocul de dosare nesoluţionate a crescut de la 4807 cauze în anul 2008, 
respectiv 4725 cauze în anul 2009, la 6106 cauze în anul 2010. 
  Astfel, în 2008, la un volum de 17406 cauze, a rămas un stoc de 4807 
cauze, reprezentând 27,61%,  în anul 2009  la un volum de 15342 cauze a rămas un stoc 
de 4725 cauze, reprezentând 30,79%, iar în anul 2010, la un volum de 16378 cauze, a 
rămas un stoc de 6106  cauze, reprezentând 37,28% ceea ce semnifică faptul că în anul 
2010, raportat la anii 2008 şi 2009, raportul dintre cauzele aflate pe rolul instanţei şi 
stocul de cauze nesoluţionate a crescut. 
 S-a constatat o creştere a nr. cauzelor suspendate pe instanţă, de la 854 
cauze în anul 2008, la 932 cauze în anul 2009 şi la 972 cauze în anul 2010. 
  Analizând situaţia cauzelor suspendate se constată că cele mai multe au fost 
la Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale - 420 cauze. 
  Aceste cauze nu au putut fi repuse pe rol în vederea perimării, ca urmare a 
faptului că nu s-a împlinit termenul de un an prevăzut de art. 248 alin. 1 Cod proc. 
civilă. 
  În anul 2010, s-au înregistrat 11653 cauze nou intrate, care împreună cu 
stocul de 4725 cauze înregistrat la sfârşitul anului 2009, totalizează 16378 cauze, în anul 
2008 s-au înregistrat 13407 cauze nou intrate, care împreună cu stocul de 3999 cauze, 
înregistrat la sfârşitul anului 2007, totalizează 17406 cauze, iar în anul 2009  s-au 
înregistrat 10535 cauze nou intrate, care împreună cu stocul de 4807 cauze, înregistrat la 
sfârşitul anului 2008, totalizează 15342 cauze. 
  Se constată că în anul 2010 au intrat pe rolul Tribunalului Hunedoara cu 
2872 mai puţine cauze decât în anul 2008 (-27,26%)  şi cu 1118 mai multe cauze decât 
în anul 2009 (+9,59%). 
  Raportând numărul cauzelor nou intrate la nr. cauzelor nesoluţionate, 
constatăm că în anul 2008, la un nr. de  13407  cauze nou intrate, s-au soluţionat  12599  
cauze (93,97%), în anul 2009, la un nr. de 10535  cauze nou intrate s-au soluţionat 
10617  cauze (100,77%), iar în anul 2010, la un nr. de  11653 cauze nou intrate s-au 
soluţionate 10272 cauze (88,14%). 
  Prin urmare, se constată că, raportat la numărul de cauze nou intrate, 
procentual s-au soluţionat mai puţine cauze în anul 2010, faţă de anii 2008 şi 2009. 
  Datele statistice privind volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara se 
regăsesc în anexa nr. 1. 
  Dinamica intrării cauzelor 2009-2009-2010 se regăseşte în anexa  nr. 3. 

  În anexa nr. 4 se evidenţiază volumul de activitate al Tribunalului 
Hunedoara, defalcat pe secţii. 
   
  b)Volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara, pe 
secţii şi materii. 
 

  1.SECŢIA CIVILĂ. 
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  Secţia civilă a fost învestită în anul 2010 cu soluţionarea unui număr de 
3615 cauze, din care 2636 cauze nou înregistrate , la care se adaugă 979 cauze din 
stocul anului anterior. 
  Volumul de activitate al acestei secţii a crescut în anul 2010 faţă de anul 
2008 cu 764 cauze, de la 2851 cauze la 3615 cauze (+ 21,13%) iar faţă de anul 2009 cu 
469 cauze, de la 3146 cauze la 3615 cauze (+12,97%). 
  Din totalul de 3615 cauze civile, aflate pe rolul secţiei în anul 2010, s-au 
soluţionat 2289 cauze, rămânând nesoluţionate 1326 cauze, din care 291 sunt 
suspendate şi nu au putut fi repuse pe rol în cursul anului 2010. 
  Se constată că a crescut  stocul de dosare cu 236 cauze faţă de anul 2008, 
de la 743 la 979 (+24,10%)  şi   cu 78 cauze faţă de anul 2009, de la 901  la 979 
(+7,96%). 
  Analizând volumul de activitate al secţiei pe faze procesuale, se constată că 
a crescut numărul de fonduri, de la 632 cauze în anul 2008, la 1141 cauze în anul 2010, 
şi de la 761 cauze în anul 2009 la 1141 cauze în anul 2010. 
  Apelurile civile au crescut, de la 530 cauze în anul 2007, respectiv 522 
cauze în anul 2008, la 565 cauze în anul 2009. 
  Recursurile civile au crescut faţă de anii 2008 şi 2009, de la 1697, respectiv   
1820, la 1940 recursuri în anul 2010. 
  În anul 2010, s-au înregistrat 916 fonduri nou intrate, la care se adaugă 
stocul anului precedent, de 225 cauze, totalizând 1141 cauze,   în 2008 s-au înregistrat 
449 fonduri nou intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 183 cauze, 
totalizând 632 cauze şi în anul 2009 s-au înregistrat 568 fonduri nou intrate, la care se 
adaugă stocul anului precedent, de 193 cauze, totalizând 761 cauze. 
  În anul 2010, s-au înregistrat 331 apeluri nou intrate, la care se adaugă 
stocul anului precedent, de 203 apeluri, totalizând 534 apeluri, în anul 2008, s-au 
înregistrat 376 apeluri nou intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 146 
apeluri, totalizând 522 apeluri, în timp ce în anul 2009 s-au înregistrat 388 apeluri nou 
intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 177 apeluri, totalizând 565 apeluri. 
  În anul 2010, s-au înregistrat 1389 recursuri nou intrate, la care se adaugă 
stocul anului precedent, de 551 recursuri, totalizând 1940 recursuri, în anul 2008, s-au 
înregistrat 1283 recursuri nou intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 414 
recursuri, totalizând 1697 recursuri, în timp de în anul 2009 s-au înregistrat 1289 
recursuri nou intrate, la care se adaugă stocul anului precedent, de 531 recursuri, 
totalizând 1820 recursuri. 
  În ceea ce priveşte stocul de dosare nesoluţionate pe faze procesuale, 
constatăm următoarele: 
 Stocul fondurilor civile nesoluţionate a crescut de la 193 în anul 2008, la 
225 în anul 2009, şi la 556 în anul 2010. 
  Stocul apelurilor civile nesoluţionate a scăzut  de la 177 în 2008, la 141 în 
anul 2010 şi de la 203 în anul 2009, la 141 în anul 2010. 
 În ceea ce priveşte stocul recursurilor civile nesoluţionate în anul 2010, se 
constată o creştere faţă de anii 2008 şi 2009, de la 531, respectiv 551, la 629.  
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 Activitatea Secţiei civile s-a desfăşurat în anul 2010 cu un deficit important 
de judecători,înregistrând o medie de 8 judecători din schema de 11 judecători, astfel 
încât nu s-au putut crea mai multe complete de judecată, fapt ce ar fi putut contribui la 
un număr mai mare de cauze soluţionate şi la îmbunătăţirea activităţii secţiei, în special 
în ceea ce priveşte recursurile civile. 
  În anexa nr. 5 este cuprins volumul de activitate al Secţiei civile 
comparativ pe anii 2008-2009-2010. 
 
  2.SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL. 
 
  Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a fost învestită în 
anul 2010 cu soluţionarea unui număr de 7240 cauze, din care 4968 cauze nou intrate şi 
2272 cauze rămase pe stoc din anul anterior, în condiţiile în care sunt cuprinse şi 
dosarele de insolvenţă. 
  Volumul de activitate al acestei secţii a crescut de la 6702 cauze în anul 
2009, la 7240 cauze în anul 2010 şi a scăzut faţă de anul 2008, de la 8864 cauze, la 7240 
cauze, în anul 2010.   
  Analizând volumul de activitate al secţiei pe faze procesuale şi materii, se 
constată următoarele: 
  Fondurile comerciale aflate pe rolul instanţei au scăzut de la 3591 cauze în 
anul 2008 la 1281 cauze în anul 2010  şi de la 1355  cauze în anul 2009, la 1281 cauze 
în anul 2010. 
  Fondurile comerciale nou intrate în anul 2010 au fost de 937 cauze, la care 
se adaugă stocul de 344 cauze, rezultând un volum de 1281 cauze. 
  Recursurile comerciale aflate pe rolul instanţei au crescut de la 702 
recursuri în anul 2008, la 741 recursuri în anul 2010, şi de la 678 cauze în anul 2009, la 
741 cauze în anul 2010. 
  Dintre acestea, 618 cauze sunt nou intrate şi 123 reprezintă stocul anului 
anterior. 
  Fondurile de contencios administrativ şi fiscal aflate pe rolul instanţei au 
scăzut de la 1996 cauze în anul 2008, la 1769 cauze în anul 2010 şi de la 1955 cauze în 
anul 2009, la 1769 cauze în anul 2010. 

   Din acestea, 1333 sunt cauze nou intrate şi 436 cauze reprezintă stocul 
anului anterior. 
  Recursurile de contencios administrativ şi fiscal aflate pe rolul instanţei au 
crescut  de la 960 cauze în anul 2008, respectiv 830 cauze în anul 2009, la 1217 cauze în 
anul 2010, din  care 1056 sunt cauze nou intrate şi 161 cauze reprezintă stocul anului 
anterior.  
  În anul 2010 s-au înregistrat pe rolul secţiei 2232 dosare de insolvenţă, din 
care 1024 dosare nou intrate şi 1208  dosare rămase în stoc din anul anterior. 
  Se remarcă o creştere semnificativă a nr. dosarelor de insolvenţă, aflate pe 
rolul instanţei de la 1615 în anul 2008, respectiv 1884 în anul 2009, la 2232 în anul 
2010 şi totodată o creştere a dosarelor de insolvenţă nou intrate, faţă de anul 2008, când 
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s-au înregistrat 993 dosare nou intrate, respectiv  de la 897 cauze, în anul 2009, la 1024 
cauze în anul 2010. 
  În condiţiile evidenţierii separate a dosarelor de insolvenţă, volumul de 
activitate al secţiei în anul 2010 a fost de 5008 dosare, faţă de 7249 dosare în anul 2008 
şi 4818 dosare în anul 2009, iar din nr. de 5008 dosare aflate pe rol în anul 2010, 3944 
sunt cauze nou intrate şi 1064 cauze reprezintă stocul anului anterior.  
 Activitatea Secţiei comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal s-a 
desfăşurat în anul 2010 cu un deficit important de judecători, înregistrând o medie de 7 
judecători din schema de 9 judecători, astfel încât nu s-au putut crea mai multe complete 
de judecată, fapt ce ar fi putut contribui la un număr mai mare de cauze soluţionate şi la 
îmbunătăţirea activităţii secţiei, în special în ceea ce priveşte recursurile comerciale şi 
de contencios administrativ şi fiscal, respectiv cauzele de insolvenţă. 
  În anexa nr. 6 este cuprins volumul de activitate al secţiei comparativ pe 
anii  2008-2009-2010, fără insolvenţă, iar în anexa nr. 7, este cuprins volumul de 
activitate al secţiei cu insolvenţa inclusă. 
  În anexa nr. 7A este evidenţiat, distinct, volumul de activitate pe Legea 
nr. 85/2006 privind insolvenţa. 
 
  3)SECŢIA DE LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE. 
  Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale a fost învestită în anul 2010 
cu soluţionarea unui număr de 3781 cauze, din care 2542 sunt cauze nou intrate şi 1239 
sunt cauze rămase pe stoc din anul anterior. 
  Volumul de activitate al acestei secţii a fost cu puţin mai mic  faţă de cel 
din anul 2008, când s-au înregistrat 3786 cauze, din care 2780 cauze nou intrate şi 1006 
cauze rămase pe stoc  şi mai mare  faţă de  cel din anul 2009, când s-au înregistrat 3616 
cauze, din care 2363 cauze nou intrate şi 1253 cauze rămase pe stoc. 
  Stocul cauzelor rămase nesoluţionate la această secţie a crescut, de la 1253 
cauze în anul 2008, respectiv 1239 cauze în anul 2009 la 1429 cauze în anul 2010. 
  Analizând activitatea secţiei în funcţie de natura cauzelor, se constată 
următoarele: 
  Litigiile de muncă înregistrate pe rolul secţiei în anul 2010 au fost în număr 
de 3161 cauze, din care 2086 cauze nou intrate şi 1075 cauze rămase pe stoc din anul 
anterior. 
  În anul 2008, au fost înregistrate pe rol 3262 cauze, din care 2391 cauze 
nou intrate şi 871 cauze rămase pe stoc din anul anterior, iar în anul 2009, au fost 
înregistrate pe rol 3110 cauze, din care 2059 cauze nou intrate şi 1051 cauze rămase pe 
stoc din anul anterior. 
  Cauzele de asigurări sociale înregistrate pe rolul secţiei în anul 2010 au fost 
în număr de 620 cauze, din care 456 cauze nou intrate şi 164 cauze rămase pe stoc din 
anul anterior. 
  În anul 2008, au fost înregistrate pe rol 524 cauze de asigurări sociale, din 
care 389 cauze nou intrate şi 135 cauze rămase pe stoc din anul anterior, iar în anul 
2009, au fost înregistrate pe rol 506 cauze de asigurări sociale, din care 304 cauze nou 
intrate şi 202 cauze rămase pe stoc din anul anterior. 
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  În anexa  nr. 8 se evidenţiază volumul de activitate al secţiei comparativ 
pe anii 2008-2009-2010. 
 
  4)SECŢIA PENALĂ 
 
  Secţia penală a fost învestită în anul 2010 cu un număr de 1742 cauze, din 
care 1507 sunt cauze nou intrate şi 235 sunt cauze rămase pe stoc din anul anterior. 
  Volumul de activitate al acestei secţii a fost mai redus decât în anii 
precedenţi. 
  În anul 2008, secţia a fost învestită cu soluţionarea unui număr de 1905 
cauze, din care 1623 sunt cauze nou intrate şi 282 sunt cauze rămase pe stoc din anul 
anterior, iar în anul 2009, secţia a fost învestită cu soluţionarea unui nr. de 1878 cauze, 
din care 1564 sunt cauze nou intrate şi 314 sunt cauze rămase pe stoc din anul anterior. 
   În anul 2010, stocul de dosare rămase nesoluţionate s-a redus faţă de anul 
2008,  de la 314 cauze la 177 cauze în anul 2010 şi de  la 235 în anul 2009, la 177 cauze 
în anul 2010. 
  Analizând volumul de activitate pe faze procesuale, se constată o reducere 
a numărului de fonduri, apeluri şi recursuri. 
  În anul 2010, au fost înregistrate 549 fonduri, din care 492 nou intrate şi 57 
rămase pe stoc din anul precedent, în timp ce în anul 2008 au fost înregistrate 732 
fonduri, din care 561 sunt fonduri nou intrate şi 81 sunt fonduri rămase pe stoc din anul 
precedent, iar  în anul 2009 au fost înregistrate 618 fonduri, din care 520 sunt fonduri 
nou intrate şi 98 sunt fonduri rămase pe stoc din anul precedent. 
  În anul 2010, au fost înregistrate 471 apeluri, din care 345 sunt apeluri nou 
intrate, iar 126 sunt apeluri rămase pe stoc din anul precedent, în timp ce în anul 2008 
au fost înregistrate 475 apeluri, din care 386 sunt apeluri nou intrate şi 89 sunt apeluri 
rămase pe stoc din anul anterior, iar în anul 2009, au fost înregistrate 486 apeluri, din 
care 370 sunt apeluri nou intrate şi 116 sunt apeluri rămase pe stoc din anul anterior. 
  În anul 2010, au fost înregistrate 722 recursuri, din care 670 sunt recursuri 
nou intrate şi 52 sunt recursuri rămase pe stoc din anul precedent, în timp ce în anul 
2008, au fost înregistrate 698 recursuri, din care 586 sunt recursuri nou intrate şi 112 
sunt recursuri rămase pe stoc din anul precedent, iar în anul 2009, au fost înregistrate 
774 recursuri, din care 674 sunt recursuri nou intrate şi 100 sunt recursuri rămase pe 
stoc din anul precedent. 
  În anexa nr. 9 se evidenţiază volumul de activitate al Secţiei penale. 
  Dosarele aflate pe rolul secţiilor Tribunalului Hunedoara sunt reprezentate 
în graficul nr. 2.  
 
  c)Volumul de activitate al judecătoriilor din 
circumscripţia Tribunalului Hunedoara. 
  Volumul de activitate al judecătoriilor din raza de competenţă a 
Tribunalului Hunedoara a crescut, în anul 2010, de la 41078 cauze în anul 2009, la 
45361 cauze,  ceea ce reprezintă un plus de 4283 cauze faţă de anul 2009 (+ 9,44%)  
respectiv a crescut de la 30911 cauze în anul 2008, la 45361 cauze în anul 2010, ceea ce 
reprezintă un plus de 14450 cauze faţă de anul 2008(  +31,85%). 
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  Numărul total al cauzelor intrate în anul 2010 la cele şase judecătorii a fost 
de 37364 cauze, faţă de 25282 cauze în anul 2008 şi 34352 cauze în anul 2009, ceea ce 
reprezintă un plus de 12082 cauze faţă de anul 2008 (+32,33%)  şi un plus de 3012 
cauze faţă de anul 2009  (+8,06%). 
  Numărul cauzelor nesoluţionate la finele anului 2010 a rămas ridicat, fiind 
de 9147 cauze, în condiţiile în care în anul 2008 a fost de 6726 cauze, iar în anul 2009 a 
fost de 7997 cauze. 
  De asemenea, a crescut şi numărul cauzelor suspendate,  de la 1301 cauze 
în anul 2008 şi la 1733 cauze în anul 2009, la 1859 cauze în anul 2010. 
  Volumul de activitate   la toate judecătoriile din circumscripţia Tribunalului 
Hunedoara, se prezintă după cum urmează: 
  -La Judecătoria Brad, s-au înregistrat pe rol, în anul 2010, 2712 cauze( 
2169 cauze nou intrate + 543 cauze rămase pe stoc),   faţă de 1813 cauze în anul 2008 
(1361 cauze nou intrate + 452 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 2578 cauze în anul 2009 
(2173 cauze nou intrate + 405 cauze rămase pe stoc).  
  Prin urmare, în anul 2010, se constată un plus de 899 cauze pe rol, faţă de 
anul 2008 (+33,14%)  şi un plus de  134 cauze faţă de anul 2009 (+4,94%). 
  -La Judecătoria Deva, s-au înregistrat pe rol, în anul 2010, 15330 cauze 
(11956 cauze nou intrate + 3374 cauze rămase pe stoc), faţă de 10518 cauze în anul 
2008 (8253 cauze nou intrate + 2265 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 13973 cauze în 
anul 2009 (11212 cauze nou intrate + 2761 cauze rămase pe stoc). 
  Prin urmare, în anul 2010, se constată un plus de 4812 cauze pe rol, faţă de 
anul 2008 (+31,38%) şi un plus de  1357 cauze faţă de anul 2009 (+8,85%). 
  -La Judecătoria Haţeg , s-au înregistrat pe rol, în anul 2010, 2428 cauze 
(1778 cauze nou intrate +650 cauze aflate pe stoc),   faţă de 1867 cauze în anul 2008  
(1414 cauze nou intrate + 453 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 2171 cauze în anul 2009 
( 1588 cauze nou intrate + 583 cauze rămase pe stoc). 
  Prin urmare, în anul 2010, se constată un plus de 561 cauze pe rol, faţă de 
anul 2008  (+23,10%)  şi un plus de 257 cauze faţă de anul 2009  (+10,58%). 
  -La Judecătoria Hunedoara s-au înregistrat pe rol, în anul 2010, 7209 
cauze (6365 nou intrate + 844 aflate pe stoc), faţă de 4382 cauze în anul 2008 (3785 nou 
intrate + 597 aflate pe stoc) şi faţă de 6635 cauze în anul 2009 ( 5895 nou intrate + 740 
aflate pe stoc). 
  Prin urmare , se constată un plus de 2827 cauze faţă de anul 2008 
(+39,21%) şi un plus de 574 cauze faţă de anul 2009 ( +7,96%). 
  -La Judecătoria Orăştie, s-au înregistrat pe rol, în anul 2010, 2594 cauze 
(2138 cauze nou intrate +456 cauze rămase pe stoc)   faţă de 1891 cauze în anul 2008 
(1529 cauze nou intrate + 362 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 2174 cauze în anul 2009 
( 1754 cauze nou intrate + 420 cauze rămase pe stoc). 
  Prin urmare, în anul 2010, se constată un plus de 703 cauze pe rol, faţă de 
anul 2008 (+27,10%) şi un plus  de 420 cauze faţă de anul 2009 (+ 16,19%). 
  -La Judecătoria Petroşani, s-au înregistrat pe rol, în anul 2010, 15088 
cauze( 12958 cauze nou intrate +2130 cauze rămase pe stoc)   faţă de 10440 cauze în 
anul 2008 ( 8940 cauze nou intrate + 1500 cauze rămase pe stoc) şi faţă de 13547 cauze 
în anul 2009 (11730 cauze nou intrate + 1817 cauze rămase pe stoc). 
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  Prin urmare, în anul 2010, se constată un plus de 4648 cauze pe rol, faţă de 
anul 2008  (+ 30,80%)  şi un plus de  1541 cauze faţă de anul 2009 (+ 10,21%). 
  De remarcat creşterea volumului de activitate, în anul 2010,  la toate 
judecătoriile. 
  Volumul de activitate al judecătoriilor , comparativ pe anii  2008-2009-
2010, este cuprins în anexa nr. 10. 
  Dosarele aflate pe rolul judecătoriilor în anul 2010, sunt reprezentate în 
graficul nr. 3. 
 
  SECŢIUNEA 2.2. Operativitatea la nivelul instanţelor din 
circumscripţia Tribunalului Hunedoara. 
  a)Operativitatea Tribunalului Hunedoara în anul 2010. 
  Indicele general de operativitate la Tribunalul Hunedoara, în anul 2010, a 
fost de 66,68%, mai redus decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 76,12%, respectiv 
de 73,68%. 
  La calculul indicelui general de operativitate menţionat mai sus au fost 
avute în vedere şi dosarele de insolvenţă, dosare care prin natura lor au un termen foarte 
lung de soluţionare şi influenţează în mod negativ indicele de operativitate. 
  Operativitatea generală la Tribunalul Hunedoara în anul 2010, fără 
insolvenţă, a fost de 73,66%, mai mică decât în anii 2008 ţi 2009, când a fost de 
80,05%, respectiv 79,32%. 
  Chiar dacă indicele general de operativitate al instanţei în anul 2010 a fost 
mai mic decât în anii 2008 şi 2009, apreciem că activitatea instanţei din acest punct de 
vedere a fost totuşi bună, în condiţiile în care instanţa a funcţionat,în medie, cu 27 de 
judecători din schema de 35 şi s-au înregistrat, în anul 2010, cu prim termen în anul 
2011, un număr de 1637 cauze.  
  În anul 2010 s-au soluţionat de Tribunalul Hunedoara 10272 cauze, cu 
2327 mai puţine cauze decât în anul 2008 (+ 22,65%) şi cu 345 mai puţine cauze decât 
în anul 2009 ( -3,35%). 
  Cu toate că stocul de dosare a crescut, în anul 2010, la 6106 dosare, de la 
4807   în anul 2008 şi 4725 în anul 2009 , raportând la volumul mare de cauze ce a 
revenit spre soluţionare fiecărui judecător, în condiţiile deficitului mare de judecători, 
apreciem că activitatea instanţei a fost bună. 
  Analiza comparativă a operativităţii pe instanţă se regăseşte în anexa nr. 
1. 
  Vom prezenta, în continuare, indicii de operativitate pe secţii şi pe materii. 
  Având în vedere specificul dosarelor de insolvenţă (Legea nr. 85/2006), 
apreciem că operativitatea generală la nivelul Tribunalului Hunedoara ar trebui analizată 
fără a se lua în calcul dosarele din materia insolvenţei. 
  În anexa nr. 4A este evidenţiată operativitatea de rezolvare a cauzelor la 
Tribunalul Hunedoara, pe secţii şi faze procesuale,  2008-2009-2010, cu insolvenţa 
inclusă. 
  În anexa nr. 4B se evidenţiază activitatea şi operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe materii,  2008-2009-2010, fără insolvenţă. 
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   1.SECŢIA CIVILĂ. 
 
  În anul 2010, s-au soluţionat la nivelul acestei secţii, 2289 cauze, ceea ce a 
condus la o operativitate generală pe secţie de 68,86%, mai scăzută decât în anul 2008, 
când s-a înregistrat o operativitate de 74,23% şi faţă de anul 2009, când a fost de 
74,29%. 
  Analizând indicii de operativitate pe faze procesuale, se constată 
următoarele: 
  În anul 2010, s-au soluţionat 585 fonduri civile, faţă de 439 fonduri civile 
în anul 2008 şi 536 fonduri civile în anul 2009. 
  Operativitatea a scăzut de la 77,70% în anul 2008 şi de la 75,18% în anul 
2009, la 53,77%. 
 Nivelul redus al operativităţii în ceea ce priveşte fondurile civile a fost 
determinat de faptul că s-au înregistrat, pe rolul secţiei, un număr important de cauze în 
temeiul Legii nr. 221/2009, respectiv 171 dosare, din care s-au soluţionat două, 
rămânând un stoc de 169 dosare. 
 Soluţionarea acestor cauze a fost trenată o perioadă de timp şi continuă să 
treneze datorită faptului că reconstituirea dosarelor privind condamnările cu caracter 
politic şi alte măsuri administrative  asimilabile, nu s-a putut realiza motivat de numărul 
impresionant de cauze la nivel naţional, care au dus la blocarea serviciilor de resort, ce 
au în custodie aceste documente, în principal CNSAS, care pentru a face faţă 
solicitărilor făcute de instanţele naţionale, a solicitat termene de minim 6 luni sau pur şi 
simplu a comunicat originalele dosarelor de arhivă. 
 Un alt motiv la fel de  important l-au constituit deciziile 1354 şi, respectiv 
1358 - prin care Curtea Constituţională a declarat ca fiind neconstituţionale articolul 5 
alin. 1 lit. a din Legea nr. 221/2009 şi, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 62/2010, de 
modificare şi completare a acestui act normativ. 
 În conformitate cu prevederile art. 147 din Constituţia României, 
Parlamentul României are un termen de 45 de zile pentru reglementarea situaţiei 
dispoziţiilor din legile constatate ca fiind neconstituţionale, în caz contrar acestea îşi 
încetează efectele juridice. Ori, raportat la momentul publicării deciziilor menţionate – 
respectiv 15 noiembrie 2010 - legiuitorul român nu a respectat acest termen limită, 
prevăzut imperativ astfel că, parţial, Legea nr. 221/2009 este lipsită de eficienţă. 
  Stocul de dosare nesoluţionate  a crescut faţă de anii 2008 şi 2009, de la 
193, respectiv 225, la 556.   Numărul de dosare suspendate a scăzut faţă de anul 2008, 
de la 67 cauze la 53 şi a crescut faţă de anul 2009,  de la 48 cauze la 53, în anul 2010. 
  În anul 2010, s-au soluţionat 393 apeluri civile, faţă de 345 apeluri civile în 
anul 2008, respectiv 362 apeluri civile în anul 2009. 
  Operativitatea în soluţionarea apelurilor civile a fost de 82,56% în anul 
2010, mai mare decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 71,73%  şi respectiv 69,62%.   
  Stocul de apeluri nesoluţionate în anul 2010 a fost de 141 dosare, cu mult 
mai mic  decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 177, respectiv 203 cauze. 
  Apelurile suspendate au crescut de la 41 cauze în 2008, la 58 în anul 2010, 
şi de la 45 cauze în anul 2009, la 58 cauze în 2010. 
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  În anul 2010, au fost soluţionate 1311 recursuri civile, faţă de 1166 
recursuri civile soluţionate în anul 2008 , respectiv 1269 recursuri civile în anul 2009. 
  Operativitatea la recursuri civile a fost de 74,49% în anul 2010, mai redusă 
faţă de anul 2009, când a fost de 75,36%  şi mai mare faţă de anul 2008, când a fost de 
73,75% . 
  Stocul de dosare suspendate în cazul recursurilor civile , în anul 2010, a 
fost de 180 dosare, faţă de 116 dosare în anul 2008, respectiv 136 în anul 2009.  
  Operativitatea Secţiei civile pe anii 2008-2009-2010  este cuprinsă în 
anexa  nr. 5. 
 
  2)SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL. 
 
  În anul 2010, s-au soluţionat la această secţie 4066 cauze (incluzând şi 
insolvenţa), cu 2459 mai puţine cauze decât în anul 2008 (-60,47%) şi cu 364 mai 
puţine cauze decât în anul 2009  (-8,95%). 
  Indicele de operativitate pe secţie a fost de  58,26%, faţă de 75,55% în anul 
2008 şi respectiv 68,55% în anul 2009. 
  Analizând activitatea secţiei pe faze procesuale şi materii, se constată 
următoarele: 
  În anul 2010, s-au soluţionat 922 fonduri comerciale, faţă de 3081 fonduri 
comerciale în anul 2008 şi 1011 fonduri comerciale în anul 2009, astfel încât 
operativitatea, în anul 2010, a fost de 78,94%, faţă de 88,41%  în anul 2008, respectiv 
83,07% în anul 2009.   

 În anul 2010, s-au soluţionat 506 de recursuri comerciale, faţă de 583 în 
anul 2008 şi 555 în anul 2009. 
  Indicele de operativitate la recursuri comerciale a fost de 68,94%, cu mult 
mai mic decât cel înregistrat în anul 2008, când a fost de 84,01% şi decât în anul 2009, 
când a fost de 82,34%. 
  În anul 2010, s-au soluţionat 1222 fonduri de contencios, mai puţine decât 
în anii 2008 şi 2009, când s-au soluţionat 1438 şi respectiv 1519 cauze. 
  Operativitatea în ceea ce priveşte soluţionarea fondurilor de contencios a 
fost de 74,38%, mai scăzută decât operativitatea înregistrată în anii 2008 şi 2009, când a 
fost de  75,64%, respectiv 81,49%. 

 Prin apariţia Ordonanţei  de urgenta nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe 
poluare pentru autovehicule si ulterior a Ordonanţei de urgenta nr. 117 din 29 decembrie 
2009 pentru aplicarea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, publicat 
in Monitorul Oficial nr. 926 din 30 decembrie 2009, in cursul anului 2010 au fost 
înregistrate multe cauze având ca obiect restituirea taxei de poluare. 

 O parte semnificativa din aceste cauze, înregistrate în cursul anului 2010, 
cat si cele aflate  pe rol din cursul anului 2009 au fost soluţionate de secţia comerciala si 
de contencios administrativ.  

După unificarea practicii judiciare la nivelul Curtii de Apel             Alba-Iulia- 
Secţia contencios administrativ, s-a dispus casarea sentinţelor si trimiterea spre 
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rejudecare la tribunal în vederea stabilirii calităţii procesuale pasive a Administraţiei 
Fondului pentru Mediu si introducerea acestuia în cauză in calitate de parat. Anterior, 
Administraţia Fondului pentru Mediu era introdusa în cauză in calitate de chemat in 
garanţie , la solicitarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Hunedoara.  

Instanţa de control judiciar a reţinut în deciziile de casare că taxa de poluare 
constituie venit la bugetul de stat, că nu există raport obligaţional  intre Direcţia  
Generala a Finanţelor Publice a  judeţului Hunedoara si Administraţia Fondului pentru 
Mediu, pentru ca aceasta din urma sa fie chemat in garanţie. 

 In aceste condiţii, s-a reluat judecarea cauzelor de tribunal si având în vedere 
principul disponibilităţii, s-a apreciat că instanţa, din oficiu, nu poate dispune 
introducerea in cauza a Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel încât se acordă 
termene succesive pentru ca reclamanţii sa arate daca înţeleg sa cheme in judecata 
Administraţia Fondului pentru Mediu. 
  În anul 2010 s-au soluţionat 857 recursuri de contencios, faţă de 795 
recursuri în anul 2008 şi 669 recursuri în anul 2009. 
  În ceea ce priveşte operativitatea soluţionării recursurilor de contencios, s-a 
înregistrat o scădere, faţă de anii 2008 şi 2009, când a fost de 82,90%, respectiv 
80,60%, ajungând în anul 2010 la 70 53%. 
  În ceea ce priveşte dosarele de insolvenţă, în anul 2010 s-au soluţionat 559 
cauze, mai puţine decât în anii 2008 şi 2009, când s-au soluţionat 628 cauze, respectiv  
676 cauze. 
  Indicele de operativitate în materia insolvenţei a fost de 25,19%, în anul 
2010, faţă de 39,30% în anul 2008, respectiv 36,01% în anul 2009. 
 Reducerea indicelui de operativitate în materia insolvenţei se explică şi 
prin faptul că, urmare a crizei economice, au existat dificultăţi majore în valorificarea 
activelor societăţilor debitoare aflate în insolvenţă, astfel încât în multe cauze nu s-au 
putut închide procedurile. 
 Totodată, începând cu anul 2010, cauzele de insolvenţă sunt puse toate pe 
rol şi primesc termene succesive, urmare a Notei Inspecţiei Judiciare de la sfârşitul 
anului 2009, cu caracter de îndrumare. 
 În anul 2009 şi anterior, existau cauze de insolvenţă înregistrate care nu 
apăreau ca fiind pe rol în  curs de soluţionare, fiind puse pe rol şi fiind acordate termene 
doar la cerere. 
  În anexa nr. 7 este evidenţiată operativitatea secţiei pe faze procesuale şi 
materii, comparativ  2008-2009-2010, cu insolvenţa inclusă. 
  Menţionăm că în dosarele de insolvenţă sunt pronunţate mai multe hotărâri 
de către judecătorii sindici, ca urmare a contestaţiilor formulate, a cererilor privind 
anulări de acte, a altor cereri formulate, care sunt înregistrate la dosarele de insolvenţă şi 
care soluţionate fiind, primesc număr de hotărâre, dar nu sunt evidenţiate statistic ca 
număr de dosare soluţionate, pentru că se apreciază că dosarul este soluţionat doar la 
închiderea procedurii. 
  În această situaţie se află un nr. de 1162 hotărâri pronunţate în dosarele de 
insolvenţă care nu au fost avute în vedere la stabilirea coeficientului de operativitate. 
  Procedura prevăzută de Legea nr. 85/2006, care a abrogat Legea nr. 
64/1995, republicată, este amplă şi de durată, presupune inventarierea bunurilor, 
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evaluarea, valorificarea acestora şi distribuirea preţului, iar la fiecare operaţiune 
enunţată există posibilitatea formulării de contestaţii sau opoziţii care trebuie 
soluţionate, iar soluţiile pronunţate sunt atacate de multe ori cu recurs. 
  De menţionat , de asemenea, că sunt administratori ai societăţilor debitoare 
care refuză colaborarea cu lichidatorul sau administratorul judiciar, îngreunând în acest 
mod desfăşurarea activităţii în această materie, astfel încât procedura stagnează, iar 
dosarele nu pot fi soluţionate prin închiderea proceduri, cu celeritate. 
  Apreciem că operativitatea secţiei este mai aproape de adevăr prin 
necuprinderea dosarelor de insolvenţă sau prin includerea în datele statistice a 
hotărârilor date până la încheierea procedurii. 
  Operativitatea generală pe secţie prin neincluderea dosarelor de insolvenţă 
este de 73,68%. 
  În anexa nr.6 este evidenţiată operativitatea secţiei pe faze procesuale şi 
materii, comparativ 2008-2009-2010, fără insolvenţă. 
  În anexa nr. 7A este evidenţiată operativitatea în materie de insolvenţă, 
comparativ 2008-2009-2010. 
 

3)SECŢIA LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE. 
 
  În cursul anului 2010, la această secţie s-au soluţionat 2352 cauze, faţă de 
2533 cauze în anul 2008 şi 2377 cauze în anul 2009. 
  Indicele de operativitate pe secţie, în anul 2010, a fost de 69,98%, mai 
scăzut decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 74,87%, respectiv de 75,39%. 
  Analizând operativitatea secţiei pe materii, se constată următoarele: 
  În ceea ce priveşte litigiile de muncă, în anul 2010 s-au soluţionat 2011 
cauze, faţă de 2211 în anul 2008 şi respectiv 2035 cauze în anul 2009. 
  Indicele de operativitate pe această materie a fost de 72,63%, în anul 2010,  
faţă de  76,90% în anul 2008, respectiv 76,42% în anul 2009. 
  În ceea ce priveşte cauzele de asigurări sociale, în anul 2010 s-au soluţionat 
341 cauze,  faţă de  322 în anul 2008, respectiv 342 în anul 2009. 
  Indicele de operativitate pe această materie a fost de 57,60%, în anul 2010, 
mai redus decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 63,39%, respectiv 69,80%. 
 Scăderea operativităţii pe secţie s-a datorat unui număr mare de dosare, 
înregistrate în perioada septembrie-decembrie 2010 ( 838 dosare) care raportat la 
intervalul de repartizare utilizat, de 40-96 de zile la litigii de muncă şi 48-112 zile la 
asigurări sociale, au avut un singur termen de judecată la sfârşitul anului, ori chiar 
primul termen de judecată în anul 2011. 
 La aceasta se adaugă un număr de 91 de dosare (litigii de muncă) în care, 
în decembrie 2010, s-a depus cerere de intervenţie la ultimul termen de judecată, iar în 
284 dosare (163 litigii de muncă şi 121 asigurări sociale) au fost invocate o serie de 
excepţii, ceea ce a determinat amânarea cauzelor şi acordarea unor noi termene de 
judecată, făcând imposibilă soluţionarea în cursul anului 2010. 
 Stocul de dosare rămase nesoluţionate în anul 2010 a fost de 1429 cauze, 
din care 420 sunt suspendate, majoritatea urmând a fi repuse pe rol în primul trimestru 
al anului 2011, ca urmare a împlinirii termenului de perimare. 
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  În anexa nr. 8 este evidenţiată operativitatea secţiei în întregul ei şi pe 
materii. 
  4)SECŢIA PENALĂ. 
 
  În cursul anului 2010, la această secţie s-au soluţionat 1565 cauze, 
înregistrându-se o diminuare faţă de anii 2008 şi 2009, când s-au soluţionat 1591 cauze, 
respectiv  1643 cauze. 
  Indicele de operativitate pe secţie, în anul 2010 a fost de 89,84%, mai 
crescut decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 83,52% şi respectiv 87,49%. 
  Analizând activitatea secţiei pe faze procesuale, se constată următoarele: 
  În cursul anului 2010, s-au soluţionat 496 fonduri, faţă de 634 fonduri în 
anul 2008, respectiv 561 fonduri în anul 2009. 
  Indicele de operativitate în ceea ce priveşte fondurile penale a fost de 
90,35%, mai crescut decât cel din anul 2008, când a fost de 86,61% şi cu puţin mai mic 
decât cel din anul 2009, când a fost de 90,78%. 
  În cursul anului 2010, s-au soluţionat 402 apeluri penale, mai multe  decât 
în anii 2008 şi 2009, când s-au soluţionat 359,respectiv 360 apeluri penale. 
  Indicele de operativitate în ceea ce priveşte apelurile penale a fost de 
85,35% în anul 2010,  mai ridicat decât cel din anii 2008 şi 2009, când a fost de 
75,58%, respectiv 74,07%. 
  În ceea ce priveşte recursurile penale, în cursul anului 2010 s-au soluţionat 
667 recursuri, faţă de  598 recursuri în anul 2008, respectiv 722 recursuri în 2009. 
  Indicele de operativitate în ceea ce priveşte recursurile penale a fost de 
92,38%, mai mare faţă de anul 2008, când a fost de 85,67% şi puţin mai mic decât cel 
din anul 2009, când a fost de 93,28%. 
  Stocul de dosare nesoluţionate pe secţie s-a diminuat semnificativ, faţă de 
anii 2008 şi 2009, când a fost de 314, respectiv 235, la 177 în anul 2010. 
  În anexa nr. 9 este evidenţiată operativitatea în cadrul secţiei, comparativ  
2008-2009-2010. 
  Reprezentarea grafică a ponderii dosarelor soluţionate în anul 2010 la 
Tribunalul Hunedoara, pe secţii, este cuprinsă în graficul nr. 4.  
 
 Având în vedere programul de normare a muncii în instanţe, volumul mare 
de activitate şi numărul redus de judecători, încă de la sfârşitul lunii septembrie 2010, la 
Secţiile comercială şi de contencios administrativ şi fiscal şi de litigii de muncă şi 
asigurări sociale s-a depăşit cu mult punctajul mediu pe judecător, ajungând la 7609 
puncte soluţionate, la prima secţie şi la 4889 puncte soluţionate , la cea de-a doua secţie. 
 Şi la celelalte două secţii, la data menţionată, punctajul era ridicat, 
apropiindu-se de limita maximă. 
 În aceste condiţii, pentru a evita supraîncărcarea judecătorilor, la solicitarea 
preşedinţilor de secţii, s-a procedat la mărirea intervalului de repartizare pentru cauzele 
nou intrate, ceea ce a determinat ca un număr important de cauze să fie înregistrate în 
anul 2010 şi să primească prim termen de judecată în anul 2011. 
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  b)Operativitatea judecătoriilor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara. 
 
  Indicele de operativitate la nivelul tuturor judecătoriilor a fost, în anul 
2010, de 83,25%, faţă de 81,68% în anul 2008, respectiv 84,08% în anul 2009. 
  În anexa nr. 10 este prezentată operativitatea tuturor judecătoriilor 
comparativ  2008-2009-2010. 
 
  Judecătoria Brad  a avut în cursul anului 2010 un indice de operativitate 
de 83,75%, mai crescut decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 80,78%, respectiv de 
81,50%. 
  La această judecătorie s-au soluţionat, în anul 2010, 2195 cauze, faţă de 
1408 cauze în anul 2008 şi 2035 în anul 2009, iar stocul de dosare  a crescut faţă de anii  
2008 şi 2009, când a fost de 452 cauze, respectiv 405 cauze, la 543 cauze în anul 2010. 
  Analizând operativitatea pe materii, se constată următoarele: 
  În materie civilă, în anul 2010 s-au soluţionat 2028 cauze, faţă de   1180 
cauze în anul 2008, respectiv 1836 în anul 2009, iar indicele de operativitate a fost de 
85,14%, faţă de  80,22% în anul 2008, respectiv 81,60% în anul 2009. 
  În materie penală, în anul 2010 s-au soluţionat 167 cauze, faţă de 228 cauze 
în anul 2008, respectiv 199 cauze în anul 2009, iar indicele de operativitate a fost de 
69,87%, faţă de 83,82% în anul 2008, respectiv 80,57% în anul 2009. 
  Operativitatea la Judecătoria Brad este evidenţiată în anexa nr. 11. 
  Judecătoria Deva a avut în  cursul anului 2010 un indice de operativitate 
de 78,34%, mai crescut decât în anul 2008, când a fost de 76,82% şi mai scăzut decât în 
anul 2009, când a fost de 79,79%.   
  La această judecătorie s-au soluţionat, în cursul anului 2010, un număr de  
11548 cauze, faţă de 7757 cauze în anul 2008, respectiv 10599 cauze în anul 2009.  
  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În cursul anului 2010, s-au soluţionat 9848 cauze în materie civilă, faţă de  
5809 cauze în anul 2008, respectiv 8720 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice 
de operativitate de 77,81%, mai crescut decât în anul 2008, când a fost de 74,23% şi mai 
scăzut decât în anul 2009, când a fost de 78,49%. 
  În materie penală, în cursul anului 2010 s-au soluţionat 1700 cauze, faţă de 
1948 cauze în anul 2008, respectiv 1879 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice 
de operativitate de 81,57% , mai scăzut decât în anii 2008 şi 2009, când s-a înregistrat 
un indice de 85,74%, respectiv 86,47%. 
  Operativitatea la nivelul Judecătoriei Deva este evidenţiată în anexa nr. 

12. 
 
  Judecătoria Haţeg a avut în cursul anului 2010 un indice de operativitate 
de 75,67%, mai crescut decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 72,05%, respectiv 
74,67%. 
  La această judecătorie s-au soluţionat, în cursul anului 2010, un nr. de 1732 
cauze, faţă de 1284 cauze în anul 2008, respectiv 1521 cauze în anul 2009. 
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  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În cursul anului 2010, s-au soluţionat 1543 cauze civile, faţă de   1173 
cauze în anul 2008, respectiv 1340 în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice de 
operativitate de 76,46%, mai crescut decât în anii 2008 şi 2009, când s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 73,45%, respectiv 75,03%. 
  În materie penală, în cursul anului 2010, s-au soluţionat 189 cauze, faţă de 
111 cauze în anul 2008, respectiv 181 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice de 
operativitate de 69,74%, mai crescut decât în anul 2008, când s-a înregistrat un indice 
de operativitate de 60,00% şi mai scăzut decât în anul 2009, când s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 72,11%. 
   Operativitatea la nivelul Judecătoriei Haţeg este evidenţiată în 
anexa  nr. 13. 
 
  Judecătoria Hunedoara a avut în cursul anului 2010 un indice de 
operativitate de 84,61%, mai scăzut decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 85,65%, 
respectiv de 90,09%. 
  La această judecătorie s-au soluţionat, în cursul anului 2010, un nr. de  
5755 cauze, faţă de  3642 cauze în anul 2008, respectiv 5791 în anul 2009. 
  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În materie civilă, în cursul anului 2010,s-au soluţionat 5434 cauze, faţă de 
3259 cauze în anul 2008, respectiv 5474 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice 
de operativitate de 84,75%, mai scăzut decât în anii 2008 şi 2009, când indicele de 
operativitate a fost de 84,96%, respectiv 90,23%. 
  În materie penală, în cursul anului 2010, s-au soluţionat 321 cauze, faţă de 
383 cauze în anul 2008, respectiv 317 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice de 
operativitate de 82,31%, mai scăzut decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 92,07%, 
respectiv 87,81%. 
  Operativitatea la nivelul Judecătoriei Hunedoara este evidenţiată în anexa  

nr. 14. 
 
  Judecătoria Orăştie a avut în cursul anului 2010 un indice de operativitate 
de 85,98%, faţă de 80,78% în anul 2008, respectiv 82,76% în anul 2009. 
  La această judecătorie s-au soluţionat 2152 cauze, în cursul anului 2010, 
faţă de 1471 cauze în anul 2008, respectiv 1718 cauze în anul 2009. 
  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În materie civilă, în cursul anului 2010, s-au soluţionat 1980 cauze, faţă de 
1216 cauze în anul 2008, respectiv 1564 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice 
de operativitate de 86,46%, faţă de indicele de operativitate din anul 2008,  de 78,65%, 
respectiv 83,06% în anul 2009. 
  În materie penală, în  cursul anului 2010, s-au soluţionat 172 cauze, faţă de 
255 cauze în anul 2008, respectiv 154 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice de 
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operativitate de 80,75%, faţă de indicele de operativitate din anul 2008 de 92,73%, 
respectiv 79,79% în anul 2009. 
  Operativitatea la nivelul Judecătoriei Orăştie este evidenţiată în anexa  

nr. 15. 
 
  Judecătoria Petroşani a avut în cursul anului 2010 un indice de 
operativitate de 88,21%, faţă de 86,98% în anul 2008, respectiv 87,66% în anul 2009. 
  La această judecătorie, în cursul anului 2010, s-au soluţionat 12832 cauze, 
faţă de 8623 cauze în anul 2008, respectiv 11417 cauze în anul 2009. 
  Analizând operativitatea pe materii la această instanţă, se constată 
următoarele: 
  În materie civilă, în cursul anului 2010, s-au soluţionat 11914 cauze, faţă de 
7788 cauze în anul 2008, respectiv 10484 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice 
de operativitate de 88,47%, mai crescut decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 
86,88%, respectiv 87,81%. 
  În materie penală, în cursul anului 2010, s-au soluţionat 918 cauze, faţă de 
835 cauze în anul 2008, respectiv 933 cauze în anul 2009 şi s-a înregistrat un indice de 
operativitate de 85,00%,  mai redus decât în anii 2008 şi 2009, când a fost de 87,89%, 
respectiv 86,07%. 
  Operativitatea la nivelul Judecătoriei Petroşani este evidenţiată în anexa  

nr. 16. 
  Reprezentarea grafică a ponderii dosarelor soluţionate de fiecare 
judecătorie în parte, în anul 2010 şi totalul dosarelor soluţionate de judecătorii, se 
regăseşte în graficul nr. 5.  
 

  Secţiunea 2.3. Încărcătura pe judecător la instanţele 
din circumscripţia Tribunalului Hunedoara. 
  a)Încărcătura pe judecător la Tribunalul Hunedoara. 
  Tribunalul Hunedoara are prevăzut în statul de funcţiuni un număr de 34 
posturi de judecător, din care în cea mai mare parte a anului 2010, au fost ocupate 27 
posturi de judecător. 
  În aceste condiţii şi având în vedere numărul de cauze aflate pe rolul 
instanţei în cursul anului 2010, s-a înregistrat o încărcătură pe judecător de 1119 cauze, 
faţă de 1213 cauze/judecător în anul 2008 şi 1045 cauze/judecător în anul 2009. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Tribunalul 
Hunedoara a fost de 735 cauze în anul 2010 faţă de 935 cauze în anul 2008 şi 746 cauze 
în anul 2009. 
  b)Încărcătura pe judecător la judecătorii. 
    Judecătoria Brad a avut în cursul anului 2010, 4 posturi de judecător 
ocupate iar  încărcătura pe judecător, a crescut faţă de anul 2008, de la 477 cauze la 678 
cauze în anul 2010, dar a scăzut faţă de anul 2009, de la 859 cauze la 678 cauze în anul 
2010. 
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  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria Brad, a 
fost de 549 cauze în anul 2010, faţă de  371 cauze în anul 2008 şi faţă de 678 cauze în 
anul 2009. 
  Judecătoria Deva  are prevăzut în statul de funcţiuni un nr. de 16 posturi 
de judecător, din care în cea mai mare parte a anului 2010, au fost ocupate, în medie, 11 
posturi de judecător. 
  În aceste condiţii şi având în vedere creşterea numărului de cauze 
înregistrate pe rolul instanţei, faţă de anii 2008 şi 2009, în cursul anului 2010 s-a 
înregistrat o încărcătură pe judecător de 1394 cauze, faţă de 779 cauze în anul 2008 şi 
1215 cauze în anul 2009. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria Deva, a 
fost de 1050 cauze în anul 2010 faţă  de 575 cauze în anul 2008 şi faţă de 922 cauze în 
anul 2009. 
  Judecătoria Haţeg  are prevăzut în statul de funcţiuni un număr de 4 
posturi de judecător, în cursul anului 2010 fiind ocupate 3 posturi de judecător. 
  În aceste condiţii, încărcătura pe judecător a fost de 809 cauze, faţă de 622 
cauze în anul 2008 şi faţă de 543 cauze în anul 2009. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria Haţeg, a 
fost de 577 cauze în anul 2010,  faţă de 427 cauze în anul 2008 şi faţă de 380 cauze în 
anul 2009. 
  Judecătoria Hunedoara  are prevăzut în statul de funcţiuni un număr de 
12 judecători, iar în cursul anului 2010, au fost ocupate, în medie, 6 posturi de 
judecător. 
  În aceste condiţii încărcătura pe judecător a fost de 1202 cauze, faţă de 417 
cauze în anul 2008 şi faţă de 758 cauze în anul 2009. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria 
Hunedoara, a fost de 959 cauze în anul 2010  faţă de 347 cauze în anul 2008 şi faţă de 
662 cauze în anul 2009. 
  Judecătoria Orăştie a avut în cursul anului 2010, 3 posturi de judecător 
ocupate, iar  încărcătura pe judecător a fost de 865 cauze în anul 2010, faţă de 473 cauze 
în anul 2008 şi 544 cauze în anul 2009. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria Orăştie, a 
fost de 717 cauze în anul 2010   faţă de 368 cauze în anul 2008 şi faţă de 430 cauze în 
anul 2009. 
  Judecătoria Petroşani are prevăzut în statul de funcţiuni un număr de 18 
posturi de judecător, iar în cursul anului 2010, au fost ocupate, în medie, 15 posturi de 
judecător. 
  În aceste condiţii încărcătura pe judecător a crescut la 1006 cauze în anul 
2010  faţă de  674 cauze în anul 2008 şi 903 cauze în anul 2009. 
  Volumul mediu de cauze soluţionate, pe judecător, la Judecătoria Petroşani, 
a fost de 855 cauze în anul 2010,  faţă de 556 cauze în anul 2008 şi faţă de 761 cauze în 
anul 2009. 
  Datele cuprinzând indicii statistici care definesc starea infracţională, la 
tribunal şi judecătorii, precum şi desfăşurarea pedepselor pentru cei condamnaţi 
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definitiv, comparativ  2008-2009-2010, sunt cuprinse în anexele  nr. 17 şi nr. 18 şi 
nu fac obiectul unei analize detaliate în prezentul material de bilanţ. 
  Media cauzelor soluţionate, pe judecător, la tribunal şi judecătorii este 
cuprinsă în anexa nr. 20. 
  În graficul nr. 6 este reprezentat volumul mediu de cauze soluţionate, pe 
judecător, la judecătorii. 
  Numărul şedinţelor pe judecător, la tribunal şi la judecătorii,  este 
reprezentat în graficul nr. 7. 
 

 SECŢIUNEA 2.4. Vulnerabilităţi identificate privind 
activitatea instanţelor din circumscripţia Tribunalului Hunedoara 
şi măsurile de remediere preconizate. 
 
 Volumul de activitate, raportat la o acută lipsă de personal, în special în ceea 
ce priveşte judecătorii, supraîncărcarea rolurilor pe unele  complete, cu deosebire la 
tribunal, dar şi la judecătorii, numărul mare de cauze soluţionate de fiecare judecător în 
parte, numărul mare de cauze ce revin spre redactare unui judecător, multiplele sarcini 
care le revin personalului instanţelor atât în ceea ce priveşte activitatea de judecată, cât 
şi în ceea ce priveşte celelalte activităţi desfăşurate de instanţă, prevăzute în legi şi 
regulamente, sunt tot atâtea vulnerabilităţi. 
 În situaţia acutizării acestor stări de fapt, se poate ajunge la blocaje de 
natură să afecteze desfăşurarea activităţii. 
 Volumul mare de activitate este determinat şi de incoerenţa legislativă, 
respectiv de existenţa unui număr important de acte normative declarate 
neconstituţionale de către Curtea Constituţională. 
 Măsurile de remediere care pot fi preconizate se reduc doar la efortul de a 
asigura o repartizare echilibrată a personalului pe secţii şi compartimente, în cadrul 
fiecărei secţii şi a fiecărui compartiment, cu consecinţa echilibrării volumului de muncă. 
 Apreciem că este necesară asigurarea predictibilităţii în ceea ce priveşte 
cariera magistratului în aşa fel încât să se prevină pe viitor ieşirile necontrolate din 
sistem, în principal ca urmare a numeroaselor situaţii în care judecători cu vârste 
cuprinse între 48 şi 55 de ani s-au pensionat, determinaţi fiind de numeroasele 
modificări legislative care pun sub semnul întrebării stabilitatea statutului 
acestora,respectiv menţinerea pensiei de serviciu şi a vechimii minime de 25 de ani în 
magistratură pentru pensionare. 
  În ceea ce priveşte celelalte vulnerabilităţi constatate, trebuie precizat că 
acestea nu sunt de resortul instanţelor. 
 Cu toate acestea, se vor face în continuare demersuri pentru ocuparea 
posturilor vacante şi dimensionarea schemelor de personal în funcţie de volumul de 
activitate constatat şi previzionat. 
 Degrevarea judecătorilor de o serie de sarcini non-judiciare şi îndeplinirea 
acestora de către grefierii cu studii superioare ar putea constitui o soluţie pentru 
îmbunătăţirea activităţii. 
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 De asemenea este importantă identificarea factorilor atât de natură obiectivă 
cât şi de natură subiectivă cu impact asupra celerităţii şi operativităţii şi luarea măsurilor 
care se impun în mod punctual, cu respectarea dispoziţiilor legale privind asigurarea 
independenţei şi imparţialităţii judecătorilor. 
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  CAPITOLUL III. 
  Analiza calitativă a activităţii Tribunalului Hunedoara. 
 SECŢIUNEA 3.1. Efectele principalelor modificări 
legislative operate în cursul anului 2009 asupra activităţii 
instanţelor. 
  În anul 2010 au fost adoptate o serie de acte normative care au 
influenţat activitatea instanţelor, iar pe de altă parte au existat acte normative intrate în 
vigoare în anul 2009, dar care au produs efecte asupra activităţii instanţelor în anul 
2010.Avem in vedere si deciziile de neconstituţionalitate pronunţate de către Curtea 
Constituţionala in anul 2010 si care au influenţat activitatea instanţelor.  
 Din acest punct de vedere, cele mai importante acte normative care au fost 
adoptate în cursul anului 2010, sunt următoarele: 
                    1. Legea nr.202 din 25 octombrie 2010, privind unele masuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor, publicata in Monitorul Oficial nr.714 din 26 
octombrie 2010 si in vigoare din 25 noiembrie 2010 a adus modificări substanţiale atât  
in materie penala, in materie civila cat si in materia litigiilor de munca si asigurărilor 
sociale si in domeniul contravenţional. 

- Astfel, procesele şi cererile privind creanţe având ca obiect plata unei 
sume de bani de până la 2.000 lei inclusiv, sunt soluţionate in prima si ultima instanţa 
de către judecătorie. 

- S-au constituit premizele reducerii procedurii de soluţionare a cauzelor 
prin modificarea procedurii de citare in sensul ca pentru judecarea procesului, instanţa, 
ţinând seama de împrejurări, poate fixa termene scurte, chiar de la o zi la alta.  

    Instanţa poate dispune ca încunoştinţarea părţilor să se facă şi telefonic, 
telegrafic, prin fax, poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigură, 
după caz, transmiterea textului actului supus comunicării ori înştiinţarea pentru 
prezentarea la termen, precum şi confirmarea primirii actului, respectiv a înştiinţării, 
dacă părţile au indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. Dacă 
încunoştinţarea s-a făcut telefonic, grefierul va întocmi un referat în care va arăta 
modalitatea de încunoştinţare şi obiectul acesteia. 

Mai mult termenul în cunoştinţă se aplica si părţii căreia, personal sau prin 
reprezentant legal sau convenţional, i s-a înmânat, sub semnătură de primire, citaţia 
pentru un termen de judecată, considerându-se că, în acest caz, ea cunoaşte şi termenele 
de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. 

- Legea nr.202/2010 a adus modificări Codului de procedura civila  si cu 
privire la soluţionarea cailor de atac a apelului respective a recursului.  

Astfel, la soluţionarea apelului “in cazul în care se constată că, în mod 
greşit, prima instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului ori judecata 
s-a făcut în lipsa părţii care nu a fost legal citată, instanţa de apel va anula hotărârea 

atacată şi va judeca procesul, evocând fondul. Cu toate acestea, în cazul în care prima 
instanţă a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului, instanţa de apel va anula 
hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare, o singură dată, primei instanţe sau 
altei instanţe egale în grad cu aceasta din aceeaşi circumscripţie, dacă părţile au solicitat 
în mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare”.  
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In soluţionarea recursului “casarea cu trimitere poate fi dispusă o singură 
dată în cursul procesului pentru cazul în care instanţa a cărei hotărâre este recurată a 
soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului, pentru cazul în care judecata s-a 
făcut în lipsa părţii care nu a fost regulat citată atât la administrarea probelor, cât şi la 
dezbaterea fondului, respectiv pentru cazul casării pentru lipsă de competenţă. În cazul 
în care, după casarea cu trimitere, intervine o nouă casare în aceeaşi cauză, tribunalele şi 
curţile de apel vor rejudeca în fond cauza. 

Întrucât dispoziţiile mai sus arătate privind soluţiile date in apel, respective 
in recurs se aplică numai proceselor, cererilor şi sesizărilor privind recursul în interesul 
legii, începute, respectiv formulate după intrarea în vigoare a acestei legi, respective 
începând cu 25 noiembrie 2010, nu au fost inca aplicate aceste dispoziţii in deciziile 
pronunţate de tribunal. 

- Una dintre principalele modificări aduse este abrogarea art III din Legea 
nr. 276 din 07 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare 
de timbru, care prevedea ca hotărârile judecătoreşti irevocabile se comunică părţilor.  

- Au fost aduse modificări importante procedurii divorţului si care 
apreciem ca sunt in măsura sa degreveze in parte activitatea instanţelor. 

Astfel, potrivit art 38 din codul familiei, “divorţul prin acordul soţilor poate 
fi pronunţat de către instanţa judecătorească indiferent de durata căsătoriei şi indiferent 
dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie”. 

In aceste fel, se scurtează procedura de soluţionare a divorţului, nefiind 
necesare dovedirea motivelor de divort si implicit administrarea probelor in fata 
instanţei.  

Mai mult s-a reglementat posibilitatea ca divorţul nu fie dispus exclusiv de 
instanţa de judecata, astfel ca  “dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii 
minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă ori notarul public de la 
locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor poate constata desfacerea 
căsătoriei prin acordul soţilor, eliberându-le un certificat de divorţ, potrivit legii.”  

- A fost modificata componenta completul pentru soluţionarea în primă 
instanţă a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale  in sensul ca se 
constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari, ceea ce dus la reducerea numărului 
de şedinţe de judecata din care fac parte  judecătorii secţiei litigii de munca si 
asigurărilor sociale. 

- Prin modificările aduse Legii nr.554 din 2004 a contenciosului 
administrativ,  s-a prevăzut ca atunci când se invoca nelegalitate unui act administrativ 
unilateral cu caracter individual,  suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza în care 
instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia de nelegalitate este instanţa de contencios 
administrativ competentă să o soluţioneze şi nici atunci când excepţia de nelegalitate a 
fost invocată în cauze penale." 

- Prin  modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice si Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor 
de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice s-a stabilit 
ca  hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerile in aceste 
metrii este definitivă şi irevocabilă. 
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Astfel, secţia comerciala si de contencios administrative  este degrevata de 
căile de atac a recursului împotriva  hotărârile pronunţate de judecătorii in aceste 
materii. 

-  Prin modificările aduse articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 
66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei 
supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961,aprobată 
prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, Tribunalul Hunedoara aplica apostila 
doar pe hotărâri judecătoreşti emise de instanţele din circumscripţia teritorială a 
Tribunalului Hunedoara, inscrisurile emise de executorii judecătoreşti sau acte emise de 
Ministerul Public. 

 

In materie penala, s-au conturat premisele scurtării  termenelor de 
judecata prin introducerea modalităţii ca este acoperită orice nelegalitate survenită în 
procedura de citare, prin înfăţişarea părţii în instanţă, în persoană sau prin reprezentant 
ori avocat ales sau avocat din oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătura cu partea 
reprezentată. 

Mai mult partea prezentă personal la un termen, prin reprezentant, prin 
avocat ales ori prin avocat din oficiu, dacă acesta din urmă a luat legătură cu partea 
reprezentată, la un termen, precum şi partea căreia, personal, prin reprezentant sau 
apărător ales sau prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, 
i s-a înmânat în mod legal citaţia pentru un termen de judecată nu mai sunt citate pentru 
termenele ulterioare, chiar dacă ar lipsi la vreunul dintre aceste termene cu excepţia 
situaţiilor în care prezenţa acestora este obligatorie potrivit legii 

In cazul infracţiunilor săvârşite de minori nu mai este necesara prezenta 
acestuia, prin abrogarea aliniatului  1 al art. 484 cod procedura civila. 

Mai mult judecarea cauzei penale poate fi redusa in cazul in care, până la 
începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul declara personal sau prin înscris autentic că 
recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în actul de sesizare a instanţei. Judecata, in acest 
caz,  poate avea loc numai în baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 

Această procedură apare ca urmare a introducerii art. 320/1 in codul de 
procedura penala. 

Prin modificările aduse Codului de procedură penală, de Legea nr. 
202/2010, tribunalul nu mai are competenţă funcţională de a judeca în apel sentinţele 
pronunţate în primă instanţă de judecătorie, după data de 25 noiembrie 2010, acestea 
fiind supuse numai recursului la Curtea de Apel Alba Iulia, recurs care are un caracter 
devolutiv. 
 În ceea ce priveşte plângerile împotriva rezoluţiilor şi ordonanţelor 
procurorului, prev. de art. 278/1 Cod procedură penală, hotărârea judecătorului 
pronunţată potrivit aliniatului 8 este definitivă, iar plângerea greşit îndreptată se trimite, 
pe cale administrativă, organului judiciar competent. 
 Ca instanţă de recurs, tribunalul va judeca numai recursurile formulate 
împotriva sentinţelor pronunţate de judecătorii privind infracţiunile pentru care punerea 
în mişcare a acţiunii penale se face la plângerea prealabilă, a hotărârilor pronunţate în 
materia măsurilor preventive, în materia liberării provizorii, în materia măsurilor 
asiguratorii şi în materia executării hotărârilor penale. 
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 Modificări importante au fost aduse şi cu privire la recursul în interesul 
legii. 
 Efectele modificărilor aduse de Legea nr. 202/2010, vor fi evidente în 
cursul anului 2011, în special începând cu semestrul al doilea. 
 Codul penal al României a suferit modificări şi completări, prin acelaşi act 
normativ, în ceea ce priveşte fundamentarea lipsei pericolului social al unor infracţiuni, 
prin modificarea dispoziţiilor art. 18/1 alin. 2 şi 3 şi s-a introdus articolul 74/1 Cod 
penal, prin care s-a stabilit, în cazul săvârşirii infracţiunilor de gestiune frauduloasă, 
înşelăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu 
contra intereselor publice, abuz în serviciu în forma calificată şi neglijenţă în serviciu, 
respectiv în cazul săvârşirii unor infracţiuni economice prevăzute în legi speciale, prin 
care s-a pricinuit o pagubă, posibilitatea reducerii limitelor de pedeapsă la jumătate, în 
situaţia în care se acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale şi până 
la soluţionarea cauzei în primă instanţă.  
 De asemenea, s-a stipulat că dacă prejudiciul cauzat şi recuperat este de 
până la 100.000 euro sau echivalentul în moneda naţională, se poate aplica pedeapsa 
amenzii iar dacă este până la 50.000 euro sau echivalentul în moneda naţională, se 
aplică o sancţiune administrativă, înregistrată în cazierul judiciar. 
 Totodată, s-a prevăzut pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă, 
prev. de art. 184 alin. 2,4 Cod penal,  posibilitatea împăcării părţilor cu consecinţa 
înlăturării răspunderii penale. 
 Este important să se facă distincţie între dispoziţiile prevăzute de Legea nr. 
202/2010, de imediată aplicare şi cele care se vor aplica doar proceselor, cererilor şi 
sesizărilor începute, respectiv formulate după intrarea în vigoare a acestei legi. 
 Aceste dispoziţii sunt prevăzute la articolele XXII-XXIV din Legea nr. 
202/2010.  

2.  Prin Legea  nr. 177 din 28 septembrie 2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al 
României, a fost abrogate art. 29 alin 5 care prevede ca “pe perioada soluţionării 
excepţiei de neconstituţionalitate judecarea cauzei se suspendă”. 

Astfel, o data cu sesizarea Curţii Constituţionale, instanţa in fata căreia a 
fost invocate excepţia de neconstituţionalitate nu mai dispune suspendarea cauzei. 

Pe cale de consecinţa s-a introdus un alt  motiv de revizuire printre 
motivele de revizuire prevăzute in codul de procedura civila, respectiv daca hotărârea a 
devenit definitivă si  Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra excepţiei invocate în 
acea cauză, declarând neconstituţională legea, ordonanţa ori o dispoziţie dintr-o lege sau 
dintr-o ordonanţă care a făcut obiectul acelei excepţii ori alte dispoziţii din actul atacat, 
care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate de prevederile menţionate în sesizare. 

Codul de procedura penala a fost modificat prin  introducerea revizuirii în 
cazul deciziilor Curţii Constituţionale 

    Astfel, hotărârile definitive pronunţate în cauzele în care Curtea 
Constituţională a admis o excepţie de neconstituţionalitate pot fi supuse revizuirii, dacă 
soluţia pronunţată în cauză s-a întemeiat pe dispoziţia legală declarată neconstituţională 
sau pe alte dispoziţii din actul atacat care, în mod necesar şi evident, nu pot fi disociate 
de prevederile menţionate în sesizare. 
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    Cererea de revizuire se poate face în termen de 3 luni de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, a deciziei Curţii Constituţionale. 

3. Legea nr. 221 din 21 iunie 2009, privind condamnările cu caracter 
politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 06 martie 
1945-22 decembrie 1989, deşi a intrat in vigoare in anul 2009, si-a produs efectele in 
anul 2010 prin creşterea numărul de acţiunii întemeiate pe acesta lege. Trebuie sa avem 
in vedere si efectele Deciziei  nr. 1.360 din 21 octombrie 2010 a Curţii Constituţionale 
prin care au fost declarate neconstituţionale prevederile art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi 
din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile 
administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989, cu modificările şi completările ulterioare, prin care erau limitate despăgubirile 
pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare, pe care le putea dispune instanţa de 
judecata. 

 4. Prin Legea nr. 169 din 14 iulie 2010 publicata in Monitorul Oficial 
nr.505 din 21 iulie 2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006, privind 
procedura insolvenţei deşi s-a majorat la 45.000 lei, cuantumul minim al creanţei pentru 
a putea fi deschisă procedura insolvenţei, la cererea creditorului, nu s-a constat o 
scădere a numărului de cauze de insolventa. Mai mult numărul cauzelor  nou intrate de 
insolventa a crescut de la 897 in anul 2009 la 1024 in 2010. Creşterea numărului de 
cauze de insolventa s-a datorat creşterii numărului societăţilor comerciale dizolvate de 
drept anterior si care înregistrau datorii la data constatării dizolvării lor. 
  

  SECŢIUNEA 3.2. Indici de calitate ai activităţii 
judiciare. 
 A. Repartizarea aleatorie a cauzelor la nivelul instanţelor din 
circumscripţia Tribunalului Hunedoara. 
 

În cursul anului 2010 pana in luna decembrie 2010 , repartizarea cauzelor 
atât la nivelul Tribunalului Hunedoara cât şi la nivelul judecătoriilor din circumscripţia 
acestuia s-a realizat utilizându-se aplicaţia ECRIS 3. 

Începând cu sfârşitul lunii decembrie 2010 a fost implementata aplicaţia 
Ecris IV la nivelul Tribunalului Hunedoara cât şi la nivelul judecătoriilor din 
circumscripţia acestuia. 

Informaticianul sef, informaticianul statistician ai Tribunalului Hunedoara 
cat si grefierii şefi ai judecătoriilor din circumscripţia tribunalului au participat la 
cursuri organizate pentru familiarizarea cu aceasta noua varianta a aplicaţiei. 

Au fost puse la dispoziţia persoanelor responsabile de repartizarea aleatorie 
a cauzelor: 

- GHID DE UTILIZARE RAPIDĂ  AL APLICAŢIEI ECRIS CDMS V4; 
- GHID CU NOILE FUNCŢIONALITĂŢI ALE APLICAŢIEI ECRIS CDMS V4; 

Suplimentar faţă de aplicaţia Ecris 3, Ecris 4 conţine câteva noutăţi 
absolute (pe lângă îmbunătăţirea evidentă a modulelor existente): 

a) aspecte legate de repartizarea aleatorie  
Pentru evitarea problemelor cauzate de imposibilitatea aplicaţiei Ecris 3 de 

a permite repartizarea aleatorie în cadrul aceleiaşi instanţe a unui dosar de mai multe ori 
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(cu consecinţa nerespectării principiului păstrării numărului unic pe întreaga durată de 
viaţă a procesului), s-a creat posibilitatea repartizării la infinit a unei cauze, în mod 
automat. 

 Prin apăsarea butonului „Automat”, dosarul este readus în rândul cauzelor 
ce urmează a fi repartizate în mod aleatoriu. 

 
b) aspecte legate de condica de şedinţă 
Completarea în mod riguros a tuturor câmpurilor puse la dispoziţie de 

aplicaţie legat de acest aspect (câmpul „motivul amânării”, câmpul „soluţia pe scurt” 
şi câmpul „document de soluţionare”) permite generarea condicii de şedinţă în regim 
automat. Avantajul major al completării acestor câmpuri este faptul că prin respectiva 
completare se generează pe lângă condica menţionată şi o serie de alte rapoarte statistice 
sau registre (o singură completare generează efecte benefice înlănţuite). În plus, toţi 
grefierii unei instanţe pot genera condica de şedinţă independent de toţi ceilalţi şi în 
acelaşi timp. În fine, informaţiile din condica de şedinţă pot fi puse la dispoziţia 
publicului în mod automat prin intermediul Portalului instanţelor. 

In perioada următoare urmează ca atât la nivelul Tribunalului Hunedoara 
cât şi la nivelul judecătoriilor din circumscripţia acestuia, urmează sa se genereze  
condicile  de şedinţă în regim automat.  

 
c) aspecte legate de Redactor  

În aplicaţia Ecris 4, hotărârile primesc număr prin chiar intermediul 
aplicaţiei, acestea (documentele) centralizându-se automat cu oferirea concomitentă a 
tuturor informaţiilor legate de starea acestora: data pronunţării, numele redactorului, 

data redactării, motivul întârzierii redactării, etc.  
In acest mod este faciala identificarea numărului de  hotărâri judecătoreşti 

aflate la motivata la fiecare judecător, data redactării cat si eventuala depăşire a 
termenului de redactare. 

 
d) aspecte legate de celelalte registre prevăzute de regulamente 

 Toate celelalte registre prevăzute de regulamentul de funcţionare a 
instanţelor judecătoreşti pot fi generate de aplicaţie. 

In perioada următoare urmează ca atât la nivelul Tribunalului Hunedoara 
cât şi la nivelul judecătoriilor din circumscripţia acestuia, urmează ca toate registrele 
incepand cu opisul alfabetic, sa se genereze in aplicatia Ecris. 
 

e) modulul de executări penale 
Pentru prima data în aplicaţia Ecris, este disponibil un modul care să 

monitorizeze toate aspectele prevăzute de lege legate de situaţia condamnaţilor, fiind 
înlocuite registrele scriptice ale instanţelor. 

Totodată, completarea riguroasă a acestor informaţii de către useri va 
conduce la generarea cu succes a rapoartelor statistice „Starea infracţionala I şi II”. 

f) Aspecte legate de atenţionări 
Chiar de la deschiderea aplicaţiei (pe cont de judecător), fiecare judecător  

va putea observa situaţia restanţelor sale în materie de redactare hotărâri. 
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De asemenea, preşedintele instanţei sau orice alt judecător va putea să verifice 
toate documentele care au depăşit perioada de redactare sau pe acelea care se află în 
imediata apropiere a expirării termenului legal de redactare (3 zile). 

 
g) S-au introdus termeni noi ca „versionare” şi  „dosare asociate” 

Orice dosar care se reîntoarce prin transfer electronic în faţa aceleiaşi 
instanţe ulterior soluţionării, va  putea fi înregistrat sub acelaşi număr unic, însă cu un 
format versionat (ex. dos. 44/4/2010/*). Dosarul va putea fi versionat la infinit 
(*1,*2,…*n). Dosarul care părăseşte o anumită instanţă pentru exercitarea căilor de 
atac, va suporta versionarea numai la momentul întoarcerii efective la instanţa iniţială. 
Până în acel moment, el va fiinţa ca oricare alt dosar în Ecris-ul instanţei de plecare, 
neavând un regim distinct (se vor putea adăuga termene, soluţii, documente – ex. în 
cazul unei îndreptări de eroare materială, completare dispozitiv, etc.). 

O deficienta constatata  a acestui program este aceea ca după versionare, 
dosarul iniţial se va contrage în fişa dosarului (va avea exclusiv o formă statică) şi nu se 
va mai putea adăuga în el . 

Aceasta creează doua probleme: 
1. La momentul reîntoarcerii efective la instanţa iniţială dosarul este 

versionat astfel ca in programul Ecris nu mai apare data înregistrării sale iniţiale. Daca 
dosarul are alt indicativ decât cel al instanţei ( ex:97 pentru Tribunalul Hunedoara)  in 
cazul depunerii de noi înscrisuri, este imposibila identificarea registrului general in care 
a fost înregistrat dosarul iniţial (neversionat). 

2. documentele din dosarul iniţial ( hotărâri,  încheierii, alte acte emise de 
instanţa) nu mai sunt disponibile, acestea uşurau uneori munca grefierilor si motivarea 
de către judecatori; 

Crearea dosarelor asociate este o funcţionalitate nouă, introdusă în 
versiunea curenta a sistemului ECRIS. Dosarul asociat are, spre exemplu,  ca format 
numărul: 900/97/2010/a1. 

Scopul acestei opţiuni este aceea de a trimite către instanţa superioară în 
cazul în care se atacă doar un document intermediar, o copie a dosarului de bază, aşa 
cum se regăseşte el la acel moment. Instanţei superioare i se va transfera numai dosarul 
asociat, cel de bază putând continua. Dacă s-ar comunica întregul dosar pentru 
soluţionarea unui recurs intermediar, la revenire dosarul ar deveni versionat în mod 
eronat. 

 
 h) Modulul statistic 
După ce aplicaţia Ecris 4 va acumula suficient de multe cauze ulterior 

momentului instalării în teritoriu, se vor putea genera rapoartele statistice din pagina 
rezervată special în acest sens (o perioadă de 1 – 2 ani, necesară absorbirii stocurilor 
iniţiale).  

 
În fapt, aplicaţia Ecris IV a fost doar implementată la finalul anului 2010, 

într-un interval de timp extrem de scurt, cu un efort considerabil din partea specialiştilor 
IT ai instanţei, iar funcţionalitatea acestei aplicaţii va putea fi analizată în cadrul 
bilanţului activităţii ce se va desfăşura în anul 2011. 
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A fost încheiat protocolul cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
ceea ce a făcut posibil ca atât Tribunalul Hunedoara cat si judecătoriilor din 
circumscripţia acestuia sa aibă acces direct printr-un user si o parola la baza de date a 
registrului comerţului in vederea introducerii datelor de identificare a persoanelor 
juridice comercianţi in programul Ecris. 

 
Repartizarea cauzelor a fost efectuată pe complete constituite la începutul 

anului 2010, de către persoanele desemnate cu responsabilităţi cu repartizarea aleatorie 
a cauzelor, în baza hotărârilor luate de colegiile de conducere ale instanţelor. 
  Au fost respectate regulile referitoare la înregistrarea cauzelor în ordinea 
intrării la instanţe, repartizarea cauzelor în sistem informatizat în ordinea intrării, 
îndosarierea listingurilor de repartiţie, stabilirea măsurilor pentru primul termen de 
judecată, de completul desemnat prin repartizarea aleatorie şi, în lipsa membrilor 
completului, de judecătorul de pe lista de permanenţă. 
  Au fost respectate regulile prevăzute de Regulamentul de ordine interioară 
al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior 
al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, privind incidentele 
procedurale în cazul absenţelor, iar încheierile prin care au fost soluţionate acestea, 
precum şi procesele verbale încheiate sunt păstrate la nivelul fiecărei instanţe, respectiv 
la nivelul fiecărei secţii în parte, în mape separate. 
  Apreciem că s-au respectat  cu rigurozitate dispoziţiile privind: 
  -desemnarea persoanelor care răspund de repartizarea aleatorie a cauzelor; 
  -stabilirea completelor de judecată; 
  -planificările de şedinţă; 
  -soluţionarea incidentelor procedurale; 
  -repartizarea dosarelor în cazul desfiinţării completelor de judecată, al 
disjungerii, al repunerii cauzelor pe rol, al trimiterii spre rejudecare, după 
desfiinţare/casare, al soluţionării cererilor de suspendare provizorie a executării silite, 
precum şi al cererilor de preschimbare a unui termen de judecată; 
  -respectarea principiului continuităţii completelor de judecată pe toată 
durata soluţionării cauzelor. 
 Numărul redus de judecători în cadrul Tribunalului Hunedoara, raportat la 
schema existentă şi la volumul de activitate nu permite crearea mai multor complete de 
judecată, astfel încât apar în mod frecvent incidente procedurale. 
  Apreciem necesară completarea Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti prin instituirea unor reguli clare de soluţionare a incidentelor 
procedurale şi în alte situaţii decât cele reglementate, apărute în practică. 

Pentru  interpretarea unor dispoziţii din de Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului 
Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, in cursul anului 
2010, au fost date o serie de hotărâri de  Colegiul de conducere al Tribunalului 
Hunedoara. 

Astfel: 
- prin Hotărârea nr.37 din 23 aprilie 2010 a Colegiului de conducere al 

Tribunalului Hunedoara s-a reglementat situaţia cauzele in care s-a dispus declinarea 
competentei in favoarea altei instanţe, iar ulterior s-a stabilit prin regulator, competenta 
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in favoarea Tribunalului Hunedoara, dat fiind ca la acel moment programul Ecris nu 
permite păstrarea aceluiaşi număr, întrucât dosarul apărea ca soluţionat. S-a stabilit ca se 
va genera un nou număr de înregistrare in aplicaţia Ecris; 

- prin Hotărârea nr.82 din 29 octombrie  2010 a Colegiului de conducere al 
Tribunalului Hunedoara s-a stabilit procedura de urmat in situaţia înregistrării pe rolul 
instanţei, la oricare dintre secţii, a unei cauze aflate în cale de atac – apel, recurs – ca 
fond şi repartizării aleatorii automate unui complet de fond; 

- prin Hotărârea nr.89 din 21 decembrie 2010 a Colegiului de conducere al 
Tribunalului Hunedoara, in interpretarea dispoziţiilor art. 99 alin. 6 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, s-a hotarat ca,  cauzele trimise spre 
rejudecare, după desfiinţare/casare revin la completul iniţial învestit, se stabilesc 
următoarele: 
 1.1 în situaţia în care completul iniţial învestit a fost renumerotat, cauzele 
vor reveni la completul astfel renumerotat; 
 1.2.în situaţia în care judecătorul/judecătorii care compuneau completul 
iniţial învestit, nu se mai regăsesc în componenţa acestuia, cauzele  vor reveni la 
completul iniţial învestit, indiferent de componenţă; 
 
  De asemenea, apreciem  necesară perfecţionarea aplicaţiei ECRIS 
înlăturându-se deficienţele constatate de instanţele judecătoreşti şi comunicate 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

In perioada imediat urmatoare se impune sa se   asigura accesul la bazele 
de date electronice al institutiilor ce contin informatii relevante pentru organele judiciar 
( ex: SEIP),  prin încheierea de protocoale la nivel central  între Ministerul justitiei  si 
detinatorii de baze de date; 
 
  B. Durata de soluţionare a cauzelor. 
 

Asigurarea independentei judecătorilor  presupune si condiţii adecvate de 
munca care sa permită un act de justiţie de calitate. O raţionalizare a volumului de 
munca este absolut necesara având în vedere ca în momentul de fata judecătorul 
munceşte mult peste cele opt ore prevăzute de lege, ajungând în acest fel sa sacrifice 
componente ale vieţii private. 

O prima încercare de raţionalizare a volumului de munca s-a încercat de 
către Consiliul Superior al Magistraturii prin programul pentru stabilirea volumului 
optim de muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe în anul 2010. 

De asemenea, Plenul CSM a hotarât ca reglementarea aspectelor privind 
normarea muncii în instante este de competenta exclusiva a CSM, fiind exclusa 
competenta altor organisme, inclusiv a colegiilor de conducere ale instantelor.  

Totodata, Plenul a hotarât ca judecătorul nu poate sa limiteze numarul de 
dosare pe care apreciaza ca le poate soluţiona pe şedinţa sau sa amâne judecarea unor 
dosare, acordând termene care nu raspund cerintelor de judecare într-un termen 
rezonabil 

Având in vedere acest program, prin Hotărârea nr. 23/2010 Colegiul de 
conducere al Tribunalului Hunedoara, s-a reglementat procedura de urmat in vederea 
culegerii datelor din ECRIS privind calculul încărcăturii pe judecător în anul 2010, atât 
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în ceea ce priveşte activitatea Tribunalului Hunedoara cât şi a judecătoriilor din 
circumscripţia acestuia. 

S-a stabilit ca aceste operaţiuni de colectare si calcul a datelor sa fie 
efectuate de domnul Lupşa Nicolae, specialist IT şef in cadrul Tribunalului Hunedoara. 

 Managerial, la nivelul Tribunalului Hunedoara,  s-a reuşit rezolvarea 
supraîncărcării prin  trei paşi:  

-modificarea numărului maxim de cauze nou intrate;  
-modificarea gradului de complexitate cumulat al cauzelor nou intrate; 

 - modificarea intervalelor de repartizare pentru cauzele repartizate pe secţii, 
complete, faze procesuale şi în  funcţie de tipurile de cauze. 

Astfel, prin Hotărârea nr. 74/2010 Colegiul de conducere al Tribunalului 
Hunedoara s-au stabilit intervalele de  repartizare pentru cauzele repartizate pe secţii, 
complete, faze procesuale si tipuri de cauze cat si stabilirea numărului de cauze nou 
intrate si gradul de complexitate cumulat. 

S-a avut in vedere stabilirea unui număr de cauze nou intrate aproximativ 
egal cu numărul de cauze rezonabil sa fie soluţionate pe fiecare şedinţa de judecata.  

S-au avut in vedere si timpul necesar pentru judecători atât pentru 
motivarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate cat si timpul necesar pentru studiul 
şedinţei de judecata, a legislaţiei nou adoptata cat si studiu doctrinei practicii relevante 
in raport de cauzele aflate pe rol. 

Aceasta a fost soluţia provizorie si parţiala a supraîncărcării instanţei si 
numărului redus de judecători care trebuie să soluţioneze cauzele aflate pe rolul 
instanţei. 
 Pe de alta parte, măsura adoptata, respectiv mărirea intervalele de  
repartizare pentru cauzele repartizate si limitarea numărului de cauze nou intrate, este 
mărit termenul de soluţionare a cauzei calculat de la data înregistrării cererii de sesizare  
a instanţei. 

Astfel, in cursul anului 2010 au fost repartizate un număr de 1637 de 
cauze, înregistrate in anul 2010 si cu prim termen abia in anul 2011. 

Luată pe secţiile tribunalului, situaţia se prezintă astfel: 
 

Cauze inregistrate in 2010 cu Prim Termen (PT) in 2011 
 la Tribunalul Hunedoara 

Sectia Cauze inregistrate cu PT in 2011 
Civil 445 

Penal 70 

Comercial Contencios si fiscal 781 
Litigii de Munca si Asigurari sociale 341 
TOTAL INSTANTA 1637 
  

Pe de alta parte capacitatea judecătorilor de a administra dosarele cu consecinţa 
soluţionării acestora într-un termen optim implică o pregătire temeinică a şedinţelor de 
judecată, stăpânirea instituţiilor de drept substanţial, cunoaşterea şi aplicarea strictă a 
normelor de procedură. 
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  Eforturile depuse de judecători pentru soluţionarea cauzelor într-un termen 
optim, rezonabil, nu sunt susţinute întotdeauna de participanţii la proces, existând 
tendinţa de a tergiversa soluţionarea acestora. 
  Se impune ca judecătorii să aplice cu fermitate normele procedurale ce 
sancţionează faptele care împiedică desfăşurarea în bune condiţii a proceselor. 
  Principalele cauze care duc la întârzieri în soluţionarea litigiilor deduse 
judecăţii sunt:  
 -nerespectarea riguroasă a dispoziţiilor legale ce guvernează desfăşurarea 
procedurilor judiciare, fapt imputabil, deopotrivă, părţilor şi participanţilor la proces, cât 
şi instanţelor de judecată care nu aplică măsuri de sancţionare corespunzătoare; 
 -conduita procesuală a părţilor constituie un alt  motiv de tergiversare a 
soluţionării cauzelor, prin neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţă în sarcina 
acestora; 
 -conduita procesuală a părţilor este şi un motiv de încărcare a statisticii 
instanţelor cu dosare mai vechi de un an – aceste conduite privesc cererile repetate din 
cauzele civile pentru suspendarea judecăţii cauzelor sau suspendarea cauzei perioade 
mari de timp pentru neprezentarea acestora; 
 -efectuarea unor acte de procedură din oficiu, deşi legea nu prevede 
obligativitatea îndeplinirii lor; 
 -lipsa expertizelor tehnice (topo, de regulă) dispuse în cauze, refacerea şi 
completarea expertizelor, suplimentele de expertiză solicitate de părţi, înlocuirea 
experţilor, neîndeplinirea de către experţi a obligaţiilor dispuse de instanţă; 
  Celeritatea, respectiv soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, astfel 
cum se stipulează în art. 6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 
Libertăţilor Fundamentale trebuie să se realizeze însă în condiţiile cunoaşterii şi 
respectării normelor procedurale, a dreptului la apărare, a dreptului la judecarea în mod 
echitabil şi public a proceselor, a principiilor generale de drept. 
 Din această perspectivă, sunt necesare eforturi susţinute pentru a asigura, 
atât la nivelul tribunalului, cât şi la nivelul judecătoriilor din circumscripţie, reducerea 
duratei de soluţionare a cauzelor, respectiv creşterea celerităţii în soluţionarea acestora. 
  La Tribunalul Hunedoara, la sfârşitul anului 2010, existau pe rol 66    cauze  
mai vechi de un an, fonduri, apeluri şi recursuri. 
 Cele 66 cauze mai vechi de un an sunt repartizate pe secţii după cum 
urmează: 43 cauze la Secţia civilă, 15 cauze la Secţia comercială şi de contencios 
administrativ şi fiscal, 3 cauze la Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale şi 5 cauze 
la Secţia penală. 
 Se constată că este egal numărul cauzelor mai vechi de un an, respectiv  de  
66 cauze atât în anul 2009 cat si in anul 2009, fiind diferita repartizarea pe secţii a 
cauzelor mai vechi. 

Astfel, se constata o creştere a numărului de cauze mai vechi de un an la 
secţia civila de la 26 la sfârşitul anului 2009 la 43 in anul 2010.De asemenea se constata 
o scădere a numărului de cauze mai vechi de un an la celelalte trei secţii. 
  În anexa nr. 21 este cuprinsa situaţia cauzelor mai vechi de 1 an, astfel 
cum s-a precizat mai sus. 
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  La judecătoriile din circumscripţia Tribunalului Hunedoara s-au înregistrat, 
la finele anului 2010, 426 cauze mai vechi de un an, faţă de 369 cauze la finele anului 
2009, după cum urmează: 55 cauze, faţă de 56,  la Judecătoria Brad, 171 cauze faţă de 
121 la Judecătoria Deva, 66 cauze, faţă de 64 cauze la Judecătoria Haţeg, 39 cauze, faţă 
de 32 cauze la Judecătoria Hunedoara, 17 cauze faţă de 39 cauze la Judecătoria Orăştie, 
78 cauze, faţă de 55 cauze la Judecătoria Petroşani. 
 După cum se observă, a crescut numărul cauzelor mai vechi de un an la 
Judecătoria Deva şi la Judecătoria Petrosani, fapt absolut explicabil având în vedere 
creşterea volumului de activitate şi existenţa unui număr important de posturi de 
judecător vacante. 
 Principalii factori care au influenţat negativ durata de soluţionare a cauzelor 
sunt: numărul redus de judecători la instanţe, încărcătura mare de dosare pe judecător, 
neaplicarea sancţiunilor procedurale, acordarea cu uşurinţă a unor termene care nu sunt 
pe deplin justificate, neîndeplinirea corespunzătoare a procedurii de citare, o legislaţie 
stufoasă şi incoerentă, dar şi împrejurarea că urmare a protestului magistraţilor, nu s-au 
soluţionat decât cauzele urgente timp de circa cinci săptămâni. 
  În anexa nr. 21A este cuprinsă situaţia cauzelor mai vechi de un an, la 
cele şase judecătorii din circumscripţia Tribunalului Hunedoara. 
  Considerăm că se impune monitorizarea permanentă a cauzelor care 
determină depăşirea duratei rezonabile de soluţionare a dosarelor şi conştientizarea de 
către judecători a necesităţii aplicării riguroase a normelor de procedură, a necesităţii 
aplicării sancţiunilor pecuniare pentru nerespectarea dispoziţiilor luate de instanţe. 
  La instanţele din judeţul Hunedoara s-au întocmit situaţii lunare privind nr. 
dosarelor cu termen de soluţionare depăşit, iar în şedinţele de învăţământ profesional s-
au analizat motivele de amânare, temeinicia acestora. 
 Este necesar ca la nivelul fiecărei instanţe să se ia punctual măsurile care se 
impun pentru reducerea numărului de dosare mai vechi de un an, în cursul anului 2011. 
   Apreciem ca introducerea modalităţii de citare prin fax , e-mail sau nota 
telefonica introduse prin Legea nr.202/2010 va face posibila reducerea termenelor de 
soluţionare a cauzelor.  

Când este posibil, procedura de citare trebuie realizată prin agenţii 
procedurali ai instanţelor, evitându-se în acest mod amânările determinate de viciile de 
procedură. 
  Este necesar să se efectueze o verificare mai atentă a lucrărilor întocmite de 
grefierii de şedinţă, pentru a înlătura la timp eventualele omisiuni de natură să atragă 
amânarea nejustificată a cauzelor. 
  De asemenea, trebuie acordată importanţă motivării în termen a hotărârilor 
judecătoreşti, pentru a scurta durata trimiterii dosarelor în căile de atac. 
  Realizarea unui raport optim între volumul de activitate şi numărul de 
judecători şi grefieri poate contribui în mod decisiv la reducerea duratei proceselor. 
 

C. Indici de calitate.  
 În cursul anului 2010, au fost atacate cu apel 345 hotărâri pronunţate de 
judecătorii în materie penală şi 331 de hotărâri pronunţate de judecătorii în materie 
civilă. 
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 Indicele de desfiinţare în anul 2010, în apelurile penale, a fost de 31,84%, 
fiind admis apelul în 128 de cauze, din care în 14 cauze s-a dispus trimiterea cauzei spre 
rejudecare şi în 114 s-a schimbat hotărârea. 
 Indicele de desfiinţare în materie penală în anul 2010, de 31,84 %, este mai 
mic decât cel din 209, când a fost de 41,11%. 
 Indicele de desfiinţare în anul 2010 în apelurile civile a fost de 43,26% 
fiind admis apelul în 170 de cauze, din care în 20 cauze s-a trimis cauza spre rejudecare, 
iar în 150 cauze s-a schimbat hotărârea. 
 Comparativ cu anul 2010, indicele de desfiinţare în materie civilă a 
hotărârilor din apel a crescut de la 33,7% in anul 2009, la 43,26%, in anul 2010. 
 În anexa nr. 22 se evidenţiază schimbarea hotărârilor pronunţate de 
judecătorii, în apel. 
 În cursul anului 2010, au fost atacate cu recurs hotărârile pronunţate de 
judecătorii în 1389 cauze în materie civilă, în 618 cauze în materie comercială, în 1056 
cauze în materia contenciosului administrativ şi în 670 cauze în materie penală. 
 Indicele de casare în materie civilă în anul 2010 a fost de 36,77%, mai 
scăzut decât în anul 2009 când  a fost de  39,48 % şi  si mai mare decât în anul 2008 
când  a fost de 32,90 %, fiind admise 482 recursuri din care 142 cu trimitere spre 
rejudecare şi în 340 de cauze s-a schimbat hotărârea. 
 Indicele de casare în materie comercială în anul 2010 a fost de 39,27%, 
mai mare decât în anul 2009, când a fost de 21,80% şi semnificativ mai mare  decât în 
anul 2008, când a fost de 17,15%, fiind admise 201 de recursuri, din care 21 cu trimitere 
spre rejudecare, iar în 180 s-a schimbat hotărârea. 
 Indicele de casare în contencios în anul 2010 a fost de 32,09%, 
semnificativ mai mare atât faţă de cel din 2009, când a fost de 20,18% cât şi faţă de cel 
din 2008, când a fost de 25,66 %, fiind admise 275 de recursuri din care 61 cu trimitere 
spre rejudecare, iar în 214 cauze s-a schimbat hotărârea. 
 Indicele de casare în materie penală, în anul 2009, a fost de 13,79%, 
semnificativ mai mare decât cel din 2009, când a fost de 9,70% şi comparativ egal cu de 
cel din 2008, când a fost de 16,05%, fiind admise 92de recursuri din care 8 cu trimitere 
spre rejudecare, iar în 78 s-a schimbat hotărârea. 
 În anexa nr. 23 se evidenţiază casarea hotărârilor pronunţate de 
judecătorii,  în recurs. 
 Principalele motive de desfiinţare/schimbare în materie civilă au fost: 
                   -diferenţe în aprecierea probaţiunii; 
 -completarea probaţiunii în apel, cu consecinţa schimbării stării de fapt; 
 -împăcare, renunţare la judecată, intervenite în apel; 
 -cadrul procesual incomplet; 
 -încălcarea normelor de procedură; 
 -aplicare greşită a legii; 
                   -nerespctarea jurisprudentei CEDO.  
   
  Principalele motive de casare/modificare în materie civilă au fost: 
 -diferenţe în aprecierea probaţiunii; 
 -soluţionarea formală a fondului; 
 -cadrul procesual incomplet; 
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 -încălcarea normelor de competenţă; 
 -procedură viciată; 
 -aprecierea greşită a calităţii procesuale; 
 -interpretarea eronată a obiectului acţiunii; 
 -schimbarea stării de fapt după depunerea unor noi înscrisuri; 
 -intervenţia unor înţelegeri între părţi; 
                   -nerespctarea jurisprudentei CEDO. 
  
 Principalele motive de casare/modificare în materie comercială şi de 
contencios administrativ şi fiscal au fost: 
 -vicii de procedură, determinate de necitarea părţilor la adresele indicate; 
 -nesoluţionarea fondului cauzelor în condiţiile în care s-au admis în mod 
netemeinic unele excepţii; 
 -omisiunea pronunţării de către instanţa de fond asupra tuturor capetelor de 
cerere formulate prin cererea de chemare în judecată; 
 -diferenţe de apreciere în individualizarea sancţiunilor contravenţionale; 
 -cadrul procesul incomplet; 
                  - nerespctarea jurisprudentei CEDO; 
 -nedovedirea existenţei prejudiciului în cazul antrenării răspunderii 
organului de conducere, potrivit dispoziţiilor art. 138 din Legea nr. 85/2006; 
 -în cauzele având ca obiect dizolvare societate comercială, depunerea 
situaţiilor financiare de către societăţile comerciale, în recurs. 
  
 În materia conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale, principalele 
motive de casare/modificare au fost următoarele: 
 -renunţarea la judecată în recurs; 
 -admiterea greşită a unor excepţii; 
 -nesoluţionarea sau nemotivarea tuturor capetelor de cerere; 
 -omisiunea de a se clarifica natura acţiunii şi, respectiv, competenţa; 
 -aprecierea diferită a probelor. 
 
 În materie penală, principalele motive de casare/desfiinţare au fost 
următoarele: 
 -greşita individualizare a sancţiunilor penale; 
 -hotărârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluţia; 
 -nerespectarea dreptului la apărare; 
 -greşita aplicare a legii; 
 -neîndeplinirea procedurii de citare conform dispoziţiilor cuprinse în Codul 
de procedură penală; 
 -stabilirea eronată a stării de fapt, raportat la probele administrate în cauze; 
 -nerespectarea dispoziţiilor legale privind judecata în cauzele cu minori; 
 -greşita încadrare juridică a faptelor. 
 Evidenţiată separat pe judecătorii, situaţia se prezintă astfel: 
 La Judecătoria Deva au fost desfiinţate/casate 203 de cauze în materie 
civilă, 192 în materia contenciosului administrativ, 82 în materie penală, având în total 
un indice de desfiinţare/casare de 32,74%. 
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 La Judecătoria Petroşani, au fost desfiinţate/casate 208 de cauze în materie 
civilă, 187 în materia contenciosului administrativ şi 43 în materie penală, având în total 
un indice de desfiinţare/casare de 32,76%. 
 La Judecătoria Hunedoara au fost desfiinţate/casate 102 de hotărâri în 
materie civilă, 28 hotărâri în materia contenciosului administrativ, 21 hotărâri în materie 
penală, având în total un indice de desfiinţare/casare de 25,77%. 
 La Judecătoria Orăştie, au fost desfiinţate/casate 50 de hotărâri în materie 
civilă, 23 hotărâri în materia contenciosului administrativ, 16 hotărâri în materie penală, 
având în total un indice de desfiinţare/casare de 32,84%. 
 La Judecătoria Haţeg, au fost desfiinţate/casate 80 de hotărâri în materie 
civilă, 35 hotărâri în materia contenciosului administrativ, 16 hotărâri în materie penală, 
având în total un indice de desfiinţare/casare de  46,45%. 
 La Judecătoria Brad, au fost desfiinţate/casate 38 hotărâri în materie civilă, 
12 hotărâri în materia contenciosului administrativ, 12 hotărâri în materie penală, având 
în total un indice de desfiinţare/casare de 30,54%. 
 În anexele nr. 25, 26, 27 se evidenţiază situaţia modificării/casării 
hotărârilor pronunţate de judecătorii. 
 În ceea ce priveşte atacabilitatea hotărârilor pronunţate în anul 2010 de 
Tribunalul Hunedoara, se constată că, în materie civilă, 25 sentinţe pronunţate în fond 
de tribunal au fost atacate cu recurs, 71 de sentinţe în materie comercială, 579 de 
sentinte in materie de contencios administrativ fără insolvenţă şi un număr de 236  
sentinţe in materia insolvenţei au fost atacate cu recurs. 
 În materie penală, în anul 2010, au fost atacate cu recurs 38 de sentinţe, iar 
în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale, au fost atacate cu recurs un număr de 
722 de sentinţe. 
 În ceea ce priveşte fondurile atacate cu apel, s-a constatat că au fost atacate 
un număr de 63  de sentinţe pronunţate în materie civilă, 27 de sentinţe pronunţate în 
materie comercială şi un număr de 44 de sentinţe pronunţate în materie penală. 
 În privinţa apelurilor atacate cu recurs în anul 2010, au fost atacate 133 de 
decizii pronunţate în materie civilă şi 228 de decizii pronunţate în materie penală. 
   

D. Măsuri luate pentru unificarea practicii judiciare. 
 

 Tribunalul Hunedoara, alături de celelalte instanţe judecătoreşti, are un rol 
deosebit în îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi 
verificare a progresului realizat în domeniul reformei sistemului judiciar. 
 Având în vedere Raportul Comisiei Europene privind progresele realizate 
de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare (PA MCV), dat 
publicităţii la data de 20 iulie 2010 şi principalele recomandări formulate de Comisia 
Europeană, privind Reforma sistemului judiciar din România, prin Hotărârea nr. 841 din 
30 septembrie 2010, a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, s-au actualizat 
direcţiile de acţiune ale Consiliului Superior al Magistraturii adoptate prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/26 februarie 2009 şi actualizate 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1421/10 septembrie 
2009, pentru perioada 2010-2011. 
 Principalele direcţii de acţiune sunt următoarele:   
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1. elaborarea unui studiu de drept comparat privind modalitatea de 
efectuare a unor activităţi de evaluare a performanţei sistemelor 
judiciare din Europa; 

2. continuarea activităţii de colaborare bilaterală cu reprezentanţii 
Consiliului Superior al Magistraturii din Italia, în vederea dezvoltării 
unor propuneri de evaluare a sistemului judiciar; 

3. reducerea deficitului de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor; 
4. echilibrarea schemelor de personal în raport cu volumul de activitate la 

instanţe şi parchete; 
5. asigurarea formării profesionale a judecătorilor şi procurorilor, precum 
şi a personalului auxiliar de specialitate în vederea aplicării 
corespunzătoare a dispoziţiilor noilor coduri ( civil, penal, procedură 
civilă, procedură penală); 

6. consolidarea pregătirii profesionale la nivel centralizat şi descentralizat 
în domeniul unificării practicii judiciare; 

7. optimizarea pregătirii profesionale a judecătorilor şi procurorilor 
admişi în magistratură în condiţiile art. 33 din Legea nr. 303/2004; 

8. întărirea capacităţii instituţionale a Institutului Naţional al 
Magistraturii; 

9. unificarea practicii judiciare, respectiv aplicarea măsurilor propuse de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie printr-un proiect de lege menit să 
îmbunătăţească unificarea practicii judiciare. Asigurarea  publicării 
integrală a jurisprudenţei instanţelor şi a accesului generalizat la 
aceasta printr-o bază de date uşor de utilizat şi cu funcţionalităţi 
eficiente de căutare; 

10.  reforma aprofundată a sistemului disciplinar, consolidarea capacităţii 
şi a organizării inspecţiilor judiciare pentru a se asigura concentrarea 
suficientă pe investigarea disciplinară. 

 În vederea îndeplinirii acestor condiţionalităţi, raportat strict la activitatea 
tribunalului, în cadrul secţiilor tribunalului au fost organizate în cursul anului 2010, 
întâlniri lunare ale judecătorilor pe probleme de practică neunitară sau de interpretare a 
unor dispoziţii legale susceptibile de interpretări diferite. 
 La aceste întâlniri lunare au fost discutate punctele de vedere majoritare 
cuprinse în minutele întâlnirilor încheiate la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de 
către preşedinţii de secţie ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu preşedinţii de secţie ai 
curţilor de apel, afişate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. 
 La nivelul Tribunalului Hunedoara au fost organizate întâlniri trimestriale 
cu judecătorii din cadrul judecătoriilor în materie civilă, comercială şi de contencios 
administrativ şi penală. 

  Aspectele discutate în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Tribunalului 
Hunedoara pentru unificarea practicii judiciare sunt concretizate într-o minută. 
 În cazul în care nu se ajunge la un punct de vedere majoritar asupra unor 
aspecte, minuta întocmită va fi înaintată Curţii de Apel Alba Iulia pentru discutarea 
aspectelor la întâlnirile pentru unificarea practicii judiciare organizate la nivelul curţii 
de apel. 
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 Judecătorii din cadrul tuturor secţiilor au participat la întâlnirile trimestriale 
organizate pe domenii la Curtea de Apel Alba Iulia sau ţinute prin sistemul de 
videoconferinţă între Curtea de Apel Alba Iulia şi instanţele din circumscripţia sa. 
 Apreciem ca in anul 2010 s-a reuşit reducerea aspectelor de practica 
neunitara in toate materiile in cadrul Tribunalului Hunedoara si a judecătoriilor din raza 
sa de competenta teritoriala. 

Mai mult in luna iulie 2010,  doamna vicepreşedinte Sturza      Livia-
Daniela a urmat cursurile de pregătire pentru elaborarea „ Manualului pentru 
soluţionarea unitara a cauzelor” prin participarea la Proiectul de înfrăţire instituţionala 
Phare Ro – Unificarea jurisprudenţei instanţelor si parchetelor din România” organizat 
de catre liderul de proiect dr. Dieter Schafen si a domnului judecător Dieter Eiche 
preşedinte de complet la Curtea Administrativa din Sigmaringen - Germania. 

Pe viitor s-ar impune: 
-  masuri pentru adoptarea unor solutii administrative de unificare a 

practicii (elaborarea de ghiduri de aplicare a pedepselor, dupa proiectul pilot desfasurat 
la Curtea de Apel Bucuresti) si legislative (promovarea proiectului de lege privind 
recursul jurisprudential); 

- extinderea programului  JURINDEX  pe de o parte la toate instantele 
judecatoresti si pe de alta parte diversificarea surselor documentare publicate, începând 
cu jurisprudenta ICCJ si a Curtii Constitutionale si continuând cu legislatia României; 
 
 E. Aplicarea dreptului comunitar, respectiv CEDO, la nivelul instanţei. 

Toţi judecătorii tribunalului şi-au perfecţionat cunoştinţele în domeniul 
dreptului comunitar şi al CEDO fie prin studiu individual, fie prin discutarea la şedinţele 
de învăţământ profesional a cauzelor pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului. 
 Dispoziţiile dreptului comunitar au fost aplicate de judecătorii din cadrul 
Secţiei comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal, respectiv dispoziţiile art. 90 
din Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene, privind interzicerea taxelor cu 
echivalent taxelor vamale si aplicarea legislaţiei fiscale intracomunitare. 
 Aceste dispoziţii comunitare au fost aplicate la soluţionarea cauzelor 
privind restituirea taxei de primă înmatriculare şi raportat la dispoziţiile OUG nr. 
50/2008  privind soluţionarea cauzelor de restituire a taxei de poluare. 
 Comunicarea actelor de procedură în relaţii cu Statele membre ale Uniunii 
Europene se realizează potrivit Convenţiei privind asistenţa judiciară reciprocă în 
materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, aprobată de Comisie la 29 
mai 2000, de regulă prin poştă direct destinatarului sau prin excepţie de la regula 
comunicării directe, prin autoritatea competentă a Statului Membru, în cazurile 
reglementate de dispoziţiile art. 5 alin. 2 din Convenţie. 
 Pentru identificarea autorităţii competente se utilizează Atlasul judiciar 
disponibil pe site-ul Reţelei Judiciare Europene în materie penală, care poate fi accesat 
la http://www.ejn-crimjust.europa.eu/atlas advanced.aspx. 
 Aplicarea dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului s-a făcut 
de judecători în cursul anului 2010. 
 În cele mai multe cauze s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 6 din CEDO 
privind asigurarea unui acces echitabil al părţilor, respectiv inculpatului de a-i fi 
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examinată cauza/învinuirea adusă şi prin respectarea termenului rezonabil de 
soluţionare a cauzelor. 
                     Constatam ca judecătorii aplica dispoziţiile art 1 din Protocolul 1 la 
Coneventia Europeana a Drepturilor Omului, in ce priveşte conditiile exercitaţii 
dreptului de proprietate si garantiile oferite de conventie in  atingerile aduse acestui 
drept. 
 La Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, aplicarea 
CEDO s-a făcut la soluţionarea recursurilor declarate împotriva sentinţelor pronunţate 
de judecătorii în plângerile împotriva proceselor verbale de contravenţie. 
 În soluţionarea acestor cauze s-a făcut aplicarea în principal a cauzei 
Anghel c/a României si  Neaţa c/a României. 
 În materie penală, s-a constatat că  în mai multe dosare care au fost 
soluţionate de către Tribunalul Hunedoara în fond şi recurs, având ca obiect măsuri 
preventive, s-a făcut trimitere la jurisprudenţa CEDO, referitoare la respectarea 
prevederilor art. 5 din CEDO, potrivit cărora orice persoană arestată are dreptul de a fi 
judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procesului. 
 Dispoziţiile Convenţiei astfel cum au fost interpretate în jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului au fost aplicate în mod direct în  hotărârile pronunţate 
de judecătorii Secţiei penale, în  special în  ceea ce priveşte procedura instituită de 
dispoziţiile art. 278/1 Cod procedură penală. 
 Totodată, dispoziţiile Convenţiei au fost aplicate şi în hotărâri pronunţate de 
Secţia civilă, în special în materia proprietăţii, în executarea hotărârilor, în cauzele cu 
minori, dar şi în soluţionarea cererilor privind ajutorul public judiciar, în vederea 
respectării principiului liberului acces la justiţie. 
 În cadrul şedinţelor de învăţământ profesional, au fost aduse la cunoştinţa 
judecătorilor, deciziile pronunţate de CEDO cat si analiza hotărârilor  CEDO pilot in 
materia Legii 18 a fondului funciar, a Legii  112 din 1995 a Legii nr. 1 din 2000 şi a 
Legii 10 din 2001. 
 În cauzele soluţionate de litigiile de muncă şi asigurări sociale, s-a aplicat 
Protocolul 1 la Convenţie, care vizează protecţia proprietăţii, respectiv ocrotirea 
bunurilor, în sensul avut în vedere de Convenţie, potrivit căruia în conceputul de bunuri, 
se includ şi drepturile patrimoniale, inclusiv drepturile salariale şi s-au aplicat 
dispoziţiile art. 23 alin. 2 din Declaraţia Universală de Drepturilor Omului, în ceea ce 
priveşte egalitatea de tratament salarial pentru muncă egală. 
   

  SECŢIUNEA 3.3. Creşterea gradului de specializare în 
activitatea judiciară. 
 
  Deşi principiul specializării judecătorilor a fost cuprins în lege, lipsa 
prognozelor, a unei planificări orientate în raport de legislaţia aflată în continuă mişcare, 
etc. sunt condiţii care fac ca numărul judecătorilor specializaţi pe materii ale dreptului 
să fie insuficient cu nevoile instanţei. 

Este real faptul că cerinţei de flexibilitate a sistemului judiciar i se 
opune rezistenţa judecătorului de schimbare a specializarii. O practică de 5-10 ani în 
domeniul  de exemplu a dreptului penal a judecătorului îşi pune amprenta chiar şi 
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asupra trăsăturilor sale de comportament profesional şi îl îndepărtează de ceea ce se cere 
a fi un bun judecător în materia dreptului familiei, a dreptului comercial sau civil. 
Inevitabil se naşte un asemenea conflict de interese profesional, un judecător fiind 
nevoit să-şi schimbe domeniul de jurisdicţie   într-un timp foarte scurt: de pe o zi pe 
alta, de pe o saptămână pe alta, împrejurare care ii generează insatisfacţie şi un mare 
disconfort profesional, care câteodată culminează cu părăsirea instanţei. 

Gestionarea unor astfel de “ crize” sunt in responsabilitatea in primul rând 
a preşedintelui instanţei si abia pe urma a colegiului de conducere. Astfel, prin 
planificarea anuala, preşedintele  trebuie sa   prevadă resursele pe care le va folosi 
pentru asigurarea eficienţei instanţei şi pe de altă parte, el  trebuie să identifice 
judecătorii dispuşi la schimbarea specializării, să-i aleagă pe cei care s-ar adapta cel mai 
uşor schimbării, să negocieze cu aceştia condiţiile transferului de specializare ( ex: 
timpul necesar pentru respecializare, tipul pregătirii - individuală ori în cadrul organizat 
de Institutul Naţional al Magistraturii). 

Toate aceste preocupări ale preşedintelui de instanţă trebuie să urmărească 
un scop, şi anume, de a susţine eforturile de autodezvoltare profesională şi orientarea 
spre învăţarea continuă a judecătorului. Numai în acest fel, unul dintre rolurile sale cele 
mai importante în cadrul sistemului de justiţie poate fii desăvârşit. 

Provocările cărora justiţia româna trebuie sa le facă fata în contextul unei 
supraîncărcări fără precedent cu dosare, a unei critici continue din partea societăţii civile 
si a autoritarilor comunitare de la Bruxelles, dar mai ales a condiţiilor economice de 
avarie din România, impun creştere a specializării judecătorilor in activitatea de 
judecata.  
  Specializarea judecătorului trebuie subscrisă însă ideii de performanţă în 
domeniul de specializare, ceea ce presupune cunoaşterea temeinică a legislaţiei, a 
doctrinei, a practicii judiciare, a practicii Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a 
practicii Curţii Europene de Justiţie. 
  În condiţiile în care Tribunalul Hunedoara şi judecătoriile din 
circumscripţia acestuia au funcţionat, în anul 2010,  cu un număr de judecători 
insuficient, este dificilă aplicarea şi extinderea specializării judecătorilor. 
  În cadrul Tribunalului Hunedoara funcţionează patru secţii: Secţia civilă, 
Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal, Secţia de litigii de muncă şi 
asigurări sociale şi Secţia penală. 
  În cadrul Secţiei civile , în  anul 2010, au funcţionat trei complete de 
recursuri, cu şedinţe din două în două săptămâni, două complete de apeluri, cu şedinţe 
din două în două săptămâni şi două complete de fonduri, două complete de plasamente 
şi două complete de adopţii,  din acestea, un complet având  o şedinţă săptămânal şi un 
complet având  şedinţe din două în două săptămâni. 
  În tot cursul anului 2010 au funcţionat două complete pe săptămână pentru 
soluţionarea suspendărilor provizorii şi învestirilor cu formulă executorie. 
  Pe perioada vacanţei judecătoreşti, au fost constituite complete speciale 
pentru cauzele urgente, respectiv cauze care se soluţionează cu celeritate. 
 Toţi judecătorii Secţiei civile au fost desemnaţi să soluţioneze cauzele 
privind minorii şi familia şi cauze de fond funciar, alături de celelalte cauze civile, iar 
doi judecători au fost desemnaţi să soluţioneze cauzele privind plasamentele minorilor 
şi adopţia, reglementate de Legea nr. 272/2004 şi Legea nr. 273/2004. 
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  În cursul anului 2010, toţi judecătorii Secţiei civile au participat la şedinţele 
lunare de învăţământ profesional, prin întocmirea a cel puţin unei teme. 

Următorii judecători au participat la alte forme de specializare: doamna 
judecător Iacob Marinela – seminar privind  „Practica neunitara in materie civila. 
Restituirea imobilelor preluate abuziv” organizat la Bârlad, doamna  judecător 
Ponyczky Gabriela- seminar privind „ Cooperarea judiciara in materie civila” organizat 
la Bucureşti si domnul judecător  Ioja  Eugen       Ioan – seminar de Limba franceza 
organizat la Bucureşti. 

 
   În cadrul Secţiei comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal, în 
cursul anului 2010, au funcţionat pana in  luna aprilie 2010 trei complete de recursuri 
comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal, unul cu şedinţe din patru în patru 
săptămâni si celelalte doua cu şedinţe din doua in doua saptamani,  şapte complete de 
fonduri comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal, din care şase complete cu 
şedinţe din două în  două săptămâni şi un complet cu şedinţe în fiecare săptămână şi  
toţi judecătorii secţiei au fost desemnaţi să soluţioneze cauze privind insolvenţa. 

Începând cu luna aprilie 2010 au funcţionat: două complete de recursuri 
comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal, cu şedinţe din două în două 
săptămâni, sase complete de fonduri comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal, 
toate cu şedinţe din două în  două săptămâni si toţi judecătorii secţiei au fost desemnaţi 
să soluţioneze cauze privind insolvenţa. 
  Judecătorii secţiei au participat la învăţământul profesional lunar  unde s-au 
discutat pe langa temele stabilite la începutul anului 2010, prin planificarea 
învăţământului profesional , s-au discutat modificări legislative intervenite, aspectele de 
practica neunitară aşa cum au fost publicate in minutele afişate pe site-ul Consiliului 
Superior al Magistrturii.  
  Următorii judecători au participat la alte forme de specializare: doamna 
vicepreşedinte Sturza Livia Daniela – seminar de „Drept comercial. Unificarea 
jurisprudenţei instanţelor din România” organizat la Giroc, domnişoara preşedinte de 
secţie Sabau Dorina – seminar” Probleme de practica neunitara din dreptul comercial” 
organizat la Bucureşti, domnişoara judecător Iftimus Adina Camelia - seminar” dreptul 
consumatorului” organizat la Bucureşti la  Institutul Naţional al Magistraturii , doamna 
judecător Duca Corina, un seminar privind Dreptul administrativ si fiscal, la Giroc si 
doamna judecător Goron Maria un seminar privind Etica si deontologia profesionala, la 
Alba-Iulia . 
  În cadrul Secţiei de litigii de muncă şi asigurări sociale, pana in 25 
noiembrie 2010, au funcţionat cinci complete de litigii de muncă si de asigurări sociale, 
cu şedinţe în fiecare săptămână . 

După intrarea in vigoare a legii nr.202/2010, avand in vedere ca completul 
pentru soluţionarea în primă instanţă a cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări 
sociale se constituie dintr-un singur judecător şi doi asistenţi judiciar, completele au fost 
compuse dintr-un singur judecator. 

Judecătorii secţiei au participat la învăţământul profesional lunar  unde s-au 
discutat modificări legislative intervenite, practica neunitară, dar şi pe marginea temelor 
stabilite la începutul anului 2010, prin planificarea învăţământului profesional. 
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 Următorii judecători au participat la alte forme de specializare: doamna 
judecător Badistru Ella –  seminar privind „ Dreptul asigurarilor medicale” organizat la 
Giroc si un seminar privind  „Dreptul procesual civil” organizat organizat la Tribunalul 
Sibiu in cadrul activităţilor de formare continua descentralizata in cadrul Curţii de Apel 
Alba-Iulia, doamna judecător Mugescu Viorica- seminar privind Etica si deontologia 
profesionala, la Alba-Iulia . 

Mai mult, la data de 14 aprilie 2010,  doamna preşedinte de secţie 
Tanasescu Irina si doamna judecător Badistru Ella au susţinute temele din cadrul 
seminarului”Formare specializata – Dreptul muncii” organizat la Tribunalul Hunedoara 
in cadrul activităţilor de formare continua descentralizata in cadrul Curţii de Apel Alba-
Iulia.  
  În cadrul Secţiei penale, în cea mai mare parte a  anului 2010, au 
funcţionat: şase complete de fonduri penale, care judecă din patru în patru săptămâni, 
patru complete de apeluri penale, din care un complet judecă din două în două 
săptămâni şi celelalte trei complete din patru în patru săptămâni şi trei complete de 
recursuri penale, care judecă din patru în patru săptămâni. 
  Urmare a modificărilor legislative aduse de Legea nr. 202/2010, în principal 
în ceea ce priveşte eliminarea căii de atac a apelului la tribunal, dar şi creşterea 
competenţei în ceea ce priveşte fondurile penale, pentru a asigura un echilibru în cadrul 
secţiei, precum şi în cadrul instanţei, s-a hotărât ca trei judecători din cadrul Secţiei 
penale să soluţioneze cauze de competenţa Secţiei comerciale şi de contencios 
administrativ şi fiscal, aceştia participând la câte două şedinţe de judecată pe lună, de 
fonduri comerciale şi de contencios administrativ şi fiscal, de recursuri comerciale şi de 
contencios administrativ şi fiscal, respectiv de insolvenţă. 
  Judecătorii secţiei au participat la învăţământul profesional lunar  unde s-au 
discutat modificări legislative intervenite, practica neunitară, dar şi pe marginea temelor 
stabilite la începutul anului 2010, prin planificarea învăţământului profesional. 

Următorii judecători au participat la alte forme de specializare: , 
domnişoara preşedinte a secţiei penale Timisan Mihaela – seminar privind: 

- „Lupta împotriva corupţiei” organizat la Sinaia;  
- „Investigarea infracţiunilor de mare corupţie” organizat la Bucureşti si  
- „ Modificări aduse prin legea micii reforme in justiţie” organizat la 

Timişoara. 
Mai mult, la data de 17 septembrie 2010, domnişoara preşedinte a secţiei 

penale Timisan Mihaela si domnul judecător Sava Adrian au susţinut temele din cadrul 
seminarului”Combaterea corupţiei/Criminalitatea economico-financiara” organizat la 
Alba-Iulia in cadrul activităţilor de formare continua descentralizata in cadrul Curţii de 
Apel Alba-Iulia.  

Constatam ca in cursul anului 2010, majoritatea judecătorilor au participat 
la cel puţin o forma centralizata sau descentralizata de specializare, fiind cuprinse 
aproape toate domeniile de activitate care prezintă noutate si interes pentru judecători in 
activitatea de judecata.  
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 SECŢIUNEA 3.4. Formarea profesională la nivelul 
instanţei. 
 
 Asigurarea unei formări profesionale de calitate prin realizarea formării 
profesionale, cu un nivel ridicat de performanţă, constituie una din priorităţile 
sistemului judiciar. 
 În cadrul fiecărei secţii a tribunalului au fost stabilite  planurile de 
învăţământ profesional pentru anul 2010. 
 Planurile de învăţământ au fost stabilite lunar, astfel încât fiecare judecător 
să întocmească cel puţin o temă din planul de învăţământ. 
 Prin Hotărârea nr. 13 din 8 ianuarie 2010 a Colegiului de conducere al 
Tribunalului Hunedoara s-au aprobat planurile de învăţământ profesional pentru anul 
2010 şi s-a stabilit şi responsabilitatea vicepreşedintelui tribunalului şi a preşedinţilor de 
secţie în realizarea şedinţelor de învăţământ profesional. 
 În perioada următoare, se impune orientarea formării profesionale a 
judecătorilor în special, pe domenii legate de însuşirea noilor prevederilor ale normelor 
de procedură, care urmare a modificării lor prin legea nr.202/2010, jurisprudenţa CEDO 
in special in cauzele pilot, drept comunitar. 
 De asemenea, se impune pe viitor: 

-  asigurarea unei formări profesionale axate pe specializarea judecătorilor 
în concordanţă cu nevoile sistemului de drept bancar şi asigurarea cunoştinţelor 
necesare pentru integrarea sistemului judiciar românesc în contextul european actual; 

- intensificarea formării profesionale specializate a judecătorilor în 
domeniul combaterii corupţiei şi a criminalităţii economico-financiare; 

- accelerarea formarii privind chestiunile legate de UE, iar aceasta sa 
devina accesibila în mod sistematic fiind necesara pentru  implementarea spaţiului de 
libertate, securitate si justiţie1, pentru a crea o cultura europeana veritabila în domeniul 
judiciar si al aplicării legii; 

- alcătuirea unor ghiduri sistematizate pe materii (drept material si drept 
procesual) cu soluţii relevante ale Curţii Europene a Drepturilor Omului in vederea 
asigurării implementării normelor prescrise în Carta Drepturilor Fundamentale a UE. 
Pentru facilitare, s-ar putea realiza o permanenta legătura cu Agentul Guvernamental 
pentru Curtea de la  Strasbourg si respectiv instanţele de la Luxembourg. 

- introducerea unor cursuri pentru deprinderea de către judecători a unor 
abilitaţi speciale de lucru cu categoriile vulnerabile (minoritati etnice, copii, victime 
infracţiuni la viata sexuala, victime ale accidentelor de circulaţie); 

- alcătuirea unei baze de date electronice a tuturor revistelor de specialitate 
din tara si a celor mai importante periodice din străinătate în materie de drept care sa fie 
accesibile în sistemul intranet al instanţei. 

 
 Cu privire la formarea profesională continuă a personalului auxiliar, la 
începutul anului 2010 au fost stabilite temele de învăţământ trimestrial organizate pe 
secţii. 

                                           
1 Rezolutia Consiliului si a reprezentantilor guvernelor reuniti în cadrul Consiliului privind formarea 
profesionala a judecatorilor, a procurorilor si a personalului din justi=ie în cadrul Uniunii Europene (2008/C 299/01). 
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 Dat fiind numărul redus de grefieri, la Secţia litigii de muncă şi asigurări 
sociale învăţământul profesional al grefierilor la această secţie s-a organizat împreună 
cu grefierii de la Secţia civilă. 
  
   

 SECŢIUNEA 3.5. Aspecte privind calitatea 
managementului la nivelul instanţei. 
 
 Sistemul judiciar se confruntă cu o considerabilă presiune în eforturile sale 
de a ţine pasul cu nevoile de schimbare şi cererile societăţii. 
 Specificul activităţii instanţelor impune nuanţarea rolului managerului 
judiciar şi o redefinire a raporturilor dintre manageri (preşedinte, vicepreşedinte, 
preşedinţi de secţie) şi instanţe, respectiv judecători şi personalul auxiliar de specialitate 
şi o definire a rolului pe care îl au Colegiile de conducere şi Adunările generale ale 
judecătorilor. 
 Se impune cunoaşterea principiilor, regulilor şi metodelor elaborate de 
ştiinţa conducerii, probarea unor capacităţi şi aptitudini organizatorice, echilibru, 
previziune, adaptabilitate, capacitatea de a lua decizii şi de asumarea responsabilităţilor. 
 Mediul social devine din ce în ce mai complex şi solicită din ce în ce mai 
mult instanţele, necesitatea de transparenţă şi de celeritate continuă să crească iar 
cerinţele unei organizări interne a instanţelor sunt din ce în ce mai complexe. 
 În aceste condiţii, este necesar un management performant, o stabilire clară 
a priorităţilor, a scopurilor generale, a mijloacelor de realizare a acestora, pentru a se 
ajunge la o reducere reală a timpului de soluţionare a dosarelor şi la utilizarea eficientă a 
resurselor disponibile. 
  Managementul la nivelul instanţelor judecătoreşti se realizează potrivit 
legii, prin intermediul preşedintelui, vicepreşedintelui de instanţă, Colegiului de 
conducere şi preşedinţilor de secţii, acolo unde sunt constituite. 
 În cadrul Tribunalului Hunedoara sunt ocupate toate funcţiile de conducere 
şi s-a constituit o echipă managerială echilibrată şi profesionistă, care are o foarte bună 
comunicare cu Colegiul de conducere, cu judecătorii şi cu întreg personalul instanţei, 
asigurându-se astfel premisele unui management eficient.      

In cursul anului 2010 a expirat mandatul preşedintei  Secţiei penale, deţinut 
de domnişoara judecător Timisan Mihaela Carmen cat si mandatul preşedintei  Secţiei 
de litigii de muncă şi asigurări sociale, deţinut de doamna judecător Tanasescu Irina. 
Ambele doamne judecător au fost numite pentru un nou mandat începând cu data de 15 
iunie 2010. 
 În cursul lunii septembrie 2010, doamna vicepreşedinte Sturza Livia- 
Daniela a participat la  un seminar de formare profesionala destinat judecătorilor si 
procurorilor cu funcţii de conducere cu tema „Management judiciar” organizat la 
Sovata.     
 Trebuie menţionat faptul că preşedintele Secţiei civile, doamna judecător 
Conta Mihaela Aurelia, si-a reluat activitatea începând cu 1 aprilie 2010, anterior din  
01 octombrie 2009 aflându-se în concediu pentru creşterea copilului, situaţie faţă de 
care atribuţiile acesteia au fost îndeplinite de doamna judecător Nicula Camelia Angela. 
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  În cursul anului 2010, au fost convocate 23 şedinţe ale Colegiului de 
conducere, pe bază de convocator, cu stabilirea prealabilă a ordinii de zi , după 
consultarea judecătorilor. 
 În cadrul şedinţelor, s-au identificat puncte majore de interes, de actualitate 
în buna administrare a instanţei, problemele ivite în activitatea judiciară şi 
administrativă a instanţei şi s-au îndeplinit atribuţiile prevăzute de art. 22 alin. 2 din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 
 În urma şedinţelor Colegiului de conducere s-au luat 94 hotărâri, în cursul 
anului 2010. 
 La şedinţele colegiului, în situaţia în care s-au discutat aspecte ce privesc 
activitatea secţiilor tribunalului sau probleme economice, financiare ori administrative, 
au fost invitaţi să participe preşedinţii de secţii, care nu fac parte din Colegiul de 
conducere şi managerul economic al tribunalului. 
 Colegiul de conducere s-a întrunit lunar şi ori de câte ori a fost necesar şi a 
fost convocat de preşedintele tribunalului. 
 Convocarea Colegiului şi conducere şi anunţarea ordini de zi s-a făcut cu cel 
puţin o zi înaintea şedinţelor, iar secretariatul a fost asigurat de primul grefier sau, în 
lipsa acestuia, de un alt grefier desemnat de preşedinte. 
 Ordinea de zi pentru fiecare şedinţă s-a stabilit în prealabil după consultarea 
judecătorilor şi a fost comunicată membrilor colegiului. 
 Hotărârile de colegiu au fost îndosariate, comunicate vicepreşedintelui 
tribunalului şi primului grefier, preşedinţilor de secţii, grefierilor şefi de secţii şi 
managerului economic, după caz, ori persoanelor la care făceau referire şi s-au afişat în 
situaţia în care cuprindeau aspecte de interes general. 
 În cursul anului 2010, s-au luat măsuri pentru repartizarea judicioasă a 
atribuţiilor şi sarcinilor, pentru a se asigura funcţionalitatea în cele mai bune condiţii a 
tuturor compartimentelor şi a existat preocupare pentru a asigura echilibrul şi 
profesionalismul în toate compartimentele instanţei, pentru abordarea şi exercitarea cu 
seriozitate, corectitudine şi responsabilitate a atribuţiilor ce revin judecătorilor delegaţi 
cu supravegherea compartimentelor instanţelor şi personalului auxiliar de specialitate 
din aceste compartimente. 
 S-a asigurat o evidenţă riguroasă a activităţii tribunalului, un control 
periodic al registrelor şi evidenţelor instanţei, verificarea prin sondaj a corectitudinii 
celor consemnate în registre. 
 Prin ordine de serviciu şi decizii ale preşedintelui instanţei, prin hotărâri ale 
Colegiului de conducere s-a stabilit modul de organizare a muncii, responsabilităţile 
pentru toate persoanele care au de îndeplinit sarcini cuprinse în legi şi regulamente. 
 Există o preocupare permanentă pentru asigurarea unor raporturi de serviciu 
cu publicul axate pe promptitudine, solicitudine, corectitudine, tratament egal şi 
nediscriminatoriu, faţă de toate persoanele care vin în contact cu activitatea instanţei şi 
pentru asigurarea unui comportament demn, politicos dar ferm, profesionist, în timpul 
activităţii de judecată. 
 Apreciem că înregistrarea şedinţelor de judecată, pentru toate şedinţele, 
atunci când se vor asigura mijloacele tehnice adecvate, va contribui la un mediu de 
muncă adecvat şi la înlăturarea unor manifestări nepotrivite a unor participanţi la 
activitatea de judecată. 
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 Există o permanentă preocupare pentru asigurarea condiţiilor materiale 
optime în  desfăşurarea activităţii, pentru o identificare şi evaluare corectă a 
necesităţilor, pentru asigurarea resurselor necesare acoperirii acestor necesităţi şi pentru 
folosirea adecvată a resurselor, respectiv realizarea unui raport optim între resursele 
investite şi rezultatele obţinute. 
 S-a urmărit repartizarea judecătorilor la secţiile tribunalului ţinând seama 
atât de volumul de activitate al fiecărei secţii în parte, cât şi de specializarea şi opţiunea 
judecătorului, astfel încât să se asigure un echilibru în ceea ce priveşte încărcătura pe 
fiecare judecător. 
 În  constituirea completelor de judecată la începutul anului 2010, s-a ţinut 
seama de experienţa, specializarea, calităţile profesionale ale membrilor fiecărui 
complet de judecată, pentru a se asigura un echilibru atât în cadrul fiecărui complet, cât 
şi între complete, dar şi de respectarea principiului continuităţii, raportat la complete de 
judecată constituite în  cursul anului 2008. 
 S-a urmărit asigurarea continuităţii, iar orice modificare a survenit doar în 
situaţii obiective (concediu de odihnă, de boală, seminarii,  cursuri de perfecţionare, 
etc.). 

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 146 din 25 februarie 2010, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a avizat conform suplimentarea statului de funcţii 
al Tribunalului Hunedoara cu un post de judecător, prin Hotarârea nr. 29 din 2 martie 
2010 a Colegiului de conducere al Tribunalului |Huneoara, postul de judecător cu care a 
fost suplimentat statul de funcţii al Tribunalului Hunedoara a fost repartizat la Secţia 
comercială şi de contencios administrativ şi fiscal. 

Trebuie sa menţionam ca nu a fost uşor realizarea unui management 
corespunzător la nivelul instanţei in condiţiile existentei in prezent a noua posturi de 
judecitori vacante din cele 35 existente in schema. 

Mai mult, din luna martie 2010 doamna judecător Vorovenci Anca Elena, de 
la Secţia civilă se afla in  concediul pentru creşterea copilului mai mic de 2 ani, anterior 
aflându-se in concediu de maternitate. 

Atât după pensionarea domnului judecător Domsa Traian, după promovarea 
domnului judecător Stoian Adrian Romulus la Curtea de Apel Timişoara, după 
transferul doamnei judecător Lasconi Diana la Tribunalul Timiş cat si promovarea 
domnului judecător Sebeşan Andrei Vladut  vicepreşedinte al Judecătoriei Mediaş, s-a 
încercat completarea completelor prin diferite modalitati astfel incit volumul de munca 
sa fie relativ echilibrat intre secţiile instanţei. 
 S-a urmărit şi se urmăreşte permanent corectitudinea repartizării cauzelor în 
mod aleatoriu, în sistem informatizat, aspect prezentat distinct în cadrul materialului de 
bilanţ. 
 În desemnarea judecătorilor care să îndeplinească şi alte atribuţii decât cele 
privind activitatea de judecată, s-au avut în vedere următoarele: stabilirea 
compatibilităţii între cerinţele specifice fiecărui sector sau compartiment şi calităţile 
judecătorului desemnat, existenţa abilităţilor de comunicare, existenţa abilităţii de a 
relaţiona, de a prezenta şi reprezenta activitatea compartimentului, de a da explicaţii şi 
răspunsuri clare, concise, precise, bine argumentate pentru a evita confuziile şi 
interpretările eronate sau vădit eronate de natură să prezinte instanţa într-o lumină 
nefavorabilă, capacitatea de a gestiona informaţiile şi situaţiile de criză. 
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 S-a asigurat accesul la informaţiile de interes public din cadrul instanţei. Ne 
confruntăm însă cu situaţii în care se solicită tot felul de date din dosarele aflate pe rolul 
instanţelor, apreciindu-se în mod eronat de către petenţi că aceste informaţii sunt de 
interes public. 
 S-a acordat o atenţie deosebită activităţii de executare, care este deosebit de 
importantă, presupune efectuarea lucrărilor cu exactitate şi în termenele stabilite. 
 Repartizarea personalului în cadrul compartimentelor auxiliare a instanţelor 
a avut în vedere specificul şi exigenţele necesare fiecărui compartiment, calităţile 
necesare pentru a răspunde acestor exigenţe. 
 Atribuţiile fiecărui salariat din compartimentele auxiliare au fost cuprinse în 
fişa postului şi fiecărui salariat i s-a înmânat câte un exemplar din fişa postului. 
 S-a stabilit componenţa nominală a fiecărui compartiment al instanţei, 
atribuţiile fiecărui salariat şi s-a indicat salariatul care coordonează compartimentul. 
 S-a urmărit ca personalul auxiliar de specialitate să îşi îndeplinească 
atribuţiile cu responsabilitate, să respecte termenele de efectuare a lucrărilor şi să 
manifeste preocupare pentru calitatea acestora, să respecte secretul de serviciu, având în 
vedere că în cursul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu se obţin informaţii care nu sunt 
accesibile publicului, să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu fără părtinire, având un 
comportament calm, demn, politicos, dar ferm cu toate persoanele cu care intră în 
contact în calitate oficială. 

Începând cu data de 1 februarie 2010, prin Hotărârea nr.15 din 27 ianuarie 
2010 a Colegiului de conducere al Tribunalului Hunedoara,  a hotărât înfiinţarea  a unei 
arhive distincte pentru dosarele de insolventa soluţionate de complete specializate de 
judecători sindici in cadrul procedurii reglementate de Legea nr.85/2006.  

S-a hotărât ca grefierii de insolventa desemnaţi sa îndeplinească atribuţiile de 
arhivare a dosarelor de insolventa, începând cu data de 1 februarie 2010, conform 
planificării lunare întocmite de grefierul sef de secţie, cu aprobarea preşedintelui de 
secţie de la Secţia Comerciala si de contencios administrative si fiscal. 

 Comunicarea permanentă cu judecătorii şi personalul auxiliar de 
specialitate, o bună comunicare între aceştia, cunoaşterea şi evaluarea corectă a 
realităţilor din cadrul instanţei, stabilirea cu claritate şi realism a obiectivelor şi 
mijloacelor prin care pot fi atinse, sunt de natură să contribuie în mod decisiv la 
îmbunătăţirea echilibrului şi creează premisele îmbunătăţirii activităţii. 

 Apreciem că există resurse pentru îmbunătăţirea comunicării atât la nivelul 
comunicării interne, cât şi la nivelul comunicării externe.  

 La nivelul comunicării interne, există încă un grad ridicat de birocratizare al 
comunicării între magistraţi, între aceştia şi personalul auxiliar de specialitate, respectiv 
în cadrul personalului auxiliar de specialitate şi nu există creat un sistem prin care 
magistraţii să se specializeze permanent în materia comunicării. 

 La nivelul comunicării externe, ar fi necesară adoptarea unui cod de 
conduită a judecătorului în sala de şedinţă, a unui ghid de conduită a grefierului în 
relaţia cu participanţii la actul de justiţie şi asigurarea accesului în timp util la condica 
de şedinţe şi înlăturarea dificultăţilor în obţinerea copiilor după acte din dosare, 
respectiv corelarea programului arhivei/registraturii cu cel al şedinţelor de judecată. 
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 De asemenea, este necesară, prin instituţia purtătorului de cuvânt, o 
îmbunătăţire permanentă a comunicării cu presa, care trebuie să fie proactivă şi nu 
reactivă. 

  

 
 SECŢIUNEA 3.6. Aspecte privind asigurarea 
transparenţei instanţei şi protecţia datelor cu caracter personal. 
 
  Prevederile Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 677/2001 au fost făcute publice 
prin afişare la sediul instanţei, prin pliante şi prin postare pe site-ul instanţelor de 
judecată - www.just.ro -, pe domeniul rezervat Tribunalului Hunedoara. 
 În cursul anului 2010, activitatea Biroului de Informare şi Relaţii publice al 
Tribunalului Hunedoara se evidenţiază după cum urmează: 

 a)  656  solicitări de informaţii de interes public. 
  b) solicitări de informaţii pe următoarele domenii de interes: 
 -informaţii despre dosare aflate pe rolul instanţei 
 -informaţii de pe portal referitoare la dosare aflate pe rolul altor instanţe 
 -informaţii referitoare la activitatea şi organizarea instanţei 
 -informaţii referitoare la depunerea cererilor de chemare în judecată 
 -informaţii statistice 
 -copii de pe sentinţe sau decizii pronunţate de tribunal  
 -solicitări de studiere a unor dosare şi copii de pe actele aflate la dosarele 
respective de către ziarişti;   
 -consultaţii juridice ori interpretări ale textelor de lege;  
 -date referitoare la magistraţi ai tribunalului;  
 -cereri de copii de pe actele din dosare formulate de către persoane care nu 
au calitatea de părţi în dosar.   
     c) 620 solicitări de informaţii de interes public rezolvate favorabil;    
     d) 36 solicitări de informaţii de interes public respinse ca exceptate sau 
inexistente, pentru următoarele motive: 

- 2 solicitări cu privire la furnizarea de informaţii despre sentinţe care nu 
erau motivate la momentul solicitării; 

- 2 solicitări cu privire la furnizarea de date cu caracter personal sau 
numele şi prenumele inculpaţilor dintr-un dosar aflat în faza de urmărire penală  

-3 solicitări cu privire la furnizarea de documente care nu există la 
Tribunalul Hunedoara 

-1 solicitare cu privire la furnizarea de informaţii dintr-un dosar care nu 
este înregistrat la Tribunalul Hunedoara 

-2 solicitări cu privire la furnizarea de informaţii despre avocaţi în acest 
sens s-a recomandat să se adreseze Baroului de avocaţi 

-1solicitare cu privire la furnizarea de informaţii care nu sunt de 
competenţa Tribunalului Hunedoara în acest sens s-a recomandat să se adreseze 
Serviciului de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara 

-1solicitare cu privire la furnizarea de informaţii care nu sunt de 
competenţa Tribunalului Hunedoara în acest sens s-a recomandat să se adreseze D.N.A 
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-1solicitare cu privire la furnizarea de informaţii care nu sunt de 
competenţa Tribunalului Hunedoara în acest sens s-a recomandat să se adreseze I.C.C.J 

-8 solicitări cu privire la furnizarea de informaţii care nu sunt de 
competenţa Tribunalului Hunedoara în acest sens s-a recomandat să se adreseze 
Judecătoriei Deva 

-1solicitare cu privire la furnizarea de informaţii care nu sunt de competenţa 
Tribunalului Hunedoara în acest sens s-a recomandat să se adreseze instanţelor pe rolul 
cărora se află dosarele 

-1solicitare cu privire la furnizarea de informaţii dintr-o şedinţă de judecată 
care nu era încheiată în momentul solicitării 

-2 solicitări cu privire la furnizarea de date statistice pe care nu le deţinem în 
baza de date 

-2 solicitări cu privire la furnizarea de copii dintr-un dosar aflat în faza de 
urmărire penală 

-1solicitare acordare audienţă de către BIRP 
-1solicitare rejudecare dosar de către BIRP  
-7solicitări cu privire la acordare consiliere juridică;  
Facem precizarea că Biroul de Informare şi Relaţii Publice conform 

prevederilor legale nu are competenţa de a acorda consiliere juridică astfel cei care au 
solicitat consiliere juridică au fost îndrumaţi să consulte un avocat, iar celor interesaţi 
de posibilitatea de a evita soluţionarea litigiului în faţa instanţei au fost îndrumaţi să 
consulte un mediator. 
     e) 74  solicitări de informaţii  adresate în scris, din care: 
  1. 55 pe suport de hârtie ;  
  2. 19 pe suport electronic ; 
     f) 214  solicitări de informaţii adresate de persoane fizice; 
     g) 442 solicitări de informaţii  adresate de persoane juridice (inclusiv 
reprezentanţi mass-media); 
     h) nicio reclamaţie administrativă; 
     i) nicio plângere în instanţă;  
     j)costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice-0; 
     k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de 
interes public solicitate-0; 
     l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare-
1000.  
              Comparativ cu anii anteriori numărul solicitărilor de informaţii de interes 
public înregistrate la Biroul de Informare şi Relaţii publice a crescut astfel în anul 2008 
au fost înregistrate 257 de solicitări, în anul 2009 au fost înregistrate 548 de solicitări iar 
în 2010 au fost înregistrate 656 de solicitări. 
 Au mai fost înregistrate în registrul de corespondenţă administrativă al 
instanţei diverse cereri sau reclamaţii în care s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 
544/2001, dar constatându-se că nu vizau informaţii de interes public, nu au fost 
înregistrate ca atare şi s-au comunicat răspunsuri punctual în funcţie de conţinutul 
sesizărilor.  
 La Tribunalul Hunedoara nu au fost înregistrate plângeri întemeiate pe 
prevederile Legii nr. 677/2001 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal. 
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 Tribunalul Hunedoara a comunicat periodic stadiul realizării măsurilor 
prevăzute de Legea nr. 677/2001 şi a devenit operator de date cu caracter personal cu nr. 
3073. 
            În exercitarea activităţii de monitorizare a aplicării legislaţiei privind 
protecţia datelor personale, nu s-au constatat încălcări ale prevederilor legale aplicabile 
în materie de către personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţelor şi 
prelucrează date cu caracter personal. 
 Menţionăm că sunt prelucrate date din categoriile menţionate la art. 8 şi 10 
din Legea nr. 677/2001, respectiv date cu caracter personal având funcţie de identificare 
şi date cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de către persoana 
vizată, ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă, sancţiuni administrative ori 
contravenţionale. 
 Tribunalul Hunedoara nu a fost confruntat cu exercitarea drepturilor de 
acces la date, de intervenţie şi de opoziţie, stabilite în capitolul IV din Legea nr. 
677/2001 şi a înregistrat un litigiu având ca obiect apărarea drepturilor garantate de 
Legea nr. 677/2001, fiind chemat în judecată de petentul Bota Pompiliu, în dosarul nr. 
22757/3/2010 al Tribunalului Bucureşti ( sentinţa Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a 
civilă nr. 1492/2010) dosar aflat în apel la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IV- 
civilă. Bucureşti,  cu termen la data de 11 februarie 2011. 
 Au fost respectate cerinţele minimale de securitate a prelucrării de date cu 
caracter personal, dosarele şi hotărârile fiind securizate, accesul la date fiind permis 
doar pe baza unei cereri scrise şi după verificarea identităţii , iar transmiterea 
documentelor cuprinzând date cu caracter personal se face prin agent procedural sau 
prin poşta specială. 
 Documentele, lucrările şi actele care conţin date cu caracter personal, în 
perioada de referinţă, conţin numărul de înregistrare ca operator – 3073, primit din 
registrul de evidenţă al lucrărilor de date cu caracter personal, ţinut de Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
 În cursul anului 2010, nu s-au efectuat transferuri de date în străinătate, în 
condiţiile art. 29 alin. 5 din Legea nr. 677/2001. În schimb, s-au efectuat transferuri de 
date în străinătate  în număr relativ mare, în baza şi cu respectarea procedurilor 
prevăzute de Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară internaţională în materie 
penală, care asigură un grad ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal. 
 Tribunalul Hunedoara nu a fost supus nici unei proceduri de investigare 
exercitată de A.N.S.P.D.P.C. urmare a unor plângeri sau sesizări şi nu s-a confruntat cu 
dificultăţi în aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001.  
 

 
  SECŢIUNEA 3.7. Aspecte privind site-ul instanţei, 
stocarea documentelor în format electronic şi participarea la 
Jurindex. 
  

In îndeplinirea principiului  fundamental al relaţiilor dintre autoritatea 
publica si publicul, acela al accesul liber si neîngrădit al persoanei la orice informaţii de 
interes public potrivit  dispoziţiilor Legii nr.544 din 2001 privind liberul acces la 
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informaţiile de interes public, Tribunalul Hunedoara a asigurat informarea corecta si in 
timp a informaţiilor considerate de interes public. 
 Astfel, pe adresa de  portal a instanţei au fost afişate informaţiile de interes 
public considerate de lege ca fiind obligatorii sa fie comunicate din oficiu, respectiv : 
 -numele si prenumele persoanelor din conducerea instanţei cat  si a 
purtătorului de cuvânt a  instanţei; 
 -coordonatele de contact ale tribunalului, respectiv: sediul, numerele de 
telefon, fax si  adresa de e-mail;  
   -organizarea instanţei pe secţii, componenta fiecărei secţii a tribunalului cat 
si  organizarea instanţei pe compartimente de activitate si componenta fiecărui 
compartiment,  
 -programul de funcţionare al instanţei cat si programul de relaţii cu publicul 
la compartimentele instanţei la care publicul are acces; pe perioada vacanţei 
judecătoreşti sunt afişate modificările aduse programului de activitate al instanţei la 
compartimentele  care au relaţii cu publicul; 
 -lista cuprinzând categoriile de documente gestionate, respectiv  opis-urile, 
registrele, condicile si celelalte documente reglementate de dispoziţiile  art. 83 din 
Regulamentul de ordine interioara a instanţelor judecătoreşti si ale Legii nr.302 din 
2004, privind cooperarea judiciara internaţionala in materie penala. 
 Pe lângă aceste informaţii pe adresa de portal a tribunalului sunt  publicate 
informaţii privind procedurile de achiziţii publice derulate de tribunal precum si 
anunţurile privind organizarea concursurilor de admitere in profesia de grefier, 
promovare in funcţia de grefier , organizate de Curtea de Apel Alba-Iulia precum si 
concursuri pentru selectarea personalului contractual; 
 In vederea publicări hotărârilor judecătoreşti in aplicarea proiectul Jurindex, 
prin Hotărârea Colegiului de conducere al tribunalului, s-au desemnata judecătorii 
responsabili cu întocmirea sintezelor de practica la fiecare secţie a tribunalului. 
 S-a stabilit ca sintezele de practica judiciara se vor întocmi semestrial , fiind 
întocmite sub coordonarea preşedinţilor de secţii. 
 Hotărârile judecătoreşti considerate relevante de persoanele desemnate sunt 
publicate pe portalul instanţelor judecătoreşti , pe adresa de portal a tribunalului. 
 Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1788/2009 
pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, s-au 
adăugat  atribuţiilor preşedinţilor de instanţe, ale primului grefier, ale grefierul arhivar si 
registratorului, precum si ale personalului de specialitate informatica, atribuţii noi  
privind organizarea activităţii de arhivare electronica a dosarelor la nivelul  instanţei. 
 In acest sens au fost  planificata organizarea  activităţii  de arhivare 
electronica a dosarelor la nivelul  instanţei si au fost identificate spatiile de desfăşurare a 
activităţii. 
 Urmează ca in perioada următoarea sa fie instruiţi grefierii arhivari si 
registratori privind modalitatea concreta de desfăşurarea a arhivarii, circuitul 
documentelor intre diferitele compartimente ale instanţei si punerea in funcţiune a  
activităţii de arhivare electronica a dosarelor.  
 
 



 52

 SECŢIUNEA 3.8. Asigurarea liberului acces la justiţie. 
  

Liberul acces la justiţie este consacrat de art. 21 din Constituţia României, 
care prevede că orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a 
libertăţilor şi a intereselor sale legitime şi garantează totodată exercitarea acestui drept 
fără a putea fi îngrădit prin nicio lege. 
 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului reglementează prin art. 6 al. 1 
din Convenţie, dreptul la un proces echitabil, iar liberul acces la justiţie constituie o 
condiţie esenţială şi prealabilă a funcţionării sistemului de garanţii procesuale astfel 
enunţate. 
 În cursul anului 2010, în cadrul instanţelor din circumscripţia Tribunalului 
Hunedoara s-a urmărit permanent îmbunătăţirea accesului liber la justiţie al tuturor 
cetăţenilor, s-au dat relaţii, explicaţii şi lămuriri în limitele legale, tuturor persoanelor 
care le-au solicitat. 
 Dispoziţiile OUG nr. 51/2008 contribuie la îmbunătăţirea accesului liber la 
justiţie, prin acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă. 
 Justiţiabilii au fost informaţi, prin afişare în locuri accesibile, cu privire la 
procedura judiciară şi condiţiile în care poate fi acordat ajutorul public judiciar. 

De asemenea justiţiabilii au fost informaţi despre actele apostilate in prezent 
de către tribunal cat si instituţiile la care sa se adreseze pentru apostilarea altor 
documente pe categorii de documente, prin postarea anunţului la sediul tribunalului cat 
si pagina de pagina de portal a instanţei,  urmare a modificării aduse prin  art V din 
Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor, articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru 
aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor 
oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961,aprobată prin Legea nr. 52/2000, 
cu modificările ulterioare.  
  

 SECŢIUNEA 3.9. Aspecte privind evaluarea şi 
răspunderea disciplinară a personalului instanţei. 
 În perioada 2008-2010, s-a desfăşurat cea de-a doua evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor, prima evaluare efectuându-se pentru perioada 2005-2007 şi 
fiind finalizată în anul 2008, semestrul I, în conformitate cu Regulamentul privind 
evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea 
nr. 676/2008 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi în baza Ghidului de 
evaluare elaborat. 
 Activitatea de evaluare s-a desfăşurat pe parcursul întregii perioade, 
întocmindu-se procesele verbale preliminarii pentru anii 2008 şi 2009, urmând ca în 
perioada februarie-martie 2011, să se finalizeze procesele preliminarii pentru anul 2010, 
să se realizeze procesul de autoevaluare, să se programeze interviul şi să se întocmească 
raportul de evaluare. 
 Comisia de evaluare, constituită la nivelul Tribunalului Hunedoara, are 
atribuţii de evaluare pentru judecătorii din cadrul instanţei, care nu fac parte din 
comisie, judecătorii care fac parte din comisiile de evaluare constituite la nivelul 
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Judecătoriilor Deva, Hunedoara şi Petroşani şi judecătorii din cadrul Judecătoriilor 
Brad, Haţeg şi Orăştie, unde nu sunt constituite comisii de evaluare. 
 Comisia de evaluare de la nivelul Tribunalului Hunedoara şi-a modificat 
componenţa în cursul anului 2010, ca urmare a eliberării din funcţie prin pensionare a 
unui judecător, membru în comisie. 
 La nivelul Tribunalului Hunedoara urmează să se efectueze, în primul 
semestru din anul 2011,  evaluarea şi pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex, 
personalul contractual şi funcţionarii publici, cu privire la activitatea desfăşurată în anul 
2010, această  evaluare efectuându-se anual. 
 În ceea ce priveşte evaluarea activităţii personalului auxiliar de specialitate 
şi conex, apreciem că se impune elaborarea unui regulament de evaluare şi pentru 
această categorie profesională, după modelul Regulamentului de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor şi efectuarea modificărilor legislative care să permită 
evaluarea la un interval de trei ani. 
 În prezent, evaluarea personalului auxiliar de specialitate şi conex se 
efectuează în baza Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 39/C/2001, păstrându-se etapele 
din acest ordin, astfel cum s-a dispus prin Hotărârea nr. 118/2008 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 Prin hotărârea menţionată, a fost sesizat Ministrul Justiţiei cu privire la 
necesitatea modificării şi completării Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, 
pentru a putea permite Consiliului Superior al Magistraturii să elaboreze şi să aprobe un 
regulament sau o metodologie referitoare la evaluarea activităţii profesionale a 
personalului auxiliar de specialitate şi conex. 
 Apreciem că Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 39/C/2001 este depăşit de 
realităţile actuale şi se impune cu stringenţă modificarea modalităţii de evaluare a 
activităţii acestei categorii de personal. 
 Nu au fost înregistrate abateri disciplinare ale personalului auxiliar de 
specialitate şi conex, ale personalului contractual sau ale funcţionarilor publici. 
 
 

 SECŢIUNEA 3.10. Concluzii privind progresele 
înregistrate precum şi vulnerabilităţile identificate şi măsurile de 
remediere a acestora. 
 Modernizarea sistemului judiciar românesc nu este un scop în sine, ci este 
subsumat obiectivului realizării unui act de justiţie de calitate. 
 Este extrem de important ca hotărârile irevocabile ale instanţei judecătoreşti 
să dobândească în conştiinţa societăţii civile puterea pe care o are în mod obiectiv, într-
un stat în care funcţionează pe deplin, supremaţia legii şi în care toate puterile statului 
îşi asumă obligaţia de a o respecta. 
 Se pune problema recunoaşterii rolului şi importanţei justiţiei într-un stat de 
drept pentru ca actul de justiţie să fie înţeles şi apropiat de societate, să fie perceput ca 
un act de dreptate indiscutabil. 
 Există, din păcate, tendinţa în societatea românească de a se contesta actul 
de justiţie, contestare susţinută de-a lungul timpului de celelalte puteri ale statului, iar 



 54

criticile aduse actului de justiţie nu au fost întotdeauna justificate şi prin tendinţele de 
exagerare s-au adus grave deservicii nu numai imaginii sistemului judiciar românesc, ci 
şi imaginii statului român ca stat de drept.   Considerăm că este absolut 
necesară înţelegerea rolului justiţiei în  societate şi luarea tuturor măsurilor posibile 
pentru întărirea încrederii în  actul de justiţie. 
 Implicarea activă a Consiliului Superior al Magistraturii pentru creşterea 
rolului justiţiei în societate şi pentru consolidarea încrederii în actul de justiţie este 
absolut benefică. 
 Calitatea şi eficienţa procesului de înfăptuire a actului de justiţie depinde de 
mulţi factori, atât obiectivi cât şi subiectivi.  
  Volumul de activitate al fiecărei instanţe dar şi al fiecărui judecător nu este 
întotdeauna predictibil şi, de asemenea, nu poate fi prevăzut nici gradul de complexitate 
al cauzelor deduse judecăţii. 
 Analiza activităţii unei instanţe doar prin prisma indicatorilor privind 
operativitatea, nu asigură imaginea cea mai fidelă, cu atât mai mult cu cât indicii de 
operativitate sunt afectaţi în situaţia în care, în ultimul trimestru al anului, se 
înregistrează un număr mare de dosare care primesc prim termen în anul următor sau 
care nu pot fi soluţionate în anul în care au fost înregistrate, chiar dacă au avut prim 
termen în ultimele luni din an. 
  Disfuncţiile şi vulnerabilităţile care afectează în mod negativ actul de 
justiţie în ceea ce priveşte instanţele noastre, sunt următoarele:  
 
 1.Inconsecvenţa legislativă. 
 Modificările repetate aduse actelor normative, în special cele privind 
normele de procedură, respectiv competenţa şi căile de atac,creează mari prejudicii, 
determină creşterea duratei de soluţionare a litigiilor, creează confuzii, instabilitate şi 
nesiguranţă, prejudiciind instanţele judecătoreşti şi afectând prestigiul acestora. 
 Instabilitatea legislativă este extrem de dăunătoare, poate bulversa sistemul 
judiciar şi afectează încrederea în justiţie. 
 Consultarea magistraţilor ca practicieni ai dreptului, în elaborarea unor acte 
normative importante, de largă aplicabilitate, trebuie generalizată şi eficientizată, iar 
această consultare trebuie să fie reală, în sensul de a se acorda un timp suficient pentru 
formularea unor puncte de vedere judicios argumentate. 
 Apreciem că modificările legislative preconizate, respectiv adoptarea noilor 
coduri, pot anihila inconsecvenţa legislativă constatată, cu condiţia ca acestea,  după 
punerea în aplicare, să nu sufere alte şi alte modificări. 
 
 2.Lipsa de acurateţe în redactarea unor legi. 
 Este necesară mai multă rigoare şi conciziune în redactarea actelor 
normative, prevenindu-se astfel interpretări multiple, uneori diametral opuse, dar care 
pot fi judicios motivate. 
 
 3.Adoptarea unor acte normative care conţin dispoziţii contradictorii. 
 Se impune ca la nivel legislativ să se prevină elaborarea unor acte normative 
care conţin dispoziţii contrare şi care pun instanţele în dificultate în ceea ce priveşte 
interpretarea şi aplicarea unitară a legii. 
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 4.Practica judiciară neunitară. 
 Aspectele privind practica judiciară neunitară şi măsurile luate pentru a se 
asigura unificarea practicii instanţelor au fost tratate în mod distinct în materialul de 
bilanţ. 
 
 5.Neocuparea posturilor  vacante şi nedimensionarea corespunzătoare a 
schemei de personal. 
 Neocuparea posturilor vacante din statul  de funcţii atât în ceea ce priveşte 
judecătorii cât şi în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate este de natură să 
afecteze activitatea instanţelor, prin suprasolicitarea tuturor celor care preiau din 
sarcinile ce ar reveni judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate care ar trebui 
să ocupe posturile vacante. 
 
 6.Acordarea de termene repetate, în mod nejustificat. 
 Judecătorii trebuie să dea dovadă de fermitate în utilizarea instrumentelor 
procesuale pentru sancţionarea celor care obstrucţionează desfăşurarea normală a 
judecăţii şi să asigure respectarea de către participanţii la proces a propriilor obligaţii. 
 Conducerile instanţelor, membrii Colegiilor de conducere, au manifestat şi 
manifestă o preocupare deosebită pentru identificarea   vulnerabilităţilor care afectează 
activitatea de judecată şi luarea măsurilor care se impun pentru înlăturarea 
neajunsurilor.   
 
 7.Creşterea duratei de soluţionare a cauzelor. 
 Se impune conştientizarea, la nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara, a necesităţii creşterii celerităţii în soluţionarea cauzelor, 
reducerii duratei procedurilor judiciare şi îmbunătăţirea operativităţii cu atât mai mult 
cu cât în anul 2010 s-a înregistrat o creştere îngrijorătoare a numărului de cauze mai 
vechi de un an. 
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CAPITOLUL IV. 

  Gestionarea resurselor. 
 
  Secţiunea 4.1. Resursele umane aflate la dispoziţia 
instanţelor din circumscripţia Tribunalului Hunedoara în anul 
2010 
  Analiza activităţii instanţelor judecătoreşti nu poate fi făcută fără o analiză 
a resurselor umane care stau la baza desfăşurării acestei activităţi. 
  Dimensionarea corespunzătoare a resurselor umane şi asigurarea ocupării 
tuturor posturilor cuprinse în statele de personal sunt esenţiale pentru a asigura eficienţa 
activităţii, pentru a avea o justiţie de calitate. 
  La 01 ianuarie 2010, schema de personal cuprindea un număr de 304 
posturi, din care: 90 posturi de judecători, 145 posturi de personal auxiliar de 
specialitate, 21 posturi de personal conex, 15 posturi de personal contractual, 11 posturi 
de funcţionari publici, 6 posturi de informaticieni, 10 posturi de consilieri de probaţiune 
şi 6 posturi de asistenţi judiciari. 
  Dintre acestea, au fost vacante, la 01 ianuarie 2010, 36 de posturi, 
respectiv: 18 posturi de judecător, 10 posturi de personal auxiliar de specialitate, 1 post 
de funcţionar public, 3 posturi de consilier de probaţiune, 2 posturi de personal 
contractual şi 1 post de personal conex si 1 post de specialist IT. 
                     La 01 ianuarie 2011, schema de personal cuprinde un număr de 306 
posturi, din care: 91 posturi de judecător, 145 posturi de personal auxiliar de 
specialitate, 21 posturi de personal conex, 15 posturi de personal contractual, 11 posturi 
de funcţionar public, 6 posturi de specialist IT, 11 posturi de consilier de probaţiune şi 6 
posturi de asistent judiciar. 
  Dintre acestea, sunt vacante, la 01 ianuarie 2011, 31 de posturi, respectiv: 
17 posturi de judecător, 3 posturi de grefier, 2 post de aprod, 1 post de agent procedural,  
5 posturi de consilier de probaţiune, 2 posturi de personal contractual şi 1 post de 
specialist IT. 
  Situaţia posturilor ocupate şi vacante la 01 ianuarie 2011 se prezintă astfel:  
 

Posturi ocupate la 01 ianuarie 2011 
 
 

Funcţia Trib. Hd. Jd. Deva Jd. Hd. Jd.Petroşani Jd.Orăştie Jd.Brad Jd.Haţeg Total 
inst. 

Jud.în 
activitate 

27 14 6 13 2 3 3 68 

Jud.detaşat 0 0 0 1 0 0 0 1 
Jud.în 
ing.copil 

1 1 1 1 0 0 0 4 

Jud.suspend. 0 0 0 1 0 0 0 1 
Asist.jud. în 
activ. 

5 0 0 0 0 0 0 5 

Asist. jud. în 
ingr. copil 

1 0 0 0 0 0 0 1 

Cons.prob. 6 0 0 0 0 0 0 6 
Speciliat IT 5 0 0 0 0 0 0 5 
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Grefieri în 
activ. 

36 20 17 23 7 6 8 117 

Grefieri în 
ingr. copil 

1 3 0 0 0 0 0 4 

Gref. arh. in 
activ. 

5 3 3 2 2 2 3 20 

Gref.arh.in 
ingijire copil 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Ag. proc. 2 0 0 0 1 1 0 4 
Aprod 2 1 2 2 1 1 1 10 
Şofer  3 0 0 1 0 0 0 4 
Fct. pub. 11 0 0 0 0 0 0 11 
Pers. cont. 4 1 2 3 1 1 1 13 
TOTAL 109 44 31 47 14 14 16 275 

 
 

Posturi vacante la 01.01.2011 
 
 

Funcţia Trib. Hd. Jd. Deva Jd. Hd. Jd.Petroşani Jd.Orăştie Jd.Brad Jd.Haţeg Total 
inst. 

Judecător 7 1 3 2 2 1 1 17 
Asist. jud. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cons. prob. 5 0 0 0 0 0 0 5 
Specialist IT 1 0 0 0 0 0 0 1 
Grefieri 0 0 1 0 1 1 0 3 
Fct. publ. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gref. arh. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ag. proc. 0 1 0 0 0 0 0 1 
P.a.Şofer 0 0 0 0 0 0 0 0 
Merceolog 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pc. munc. 1 0 1 0 0 0 0 2 
Aprod 1 1 0 0 0 0 0 2 
TOTAL 15 3 5 2 3 2 1 31 

TOTAL 

Gen. 

124 47 36 49 17 16 17 306 

 
  Analizând situaţia posturilor la nivelul instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara, constatăm că din 304 posturi la 01 ianuarie 2010, erau vacante 
36  posturi (11,84%), iar din 306 posturi la 01 ianuarie 2011, sunt vacante 31 posturi 
(10,13%). 
  Situaţia deficitului de judecători este îngrijorătoare la această dată şi în 
perspectivă şi se prezintă după cum urmează: 7 posturi vacante la Tribunalul 
Hunedoara, 1 post vacant la Judecătoria Deva, 3 posturi vacante la Judecătoria 
Hunedoara, 2 posturi vacante la Judecătoria Petroşani, în condiţiile în care un judecător 
de la această instanţă este detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii - respectiv 
doamna Militaru Mariana, detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii începând din 
01 iulie 2004, detaşare prelungită în data de 01 iulie 2010 şi care expiră în data de 01 
iulie 2013 - ;  1 post vacant la Judecătoria Brad, 1 post vacant la Judecatoria Hateg şi 2 
posturi vacante  la Judecătoria Orăştie. 
  Situaţia prezentată este amplificată şi de faptul că un judecător de la 
Tribunalul Hunedoara se află în concediu pentru creşterea copilului,  un judecător de la 
Judecătoria Deva, un judecator de la Judecatoria Petrosani şi un judecător de la 
Judecătoria Hunedoara se afla in aceeasi situatie.  
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  Situaţia privind posturile de judecător vacante în tot cursul anului 2010 a 
fost determinată de următoarele împrejurări: 

a) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a 2 judecători, din care: 1 
judecător la Tribunalul Hunedoara si 1 judecător la Judecătoria Orăştie; 

b) transferul unui judecător de la Tribunalul Hunedoara la Tribunalul 
Timisoara, unui judecător de la Judecătoria Petroşani la Judecătoria 
Cluj-Napoca, unui judecator de la Judecatoria Brad la Tribunalul Alba; 

c) promovarea unui judecător de la Tribunalul Hunedoara la Curtea de 
Apel Timisoara; 

d) promovarea unui judecător de la Judecătoria Deva la Tribunalul 
Hunedoara si a unui judecator la Tribunalul Ilfov . 

 Situaţia magistraţilor plecaţi în anul 2010 şi a celor veniţi în anul 2010 este 
cuprinsă în următoarele tabele:  
 

Situaţia Magistraţilor plecaţi în 2010 

 
Tribunalul Hunedoara  
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 

plecării 

1 Domsa Traian Judecator 24.02.2010 
2. Stoian Adrian Judecator 15.06.2010 
3. Lasconi Diana Judecător 15.10.2010 

 
 
Judecătoria Deva 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 

plecării 

1. Zdrenghea Bogdan Judecător  15.02.2010 
2. Popescu Mariana Judecător  14.06.2010 
3. Corega Adrian Judecător  15.02.2010 

 
 
Judecătoria Hunedoara  
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 

plecării 

1. Nistor Andrei Judecător  15.02.2010 
2. Lumineanu Marius Judecător  15.02.2010 

 
Judecătoria Petroşani 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 

plecării 

1. Ignat  Cristian Judecător  15.02.2010 
2. Pirvu  Ecaterina Judecător  15.10.2010 

 
 
Judecătoria Orăştie 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 

plecării 

1. Toma Ioan Judecător  29.09.2010 

 
Judecătoria Brad 



 59

Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 

plecării 

1. Schiopu Florica Judecător  15.10.2010 

Judecătoria Hateg 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data 

plecării 

1. Marinescu Alina Judecător  11.02.2010 

 
Situaţia magistraţilor veniţi în 2010  

 
Tribunalul Hunedoara 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data venirii 

1 Corega Adrian Judecător  15.02.2010 
2. Cirstescu Damian Judecător  15.06.2010 
3. Sebesan Andrei Vladut Judecător  15.06.2010 

 
 

Judecătoria Deva 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data venirii 

1. Chelcea Constantin Judecător  24.02.2010 
2. Bunea Alexandra Judecător  01.07.2010 
3 Holhos Maria Ana Judecator 05.07.2010 
4 Puscasu Voicu Ionel Judecator 05.07.2010 
5 Bratu Nicoleta Monica Judecator 15.07.2010 
6 Stanciu Anca Lucia Judecator 01.09.2010 

 
Judecătoria Petrosani 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data venirii 

1. Popescu Adrian Judecător  01.07.2010 
2. Balaure Ionela Simona Judecator 05.07.2010 
3. Militaru Laurentiu Judecator 05.07.2010 
4. Nanescu Rozalia Manuela Judecator 15.07.2010 

 
Judecătoria Hunedoara 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data venirii 

1. Patrascu Marius Judecător  05.07.2010 

 
Judecătoria Brad 
Nr. 

crt. 

Nume Prenume Funcţia Data venirii 

1. Schiopu Florica Judecător  24.02.2010 

  
                  După cum se observă, în anul 2010 au plecat, într-o formă sau alta, 13 
judecători şi au venit 15 judecători.  
 În ceea ce priveşte gradul de ocupare a posturilor de personal auxiliar de 
specialitate şi conex, de  personal contractual şi de funcţionar public, situaţia este mai in 
bună decât în anul 2009, când au fost vacante în total 18 posturi, iar în prezent sunt 
vacante 14 posturi. 
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 Se impune suplimentarea schemei de personal în principal pentru 
Compartimentele arhivă şi registratură, unde sunt prevăzute posturi insuficiente faţă de 
volumul de activitate înregistrat. 
 Începand cu 12 octombrie 2009, domnul judecător Guta Ion, din cadrul 
Judecătoriei Hunedoara, a fost delegat la Penitenciarul Bârcea Mare –Deva, iar în 
perioada cand acesta lipseste , este inlocuit de doamna judecător Filimon Cornelia, din 
cadrul  Judecătoriei Deva. 
 Această situaţie suprapusă cu numărul de posturi vacante la Judecătoriile 
Deva şi Hunedoara afectează în mod negativ activitatea acestor instanţe.  
  Desfăşurarea activităţii cu un număr redus de personal are repercusiuni 
negative asupra capacităţii de a răspunde cerinţelor înfăptuirii unui act de justiţie de 
calitate. 
  Ne exprimăm speranţa că în viitorul apropiat vor putea fi ocupate măcar o 
parte din posturile vacante, în special la Tribunalul Hunedoara, Judecătoriile Deva, 
Hunedoara şi Petroşani. 
  Considerăm că ar trebui elaborată o strategie pe termen scurt pentru a se 
asigura ocuparea posturilor vacante. 
  Există riscul de blocaje în activitatea unor instanţe, în condiţiile în care se 
vor menţine normele legale care permit pensionarea judecătorilor şi grefierilor în 
condiţii mai bune decât în situaţia în care ar rămâne în activitate, sub aspectul raportului 
dintre cuantumul pensiei şi cuantumul indemnizaţiei şi în condiţiile în care va persista o 
stare de incertitudine în ceea ce priveşte menţinerea sau eliminarea pensiei de serviciu.    
  În prezent, la Tribunalul Hunedoara sunt 11 posturi de funcţionar public, 
din  care sunt ocupate 11. 
  În anul 2010 Tribunalul Hunedoara cu sprijinul Curţii de Apel Alba Iulia a 
reuşit încadrarea pe postul vacant de funcţionar public de consilier a unui inginer 
constructor, specialitate absolut necesară instituţiei în activităţile de gestionare a 
patrimoniului şi în cele privind reparaţiile curente, reparaţiile capitale şi investiţii. 

Având în vedere că Tribunalul Hunedoara asigură gestionarea a 7 instanţe 
judecătoreşti şi că are un număr de 306 posturi aprobate, este necesar ca  în cadrul 
Departamentului economico-financiar şi administrativ al Tribunalului Hunedoara, să se 
înfiinţeze compartimentele funcţionale: financiar-contabilitate şi administrativ, astfel 
cum se prevede în art. 125 din Legea nr. 304/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare şi în art. 64, 72 al. 2 lit. a şi art. 72 al. 2 lit. b din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 387/22 
septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
  În ceea ce priveşte resursele umane, vulnerabilităţile sunt determinate de 
lipsa de personal, atât în ceea ce priveşte judecătorii cât şi în ceea ce priveşte personalul 
auxiliar de specialitate şi personalul care deserveşte departamentul economico-
administrativ şi financiar al tribunalului. 
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  Secţiunea 4.2. Resursele materiale aflate la dispoziţia 
instanţei în anul 2010. 

  Sumele prevăzute prin buget pentru Tribunalul Hunedoara şi 
judecătoriile din circumscripţia acestuia de către Ministerul Justiţiei şi Curtea de Apel 
Alba Iulia au fost efectiv deschise în proporţie de 99,82%, fiind acoperitoare pentru 
necesarul de finanţare al instanţelor judecătoreşti . Deschiderile de credite efectiv 
alocate  au fost de 25.239.674 lei din acestea s-au efectuat plăţi de 25.174.401 lei, ceea 
ce reprezintă o execuţie bugetară de 99,74%. Fondurile neutilizate de 65.273 lei sunt 
constituite din 60.575 lei pentru cheltuieli de personal ca urmare a situaţiilor de concedii 
medicale înregistrate şi 4695 lei la cheltuieli materiale ca urmare a lipsei de prevederi 
bugetare pentru asistenţa juridică gratuită (onorarii din oficiu avocaţi). 

 Aspectele cele mai relevante ale execuţiei bugetare pe anul 2010 se referă 
la ponderea plăţilor pe titluri de cheltuieli în total plăţi în efectuate, care sunt 
următoarele: 

  -Titlul I-Cheltuieli de personal- 92,84% 
  -Titlul II-Cheltuieli materiale- 6,55%; 
  -Titlul VI-Transferuri între unităţi ale administraţiei-0,07%; 
  -Titlul VII-Asistenţă socială-0,22 %.   
  Totalul de plăţi nete de casă a fost de 25.174.401 lei. 
  La Titlul I-Cheltuieli de personal- în anul 2010 s-au achitat drepturile 

salariale curente, executări de sentinţe judecătoreşti în proporţie de 8,5% din cota de 
34% prevăzută pentru anul 2010 de OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute de 
titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul 
bugetar, şi alte drepturi cu caracter special - contravaloare transporturi gratuite decontări 
chirii şi medicamente. În anul 2010 Tribunalul Hunedoara a primit sume pentru 
executarea sentinţelor judecătoreşti în limita cotei de 8,5% din 34% prevăzută pentru 
anul 2010 conform HG 422/2010, adică executarea aferentă doar trimestrului I din 2010 
.Decontarea sumelor s-a efectuat la data primirii creditelor bugetare în septembrie 2010, 
după rezolvarea de către Ministerul Justiţiei a refuzului de viză din partea 
reprezentantului Ministerului Finanţelor Publice  prin acţiune judiciară. După publicarea 
în Monitorul Oficial nr. 337/20.05.2010 a OUG nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 
din OUG nr. 71/2009 privind plata unor  sume prevăzute în titluri executorii având ca 
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar s-au amânat 
termenele de executare a sentinţelor judecătoreşti astfel: 34%  în anul 2012, 33% în anul 
2013 şi 33% în anul 2014. 

  La Titlul II- Bunuri şi servicii - prin fondurile alocate s-a asigurat 
plata cheltuielilor pentru proceduri judiciare, imprimatele şi registrele specifice, 
cheltuieli privind utilităţile, respectiv energie termică, energie electrică, gaze naturale, 
apă, canal şi salubritate, decontarea contravalorii expertizelor medico-legale şi a 
traducerilor în cauzele dispuse de instanţă, asistenţă juridică din oficiu, chirii şi alte 
cheltuieli specifice. 

  În cadrul Titlului II- Cheltuieli materiale - ponderea cea mai mare o 
au plăţile pentru ajutorul public judiciar (40,97%),  urmate de cheltuielile pentru 
încălzit, iluminat şi forţă motrică (24,59%), de  materiale şi servicii cu caracter 
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funcţional ( 14,79%) din care s-au achiziţionat cartuşe imprimante, hârtie, rechizite şi 
recomandate CN Poşta Română, şi alte cheltuieli (5,48%). 

  În anul 2010 s-au primit fonduri insuficiente la Titlul II Bunuri şi servicii, 
însă datorită unor măsuri manageriale adecvate adoptate încă de la sfârşitul anului 2009 
şi a implementării unor măsuri de economii, s-a reuşit ca instanţele de judecată să aibă 
asigurate bunurile şi serviciile necesare unei funcţionări corespunzătoare.  

 Facem cunoscut faptul că în  anul 2010 s-a interzis achiziţia de mobilier, 
echipamente de telecomunicaţii, aspiratoare şi alte bunuri de necesare activităţii de 
birou, astfel că la obiecte de inventar s-au cumpărat bunuri de natura tehnicii de calcul , 
din care 8 calculatoare Desktop, 5 imprimante,  7 monitoare, 3 scannere şi drapele 
pentru toate instanţele judecătoreşti. 

 În ceea ce priveşte asigurarea cu mobilier pentru judecători, cabinete 
preşedinţi şi vicepreşedinţi şi pentru 2 săli de judecată, Ministerul Justiţiei - Direcţia 
Programe Europene a reuşit să asigure furnizarea acestora în lunile noiembrie şi 
decembrie 2010 pentru Judecătoria Deva,  Petroşani, Orăştie, Haţeg şi Hunedoara, în 
cadrul programului Phare 2006/018-147.01.04.02.01. 

 Începând cu semestrul II din anul 2010 s-a primit buget pentru reparaţii 
curente în sumă de .7000 lei,care s-a suplimentat în luna decembrie 2010 cu suma de 
13.000 lei, asigurându-se un buget la acest alineat de 20.000 lei. S-au reuşit a fi 
efectuate  reparaţii la cornişa şi jgheaburile la Judecătoria Orăştie pentru suma de 2.333 
lei, s-a achitat cota parte din reabilitarea termică pentru apartamentul de serviciu din 
Deva în sumă de 1.834 lei şi înlocuire jgheaburi şi burlane din tablă la corpul principal 
al imobilului Judecătoriei Petroşani pentru valoarea de 13.933 lei.   

 La Titlul VI s-a decontat suma de 17.568 lei pentru examinările medicale şi 
pentru serviciile medicale asigurate de medicul de medicina muncii, în conformitate cu 
dispoziţiile legale în vigoare, respectându-se prevederile legale referitoare la 
supravegherea stării de sănătate a personalului, fapt constatat şi de către organele de 
control ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara . 
  În anul 2010 la Titlul X “Active nefinanciare” a fost alocată suma de 
78.000 lei, urmare a solicitărilor repetate ale conducerii Tribunalului Hunedoara 
adresate ordonatorului secundar de credite- Curtea de Apel Alba Iulia.  Această sumă a 
fost  utilizată în anul 2010 pentru:  

1. plata fazelor de proiectare SF şi DALI avizate în CTE al MJ cu nr.28/06.2010  cu 
indicatorii tehnico –economici aprobaţi prin Ordinul Ministrului Justiţiei 
nr.1874/C/07.2010 în sumă de 18.421 lei 

2. plata serviciilor de proiectare contractate cu SC MSVM Proiect SRL Hunedoara, 
în valoare de 50.245 lei aferente poziţiei din buget RK, care au fost finalizate si 
au primit avizul CTE al Ministerului Justiţei.  

3. plata avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism eliberat pentru “Lucrări de 
intervenţii (RK), extindere şi modernizare sediu Judecătoria Hunedoara” în 
valoare de 8.545 lei(SC Apaprod SA, E.ON Distribuţie Gaz Metan, Agenţia 
Judeţeană de Mediu,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de 
Hunedoara”,  Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva). 

 În baza proiectului “Lucrări de intervenţii (RK), extindere şi modernizare 
sediu Judecătoria Hunedoara”, faza PT,DE,DTAC s-a obţinut autorizaţia de construire 
emisă de Primăria Municipiului Hunedoara. 



 63

 Având în vedere că documentaţia dispune de toate avizele/acordurile 
necesare, în anul 2011 se va demara faza de licitaţie deschisă  ce se va desfăşura sub 
formă electronică în SEAP în vederea atribuirii contractului de lucrări de execuţie a 
investiţiei, pentru care există prevederi bugetare pe anul 2011. 

 În anul 2010 Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi 
Hunedoara a efectuat auditul financiar asupra contului anual de execuţie al bugetului 
Tribunalului Hunedoara pe anul 2009 în urma căruia nu s-au constatat abateri de la 
legalitate şi regularitate. 

 
 Situaţia existentă a sediilor instanţelor de judecată 

 
În ceea ce priveşte situaţia imobilelor în care funcţionează judecătoriile şi 

tribunalul, precizăm următoarele: 
 a) Judecătoria Hunedoara dispune de un sediu necorespunzător, sens în 
care s-au luat măsuri pentru realizarea reparaţiei capitale şi a extinderii, aflându-ne în 
faza de proiectare şi s-au făcut demersurile pentru ca în viitorul apropiat să se realizeze 
efectiv reparaţia capitală, extinderea şi modernizarea la această locaţie; 

Prin lucrările propuse se va asigura conservarea clădirii, siguranţa 
acesteia, îmbunătăţirea confortului termic şi o funcţionalitate corespunzătoare. Se vor 
îmbunătăţi condiţiile de muncă şi se vor crea condiţii optime pentru desfăşurarea 
activităţilor de judecată şi adiacente. Proiectul propune înlocuirea sistemului actual de 
încălzire locală  cu sobe de teracotă pe gaz metan cu instalaţie de încălzire centrală 
prevăzută cu centrală proprie pe gaz metan, înlocuirea instalaţiilor electrice şi 
executarea circuite cu protecţie pentru prize, refacere tencuieli şi finisaje interioare şi 
exterioare, executare copertine la scările de pe accesul principal în clădire, înlocuire uşi 
de acces în clădire, refacerea împrejmuirii clădirii şi a porţilor de acces în instanţă. Se 
propune consolidarea clădirii, extinderea clădirii judecătoriei, spaţiul actual fiind total 
insuficient şi inadecvat pentru desfăşurarea activităţii instanţei. 
 b) Clădirea Judecătoriei Petroşani este într-un stadiu avansat de degradare 
datorită fenomenului de igrasie care evoluează continuu. Tot datorită fenomenului de 
igrasie aerul din încăperile clădirii are un puternic miros de mucegai, care poate duce la 
apariţia unor boli profesionale. 
                        Învelitoarea din ţiglă este degradată prezentând un grad mare de 
uzură,şarpanta din lemn necesitând reparaţii şi ignifugare pentru protecţie la incendii, 
aspect impus de normele PSI. 
                        Ferestrele din lemn sunt putrezite şi necesită înlocuirea cu ferestre cu 
izolaţie termică, etanşeitate şi izolaţie fonică corespunzătoare actualelor norme de 
exploatare.                           
                         Pentru asigurarea unor condiţii corespunzătoare de desfăşurare a 
activităţii de justiţie sunt necesare lucrări de renovare, cu menţiunea că se va putea 
extinde spaţiul utilizat de această instanţă odată cu mutarea finaliza obiectivul  
„Parchetului de pe lângă Judecătoria Petroşani” în noul sediu, respectiv 2011. 
                       c) Clădirea Tribunalului Hunedoara şi a Judecătoriei Deva situată în 
„Ansamblul urban 1 Decembrie 1918”, declarat monument istoric în lista judeţului 
Hunedoara -2004 de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, se află în fază de 
degradare cu tencuielile exterioare şi interioare, finisajele interioare şi exterioare 
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deteriorate în proporţie de 30%, instalaţiile de apă, canalizare,încălzire, electrice la 
limita duratei şi a posibilităţilor de utilizare. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 
Handicap a sesizat lipsa amenajărilor pentru persoane cu dizabilităţi, lucrări realizabile 
doar în cadrul unui proiect de amploare. Schimbările dorite constau în înlocuirea 
ferestrelor cu  tâmplărie PVC şi geam termopan, refacerea tencuielilor şi finisajelor , 
înlocuirea instalaţiilor de utilităţi, construire lift interior pentru persoane cu handicap, 
recompartimentări interioare şi lucrări de zugrăveli şi vopsitorii, schimbări căi de acces 
şi uşi interioare. Este întocmită expertiza tehnică a clădirii. 
                        Prin lucrările propuse se va asigura conservarea clădirii, siguranţa 
acesteia şi o funcţionalitate corespunzătoare pentru cele două instanţe judecătoreşti care 
se regăsesc în aceeaşi clădire. Se vor îmbunătăţi condiţiile de muncă şi se vor crea 
condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor de judecată şi adiacente. 
                        Menţionăm că s-a solicitat finanţarea acestor lucrări de intervenţii asupra 
sediilor respective prin Note de fundamentare în fiecare an, cereri care nu au fost 
onorate nici pe anul 2011, decât cea doar  pentru sediul Judecătoriei Hunedoara. 
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  CAPITOLUL V.  
  Raporturile dintre instanţă şi celelalte 
instituţii şi organisme precum şi cu societatea 
civilă. 
  SECŢIUNEA 5.1. Raporturile cu Consiliul Superior al 
Magistraturii . 
   
 Tribunalul Hunedoara şi judecătoriile din circumscripţia acestuia au avut 
raporturi foarte bune cu Consiliul Superior al Magistraturii, răspunzând în termen 
tuturor cererilor şi solicitărilor formulate în diverse probleme. 
 De asemenea,  Consiliul Superior al Magistraturii a răspuns solicitărilor 
instanţelor, formulate în principal în ceea ce priveşte aprobarea înfiinţării unei secţii în 
cadrul Tribunalului Hunedoara, aprobarea propunerilor de delegare în funcţii de 
conducere, aprobarea propunerilor de numire în funcţii de conducere şi în ceea ce 
priveşte situaţia posturilor şi evoluţia profesională a judecătorilor. 
 Reprezentanţii tribunalului au luat parte la toate întâlnirile de lucru 
organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, la care au fost invitaţi. 
 Apreciem că este necesară o mai bună comunicare cu Consiliul Superior al 
Magistraturii în sensul sensibilizării membrilor consiliului cu privire la dificultăţile 
întâmpinate de instanţele din circumscripţia Tribunalului Hunedoara sub aspectul 
numărului mare de posturi de judecător vacante.  
  

 SECŢIUNEA 5.2. Raporturile cu Ministerul Justiţiei. 
 Tribunalul Hunedoara a avut în anul 2010 relaţii bune cu Ministerul 
Justiţiei,  în limite instituţionale şi funcţionale atât în ceea ce priveşte administrarea cât 
şi finanţarea instanţelor judecătoreşti. 
 Tribunalul Hunedoara este ordonator terţiar de credite, calitate în care a avut 
raporturi bune cu ordonatorul principal de credite, respectiv Ministrul Justiţiei, atât în 
mod direct cât şi prin intermediul ordonatorului secundar de credite, Curtea de Apel 
Alba Iulia. 
 Sprijinul acordat de Ministerul Justiţiei a constat în avizarea proiectului 
tehnic, detaliilor de execuţie şi documentaţiei tehnice de avizare a investiţiei privind 
„Reparaţie capitală, extindere şi modernizare – sediul Judecătoriei Hunedoara”, în 
şedinţa C.T.E. din 09 decembrie 2010 – avizul 66/2010. 
 Urmează să se aloce fondurile necesare pentru începerea executării lucrării 
menţionate. 
 Trebuie evidenţiate raporturile foarte bune pe care le-au avut instanţele din 
circumscripţia Tribunalului Hunedoara cu Serviciul de Probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara,  aflat sub autoritatea Ministerului Justiţiei, în tot cursul anului 
2010. 
 Instanţele de judecată din judeţul Hunedoara au pronunţat 68 sentinţe de 
condamnare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, în care 
supravegherea a fost încredinţată Serviciului de probaţiune. 
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 De asemenea, Serviciul de probaţiune a întocmit, la solicitarea Tribunalului 
Hunedoara şi a judecătoriilor din circumscripţia acestuia, în cursul anului 2010, un nr. 
de 195 referate de evaluare, extrem de utile în soluţionarea cauzelor. 
 Activitatea derulată de serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara în anul 2010 reflectă păstrarea unui echilibru între principalele arii de 
activitate: supravegherea persoanelor condamnate la pedepse/sancţiuni neprivative de 
libertate şi activitatea de întocmire a referatelor de evaluare în cazul inculpaţilor minori 
sau majori, comparativ cu anul 2009, când preponderentă a fost activitatea de întocmire 
a referatului de evaluare. 
 Totodată, se remarcă o creştere a activităţii de asistenţă şi consiliere, fapt ce 
accentuează utilizarea/eficientizarea instrumentelor de lucru destinate persoanelor 
supravegheate (programe de consiliere individuală, programe de grup) cât şi întărirea 
reţelei de colaborare cu partenerii comunitari. 
 Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara  are în structura 
sa 11 posturi, în prezent fiind ocupate 6 posturi, ocuparea posturilor vacante fiind 
condiţionată de absolvirea uneia din specializările cerute de lege, respectiv psihologie, 
asistenţă socială, sociologie, pedagogie sau drept. 
   La data de 01 ianuarie 2010, în evidenţa acestui serviciu erau înregistrate 
162 dosare de supraveghere, spre deosebire de aceeaşi dată a anului 2009, când erau 
înregistrate 157 dosare supraveghere, constatându-se o creştere cu 3% a numărului de 
cazuri. 
 În perioada ianuarie-decembrie 2010, au fost deschise 68 de dosare noi de 
supraveghere, cu 24 de dosare mai mult decât în anul 2009. 
 De asemenea, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara a 
înaintat birourilor de executări penale din cadrul instanţelor de judecată, în vederea 
revocării suspendării executării pedepsei sub supraveghere, 9 sesizări, spre deosebire de 
anul 2009, când a înaintat 13 sesizări. 
 În cursul anului 2010, Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara a derulat două programe de grup, primul în Penitenciarul Bârcea Mare, în 
perioada februarie-aprilie, cu un grup de 12 persoane aflate în  detenţie, iar în intervalul 
septembrie-noiembrie 2010, a fost derulat al doilea program, cu un grup de 7 persoane 
condamnate aflate în evidenţa Serviciului de Probaţiune Hunedoara. 
 Pe tot parcursul anului 2010, Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara a desfăşurat activităţi de colaborare cu penitenciarele, conform prevederilor 
Legii nr. 275/2006, conform cărora din comisia de individualizare a regimul de 
executare a pedepselor privative de libertate trebuie să facă parte şi un consilier de 
probaţiune. 
 Un alt aspect important al activităţii Serviciului de Probaţiune de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara priveşte colaborarea cu instanţele de judecată, cu parchetele de pe 
lângă acestea, precum şi cu unităţile de poliţie, colaborare care este indispensabilă în 
munca desfăşurată de către consilierii de probaţiune. 
  

  SECŢIUNEA 5.3. Raporturile cu Parchetul. 
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 În cursul anului 2010, Tribunalul Hunedoara şi judecătoriile din 
circumscripţia acestuia au avut o relaţie instituţională foarte bună cu Parchetele de pe 
lângă aceste instanţe. 
 Colaborarea profesională şi instituţională cu Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara şi Parchetele arondate acestuia s-a desfăşurat cu respectarea 
întocmai a prevederilor legale, a normelor procedurale, a competenţei materiale şi a 
deontologiei profesionale.  
 S-a dat curs solicitărilor Parchetelor în sensul că judecătorii şi-au exprimat 
punctele de vedere pe probleme de drept care ulterior au făcut obiectul unor recursuri în 
interesul legii atât în materie penală cât şi în alte materii. 
 Punctele de vedere exprimate au fost însoţite de copii ale hotărârilor 
judecătoreşti. 
 Nu au fost constatate disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte restituirea 
dosarelor în care s-au promovat căi de atac de către Parchet şi în consecinţă, aceste 
dosare au fost înaintate în timp util instanţelor de control judiciar. 
 De asemenea, menţionăm că procurorilor li s-a creat posibilitatea să studieze 
dosarele într-un birou special destinat acestora, la majoritatea instanţelor. 
 

 Secţiunea 5.4. Raporturile cu mass-media. 
 
  Raporturile cu mass-media pot fi caracterizate ca foarte bune, existând o 
strânsă colaborare între reprezentanţii acesteia şi judecătorul Timişan Carmen Mihaela, 
coordonator al B.I.R.P. şi purtătorul de cuvânt al instanţei, expert Glăman Irina Ildiko în 
scopul unei bune, prompte şi corecte informări a opiniei publice. Faţă de anii anteriori 
se remarcă o creştere a fluxului de informaţii comunicat prin intermediul telefonului, 
aspect datorat specificului muncii jurnalistice dar şi relaţiei de durată de bună colaborare 
bazată pe încredere şi profesionalism existentă între purtătorul de cuvânt şi 
reprezentanţii mass-media. Toate cererile de acreditare la Tribunalul Hunedoara depuse 
de jurnalişti au fost aprobate. Am creat o bază de date cu jurnaliştii care solicită 
informaţii de la Tribunalul Hunedoara şi avem în evidenţă un număr de 66 de jurnalişti, 
majoritatea fiind din judeţul Hunedoara, deci reprezentanţi ai mass-mediei locale. 

 Mass-media a fost informată despre posibilitatea de a accesa informaţii 
referitoare la cauzele aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara, iar orice informaţie de 
interes public solicitată este comunicată imediat sau în cel mai scurt timp, în cazul în 
care este necesară o verificare a datelor solicitate. Având în vedere rolul proactiv al 
instanţelor, în anul 2010 au fost transmise către mass-media din judeţul Hunedoara 15 
de comunicate de presă . Numeroase ştiri au fost preluate de către agenţiile de presă 
astfel activitatea Tribunalului Hunedoara a fost reflectată şi la nivel naţional. 
 În cadrul Biroului de Informare şi Relaţii Publice se monitorizează zilnic 
presa on-line, întocmindu-se Revista presei, care conţine principalele titluri referitoare 
la articole apărute în presă cu privire la: 
 -activitatea Tribunalului Hunedoara şi a instanţelor din circumscripţia 
acestuia; 
 -dosare aflate la rolul instanţei; 
 -principalele evenimente din cursul zilei care se referă la justiţie. 
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 În urma monitorizării presei on-line, au fost arhivate 2807 ştiri sau articole 
în care s-au prezentat aspecte referitoare la activitatea şi funcţionarea Tribunalului 
Hunedoara şi a judecătoriilor din circumscripţia acestuia, precum şi informaţii 
referitoare la dosare aflate pe rolul instanţei. 
 Precizăm că activitatea Tribunalului Hunedoara a fost în general corect 
reflectată în presa locală şi naţională. 
  Reprezentanţii mass-media au participat la manifestarea „Ziua Uşilor 
deschise” organizată în data de 25 octombrie 2010 iar organizarea acestui eveniment a 
fost reflectată în presa locală atât anterior, pentru a fi adusă la cunoştinţa opiniei 
publice, cât şi ulterior, cu privire la modul în care s-a desfăşurat şi cu referire la modul 
cum a fost percepută. 
 Cei peste 100 de participanţi la această manifestare, în mare majoritate elevi 
de la şcolile şi liceele din Deva au avut ocazia să viziteze birourile grefierilor şi 
judecătorilor, registratura, arhiva, sălile de judecată, biroul de informare şi relaţii 
publice, Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi alte 
compartimente ale instanţei pentru a-şi forma o imagine cât mai completă despre 
activitatea şi specificul Tribunalului Hunedoara.  

Elevii s-au arătat interesaţi de condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a urma 
cariera de magistrat şi grefier. 

Justiţiabilii care au fost prezenţi la Tribunalul Hunedoara, dar şi reprezentanţii 
mass-media care au răspuns invitaţiei adresate de a participa la această manifestare s-au 
arătat interesaţi de modul în care este organizat Tribunalul Hunedoara, de modul de 
funcţionare a portalului instanţelor de judecată, pe care cei interesaţi au avut 
posibilitatea să-l acceseze de la un computer pus la dispoziţia publicului, precum şi de 
informaţiile ce pot fi obţinute cu ajutorul info-chioşcurilor. 

Au fost furnizate informaţii despre circuitul unui dosar, etapele procesuale ce se 
parcurg până la soluţionarea unei cauze şi condiţiile în care lucrează judecătorii şi 
personalul auxiliar. 

S-a prezentat sistemul audio video folosit în audierea martorilor cu identitate 
protejată şi a martorilor a căror audiere s-a dispus de către autorităţi judiciare străine 
prin comisie rogatorie. 

Tuturor celor prezenţi le-au fost puse la dispoziţie materiale informative despre 
sistemul judiciar cum ar fi :Ghidurile de orientare pentru justiţiabili , 25 Octombrie 
2009-Ziua europeană a justiţiei civile, Admiterea în magistratură, Dreptul pe înţelesul 
tuturor, Reguli de conduită în instanţă,  Despre competenţa instanţelor, Alegeţi 
medierea, realizate de Consiliul Superior al Magistraturii.  

  

 SECŢIUNEA 5.6. Raporturile cu justiţiabilii 
 
  Raporturile instanţelor de judecată cu justiţiabilii se desfăşoară cu 
respectarea procedurilor în materie, din legile privind reforma sistemului judiciar şi 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor de judecată. 
  Totodată, sunt avute în vedere dispoziţiile Legii nr. 544/2001, privind 
liberul acces la informaţiile de interes public şi Legea nr. 677/2001, pentru protecţia 
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persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date. 
  Justiţiabilii au posibilitatea să consulte, la Biroul de Informare şi Relaţii 
Publice şi compartimentele Arhivă şi Registratură „Ghidul de orientare juridică pentru 
cetăţeni”, precum şi celelalte materiale puse la dispoziţie, inclusiv cele privind condiţiile 
de acordare a ajutorului public judiciar în materie civilă. 
 Toate petiţiile, reclamaţiile depuse de justiţiabili la grefa instanţei au fost 
analizate cu deosebită atenţie şi în limita competenţelor, s-au formulat răspunsuri, care 
au fost comunicate într-un termen cât mai scurt posibil. 
 
 

  SECŢIUNEA 5.7.Raporturile cu organismele societăţii 
civile. 
 
 Una dintre direcţiile de acţiune spre care este orientată reforma sistemului 
judiciar este asigurarea transparenţei actului de justiţie. 
 Transparenţa în comunicare şi facilitarea accesului la informaţii sunt 
intermediate de Birourile de informare şi relaţii publice din cadrul instanţelor. 
 Informaţiile de interes public sunt accesibile pe portalul instanţelor 
judecătoreşti- www.just.ro- unde sunt înscrise următoarele informaţii: 
 -programul de funcţionare al tribunalului; 
  -programul de relaţii cu publicul: 
 -locaţia Biroului de Informare şi Relaţii Publice, judecătorul delegat şi 
programul de funcţionare; 
 -actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea 
tribunalului; 
 -documentele de interes public; 
 -categorii de documente produse de instanţe; 
 -modalităţile prin care se poate avea acces la informaţiile de interes public; 
 -modele de formulare tipizate; 
 -adresele de e-mail la care pot fi solicitate informaţii; 
 -categorii de informaţii exceptate; 
 -condiţii de furnizare a informaţiilor; 
 -date despre Serviciul de probaţiune şi apostile; 
 -alte formulare tipizate.  
 S-a răspuns tuturor solicitărilor adresate de către Organizaţiile 
Nonguvernamentale iar în data de 12 martie 2010 Tribunalul Hunedoara a fost gazda 
Conferinţei cu tema „Aplicarea medierii în relaţia cu sistemul judiciar” organizată în 
colaborare cu Asociaţia profesională a mediatorilor din România. 
 Există o totală deschidere din partea instanţelor din circumscripţia 
Tribunalului Hunedoara în ceea ce priveşte raporturile cu societatea civilă, respectiv cu 
Organizaţiile Nonguvernamentale, în spiritul asigurării unei percepţii corecte a opiniei 
publice şi societăţii civile asupra justiţiei, asupra eforturilor noastre de reformare şi 
performare a sistemului judiciar. 
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  CAPITOLUL VI. 

   Concluzii. 
 
 Analiza activităţii  desfăşurate la nivelul Tribunalului Hunedoara şi a 
judecătoriilor din circumscripţia acestuia este un bun prilej atât de reflecţie cu privire la 
realizările şi nerealizările noastre, cât şi de acţiune în vederea îmbunătăţirii activităţii. 
 Trebuie identificate cele mai bune soluţii în rezolvarea problemelor 
specifice fiecărei instanţe şi fiecărei secţii în parte şi trebuie luate măsuri pentru  
îmbunătăţirea comunicării la toate nivelurile. 
 Este necesară accelerarea procedurilor în instanţă, reducerea numărului de 
dosare aflate în curs de soluţionare, a duratei de soluţionare a cauzelor pentru a se evita 
întârzierile inacceptabile,perfecţionarea sistemului de repartizare aleatorie a cauzelor şi 
furnizarea de informaţii publice adecvate privitoare la evoluţia dosarelor. 
 Calitatea României de membru al Uniunii Europene, dar şi existenţa 
Mecanismului de cooperare şi verificare, ne obligă să accelerăm    procesul de 
reformare a sistemului judiciar pentru a putea răspunde exigenţelor pe care le presupune 
o justiţie independentă, imparţială şi profesionistă. 
 Realizarea acestor deziderate depinde atât de puterea judecătorească, cât şi 
de puterea legislativă şi executivă, prin asigurarea unei coerenţe legislative, a unui 
echilibru atât la nivel social şi economic, cât şi la nivel instituţional. 
 Puterea sistemului judiciar rezidă din recunoaşterea rolului şi importanţei 
justiţiei într-un stat de drept, din ansamblul regulilor pe care se bazează, din valoarea 
acestor legi, exprimată prin puterea  de înţelegere, de convingere de a fi respectate de 
către cetăţeni şi din capacitatea instanţelor de a răspunde exigenţelor momentului. 
 Pentru ca activitatea să devină eficientă, este necesară o implicare activă şi 
responsabilă din partea fiecăruia, pentru atingerea obiectivelor propuse, respectiv 
creşterea calităţii şi celerităţii soluţionării cauzelor deduse judecăţii. 
 Îmbunătăţirea activităţii instanţelor din circumscripţia Tribunalului 
Hunedoara presupune o serie de măsuri imediate şi de perspectivă, de natură să 
determine creşterea calităţii şi încrederii în actul de justiţie, măsuri vizând:  
  -ocuparea posturilor vacante cuprinse în statele de funcţii ale instanţelor, în 
special a posturilor de judecător  cu consecinţa reducerii volumului de lucru şi a 
îmbunătăţirii calităţii muncii; 
  -creşterea profesionalismului şi responsabilizarea tuturor celor care 
contribuie la realizarea actului de justiţie; 
  -asigurarea de personal de bună calitate, bine instruit, pe baza unor 
programe de învăţământ moderne, orientate spre practică, modernizarea infrastructurii 
de formare  şi instruire; 
 -perfecţionarea pregătirii magistraţilor şi a altor categorii de personal 
avându-se în vedere specializarea pe domenii; 
  -reducerea stocului de dosare la un nivel acceptabil; 
  -dezvoltarea unui mediu şi a unei culturi a muncii, care să protejeze 
independenţa sistemului judiciar, să garanteze aplicarea eficientă a legii şi să asigure 
înalte standarde profesionale; 
  -asigurarea unor dotări şi facilităţi adecvate pentru instanţe; 
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  -standarde înalte de conduită, obiectivitate, integritate, onestitate, ţinută 
morală şi profesională de natură să susţină eforturile care se fac pentru modernizarea şi 
performarea sistemului judiciar; 
  -îmbunătăţirea calităţii hotărârilor judecătoreşti, creşterea operativităţii în 
soluţionarea cauzelor;    
  -diminuarea supraîncărcării instanţelor şi reducerea duratei procedurilor 
judiciare; 
  -asigurarea unei transparenţe reale a actului de justiţie, accesul deplin şi 
liber la justiţie, responsabilizarea instanţelor ca părţi componente ale sistemului judiciar; 
  -oferirea de informaţii cetăţenilor la nivel comunitar pentru ca aceştia să-şi 
valorifice drepturile şi să îşi recapete astfel încrederea în mecanismul judiciar; 
  -respectarea deontologiei profesionale. 
 Responsabilizarea tuturor, asigurarea unui climat de muncă bazat pe 
corectitudine, imparţialitate, respect şi bună credinţă, pot contribui în mod real   la 
îmbunătăţirea activităţii în ansamblu. 
 Este important să se renunţe la superficialitate, la tendinţa de a face lucrurile 
formal, pierzând din vedere sau ignorând esenţa şi finalitatea lor. 
 Realizarea unei bune imagini publice a instanţelor noastre nu se poate face 
decât prin creşterea răspunderii fiecărui judecător, prin probarea capacităţii profesionale 
şi prin dimensiunea morală a personalităţii fiecăruia dintre noi. 
 Doar prin îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii, prin creşterea 
răspunderii profesionale a fiecărui judecător şi prin probarea capacităţii de a pronunţa 
hotărâri temeinice şi legale şi prin dimensiunea morală a fiecăruia se poate realiza o 
calitate superioară a actului de justiţie. 
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