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INTRODUCERE 
Scurte considera�ii privind situa�ia instan�ei în anul 2012 

 
Organizarea Tribunalului Hunedoara  

�i a instan�elor din circumscrip�ia acestuia 
 
Tribunalul Hunedoara func�ioneaz� în temeiul art.36 �i urm�toarele din 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar�, ca instan�� cu personalitate 
juridic�, având sediul în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.35.  

Al�turi de Tribunalul Alba �i Tribunal Sibiu, se afl� în raza teritorial�  a 
Cur�ii de Apel Alba-Iulia. 

Tribunalul Hunedoara este operator de date cu caracter personal cu 
num�rul 3073  iar num�rul de identificare al instan�ei  în programul ECRIS este 
97.  

La Tribunalul Hunedoara func�ioneaz� patru sec�ii: 
  - Sec�ia I civil�; 
  - Sec�ia  penal�; 
  - Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal; 
  - Sec�ia de litigii de munc� �i asigur�ri sociale. 
În  circumscrip�ia Tribunalului Hunedoara î�i desf��oar� activitatea un 

num�r de �ase instan�e, dup� cum urmeaz�: 
Judec�toria Brad, care a fost reînfiin�at�  în anul 1994 �i are sediul in 

municipiul Brad. 
Judec�toria  Deva  î�i are sediul în Deva, în acela�i imobil cu Tribunalul 

Hunedoara. 
Judec�toria Ha�eg a fost înfiin�at� în anul 1998, î�i are sediul în ora�ul 

Ha�eg. 
Judec�toria Hunedoara func�ioneaz� în municipiul Hunedoara.  
Judec�toria Or��tie a fost înfiin�at� în anul 1993 �i are sediul în municipiul 

Or��tie.  
În municipiul Petro�ani are sediul Judec�toria Petro�ani.  
 
 Logistica instan�elor 
 
În cursul anului 2012: 

� s-au efectuat repara�ii la un tablou electric la Tribunalul Hunedoara în 
valoare  de 2.293 lei, 
� arhiva pentru cauze de insolven�� a fost mutat� într-un spa�iu adecvat prin  

efectuarea unor repara�ii în dou� înc�peri fiind locul unde sunt p�strate dosarele �i 
pot fi studiate, 
� s-au efectuat repara�ii la 2 camere consiliu �i 5 birouri �i holuri acces  la 

Tribunalul Hunedoara din sumele primite pentru aplicarea noului cod de 
procedur� civil� în valoare de 87.667 lei, 
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� s-au reparat 5 copiatoare la instan�ele judec�tore�ti în valoare de 3.081 lei, 
� pentru obiectivul „Repara�ii capitale �i modernizare Tribunalul Hunedoara„  

s-a utilizat suma de 39.000 lei pentru lucrarea de expertiz� tehnic� a imobilului. 
� expertiza Repara�ii capitale �i modernizare Tribunalul Hunedoara a fost 

supu-expertiza Repara�ii capitale �i modernizare Tribunalul Hunedoara a fost 
supus� aprob�rii Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Justi�iei din data 
de 21 noiembrie 2012 primind aviz favorabil, urmând ca în anul 2013 s� se aloce 
fonduri pentru elaborarea temei de proiectare �i etapele urm�toare pentru 
realizarea obiectivului de investi�ii „Repara�ii capitale �i modernizare sediu 
Tribunalul Hunedoara”. 
� s-au achizi�ionat 2 multifunc�ionale în sum� de 4.335 lei, la dot�ri 

independente pentru implementarea noului cod de procedur� civil�. 
� au fost achizi�ionate scaune directoriale pentru judec�tori �i executive 

personalul auxiliar al instan�ei. 
La capitolul  obiecte de inventar din fondurile primite s-au achizi�ionat 

sc�ri arhive, mobilier pentru amenajare arhiv� falimente, echipamente IT, 
mobilier pentru amenajarea s�lii de judecat� de la etajul II- care poate fi utilizat� 
�i camer� de consiliu, mobilier de birou pentru judec�tori �i personal auxiliar, cât 
�i robe judec�tori �i grefieri. 

Judec�toria Brad, are sediul într-un imobil renovat,  în care se afl� �i 
Parchetul de pe lâng� Judec�toria Brad �i de�ine o sal� de judecat� �i o camer� de 
consiliu. În cursul anului 2012, s-a rezolvat problema major� de  asigurare a 
energiei termice pentru înc�lzirea spa�iilor în sezonul rece, prin achizi�ionarea 
unui cazan de înc�lzire pe lemne. Pentru  

obiectivul de investi�ii „Modernizare sistem de înc�lzire Judec�toria Brad” 
s-a alocat din bugetul suma de 50.000 lei s-a utilizat suma de 49.935 lei pentru 
achizi�ionare cazan de înc�lzire pe lemne �i amenajare spa�iu de depozitare 
material lemnos, având în vedere asigurarea unei surse independente de înc�lzire 
a acestei instan�e judec�tore�ti. 

La sfâr�itul anului 2012 a expirat contractul de închiriere cu Oficiul de 
Cadastru �i Publicitate Imobiliar� pentru spa�iul folosit în cl�direa Judec�torie 
Brad. Spa�iul a fost eliberat de c�tre Oficiul de Cadastru �i Publicitate Imobiliar�. 
Una dintre înc�perile eliberate a fost pus la dispozi�ia Baroul Hunedoara, întrucât 
în spa�iul folosit de barou a fost montat� centrala termic� iar restul  înc�perilor 
eliberate fiind necesare judec�torie pentru implementarea noului cod de 
procedur� civil�. 

Judec�toria Deva func�ioneaz� în acela�i imobil în care se afl� �i Tribunalul 
Hunedoara �i de�ine trei s�li de judecat�, din care una este folosit� în  comun cu 
Tribunalul Hunedoara; în anul 2012 au fost achizi�ionate scaune pentru 
personalul auxiliar al instan�ei; 

Judec�toria Ha�eg de�ine o sal� de judecat�; 
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Judec�toria Hunedoara este cuprins� în Proiectul  “Lucr�ri de interven�ii 
(RK), extindere �i modernizare sediu. Valoarea investi�iei este de 3.510.899,34 lei 
f�r� TVA. 

În cursul anului 2012, pentru obiectivul de investi�ii „Interven�ie(RK), 
Extindere �i Modernizare sediul  Judec�toriei Hunedoara”: 

- s-a alocat suma de 687.000 lei pentru extindere, 
- s-a alocat suma de 66.652 lei   pentru centrala termic�, 
- s-a utilizat  suma de 373.695 lei pentru  „Repara�ii capitale aferente 

activelor fixe” suma de 373.695 lei 
Trebuie s� men�ion�m c� pentru finan�area acestui obiectiv de investi�ii s-

au efectuat numeroase demersuri lucr�rile fiind efectuate cu sprijinul  conduceri 
Cur�ii de Apel Alba Iulia.  Datorit� lucr�rilor  efectuate Judec�toria Hunedoara a 
r�mas f�r� surs� de înc�lzire fiind desfiin�ate sobele de teracota. Au fost necesare  
numeroase demersuri pentru achizi�ionarea centralei termice, reu�indu-se 
achizi�ionarea acesteia în luna decembrie 2012. 

Judec�toria Or��tie are sediul într-un imobil în care se afl� �i Parchetul de 
pe lâng� Judec�toria Or��tie �i de�ine o sal� de judecat�.  

Judec�toria Petro�ani de�ine  trei s�li de judecat�. În anul 2012 s-au 
decontat repara�iile curente efectuate în anul 2011 la Judec�toria Petro�ani în 
valoare de  28.210 lei �i s-au acordat fonduri pentru repara�ii în regie proprie la 
punctul termic. 

 
Managementul instan�ei în anul 2012 
 
Conducerea Tribunalului Hunedoara este asigurat� de un pre�edinte �i un 

vicepre�edinte, respectiv de Colegiul de conducere, alc�tuit din care pre�edintele 
instan�ei este membru de drept, iar membri fiind ale�i de Adunarea General� a 
Judec�torilor. 

Pe perioada 14 februarie 2012- 15 iulie 2012, domni�oara judec�tor 
Timi�an Mihaela Carmen a fost delegat� în func�ia de vicepre�edinte. 

Urmare a concursului pentru func�ii de conducere din perioada aprilie –
iunie 2012, începând cu data de 15 iulie 2012, postul de vicepreşedinte a fost 
ocupat de domnul judec�tor Rogoveanu Ion. 

La data de 7 mai 2012 a devenit vacant� funcţia de preşedinte al Secţiei I 
Civil�, fiind delegat� în funcţie doamna judec�tor Conta Mihaela Aurelia 
începând cu data de 7 mai 2012,pân� la ocuparea func�iei prin numire, în 
condi�iile legii,dar nu mai mult de 6 luni. La data de 23.10.2012, doamna 
judec�tor Conta Mihaela Aurelia a fost numit� în funcţia de preşedinte de secţie 
pe o perioad� de 3 ani, prin Hot�rârea nr.813/.23.10.2012 a Secţiei pentru 
judec�tori a Consiliului Superior al Magistraturii. 

La data de 1 iunie 2012 a devenit vacant�  funcţia de preşedinte al Secţiei  
a II-a Civil�, de contencios administrativ şi fiscal, fiind delegat� în funcţie 
doamna judec�tor S�b�u Dorina , iar din data de 23.10.2012 doamna judec�tor 
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Iftimuş Adina Camelia a fost numit� în funcţia de preşedinte de secţie pe o 
perioad� de 3 ani, prin Hot�rârea nr.814/23.10.2012 a Secţiei pentru judec�tori a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

Conducerea Judec�toriei Brad este asigurat� de un pre�edinte în func�ie, 
care îndepline�te �i atribu�iile Colegiului de conducere, ca urmare a faptului c� la 
aceast� instan�� func�ioneaz� doar 2 judec�tori. 

Urmare a concursului pentru funcţii de conducere din perioada aprilie –
iunie 2012, începând cu data de 15 iulie 2012, doamna judec�tor Rogoveanu 
Monica a fost numit� în funcţia de preşedinte pe o perioad� de 3 ani, prin 
Hot�rârea nr.488/03.07.2012 a Secţiei pentru judec�tori a Consiliului Superior al 
Magistraturi, anterior doamna judec�tor fiind delegat� în funcţia de preşedinte. 

Conducerea Judec�toriei Deva este asigurat� de un pre�edinte �i un 
vicepre�edinte, respectiv de Colegiul de conducere, alc�tuit din trei membri, din 
care pre�edintele este membru de drept.  

Urmare a concursului pentru funcţii de conducere din perioada septembrie 
- decembrie 2012, începând cu data de 01 ianuarie 2013, domnul judec�tor Conta 
Flavius a fost numit în funcţia de preşedinte pe o perioad� de 3 ani, prin 
Hot�rârea nr.940/13.12.2012 a Secţiei pentru judec�tori iar doamna judec�tor 
Negrea-Drucan Petronela a fost numit� în funcţia de vicepreşedinte, prin 
Hot�rârea nr. 941/13.12.2012 a acelea�i sec�ii. Anterior funcţia de preşedinte a 
fost ocupat� de c�tre doamna judec�tor Popescu Daniela iar funcţia de 
vicepreşedinte a fost ocupat�  de doamna judec�tor Negrea-Drucan Petronela. 

Conducerea Judec�toriei Ha�eg este asigurat� de un pre�edinte, care este 
delegat în func�ie, respectiv de Colegiul de conducere, alc�tuit din trei membri, 
din care pre�edintele este membru de drept. 

Funcţia de preşedinte este ocupat� prin delegare în funcţie,  de c�tre 
doamna judec�tor Sab�u Olga Melinda. Judec�toria Haţeg este singura instanţ� 
din raza tribunalului unde funcţia de preşedinte este ocupat� prin delegare. 

Conducerea Judec�toriei Hunedoara este asigurat� de un pre�edinte �i un 
vicepre�edinte, respectiv de Colegiul de conducere, alc�tuit din trei membri, din 
care pre�edintele este membru de drept.  

Funcţia de preşedinte este ocupat� de doamna judec�tor Trandafir 
Gabriela, iar funcţia de vicepreşedinte este ocupat� prin delegare de c�tre doamna 
judec�tor Florincaş Gheorghiţa. 

Conducerea Judec�toriei Or��tie este asigurat� de un pre�edinte în func�ie, 
care îndepline�te �i atribu�iile Colegiului de conducere, ca urmare a faptului c� la 
aceast� instan�� func�ioneaz� doar 2 judec�tori. 

Funcţia de preşedinte este ocupat� de domnul  judec�tor Florea Napoleon. 
Conducerea Judec�toriei Petro�ani este asigurat� de un pre�edinte �i un 

vicepre�edinte, respectiv de Colegiul de conducere, alc�tuit din cinci membri, din 
care pre�edintele este membru de drept. 

Urmare a concursului pentru funcţii de conducere din perioada aprilie –
iunie 2012, începând cu data de 15 iulie 2012, doamna judec�tor  Ponyiczky 
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Gabriela a fost numit� în funcţia de preşedinte pe o perioad� de 3 ani, prin 
Hot�rârea nr.485/3.07.2012 a Secţiei pentru judec�tori. Anterior fiind delegat în 
funcţia de preşedinte, domnul judec�tor Zeteş Ioan . 

În prezent este vacant� funcţia de vicepreşedinte la Judec�toria Petro�ani. 
Toate instan�ele au câte o gref�, o registratur�, o arhiv�, o bibliotec� �i un 

birou de informare �i rela�ii publice.  
În cursul anului 2012, s-a adoptat un stil de management flexibil apt pentru 

a sesiza necesitatea �i con�inutul modific�rilor, existând abilitatea managerial� 
adapt�rii vechiului sistem la noile condi�ii, astfel încât obiectivele instan�ei s� fie 
realizate. 

În abordarea managementului în cadrul Tribunalului Hunedoara,  atât 
pre�edintele cât �i vicepre�edintele instan�ei au îmbinat  propria experien�a �i 
preg�tire cu experien�a celorlal�i manageri din domeniul judiciar - avem în vedere 
atât organiza�iile superioare ale  Tribunalului Hunedoara, cu  pre�edin�ii de sec�ii 
ale Tribunalului Hunedoara �i pre�edin�ii celor �ase judec�torii din circumscrip�ia 
Tribunalului Hunedoara, cât �i utilizarea concepte, metode, tehnici �i tehnologii 
informa�ionale aflate la dispozi�ie. 

În analiza managementului în instan�� trebuie lua�i în considerare factori 
ca: independen�a, eficien�a, calitatea, siguran�a raporturilor juridice, infrastructura 
�i resursele, organizarea �i gestionarea instan�elor, credibilitatea �i imaginea 
public�, pentru realizarea unui sistem judiciar credibil, puternic �i eficient, cu 
obiective clar definite pe termen, scurt, mediu �i lung. 

Din aceast� perspectiv�, managementul aplicat la Tribunalul Hunedoara a 
urm�rit eficientizarea actului de justi�ie  prin realizarea unui management eficient 
al resurselor umane la instan��, asigurarea unei dimension�ri echilibrate a 
volumului de activitate raportat la fiecare judec�tor, asigurarea �i  mai cu seam� 
buna gestionare a resurselor materiale, umane �i financiare, în m�sur� s� fie 
asigurate condi�iile optime necesare solu�ion�rii dosarelor într-un termen 
rezonabil, cât �i condi�iile necesare respect�rii obliga�iilor legale �i a 
regulamentelor de c�tre judec�tori, personalul auxiliar �i personalul  din 
departamentul economico - financiar �i administrativ.   

La data de 18 iunie 2012 a fost convocat� Adunarea General� a 
Judec�torilor Tribunalului pentru alegerea  unui membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii 

La data de 30 ianuarie 2012 �i la data de 6 martie 2012 a fost convocat� 
Adunarea Generala a Judec�torilor Tribunalului pentru alegerea  a trei membri ai 
Colegiului de Conducere, urmare a numirii doamnei judec�tor Sturza Livia în 
funcţia de preşedinte şi vacant�rii locului ocupat de c�tre aceasta prin alegerea în 
colegiu, pension�rii domnului judec�tor Gherman C�lin şi renunţ�rii doamnei 
judec�tor Nicula Camelia la calitatea de membru al Colegiului de conducere. 

În cursul anului 2012 au fost convocate 23 �edin�e ale Colegiului de 
conducere, pe baz� de convocator, cu stabilirea prealabil� a ordinii de zi , dup� 
consultarea judec�torilor. 
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În cadrul �edin�elor, s-au identificat puncte majore de interes, de actualitate 
în buna administrare a instan�ei, problemele ivite în activitatea judiciar� �i 
administrativ� a instan�ei �i s-au îndeplinit atribu�iile prev�zute de art. 22 alin. 2 
din Regulamentul de ordine interioar� al instan�elor judec�tore�ti. 

În urma �edin�elor Colegiului de conducere, în cursul anului 2012 s-au luat 
118 hot�râri . 

La �edin�ele colegiului, în situa�ia în care s-au discutat aspecte ce privesc 
activitatea sec�iilor tribunalului sau probleme economice, financiare ori 
administrative, au fost invita�i s� participe pre�edin�ii de sec�ii, care nu fac parte 
din Colegiul de conducere �i managerul economic al tribunalului. 

Colegiul de conducere s-a întrunit lunar �i ori de câte ori a fost necesar �i a 
fost convocat de pre�edintele tribunalului iar în lipsa acestuia de c�tre 
vicepre�edinte.. 

Convocarea Colegiului �i conducere �i anun�area ordini de zi s-a f�cut cu 
cel pu�in o zi înaintea �edin�elor, iar secretariatul a fost asigurat de primul grefier 
sau, în lipsa acestuia, de un alt grefier desemnat de pre�edinte. 

Ordinea de zi pentru fiecare �edin�� s-a stabilit în prealabil dup� 
consultarea judec�torilor �i a fost comunicat� membrilor colegiului. 

Hot�rârile de colegiu au fost îndosariate, comunicate vicepre�edintelui 
tribunalului �i primului grefier, pre�edin�ilor de sec�ii, grefierilor �efi de sec�ii �i 
managerului economic, dup� caz, ori persoanelor la care f�ceau referire �i s-au 
afi�at în situa�ia în care cuprindeau aspecte de interes general. 

A existat o  preocupare permanenta pentru realizarea unui management 
eficient al resurselor umane la Tribunalul Hunedoara, pentru asigurarea unei 
dimension�rii echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoana. 

Astfel, contextul economic actual �i modific�rile legislative au determinat 
o cre�tere global� a volumului de activitate a Tribunalului Hunedoara care, în 
plan intern, nu s-a deferit propor�ional pe cele patru sec�ii, ci neuniform 
înregistrându-se ( dup� cum vom detalia mai jos) salturi spectaculoase în unele 
materii, acompaniate de sc�deri semnificative în altele.  

În aceste circumstan�e, fata de num�rul mare de func�ii de execu�ie vacante 
de judec�tor,  s-a pus în discu�ie  realizarea unui volum echilibrat de munc�. 

Dup� o analiza structural-func�ional� pertinent� �i realist� s-au adoptat 
m�suri de interven�ie pentru redefinirea structural� a componentei de resurse 
umane în cadrul sec�iilor, în sensul c� prin Hot�râri ale Colegiului de Conducere 
a Tribunalului Hunedoara s-a aprobat participarea in mod excep�ional a unor 
judec�tori de la sec�iile cu volum redus de activitate la sec�ia tribunalului, unde s-
a constatat o cre�tere spectaculoasa a volumului de activitate cât �i la sec�iile unde 
o perioada au func�ionat un num�r redus de judec�tori. Avem în vedere  num�rul 
crescut a cauzele privind taxa de poluare întemeiate pe dispozi�iile OUG 
nr.50/2008,  ceea ce  a determinat cre�terea spectaculoasa a volumului de 
activitate in cadrul Sec�iei a II-a Civila, de Contencios Administrativ �i Fiscal. 
Astfel, de la un volum 3108 de fonduri de contencios administrativ in anul  
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2011,în anul 2012 s-a înregistrat un volum de 6416 cauze de fond contencios 
administrativ. 

Astfel,  în primele luni ale anului 2012, Colegiul de Conducere a hot�rât ca 
trei judec�tori de la Sec�ia penala s� participe in completele din cadrul Sec�iei a 
II-a Civila, de Contencios Administrativ �i Fiscal iar în ultimul semestru al anului 
2012, ca judec�tori de la Sec�ia Litigii de munc� �i asigur�ri sociale s� participe 
în �edin�ele de recursuri în cadrul Sec�iei I Civil�. 

S-a asigurat o eviden�� riguroas� a activit��ii tribunalului, un control 
periodic al registrelor �i eviden�elor instan�ei, verificarea prin sondaj a 
corectitudinii celor consemnate în registre. 

Prin ordine de serviciu �i decizii ale pre�edintelui instan�ei, prin hot�râri ale 
Colegiului de conducere s-a stabilit modul de organizare  �i func�ionare a tuturor 
compartimentelor instan�ei cat �i îndeplinirea atribu�iilor cuprinse în legi �i 
regulamente. 

S-a urm�rit �i se urm�re�te permanent corectitudinea repartiz�rii cauzelor 
în mod aleatoriu, în sistem informatizat, aspect prezentat distinct în cadrul 
materialului de bilan�. 

S-a acordat o aten�ie deosebit� activit��ii de executare, care este deosebit de 
important�, presupune efectuarea lucr�rilor cu exactitate �i în termenele stabilite. 

Repartizarea personalului în cadrul compartimentelor auxiliare a 
instan�elor a avut în vedere specificul �i exigen�ele necesare fiec�rui 
compartiment, calit��ile necesare pentru a r�spunde acestor exigen�e dar mai ales 
necesitatea func�ionarii eficiente a fiec�rui compartiment.  

S-a urm�rit constant ob�inerea unor parametri de performan�� prin alinierea 
obiectivelor instan�ei cu dezideratele propuse în Strategia de Reform� a 
Sistemului Judiciar.  

S-a acordat o aten�ie deosebit� îmbun�t��irii imaginii instan�ei noastre, prin 
informarea la timp �i complet� a justi�iabililor, prin abordarea unei atitudini 
corecte, procedurale, în toate activit��ile cu caracter judiciar.  

La baza activit��ii manageriale pentru anul 2012 a stat cooperarea �i 
comunicarea între to�i colegii instan�ei, între judec�tori �i conducerea instan�ei, 
scopul urm�rit fiind identificarea celor mai bune solu�ii pentru îmbun�t��irea 
activit��ii instan�ei �i a imaginii acesteia.  

În exercitarea atribu�iilor conferite de lege �i de regulamente, conducerea 
Tribunalului Hunedoara a întâmpinat dificult��i în anul 2012, din punct de 
vedere managerial, din cauza existen�ei multor posturi vacante de judec�tori, din 
cauza resurselor financiare insuficiente. 

 
 
 
 
 
 



TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2012 

 

 8

Cap.I  
Starea instanţţţţei în anul 2012 

 
Sec�iunea 1- Activitatea instan�ei 

 
1.1 Volumul de activitate a instan�elor din circumscrip�ia Tribunalului 

Hunedoara –aspecte cantitative 
 
Indicatori statistici relevan�i pentru activitatea instan�ei 
Volumul de activitate  
 
În cursul anului 2012, instan�ele din jude�ul Hunedoara au avut spre 

solu�ionare un num�r de 68632 cauze, din care 45937 cauze la cele �ase 
judec�torii din circumscrip�ia tribunalului - Brad, Deva, Ha�eg, Hunedoara, 
Or��tie �i Petro�ani – �i 22695 cauze la Tribunalul Hunedoara. 

Raportat la volumul activit��ii desf��urate în anii preceden�i, se constat� o 
cre�tere important� a num�rului de cauze, cu 6893 cauze fa�� de anul 2010 
(+10,04%)  �i o sc�dere  cu -396 cauze fa�� de anul 2011 (-0,57%). 

La nivelul instan�elor jude�ului Hunedoara s-au înregistrat un num�r de 
51466 cauze nou intrate, cu 2249 mai multe cauze decât în anul 2010 (+4,75%) �i 
cu -2309 mai pu�ine cauze decât în anul 2011 (-4,48%). 

În ceea ce prive�te cauzele solu�ionate, s-au înregistrat în anul 2012, 50471 
cauze solu�ionate, cu 3985 mai multe cauze decât în anul 2010 (+7,89%) �i cu -
1391 mai pu�ine cauze decât în anul 2011 (-2,75%). 

În ceea ce prive�te cauzele nesolu�ionate, respectiv r�mase pe stoc, s-au 
înregistrat în anul 2012, 18161 cauze, cu 2908 mai multe cauze decât în anul 
2010 �i cu 995 mai multe cauze decât în  anul 2011. 

În consecin��, stocul de dosare nesolu�ionate în anul 2012 a crescut de la 
12722 cauze în anul 2010, la 15253 cauze în anul 2011 la 17166 cauze în anul 
2012. 

Astfel, în anul 2010, la un volum total de 61739 cauze, a r�mas un stoc de 
12722 cauze, reprezentând 20,60%,  în anul 2011,  la un volum de 69028 cauze, a 
r�mas un stoc de 15253 cauze, reprezentând 22,09 %,  iar în anul 2012 la un 
volum de 68632 cauze, a r�mas un stoc de 17166 cauze, reprezentând 25,01%. 

Volumul de activitate pe instan�e comparativ pe anii 2010-2011-2012, este 
prezentat în anexa nr. 1. 

Dinamica intr�rii cauzelor în anii 2010-2011-2012 este prezentat� în anexa 
nr. 2. 

Dinamica solu�ion�rii cauzelor în anii 2010-2011-2012 este prezentat� în 
anexa  nr. 3. 

Situa�ia comparativ� pe anii 2010-2011-2012 privind num�rul dosarelor 
aflate pe rolul instan�elor din circumscrip�ia Tribunalului Hunedoara este cuprins� 
în graficul nr. 1 
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a)Volumul total de activitate al Tribunalului Hunedoara. 
 
La Tribunalul Hunedoara, volumul de activitate în anul 2012 este mai mare 

fa�� de anii 2011 �i  2010. 
Astfel, în anul 2012, s-au aflat pe rolul tribunalului un num�r de 22695 

cauze, cu 4171 mai multe cauze decât în anul 2011( +18,38%) �i cu 6317 mai 
multe cauze decât în anul 2010 ( +27,83%).  

Din num�rul total de 22695 cauze s-au solu�ionat 13028 cauze, r�mânând 
un stoc de 9667 cauze nesolu�ionate, din care 1399 cauze sunt suspendate. 

Stocul de dosare nesolu�ionate a crescut de la 6106 cauze în anul 2010, 
respectiv 6629 cauze în anul 2011, la 9667 cauze în anul 2012. 

Astfel, în 2010, la un volum de 16378 cauze, a r�mas un stoc de 4725 
cauze, reprezentând 28,84%, în anul 2011 la un volum de 18524 cauze a r�mas un 
stoc de 6106 cauze, reprezentând 32,97%, iar în anul 2012, la un volum de 22695 
cauze, a r�mas un stoc de 6629 cauze, reprezentând 29,20% ceea ce semnific� 
faptul c� în anul 2012, raportat la anii 2010 �i 2011, raportul dintre cauzele aflate 
pe rolul instan�ei �i stocul de cauze nesolu�ionate a crescut. 

S-a constatat o cre�tere a nr. cauzelor suspendate pe instan��, de la  972 
cauze în anul 2010 la 977 cauze în anul 2011 �i la 1399  in anul 2012. 

Analizând situa�ia cauzelor suspendate se constat� c� cele mai multe au 
fost la Sec�ia de litigii de munc� �i asigur�ri sociale, de  471 cauze. 

Aceste cauze nu au putut fi repuse pe rol în vederea perim�rii, ca urmare a 
faptului c� nu s-a împlinit termenul de un an prev�zut de art. 248 alin. 1 Cod 
procedur� Civil� iar o parte au fost suspendate in temeiul art. 36 din Legea 
nr.85/2006 a insolven�ei iar in acele dosare nu s-a închis înc� procedura 
insolven�ei. 

În anul 2012, s-au înregistrat 16066 cauze nou intrate, care împreun� cu 
stocul de 6629 cauze înregistrat la sfâr�itul anului 2011, totalizeaz� 22695 cauze, 
în anul 2010 s-au înregistrat 11653 cauze nou intrate, care împreun� cu stocul de 
4725 cauze, înregistrat la sfâr�itul anului 2009, totalizeaz� 16378 cauze, iar în 
anul 2011 s-au înregistrat 12418 cauze nou intrate, care împreun� cu stocul de 
6106 cauze, înregistrat la sfâr�itul anului 2010 totalizeaz� 18524 cauze. 

Se constat� c� în anul 2012 au intrat pe rolul Tribunalului Hunedoara cu 
4413 mai multe cauze decât în anul 2010 (+27,47%)  �i cu 3648 mai multe cauze 
decât în anul 2010 (+22,70%). 

Raportând num�rul cauzelor nou intrate la nr. cauzelor nesolu�ionate, 
constat�m c� în anul 2010, la un nr. de 11653 cauze nou intrate, s-au solu�ionat 
10272 cauze (88,15%), în anul 2011, la un nr. de 12418 cauze nou intrate s-au 
solu�ionat 11895 cauze (95,79%), iar în anul 2012, la un nr. de 16066 cauze nou 
intrate s-au solu�ionat 13028 cauze (81,09%). 

Prin urmare, se constat� c�, raportat la num�rul de cauze nou intrate, 
procentual s-au solu�ionat mai pu�ine  cauze în anul 2012, fa�� de anul 2011. 
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Datele statistice privind volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara se 
reg�sesc în anexa nr. 1. 

Dinamica intr�rii cauzelor 2010-2011-2012 se reg�se�te în anexa  nr. 2. 
Dinamica solu�ion�rii cauzelor 2010-2011-2012 se reg�se�te în anexa  nr. 

3. 
În anexa nr. 4 se eviden�iaz� volumul de activitate al Tribunalului 

Hunedoara, defalcat pe sec�ii. 
  
b)Volumul de activitate al Tribunalului Hunedoara, pe sec�ii �i materii. 
 
1) Sec�ia I Civil� 
 
Sec�ia I civil� a fost învestit� în anul 2012 cu solu�ionarea unui num�r de 

3265 cauze, din care 1988 cauze nou înregistrate, la care se adaug� 1277 cauze 
din stocul anului anterior. 

Volumul de activitate al acestei sec�ii a sc�zut în anul 2012 fa�� de anul 
2010 cu 350 cauze, de la 3615 cauze la 3265 cauze (-10,71%) iar fa�� de anul 
2011 cu 240 cauze, de la 3505 cauze la 3265 cauze (-7,35%). 

Din totalul de 3265 cauze civile, aflate pe rolul sec�iei în anul 2012,     s-au 
solu�ionat 2158 cauze, r�mânând nesolu�ionate 1107 cauze, din care 247 sunt 
suspendate �i nu au putut fi repuse pe rol în cursul anului 2012. 

Se constat� c� a crescut stocul de dosare cu 298 cauze fa�� de anul 2010, de 
la 979 la 1277(+23,33%)  �i  a sc�zut fa�� de anul 2010, cu 49 cauze, de la 1326  
la 1277 (-3,83%). 

Analizând volumul de activitate al sec�iei pe faze procesuale, se constat� c� 
a sc�zut num�rul de fonduri,  fa�� de  anul 2010, de la 1141 cauze, la 1033 cauze 
în anul 2011, �i  la 979 cauze în anul 2013. 

Apelurile civile au sc�zut, de la 534 cauze în anul 2010, respectiv 413 
cauze în anul 2011, la 394 cauze în anul 2012. 

Recursurile civile au sc�zut fa�� de anii 2010 �i 2011, de la 1940, respectiv   
2059, la 1892 recursuri în anul 2012. 

În anul 2012, s-au înregistrat 514 fonduri nou intrate, la care se adaug� 
stocul anului precedent, de 465 cauze, totalizând 979 cauze,  în 2010 s-au 
înregistrat 916 fonduri nou intrate, la care se adaug� stocul anului precedent, de 
225 cauze, totalizând 1141 cauze �i în anul 2011 s-au înregistrat 477 fonduri nou 
intrate, la care se adaug� stocul anului precedent, de 556 cauze, totalizând 1033 
cauze. 

În anul 2012, s-au înregistrat 252 apeluri nou intrate, la care se adaug� 
stocul anului precedent, de 142 apeluri, totalizând 394 apeluri, în anul 2011, s-au 
înregistrat 272 apeluri nou intrate, la care se adaug� stocul anului precedent, de 
141 apeluri, totalizând 413 apeluri, în timp ce în anul 2010 s-au înregistrat 331 
apeluri nou intrate, la care se adaug� stocul anului precedent, de 203 apeluri, 
totalizând 534 apeluri. 
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În anul 2012, s-au înregistrat 1222 recursuri nou intrate, la care se adaug� 
stocul anului precedent, de 670 recursuri, totalizând 1892 recursuri, în anul 2010, 
s-au înregistrat 1389 recursuri nou intrate, la care se adaug� stocul anului 
precedent, de 551 recursuri, totalizând 1940 recursuri, în timp de în anul 2011 s-
au înregistrat 1430 recursuri nou intrate, la care se adaug� stocul anului 
precedent, de 629 recursuri, totalizând 2059 recursuri. 

În ceea ce prive�te stocul de dosare nesolu�ionate pe faze procesuale, 
constat�m urm�toarele: 

Stocul fondurilor civile nesolu�ionate a sc�zut în anul 2012 fa��  de anul 
2010, de la 556 cauze la 318 cauze, �i fa�� de anul 2011 de la 465 cauze la 318 
cauze. 

Stocul apelurilor civile nesolu�ionate a crescut fa�� de anul 2010, de la 141 
cauze la 152 cauze, iar fa��  de anul 2011 a crescut  cu 10 cauze, de la 142 cauze 
la 152 cauze. 

În ceea ce prive�te stocul recursurilor civile nesolu�ionate în anul 2012, se 
constat� o cre�tere fa�� de anul 2010, de la 629 cauze la 637, �i se constat� o 
sc�dere fa�� de anul 2011, de la 670 cauze la 637 cauze. 

Activitatea Sec�iei I civile s-a desf��urat pân� la 1 iulie 2011 cu un deficit 
de 2 judec�tori �i un judec�tor delegat la Curtea de Apel Alba-Iulia din schema de 
11 judec�tori, astfel încât nu s-au putut crea mai multe complete de judecat�, fapt 
ce ar fi putut contribui la un num�r mai mare de cauze solu�ionate �i la 
îmbun�t��irea activit��ii sec�iei, în special în ceea ce prive�te fondurile civile. 

În anexa nr. 5 este cuprins volumul de activitate al Sec�iei civile 
comparativ pe anii 2010-2011-2012. 

 
2) Sec�ia a II-a Civil�, de contencios administrativ �i fiscal 
 
Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal a fost învestit� în 

anul 2012 cu solu�ionarea unui num�r de 12225 cauze, din care 8323 cauze nou              
intrate �i 3902 cauze r�mase pe stoc din anul anterior, în condi�iile în care sunt 
cuprinse �i dosarele de insolven��. 

Volumul de activitate al acestei sec�ii a crescut de la 7240 cauze în anul 
2010,  �i de la 9590 cauze în anul 2011 la 12225 cauze, în anul 2012.   

Analizând volumul de activitate al sec�iei pe faze procesuale �i materii, se 
constat� urm�toarele: 

Fondurile privind litigii cu profesioni�tii aflate pe rolul instan�ei au sc�zut 
de la 1281 cauze în anul 2010  �i de la 2153  cauze în anul 2011, la 758  cauze în 
anul 2012. 

Fondurile privind litigii cu profesioni�tii nou intrate în anul 2012 au fost de 
512 cauze, la care se adaug� stocul de 246 cauze, rezultând un volum de 758 
cauze. 
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Recursurile privind litigii cu profesioni�tii aflate pe rolul instan�ei au 
SC�ZUT de la 741 recursuri în anul 2010, �i de la 708 în anul 2011, la 526  
recursuri în anul 2012. 

Dintre acestea, 355 cauze sunt nou intrate �i 171 reprezint� stocul anului 
anterior. 

Fondurile de contencios administrativ �i fiscal aflate pe rolul instan�ei au 
crescut de la 1769 cauze în anul 2010 �i de la 3108 cauze în anul 2011, la 6414 
cauze în anul 2012. 

Din acestea, 4836 sunt cauze nou intrate �i 1578 cauze reprezint� stocul 
anului anterior.  

Recursurile de contencios administrativ �i fiscal aflate pe rolul instan�ei au  
crescut de la 1217 cauze în anul 2010 la 1479, �i de  la 1030 cauze în anul 2011,  
la 1479 cauze in anul 2012, din care 1252 sunt cauze nou intrate �i 227 cauze 
reprezint� stocul anului anterior.  

În anul 2012 s-au înregistrat pe rolul sec�iei 3048 dosare de insolven��, din 
care 1368 dosare nou intrate �i 1680 dosare r�mase în stoc din anul anterior. 

Se remarc� o cre�tere a nr. dosarelor de insolven��, aflate pe rolul instan�ei 
de la 2232 în anul 2010, la 2591 în anul 2011 la 3048 in anul 2012.   

În condi�iile eviden�ierii separate f�r� dosarele de insolven��, volumul de 
activitate al sec�iei în anul 2012 a fost de 9177 dosare, fata de anul 2010 a fost de 
5008 dosare,  �i fa�� 6999 dosare în anul 2011,  iar din nr. de 9177 dosare aflate 
pe rol în anul 2012, 6955 sunt cauze nou intrate �i 2222 cauze reprezint� stocul 
anului anterior.  

Activitatea Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal s-a 
desf��urat în pân� la 1 iulie 2012 cu un deficit de 4 judec�tori din schema de 11, 
iar ulterior cu 9 judec�tori din schema de 11. 

În anexa nr. 6 este cuprins volumul de activitate al sec�iei comparativ pe 
anii  2010-2011-2012, f�r� insolven��, iar în anexa nr. 7, este cuprins volumul de 
activitate al sec�iei cu insolven�a inclus�. 

În anexa nr. 7A este eviden�iat, distinct, volumul de activitate pe Legea nr. 
85/2006 privind insolven�a. 

 
3) Sec�ia Litigii de munc� �i asigur�ri sociale. 
  
Sec�ia de litigii de munc� �i asigur�ri sociale a fost învestit� în anul 2012 

cu solu�ionarea unui num�r de 5811 cauze, din care 4497 sunt cauze nou intrate �i 
1314 sunt cauze r�mase pe stoc din anul anterior. 

Volumul de activitate al acestei sec�ii a fost mai mare în anul 2012 fa�� de 
cel din anul 2010, când s-au înregistrat 3781 cauze, din care 2542 cauze nou 
intrate �i 1239 cauze r�mase pe stoc �i fa�� de cel din anul 2011, când s-au 
înregistrat 4080 cauze, din care 2651cauze nou intrate �i 1429 cauze r�mase pe 
stoc. 
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Stocul cauzelor r�mase nesolu�ionate la aceast� sec�ie a crescut, de la 1429 
cauze în anul 2010, respectiv 1314 cauze în anul 2011,  la 2540 cauze în anul 
2012. 

Analizând activitatea sec�iei în func�ie de natura cauzelor, se constat� 
urm�toarele: 

Litigiile de munc� înregistrate pe rolul sec�iei în anul 2012 au fost în num�r 
de 4812 cauze, din care 3694 cauze nou intrate �i 1118 cauze r�mase pe stoc din 
anul anterior. 

În anul 2010, au fost înregistrate pe rol 3161 cauze, din care 2086 cauze 
nou intrate �i 1075 cauze r�mase pe stoc din anul anterior, iar în anul 2011, au 
fost înregistrate pe rol 3273 cauze, din care 2123 cauze nou intrate �i 1150 cauze 
r�mase pe stoc din anul anterior. 

Cauzele de asigur�ri sociale înregistrate pe rolul sec�iei în anul 2012 au fost 
în num�r de 999 cauze, din care 803 cauze nou intrate �i 196 cauze r�mase pe 
stoc din anul anterior. 

În anul 2010, au fost înregistrate pe rol 620 cauze de asigur�ri sociale, din 
care 456 cauze nou intrate �i 164 cauze r�mase pe stoc din anul anterior, iar în 
anul 2011, au fost înregistrate pe rol 807 cauze de asigur�ri sociale, din care 528 
cauze nou intrate �i 279 cauze r�mase pe stoc din anul anterior. 

În anexa nr. 8 se eviden�iaz� volumul de activitate al sec�iei comparativ pe 
anii 2010-2011-2012. 

 
4) Sec�ia Penal� 
 
Sec�ia penal� a fost învestit� în anul 2012 cu un num�r de 1394 cauze, din 

care 1258 sunt cauze nou intrate �i 136 sunt cauze r�mase pe stoc din anul 
anterior. 

Volumul de activitate al acestei sec�ii a fost mai redus decât în anul 2010 �i 
a crescut fa�� de anul 2011 cu 45 cauze. 

În anul 2010, sec�ia a fost învestit� cu solu�ionarea unui num�r de 1742 
cauze, din care 1507 sunt cauze nou intrate �i 235 sunt cauze r�mase pe stoc din 
anul anterior, iar în anul 2011, sec�ia a fost învestit� cu solu�ionarea unui nr. de 
1349 cauze, din care 1172 sunt cauze nou intrate �i 177 sunt cauze r�mase pe stoc 
din anul anterior. 

În anul 2012, stocul de dosare r�mase nesolu�ionate s-a redus fa�� de anul 
2010,  de la 177 cauze la 93 cauze �i de  la 136 în anul 2011, la 93 cauze în anul 
2012. 

Analizând volumul de activitate pe faze procesuale, se constat� o cre�tere a 
num�rului de fonduri,  �i o sc�dere a num�rului apeluri �i recursuri. 

În anul 2012, au fost înregistrate 910 fonduri, din care 828 nou intrate �i 82 
r�mase pe stoc din anul precedent, în timp ce în anul 2010 au fost înregistrate 549 
fonduri, din care 492 sunt fonduri nou intrate �i 57 sunt fonduri r�mase pe stoc 
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din anul precedent, iar în anul 2011 au fost înregistrate 706 fonduri, din care 653 
sunt fonduri nou intrate �i 53 sunt fonduri r�mase pe stoc din anul precedent. 

În anul 2012, au fost înregistrate 5 apeluri, din care 3 sunt apeluri nou 
intrate, iar 2 sunt apeluri r�mase pe stoc din anul precedent, în timp ce în anul 
2010 au fost înregistrate 471 apeluri, din care 345 sunt apeluri nou intrate �i 126 
sunt apeluri r�mase pe stoc din anul anterior, iar în anul 2011, au fost înregistrate 
132 apeluri, din care 63 sunt apeluri nou intrate �i 69 sunt apeluri r�mase pe stoc 
din anul anterior. 

În anul 2012, au fost înregistrate 479 recursuri, din care 427 sunt recursuri 
nou intrate �i 52 sunt recursuri r�mase pe stoc din anul precedent, în timp ce în 
anul 2010, au fost înregistrate 722 recursuri, din care 670 sunt recursuri nou 
intrate �i 52 sunt recursuri r�mase pe stoc din anul precedent, iar în anul 2011, au 
fost înregistrate 511 recursuri, din care 456 sunt recursuri nou intrate �i 55 sunt 
recursuri r�mase pe stoc din anul precedent. 

În anexa nr. 9 se eviden�iaz� volumul de activitate al Sec�iei penale. 
Dosarele aflate pe rolul sec�iilor Tribunalului Hunedoara sunt reprezentate 

în graficul nr. 2.  
 
c)Volumul de activitate al judec�toriilor din circumscrip�ia Tribunalului 

Hunedoara. 
 
Volumul de activitate al judec�toriilor din raza de competen�� a 

Tribunalului Hunedoara a crescut, în anul 2012, de la 45361 cauze în anul 2010, 
la 45937 cauze, ceea ce reprezint� un plus de 576 cauze fa�� de anul 2010 (+ 
1,25%)  respectiv a sc�zut de la 50504 cauze în anul 2011, la 45937 cauze în anul 
2012, ceea ce reprezint� un minus  de -4567 cauze fa�� de anul 2011 (-9,94%). 

Num�rul total al cauzelor intrate în anul 2012 la cele �ase judec�torii a fost 
de 35400 cauze, fa�� de 37364 cauze în anul 2010 �i 41357 cauze în anul 2011, 
ceea ce reprezint� un minus de -1964 cauze fa�� de anul 2010 (-5,55%)  �i un 
minus de -5957 cauze fa�� de anul 2011  (-16,83%). 

Num�rul cauzelor nesolu�ionate la finele anului 2012 a sc�zut, fiind de 
8494 cauze, în condi�iile în care în anul 2010 a fost de 9147 cauze, iar în anul 
2011 a fost de 10537 cauze. 

A crescut num�rul cauzelor suspendate, de la 1859 cauze în anul 2010 �i 
1207 cauze în anul 2011, la 1912 cauze în anul 2012. 

Volumul de activitate la toate judec�toriile din circumscrip�ia Tribunalului 
Hunedoara, se prezint� dup� cum urmeaz�: 

-La Judec�toria Brad, s-au înregistrat pe rol, în anul 2012, 3319 cauze  
(2572 cauze nou intrate + 747 cauze r�mase pe stoc),  fa�� de 2712 cauze în anul 
2010 (2169 cauze nou intrate + 543 cauze r�mase pe stoc) �i fa�� de 3263 cauze 
în anul 2011 (2746 cauze nou intrate + 517 cauze r�mase pe stoc).  

Prin urmare, în anul 2012, se constat� un plus de 607 cauze pe rol, fa�� de 
anul 2010 (+18,29%)  �i un plus de  56 cauze fa�� de anul 2011(+1,69%). 
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-La Judec�toria Deva, s-au înregistrat pe rol, în anul 2012, 19197 cauze 
(13570 cauze nou intrate + 5627 cauze r�mase pe stoc), fa�� de 15330 cauze în 
anul 2010 (11956 cauze nou intrate + 3374 cauze r�mase pe stoc) �i fa�� de 20187 
cauze în anul 2011 (16405 cauze nou intrate + 3782 cauze r�mase pe stoc). 

Prin urmare, în anul 2012, se constat� un plus de 3677 cauze pe rol, fa�� de 
anul 2010 (+19,15%) �i un minus de  -990 cauze fa�� de anul 2011 (-5,16%). 

-La Judec�toria Ha�eg, s-au înregistrat pe rol, în anul 2012, 2188 cauze 
(1558 cauze nou intrate + 630 cauze aflate pe stoc),  fa�� de 2428 cauze în anul 
2010 (1778 cauze nou intrate + 650 cauze r�mase pe stoc) �i fa�� de 2431 cauze 
în anul 2011( 1735 cauze nou intrate + 696 cauze r�mase pe stoc). 

Prin urmare, în anul 2012, se constat� un minus de -240 cauze pe rol, fa�� 
de anul 2010 (-10,96%) �i un minus de -243 cauze fa�� de anul 2011 (-11,11%). 

-La Judec�toria Hunedoara s-au înregistrat pe rol, în anul 2012, 5695 
cauze (4997 nou intrate + 696 aflate pe stoc), fa�� de 7209 cauze în anul 2010 
(6365 nou intrate + 844 aflate pe stoc) �i fa�� de 7571 cauze în anul 2011 ( 6117 
nou intrate + 1454 aflate pe stoc). 

Prin urmare, în anul 2012 se constat� un minus de -1514 cauze fa�� de anul 
2010(-26,58%) �i un minus de -1875 cauze fa�� de anul 2011 ( -32,92%). 

-La Judec�toria Or��tie, s-au înregistrat pe rol, în anul 2012, 2257 cauze 
(1718 cauze nou intrate + 539 cauze r�mase pe stoc) fa�� de 2594 cauze în anul 
2010 (2138 cauze nou intrate + 456 cauze r�mase pe stoc) �i fa�� de 2247 cauze 
în anul 2011( 1805 cauze nou intrate + 442 cauze r�mase pe stoc). 

Prin urmare, în anul 2012, se constat� un minus de -337 cauze pe rol, fa�� 
de anul 2010 (-14,93%) �i un minus de 10 cauze fa�� de anul 2011 (-0,44%). 

-La Judec�toria Petro�ani, s-au înregistrat pe rol, în anul 2012, 13281 
cauze( 10985 cauze nou intrate +2296 cauze r�mase pe stoc)  fa�� de 15088 cauze 
în anul 2010 ( 12958 cauze nou intrate + 2130 cauze r�mase pe stoc) �i fa�� de 
14805 cauze în anul 2011 (12549 cauze nou intrate +2256 cauze r�mase pe stoc). 

Prin urmare, în anul 2012, se constat� un minus de -1807 cauze pe rol, fa�� 
de anul 2010 (-13,61%) �i un minus de -1524 cauze fa�� de anul 2011(-11,48%). 

S-a constatat cre�terea volumului de activitate, în anul 2012, la Judec�toria 
Brad �i  Judec�toria Or��tie, �i sc�derea volumului de activitate în anul 2012, la 
Judec�toria Deva, Judec�toria Hunedoara, Judec�toria Petro�ani �i  Judec�toria 
Ha�eg. 

Volumul de activitate al judec�toriilor , comparativ pe anii 2010-2011-
2012, este cuprins în anexa nr. 10. 

Dosarele aflate pe rolul judec�toriilor în anul 2012, sunt reprezentate în 
graficul nr. 3. 

  
1.2 Înc�rc�tura pe judec�tor la instan�ele din circumscrip�ia 

Tribunalului Hunedoara. 
 

a ) Înc�rc�tura pe judec�tor la Tribunalul Hunedoara. 
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În prima parte a anului 2012,Tribunalul Hunedoara avea prev�zut în 

schema de personal un num�r de 35 posturi de judec�tor. Prin Hot�rârea 
nr.1114/2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost acordat avizul 
pentru reducerea schemei de personal la 34 de posturi de judec�tor, fiind emis 
Ordinul nr.4305/14.12.2012 a Ministrului Justi�iei prin care s-a dispus reducerea 
schemei de personal de la 35 la 34 de posturi de judec�tor. 

În prima jum�tate a anului 2011,  au fost ocupate 30 posturi de judec�tor 
iar in a doua jum�tate a anului 2011, au fost ocupate 28 posturi de judec�tor. 

În aceste condi�ii �i având în vedere num�rul de cauze aflate pe rolul 
instan�ei în cursul anului 2012, s-a înregistrat o înc�rc�tur� pe judec�tor de 1137 
cauze, fa�� de 1119 cauze/judec�tor în anul 2010 �i 955 cauze/judec�tor în anul 
2011. 

Volumul mediu de cauze solu�ionate, pe judec�tor, la Tribunalul 
Hunedoara a fost de 690 cauze în anul 2012 fa�� de 735 cauze în anul 2010 �i 782 
cauze în anul 2011. 

Situa�ia comparativ� pe anii 2010-2011-2012 privind înc�rc�tura pe 
judec�tor la Tribunalului Hunedoara este cuprins� în tabelul anexa nr.20. 

Luat separat pe sec�ii se constata ca cea  mai mare  înc�rc�tur� este la 
Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i fiscal, unde s-a înregistrat  un 
num�r mediu de 1116 cauze/ judec�tor, fata de 546 cauze/ judec�tor la Sec�ia I 
Civila, 443 cauze/ judec�tor la Sec�ia penal �i 480 cauze la Sec�ia Litigii de 
Munca �i Asigur�ri Sociale. 

Situa�ia privind înc�rc�tura pe judec�tor, pe sec�ii �i pe materii este 
cuprinsa este cuprins� în tabelul anexa nr.20A. 

 
b) Înc�rc�tura pe judec�tor la judec�torii. 
 
Judec�toria Brad a avut în cursul anului 2012, 2 posturi de judec�tor 

ocupate iar  înc�rc�tura pe judec�tor, a crescut fa�� de anul 2010 �i 2011, de la 
678 respectiv  1305 la 1660 cauze în anul 2012. 

Volumul mediu de cauze solu�ionate, pe judec�tor, la Judec�toria Brad, a 
fost de 1337 cauze în anul 2012, fa�� de  549 cauze în anul 2010 �i fa�� de 1006 
cauze în anul 2011. 

Judec�toria Deva avea prev�zut în statul de func�iuni, în prima parte a 
anului un nr. de 16 posturi de judec�tor. Prin Hot�rârea nr.1114/2012 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii a fost acordat avizul pentru suplimentarea 
schemei de personal cu 1 post de judec�tor, de la Judec�toria Hunedoara,  fiind 
emis Ordinul nr.4305/14.12.2012 a Ministrului Justi�iei prin care s-a dispus 
suplimentarea schemei de personal cu 1 post de judec�tor de la Judec�toria 
Hunedoara. În  cea mai mare parte a anului 2012 au fost ocupate, în medie, 13 
posturi de judec�tor. 
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În aceste condi�ii �i având în vedere sc�derea num�rului de cauze 
înregistrate pe rolul instan�ei, fa�� de anii 2010 �i 2011, în cursul anului 2012 s-a 
înregistrat o înc�rc�tur� pe judec�tor de 1477 cauze, fa�� de 1394 cauze în anul 
20109 �i 1553 cauze în anul 2011. 

Volumul mediu de cauze solu�ionate, pe judec�tor, la Judec�toria Deva, a 
fost de 1171 cauze în anul 2012 fa��  de 1050 cauze în anul 2010 �i  fa�� de 1120 
cauze în anul 2011. 

Judec�toria Ha�eg avea prev�zut în statul de func�iuni, în prima parte a 
anului un nr. de 4 posturi de judec�tor. Prin Hot�rârea nr.1114/2012 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii a fost acordat avizul pentru reducerea 
schemei de personal cu 1 post de judec�tor, transferat la Curtea de Apel Alba-
Iulia,  fiind emis Ordinul nr.4305/14.12.2012 a Ministrului Justi�iei prin care s-a 
dispus reducerea schemei de personal cu 1 post de judec�tor de la Judec�toria 
Ha�eg. În  cursul anului 2012 fiind ocupate  în medie, 2,416 posturi de judec�tor. 

În aceste condi�ii, înc�rc�tura pe judec�tor, în anul 2012 a fost de 906 
cauze, fa�� de 809 cauze în anul 2010  �i de 810  cauze în anul 2011. 

Volumul mediu de cauze solu�ionate, pe judec�tor, la Judec�toria Ha�eg, a 
fost de 662 cauze în anul 2012,  fa�� de 380 cauze în anul 2010 �i fa�� de 577 
cauze în anul 2011. 

Judec�toria Hunedoara  avea prev�zut în statul de func�iuni, în prima 
parte a anului un nr. de 10 posturi de judec�tor. Prin Hot�rârea nr.1114/2012 a 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii a fost acordat avizul pentru 
reducerea schemei de personal cu 1 post de judec�tor, transferat la Judec�toria 
Deva,  fiind emis Ordinul nr.4305/14.12.2012 a Ministrului Justi�iei prin care s-a 
dispus reducerea schemei de personal cu 1 post de judec�tor de la Judec�toria 
Hunedoara. În cursul anului 2012, au fost ocupate, în medie, 7 posturi de 
judec�tor, un judec�tor fiind delegat la Penitenciarul Bârcea Mare. 

În aceste condi�ii înc�rc�tura pe judec�tor a fost de 814 cauze, fa�� 1202 
cauze în anul 2010 �i fa�� de 1262 cauze în anul 2011. 

Volumul mediu de cauze solu�ionate, în anul 2012 pe judec�tor, la 
Judec�toria Hunedoara, a fost de 710 cauze în anul 2012  fa�� de 959 cauze în 
anul 2010 �i fa�� de  1146 cauze în anul 2011. 

Judec�toria Or��tie a avut în cursul anului 2012, 2 posturi de judec�tor 
ocupate, iar înc�rc�tura pe judec�tor a fost de 1129 cauze în anul 2012, fa�� de 
865 cauze în anul 2010�i fa�� de 1124 cauze în anul 2011. 

Volumul mediu de cauze solu�ionate, pe judec�tor, la Judec�toria Or��tie, a 
fost de 940 cauze în anul 2012 fa��  717 cauze în anul 2010 �i fa�� de 854 cauze 
în anul 2011. 

Judec�toria Petro�ani are prev�zut în statul de func�iuni un num�r de 18 
posturi de judec�tor, iar în cursul anului 2012, au fost ocupate, în medie, 12,58 
posturi de judec�tor. 
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În aceste condi�ii înc�rc�tura pe judec�tor a crescut la 1056 cauze în anul 
2012  fa��  de 1006 cauze în anul 2010 �i  a sc�zut fa�� de 1192 cauze în anul 
2011. 

Volumul mediu de cauze solu�ionate, pe judec�tor, la Judec�toria 
Petro�ani, a fost de 882 cauze în anul 2012, fa�� 855 cauze în anul 2010 �i fa�� de 
1007 cauze în anul 2011. 

Datele cuprinzând indicii statistici care definesc starea infrac�ional�, la 
tribunal �i judec�torii, precum �i desf��urarea pedepselor pentru cei condamna�i 
definitiv, comparativ  2010-2011-2012, sunt cuprinse în anexele nr. 17 �i nr. 18 
�i nu fac obiectul unei analize detaliate în prezentul material de bilan�. 

Media cauzelor solu�ionate, pe judec�tor, la tribunal �i judec�torii este 
cuprins� în anexa nr. 19. 

În graficul nr. 6 este reprezentat volumul mediu de cauze solu�ionate, pe 
judec�tor, la judec�torii. 

Num�rul �edin�elor pe judec�tor, la tribunal �i la judec�torii, este 
reprezentat în graficul nr. 7. 
 

1.3 Operativitatea la nivelul instan�elor din circumscrip�ia 
Tribunalului Hunedoara. 

 
a) Operativitatea Tribunalului Hunedoara în anul 2012. 
 
Indicele general de operativitate la Tribunalul Hunedoara, în anul 2012, a 

fost de 61,18%,  mai sc�zut fa�� de anul 2010 când a fost de 66,68% �i mai sc�zut 
decât in anul 2011 când a fost de 67,79%. 

La calculul indicelui general de operativitate men�ionat mai sus au fost 
avute în vedere �i dosarele de insolven��, dosare care prin natura lor au un termen 
foarte lung de solu�ionare �i influen�eaz� în mod negativ indicele de operativitate. 

Operativitatea general� la Tribunalul Hunedoara în anul 2012, f�r� 
insolven��, a fost de 66,80%, mai mic� decât din 2010 când a fost de 73,66% �i 
mai mic� decât în anul 2011 când a fost de 73,37%. 

Chiar dac� indicele general de operativitate al instan�ei în anul 2012 a fost 
mai mic decât în anul 2010 �i 2011, apreciem c� activitatea instan�ei din acest 
punct de vedere a fost totu�i bun�, în condi�iile în care instan�a a func�ionat, în 
medie, cu 28 de judec�tori din schema de 34 �i s-au înregistrat, în anul 2012, cu 
prim termen în anul 2013, un num�r de 3916 cauze.  

În anul 2012 s-au solu�ionat de Tribunalul Hunedoara 13028 cauze, cu 
2756 mai multe cauze decât în anul 2010 (+21,15%) �i cu 1133 mai multe cauze 
decât în anul 2010 ( 8,69%). 

Cu toate c� stocul de dosare a crescut, în anul 2012, la 6629 dosare, de la 
4725  în anul 2010 �i 6106 în anul 2011, raportând la volumul mare de cauze ce a 
revenit spre solu�ionare fiec�rui judec�tor, în condi�iile deficitului mare de 
judec�tori, apreciem c� activitatea instan�ei a fost bun�.  
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Analiza comparativ� a operativit��ii pe instan�� se reg�se�te în anexa nr. 1. 
Vom prezenta, în continuare, indicii de operativitate pe sec�ii �i pe materii. 
Având în vedere specificul dosarelor de insolven�� (Legea nr. 85/2006), 

apreciem c� operativitatea general� la nivelul Tribunalului Hunedoara ar trebui 
analizat� f�r� a se lua în calcul dosarele din materia insolven�ei. 

În anexa nr. 4A este eviden�iat� operativitatea de rezolvare a cauzelor la 
Tribunalul Hunedoara, pe sec�ii �i faze procesuale, 2010-2011-2012, cu 
insolven�a inclus�. 

În anexa nr. 4B se eviden�iaz� activitatea �i operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe materii,  2010-2011-2012, f�r� insolven��. 

În anexa nr. 4C se eviden�iaz� activitatea �i operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judec�tori, la Sec�ia I civil� pe anul  2012. 

În anexa nr. 4D se eviden�iaz� activitatea �i operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judec�tori,  la Sec�ia penal�, în anul 2012. 

 În anexa nr. 4E se eviden�iaz� activitatea �i operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judec�tori, la Sec�ia a II-a civil�, de contencios administrativ �i 
fiscal, pe anul 2012.  

În anexa nr. 4F se eviden�iaz� activitatea �i operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judec�tori-sindici,  la Sec�ia a II-a civil�, de contencios 
administrativ �i fiscal, pe anul 2012. 

În anexa nr. 4G se eviden�iaz� activitatea �i operativitatea la Tribunalul 
Hunedoara pe judec�tori, la sec�ia de litigii de munc� �i asigur�ri sociale, pe anul 
2012. 

 
1) Sec�ia Civil� 
 
În anul 2012, s-au solu�ionat la nivelul acestei sec�ii, 2158 cauze, ceea ce a 

condus la o operativitate general� pe sec�ie de 71,50%, mai mare decât în anul 
2010, când s-a înregistrat o operativitate de 68,86% �i fa�� de anul 2011, când a 
fost de 66,67%. 

Analizând indicii de operativitate pe faze procesuale, se constat� 
urm�toarele: 

În anul 2012, s-au solu�ionat 661 fonduri civile, fa�� 585 fonduri civile în 
anul 2010 �i 568 fonduri civile în anul 2011. 

Operativitatea a crescut în  anul 2012, la 72,08 %, fa�� de anul 2010 când a 
fost de 53,77% �i a crescut fa�� de anul 2011 când a fost de 57,09. 

Cre�terea operativit��ii a fost determinat de solu�ion�rii cauzelor avute în 
stoc din anii trecu�i,  întemeiate pe dispozi�iile Legii nr.221 din 2009 privind 
condamn�rile cu caracter politic �i m�surile administrative asimilate acestora, 
pronun�ate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.    

Stocul de dosare nesolu�ionate a sc�zut  fa�� de anii 2010 �i 2011, de la 
556, respectiv 465, la 318.    
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Num�rul de dosare suspendate a crescut la 62 de cauze in anul 2012 fa�� de 
53 cauze in anul 2010 �i 38 în anul 2011. 

În anul 2012, s-au solu�ionat 242 apeluri civile, fa�� de 393 apeluri civile în 
anul 2010, respectiv 271 apeluri civile în anul 2011. 

Operativitatea în solu�ionarea apelurilor civile a fost de 67,98% în anul 
2012, mai mic� decât în anul 2010 când a fost de 82,56%, �i mai mic� fa�� de 
anul 2011 când a fost de 70,94% . 

Stocul de apeluri nesolu�ionate în anul 2012 a fost de 152 dosare, cu 11 
cauze mai mare decât în anul 2010, când a fost de 141 dosare, �i cu 10 mai mare 
fa�� de anul 2011, când a fost de 142 dosare. 

Apelurile suspendate au crescut la 38 cauze în 2012,  fa�� de 31 cauze în 
2011 �i au sc�zut fa�� de anul 2010, de la 58 cauze la 38 cauze. 

În anul 2012, au fost solu�ionate 1255 recursuri civile, fa�� de 1311 
recursuri civile solu�ionate în anul 2010, respectiv 1389 recursuri civile în anul 
2011. 

Operativitatea la recursuri civile a fost de 71,92% în anul 2012, mai redus� 
fa�� de anul 2010, când a fost de 74,49% �i mai crescut� fa�� de anul 2011 când a 
fost 70,69%. 

Stocul de dosare suspendate în cazul recursurilor civile, în anul 2012, a fost 
de 147 dosare, fa�� de 180 dosare în anul 2010, respectiv 94 în anul 2011.  

Operativitatea Sec�iei  I civile pe anii 2010-2011-2012 este cuprins� în 
anexa nr. 5. 

Operativitatea pe fiecare judec�tor a sec�iei, pe anul 2012 este cuprins� în 
anexa  nr. 5.1. 

 
2) Sec�ia a II-a Civil�, de contencios administrativ �i fiscal 
 
În anul 2012, s-au solu�ionat la aceast� sec�ie 6298 cauze (incluzând �i 

insolven��), cu 2232 mai multe cauze decât în anul 2010 (+35,44%) �i cu 610 mai 
multe cauze decât în anul 2011  (+9,68%). 

Indicele de operativitate pe sec�ie a fost de  53,65 %, fa�� de 58,26% în 
anul 2010 �i respectiv 61,09% în anul 2011. 

Analizând activitatea sec�iei pe faze procesuale �i materii, se constat� 
urm�toarele: 

În anul 2012, s-au solu�ionat 516 fonduri civile-litigii cu profesioni�tii, fa�� 
de 922 fonduri civile-litigii cu profesioni�tii în anul 2010 �i 1907 fonduri civile-
litigii cu profesioni�tii în anul 2011, astfel încât operativitatea, în anul 2012, a 
fost de 82,03%, fa�� de 78,94%  în anul 2010, respectiv 93.39% în anul 2011.
  

Aceast� sc�derea a operativit��ii se datoreaz�, în parte   împrejur�rii ca nu 
mai sunt înregistrate  de c�tre Oficiului Registrului Comer�ului cauze noi având 
ca obiect dizolv�ri de societ��i comerciale.În prezent îns� nu mai constituie motiv 
de dizolvare, nedepunerea situa�iilor financiare anuale ale  unei persoane juridice 
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supuse înregistr�rii la Oficiul Registrului Comer�ului, cereri ce reprezentau 
aproximativ 99% din totalul cererilor de dizolvare. 

În anexa nr. 5A se eviden�iaz� activitatea �i operativitatea litigiilor de fond 
privind cauzele cu profesioni�ti,  la Tribunalul Hunedoara pe anii 2010-2011-
2012. 

În anul 2012, s-au solu�ionat 332 de recursuri civile-litigii cu profesioni�tii, 
fa�� de 506 în anul 2010 �i 537 în anul 2011. 

Indicele de operativitate la recursuri civile-litigii cu profesioni�tii a fost de 
65,35%, mai redus decât cel înregistrat în anul 2010, când a fost de 68,94% �i 
mai redus decât în anul 2011, când a fost de 76,71%. 

În anul 2012, s-au solu�ionat 3635 fonduri de contencios, mai multe decât 
in anul 2010 când s-au solu�ionat 1222 cauze �i  mai multe decât în anul 2011, 
când s-au solu�ionat 1530 cauze. 

Operativitatea în ceea ce prive�te solu�ionarea fondurilor de contencios a 
fost de 59,75 %, mult mai sc�zut� decât operativitatea înregistrat� în anul 2010, 
când a fost de 74,38%,  �i mai crescut� decât în anul 2011 când a fost de 51,62% 

Prin apari�ia Ordonan�ei de urgenta nr. 218 din 10 decembrie 2008 privind 
modificarea Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea 
taxei pe poluare pentru autovehicule �i ulterior a Ordonan�ei de urgenta nr. 117 
din 29 decembrie 2009 pentru aplicarea unor m�suri privind taxa pe poluare 
pentru autovehicule, publicat in Monitorul Oficial nr. 926 din 30 decembrie 2009, 
în cursul anului 2012 au fost înregistrate multe cauze având ca obiect restituirea 
taxei de poluare cat �i obligarea la înmatricularea autovehiculelor f�r� plata taxei 
de poluare. 

În anul 2012 s-au solu�ionat 982 recursuri de contencios, fa�� de 857  
recursuri în anul 2010 �i 803 recursuri în anul 2011. 

În ceea ce prive�te operativitatea solu�ion�rii recursurilor de contencios, s-a 
înregistrat o sc�dere, fa�� de anul anii 2010 �i 2011, când a fost de 70,53%,  �i 
respectiv de  78,04%, la 66,44% în anul 2012. 

În ceea ce prive�te dosarele de insolven��, în anul 2012 s-au solu�ionat 833 
cauze, mai multe decât în anul 2010, când s-au solu�ionat 559 cauze, �i mai pu�ine  
decât în anul 2011 când s-au solu�ionat 911. 

Indicele de operativitate în materia insolven�ei a crescut  în anul 2012 la 
27,41%, fa�� de 25,19% în anul 2010 �i a sc�zut fa�� de anul 2011 când a fost de 
35,36%.  

În anexa nr. 7 este eviden�iat� operativitatea sec�iei pe faze procesuale �i 
materii, comparativ  2010-2011-2012, cu insolven�a inclus�. 

Men�ion�m c� în dosarele de insolven�� sunt pronun�ate mai multe hot�râri 
de c�tre judec�torii sindici, ca urmare a contesta�iilor formulate, a cererilor 
privind anul�ri de acte, a altor cereri formulate, care sunt înregistrate la dosarele 
de insolven�� �i care solu�ionate fiind, sunt create dosare asociate, �i sunt 
eviden�iate statistic cu num�r de dosare asociate, insa acestea nu au fost avute in 
vedere la acest calcul. 
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În aceast� situa�ie se afl� un nr. de 1105 hot�râri pronun�ate în dosarele de 
insolven�� care nu au fost avute în vedere la stabilirea coeficientului de 
operativitate. 

Procedura prev�zut� de Legea nr. 85/2006, este ampl� �i de durat�, 
presupune inventarierea bunurilor, evaluarea, valorificarea acestora �i distribuirea 
pre�ului, iar la fiecare opera�iune enun�at� exist� posibilitatea formul�rii de 
contesta�ii sau opozi�ii care trebuie solu�ionate, iar solu�iile pronun�ate sunt 
atacate de multe ori cu recurs. 

Datorit� crizei financiare bunurile apar�inând societ��ilor în isolven�� nu 
sunt cump�rate, astfel încât procedura stagneaz�, iar dosarele nu pot fi solu�ionate 
prin închiderea proceduri, cu celeritate. 

Apreciem c� operativitatea sec�iei este mai aproape de adev�r prin 
necuprinderea dosarelor de insolven�� sau prin includerea în datele statistice a 
hot�rârilor date pân� la încheierea procedurii. 

Operativitatea general� pe sec�ie prin neincluderea dosarelor de insolven�� 
este de 62,82%. 

În anexa nr.6 este eviden�iat� operativitatea sec�iei pe faze procesuale �i 
materii, comparativ 2010-2011-2012, f�r� insolven��. 

În anexa nr. 7A este eviden�iat� operativitatea în materie de insolven��, 
comparativ 2010-2011-2012. 

Operativitatea pe fiecare judec�tor a sec�iei, pe anul 2012 este cuprins� în 
anexa nr. 7B. 

 
3) Sec�ia Litigii de munc� �i asigur�ri sociale 
 
În cursul anului 2012, la aceast� sec�ie s-au solu�ionat 3271cauze, fa�� de 

2352 cauze în anul 2010 �i 2766 cauze în anul 2011. 
Indicele de operativitate pe sec�ie, în anul 2012, a fost de 63,55%, mai 

sc�zut decât în anii 2010 �i 2011, când a fost de 69,98%, respectiv de 77,98%. 
Analizând operativitatea sec�iei pe materii, se constat� urm�toarele: 
În ceea ce prive�te litigiile de munc�, în anul 2012 s-au solu�ionat 2879 

cauze, fa�� de 2011 în anul 2010 �i respectiv 2155 cauze în anul 2011. 
Indicele de operativitate în ce prive�te conflictele de munc� a fost de 

66,32%, în anul 2012,  mai sc�zut decât în anii 2010 �i 2011, când a fost de 
72,63%, respectiv 77,41%. 

În ceea ce prive�te cauzele de asigur�ri sociale, în anul 2012 s-au solu�ionat 
392 cauze,  fa�� de  341 în anul 2010, respectiv 611 în anul 2011. 

Indicele de operativitate pe aceast� materie a fost de 48,64%, în anul 2012, 
mult mai sc�zut decât în anii 2010 �i 2011, când a fost de 57,60%, respectiv 
80,08%. 

Stocul de dosare r�mase nesolu�ionate în anul 2012 a fost de 2540 cauze, 
din care 664 sunt suspendate, majoritatea urmând a fi repuse pe rol în primul 
trimestru al anului 2013, ca urmare a împlinirii termenului de perimare. 
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În anexa nr. 8 este eviden�iat� operativitatea sec�iei în întregul ei �i pe 
materii. 

Operativitatea pe fiecare judec�tor a sec�iei, pe anul 2012 este cuprins� în 
anexa nr. 8.1. 

 
4) Sec�ia Penal� 
În cursul anului 2012, la aceast� sec�ie s-au solu�ionat 1301 cauze, 

înregistrându-se o diminuare fa�� de anul 2010, când s-au solu�ionat 1565 cauze, 
�i o cre�tere fa�� de anul 2011, când s-au solu�ionat 1213 cauze. 

Indicele de operativitate pe sec�ie, în anul 2012 a fost de 93,40%, mai 
crescut decât în anii 2010 �i 2011, când a fost de 89,84% �i respectiv 90,05%. 

Analizând activitatea sec�iei pe faze procesuale, se constat� urm�toarele: 
În cursul anului 2012, s-au solu�ionat 841 fonduri, fa�� de 496 fonduri în 

anul 2010, respectiv 624 fonduri în anul 2011. 
Indicele de operativitate în ceea ce prive�te fondurile penale a fost de 

92,52%, mai ridicat decât cel din anii 2010 �i 2011, când a fost de 90,35% 
respectiv 88,64%. 

În cursul anului 2012, s-au solu�ionat 5 apeluri penale, mai pu�ine decât în 
anii 2010 �i 2011, când s-au solu�ionat 402, respectiv 130 apeluri penale. 

Indicele de operativitate în ceea ce prive�te apelurile penale a fost de 100% 
în anul 2012, mai ridicat decât cel din anii 2010 �i 2011, când a fost de 85,35%, 
respectiv 98,48%. 

În ceea ce prive�te recursurile penale, în cursul anului 2012 s-au solu�ionat 
455 recursuri, fa�� de  667 recursuri în anul 2010, respectiv 459 recursuri în 2011. 

Indicele de operativitate în ceea ce prive�te recursurile penale a fost de 
94,99%, mai ridicat fa�� de anii 2010 �i 2011, când a fost de 92,38 % �i respectiv 
89,82. 

Stocul de dosare nesolu�ionate pe sec�ie s-a diminuat semnificativ, fa�� de 
anii 2010 �i 2011, când a fost de 55, respectiv 52, la 24 în anul 2012. 

În anexa nr. 9 este eviden�iat� operativitatea în cadrul sec�iei, comparativ  
2010-2011-2012. 

Reprezentarea grafic� a ponderii dosarelor solu�ionate în anul 2012 la 
Tribunalul Hunedoara, pe sec�ii, este cuprins� în graficul nr. 4.  

Operativitatea pe fiecare judec�tor a sec�iei, pe anul 2012 este cuprins� în 
anexa nr. 9.1. 

 
b) Operativitatea judec�toriilor din circumscrip�ia Tribunalului 

Hunedoara. 
 
Indicele de operativitate la nivelul tuturor judec�toriilor a fost, în anul 

2012, de 85,05%, fa�� de 83,25% în anul 2010, respectiv 81,07% în anul 2011. 
În anexa nr. 10 este prezentat� operativitatea tuturor judec�toriilor 

comparativ  2010-2011-2012. 
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Judec�toria Brad a avut în cursul anului 2012 un indice de operativitate 
de 82,51%, mai sc�zut decât în anul 2010, când a fost de 83,75%, �i mai mare 
decât în 2011, când a fost de  83,75%. 

La aceast� judec�torie s-au solu�ionat, în anul 2012, 2674 cauze, fa�� de 
2195 cauze în anul 2010 �i 2516 în anul 2011, iar stocul de dosare  a crescut fa�� 
de anul 2010, când a fost de 543 cauze, �i fa�� de anul 2011, când a fost de 517 
cauze, la 747 cauze în anul 2012. 

Analizând operativitatea pe materii, se constat� urm�toarele: 
În materie civil�, în anul 2012 s-au solu�ionat 2512 cauze, fa�� de  2028 

cauze în anul 2010, respectiv 2302 în anul 2011, iar indicele de operativitate a 
fost de 83,10%, fa�� de  85,14% în anul 2010, respectiv 78,33% în anul 2011. 

În materie penal�, în anul 2012 s-au solu�ionat 162 cauze, fa�� de 167 
cauze în anul 2010, respectiv 214 cauze în anul 2011, iar indicele de operativitate 
a fost de 74,31%, fa�� de 69,87% în anul 2010, respectiv 78,68% în anul 2011. 

Operativitatea la Judec�toria Brad este eviden�iat� în anexa nr. 11. 
Judec�toria Deva a avut în cursul anului 2012 un indice de operativitate 

de 82,65%, mai ridicat decât în anul 2010, când a fost de 78,34% �i decât în anul 
2011, când a fost de 72,83,%.   

La aceast� judec�torie s-au solu�ionat, în cursul anului 2012, un num�r de  
15225 cauze, fa�� de 11548 cauze în anul 2010, respectiv 14560 cauze în anul 
2011.  

Analizând operativitatea pe materii la aceast� instan��, se constat� 
urm�toarele: 

În cursul anului 2012 s-au solu�ionat 13168 cauze în materie civil�, fa�� de  
9848 cauze în anul 2010, respectiv 12375 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 81,81%, mai ridicat decât în anul 2010, când a fost de 
77,81% �i decât în anul 2011, când a fost de 70,68%. 

În materie penal�, în cursul anului 2012 s-au solu�ionat 2057 cauze, fa�� de 
1700 cauze în anul 2010, respectiv 2185 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 88,44% , mai ridicat  decât în anii 2010 �i 2011, când s-
a înregistrat un indice de 81,57%, respectiv 88,03%. 

Operativitatea la nivelul Judec�toriei Deva este eviden�iat� în anexa nr. 
12. 

Judec�toria Ha�eg a avut în cursul anului 2012 un indice de operativitate 
de 76,65%, mai ridicat decât în anul 2010, când a fost de 75,67%, �i mai  sc�zut 
fa�� de anul 2011 când a fost de 78,07%. 

La aceast� judec�torie s-au solu�ionat, în cursul anului 2012, un nr. de 1599 
cauze, fa�� de 1732 cauze în anul 2010,  respectiv 1801 cauze în anul 2011. 

Analizând operativitatea pe materii la aceast� instan��, se constat� 
urm�toarele: 

În cursul anului 2012, s-au solu�ionat 1390 cauze civile, fa�� de 1543 cauze 
în anul 2010, respectiv 1661 în anul 2011 �i s-a înregistrat un indice de 
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operativitate de 76,21%, mai sc�zut decât în anii 2010 �i 2011, când s-a 
înregistrat un indice de operativitate de 76,46%, respectiv 79,89%. 

În materie penal�, în cursul anului 2012, s-au solu�ionat 209 cauze, fa�� de 
189 cauze în anul 2010, respectiv 140 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 80,38%, mai ridicat decât în anul 2010, când s-a 
înregistrat un indice de operativitate de 69,74% �i mai ridicat decât în anul 2011, 
când s-a înregistrat un indice de operativitate de 61,40%. 

Operativitatea la nivelul Judec�toriei Ha�eg este eviden�iat� în anexa  nr. 
13. 

Judec�toria Hunedoara a avut în cursul anului 2012 un indice de 
operativitate de 91,45%, mai crescut decât în anul 2010 când a fost de 84,64%,  
�i mai sc�zut decât în anul 2011 când a fost de 94,14%. 

La aceast� judec�torie s-au solu�ionat, în cursul anului 2012, un nr. de  
4973 cauze, fa�� de  5755 cauze în anul 2010, respectiv 6873 în anul 2011. 

Analizând operativitatea pe materii la aceast� instan��, se constat� 
urm�toarele: 

În materie civil�, în cursul anului 20112, s-au solu�ionat 4680 cauze, fa�� 
de 5434 cauze în anul 2010, respectiv 6497 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat 
un indice de operativitate de 91,66%, mai ridicat decât în anul 2010 când a fost de 
84,75%, �i mai sc�zut decât în anul 2011, când indicele de operativitate a fost de 
94,17%. 

În materie penal�, în cursul anului 2012, s-au solu�ionat 293 cauze, fa�� de 
321cauze în anul 2010, respectiv 376 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 88,25%, mai ridicat decât în anul 2010 când a fost de  
82,31%, �i  mai sc�zut decât în anul 2011, când a fost de  93,53%. 

Operativitatea la nivelul Judec�toriei Hunedoara este eviden�iat� în anexa 
nr. 14. 

Judec�toria Or��tie a avut în cursul anului 2012 un indice de operativitate 
de 87,93%, fa�� de 85,98% în anul 2010, respectiv 79,33% în anul 2011. 

La aceast� judec�torie s-au solu�ionat 1880 cauze, în cursul anului 2012, 
fa�� de 2152 cauze în anul 2010, respectiv 1708 cauze în anul 2011. 

Analizând operativitatea pe materii la aceast� instan��, se constat� 
urm�toarele: 

În materie civil�, în cursul anului 2012, s-au solu�ionat 1689 cauze, fa�� de 
1980 cauze în anul 2010, respectiv 1555 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat un 
indice de operativitate mai ridicat, de 88,06%, fa�� de indicele de operativitate din 
anul 2010,  de 86,46%, respectiv 79,42% în anul 2011. 

În materie penal�, în  cursul anului 2012, s-au solu�ionat 191 cauze, fa�� de 
172 cauze în anul 2010, respectiv 153 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 86,82%, fa�� de indicele de operativitate din anul 2010, 
când a fost  de 80,75%, respectiv 78,46% în anul 2011. 

Operativitatea la nivelul Judec�toriei Or��tie este eviden�iat� în anexa  nr. 
15. 
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Judec�toria Petro�ani a avut în cursul anului 2012 un indice de 
operativitate de 87,33%, fa�� de 88,21% în anul 2010, respectiv 87,27% în anul 
2011. 

La aceast� judec�torie, în cursul anului 2012, s-au solu�ionat 11092 cauze, 
fa�� de 12832 cauze în anul 2010, respectiv 12509 cauze în anul 2011. 

Analizând operativitatea pe materii la aceast� instan��, se constat� 
urm�toarele: 

În materie civil�, în cursul anului 2012, s-au solu�ionat 10268 cauze, fa�� 
de 11914 cauze în anul 2010, respectiv 11532 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat 
un indice de operativitate de 87,31%, mai ridicat decât în anul 2010, când a fost 
de 88,47 �i mai ridicat decât în anul 2011, când a fost de 87,27%. 

În materie penal�, în cursul anului 2012, s-au solu�ionat 824 cauze, fa�� de 
918 cauze în anul 2010, respectiv 977 cauze în anul 2011 �i s-a înregistrat un 
indice de operativitate de 87,66%, mai ridicat decât în anii 2010 �i 2011, când a 
fost de 85,00%, respectiv 87,23%. 

Operativitatea la nivelul Judec�toriei Petro�ani este eviden�iat� în anexa 
nr. 16. 

Reprezentarea grafic� a ponderii dosarelor solu�ionate de fiecare 
judec�torie în parte, în anul 2010 �i totalul dosarelor solu�ionate de judec�torii, se 
reg�se�te în graficul nr. 5.  

 
1.4 Managementul resurselor umane �i materiale 
 
Resursele umane aflate la dispozi�ia instan�elor din circumscrip�ia 

Tribunalului Hunedoara în anul 2012 
 

Analiza activit��ii instan�elor judec�tore�ti nu poate fi f�cut� f�r� o analiz� 
a resurselor umane care stau la baza desf��ur�rii acestei activit��i. 

Dimensionarea corespunz�toare a resurselor umane �i asigurarea ocup�rii 
tuturor posturilor cuprinse în statele de personal sunt esen�iale pentru a asigura 
eficien�a activit��ii, pentru a avea o justi�ie de calitate. 

La 01 ianuarie 2012, schema de personal cuprinde un num�r de 305 
posturi, din care: 90 posturi de judec�tor, 145 posturi de personal auxiliar de 
specialitate, 21 posturi de personal conex, 15 posturi de personal contractual, 11 
posturi de func�ionar public, 6 posturi de specialist IT, 11 posturi de consilier de 
proba�iune �i 6 posturi de asistent judiciar. 

Dintre acestea, sunt vacante, la 01 ianuarie 2012, 32 de posturi, respectiv: 
13 posturi de judec�tor, 7 posturi de grefier, 2 posturi de aprod, 1 post de agent 
procedural, 6 posturi de consilier de proba�iune, 2 posturi de personal contractual 
�i 1 post de specialist IT. 

La 01 ianuarie 2013, schema de personal cuprinde un num�r de 296 
posturi, din care: 88 posturi de judec�tor, 142 posturi de personal auxiliar de 
specialitate, 21 posturi de personal conex, 15 posturi de personal contractual, 11 
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posturi de func�ionar public, 6 posturi de specialist IT, 7 posturi de consilier de 
proba�iune �i 6 posturi de asistent judiciar. 

Dintre acestea, sunt vacante, la 01 ianuarie 2013, 16 posturi, respectiv: 12 
posturi de judec�tor, 2 posturi de consilier de proba�iune �i 2 posturi de personal 
contractual. 

Situa�ia posturilor ocupate �i vacante la 01 ianuarie 2013 se prezint� astfel: 
 

Posturi ocupate la 01 Ianuarie 2013 
 

Func�ia 
Trib. 
Hd. 

Jd. 
Deva 

Jd. 
Hd. 

Jd.Petro�ani Jd.Or��tie Jd.Brad Jd.Ha�eg 
Total 
inst. 

Jud.în 
activitate 

28 16 8 15 2 2 2 73 

Jud.deta�at 1 0 0 1 0 0 0 2 
Jud.în 
ing.copil 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Jud.suspend. 0 1 0 0 0 0 0 1 
Asist.jud.  6 0 0 0 0 0 0 6 
Cons.prob. 5 0 0 0 0 0 0 5 
Speciliat IT 6 0 0 0 0 0 0 6 
Grefieri în 
activ. 

36 23 17 22 6 6 8 118 

Grefieri în 
ingr. Copil 

1 0 1 1 0 0 0 3 

Gref. Arh.  5 4 3 2 2 2 3 21 
Ag. Proc. 2 1 0 0 1 1 0 5 
Aprod 3 2 2 2 1 1 1 12 
�ofer  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 111 48 33 47 13 13 15 280 
 

Posturi vacante la 01 Ianuarie 2013 
 

Func�ia TribHd. 
Jd. 

Deva 
Jd. 
Hd. 

Jd.Petro�ani Jd.Or��tie Jd.Brad Jd.Ha�eg 
Total 
inst. 

Judec�tor 5 1 1 2 1 1 1 12 
Asist. Jud. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cons. Prob. 2 0 0 0 0 0 0 2 
Specialist 
IT 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Grefieri 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fct. Publ. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gref. Arh. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ag. Proc. 0 0 0 0 0 0 0 0 
P.conex-
�ofer 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Merceolog 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pc. munc. 1 0 1 0 0 0 0 2 
Aprod 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 8 1 2 2 1 1 1 16 
TOTAL 
Gen. 

124 48 36 49 16 15 17 305 

 
Situa�ia deficitului de judec�tori se prezint� dup� cum urmeaz�: 5 posturi 

vacante la Tribunalul Hunedoara, în condi�iile în care un judec�tor - respectiv 
domnul Morcan Iosif de la aceasta instan�a este delegat la Curtea de Apel Alba 
Iulia, 1 post vacant la Judec�toria Deva �i l post suspendat ocupat de c�tre 
domnul Joldis Emil, 1 post vacant la Judec�toria Hunedoara, 2 posturi vacante la 
Judec�toria Petro�ani, în condi�iile în care un judec�tor de la aceast� instan�� este 
deta�at la Consiliul Superior al Magistraturii - respectiv doamna Militaru 
Mariana, deta�at� la Consiliul Superior al Magistraturii începând din 01 iulie 
2004, deta�are prelungit� în data de 01 iulie 2010 �i care expir� în data de 01 iulie 
2013; 1 post vacant la Judec�toria Brad, 1 post vacant la Judec�toria Ha�eg �i 1 
post vacant la Judec�toria Or��tie. 

Prin Ordinul nr.4305/C din 14 decembrie 2012 a ministrului justi�iei s-a 
redus schema de personal a Judec�torie Hunedoara prin transferul unui post la 
Judec�toria Deva �i din nefericire reducerea schemei de personal al Tribunalului 
Hunedoara prin transferul unui post de judec�tor la Curtea de Apel Alba Iulia ; 
reducerea schemei de personal a Judec�toriei Ha�eg prin transferul unui post de 
judec�tor la Curtea de Apel Alba Iulia. 

Situa�ia privind posturile de judec�tor vacante în cursul anului 2012 a fost 
determinat� de urm�toarele împrejur�ri: 

a) eliberarea din func�ie, prin pensionare, a 2 judec�tori, din cadrul 
Tribunalul Hunedoara ; 

b) transferul a 4 judec�tori de la Tribunalul Hunedoara la Tribunalul 
Bucure�ti, Judec�toria Motru, Judec�toria S�li�te, Judec�toria Baia de Arama; a 
unui judec�tor de la Judec�toria Deva la Judec�toria Câmpina; a 2 judec�tori de la 
Judec�toria Petro�ani la Judec�toria Cluj-Napoca �i Tribunalul Vâlcea; a unui 
judec�tor de la Judec�toria Or��tie la Judec�toria Sebe�; 

c) promovarea unui judec�tor de la Judec�toria Hunedoara la Tribunalul 
Gorj; 

d) promovarea unui judec�tor de la Judec�toria Deva �i a unuia de la 
Judec�toria Ha�eg la Tribunalul Hunedoara . 

Situa�ia magistra�ilor pleca�i în anul 2012 �i a celor veni�i în anul 2012 este 
cuprins� în urm�toarele tabele:  

 
Situa�ia Magistra�ilor pleca�i în 2012 

 
Tribunalul Hunedoara  
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data plec�rii 
1 Gadi Linda Iulia Judec�tor 01.01.2012 



TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2012 

 

 29

2. Tiliciu Daniel Iulian Judec�tor 20.01.2012 
3. Gherman Calin Judec�tor 07.02.2012 
4. Cirstescu Damian Judec�tor 15.06.2012 
5. Dinescu Andreea Angelica Judec�tor 15.07.2012 
6. Bajmatara Claudia Leonina Judec�tor 15.07.2012 
 
Judec�toria Deva 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data plec�rii 
1. Bunea Alexandra Judec�tor  08.02.2012 
2. Buligan Mihaela Judec�tor  01.06.2012 
 
Judec�toria Petro�ani 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data plec�rii 
1. Popescu Adrian Judec�tor  08.02.2012 
2. Deaconescu Betina Camelia Judec�tor 01.10.2012 
 
Judec�toria Hunedoara 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data plec�rii 
1. Budan Carmen Nicoleta Judec�tor  01.11.2012 
 
Judec�toria Or��tie 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data plec�rii 
1. Rusu Laura Judec�tor  01.11.2012 
 
Judec�toria Ha�eg 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data plec�rii 
1. Sparios Demis Marius Judec�tor  01.06.2012 
 

Situa�ia magistra�ilor veni�i în 2012  
 

Tribunalul Hunedoara 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data venirii 
1 Buligan Mihaela Judec�tor  01.06.2012 
2. Sparios Demis Marius Judec�tor  01.06.2012 
3. Bajmatara Claudia Leontina Judec�tor  01.06.2012 
4. Dicu Simona Elena Judec�tor 01.06.2012 
 
Judec�toria Deva 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data venirii 
1. Ursu Gabriela Maria Judec�tor  08.02.2012 
2. Timofte Maria Nicoleta Judec�tor 11.12.2012 
3. Marotineanu Remus Judec�tor 11.12.2012 
4. Fodor Peter Judec�tor 11.12.2012 
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Judec�toria Petro�ani 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data venirii 
1. David Gianina Viorica Judec�tor  01.07.2012 
2. Filip Virgiliu Cezar Judec�tor 01.07.2012 
3. Bisca Camelia Alina Judec�tor 01.07.2012 
 
Judec�toria Or��tie 
Nr. crt. Nume Prenume Func�ia Data venirii 
1. Nemes Ioan Judec�tor  01.10.2012 
 

Dup� cum se observ�, în anul 2012 au plecat, într-o form� sau alta, 15 
judec�tori �i au venit 12 judec�tori.  

În ceea ce prive�te gradul de ocupare a posturilor de personal auxiliar de 
specialitate �i conex, de personal contractual �i de func�ionar public, situa�ia este 
bun� fata de anul 2011, când au fost vacante în total 13 posturi, iar în prezent mai 
sunt vacante 2 posturi de personal contractual. 

Se impune suplimentarea schemei de personal în principal pentru 
Compartimentele arhiv� �i registratur�, unde în schema de personal nu exist� 
func�iile de grefier-registratori, doi dintre grefierii - arhivari fiind desemna�i anual 
prin ordin de serviciu sa îndeplineasc� atribu�iile de grefieri fiind, de asemenea 
prev�zute posturi insuficiente fa�� de volumul de activitate înregistrat. 

Începând cu 12 octombrie 2009, domnul judec�tor Guta Ion, din cadrul 
Judec�toriei Hunedoara, a fost delegat la Penitenciarul Bârcea Mare –Deva, iar în 
perioada când acesta a lipsit în vara anului 2012, a fost înlocuit de domnul 
judec�tor Puscasu Voicu Ionel, din cadrul Judec�torie Deva.  

Situa�ia deficitului de judec�tori, se datoreaz�, în parte, pe lâng� ie�irile din 
sistemul judiciar ca urmare a pensionarii �i faptului c� cea mai mare parte a 
judec�torilor stagiari care promoveaz� examenul de capacitate opteaz�, la 
reparti�ie, pentru alte instan�e decât cele din jude�ul Hunedoara. 

Din cele ce preced, extragem concluzia c�, la nivelul resurselor umane în 
cadrul Tribunalului Hunedoara se poate constata un deficit în ocuparea func�iilor 
de execu�ie în privin�a judec�torilor, la care trebuie ad�ugat� perspectiva 
pierderilor din sistem ca urmare a îndeplinirii condi�iilor de pensionare, respectiv 
a inten�iei de transfer a unor judec�tori, dup� cum am precizat deja. 
  
Sec�iunea a 2-a – Infrastructura �i capacitatea decizional� a instan�ei 
 

Imobilul în care func�ioneaz� Tribunalul Hunedoara este o cl�dire în stil 
baroc, construit� în anul 1897, ca sediu de instan�� �i a avut aceast� destina�ie 
pân� în anul 1963, iar din anul 1990, a revenit la destina�ia ini�ial�. 

În prezent, în imobil func�ioneaz� Tribunalul Hunedoara, Judec�toria Deva 
�i Serviciul de Proba�iune. 

Cl�direa Tribunalului Hunedoara �i a Judec�toriei Deva situat� în 
„Ansamblul urban 1 Decembrie 1918”, declarat monument istoric în lista 
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jude�ului Hunedoara -2004 de Institutul Na�ional al Monumentelor Istorice, se 
afl� în faz� de degradare cu tencuielile exterioare �i interioare, finisajele 
interioare �i exterioare  fiind deteriorate în propor�ie de 30%, instala�iile de ap�, 
canalizare,înc�lzire, electrice la limita duratei �i a posibilit��ilor de utilizare. 
Cl�direa necesita repara�ii cât mai urgente la exteriorul cl�dirii unde a început s� 
se desprind� din tencuial� �i este posibil ca buc��ile desprinse  s� afecteze 
autoturismele parcate în apropiere sau mai grav s� accidenteze vreun trec�tor.  

Este întocmit� expertiza tehnic� a cl�dirii în anul 2012, urmând ca în anul 
2013 s� se aloce fonduri pentru elaborarea temei de proiectare �i etapele 
urm�toare pentru realizarea obiectivului de investi�ii „Repara�ii capitale �i 
modernizare sediu Tribunalul Hunedoara”. 

Ca �i amplasare, activitatea celor patru sec�ii se desf��oar� la nivelul I al 
cl�dirii unde sunt birourile judec�torilor. 

La acela�i nivel sunt  trei s�li de judecat�. Cea mai mare dintre s�li a fost 
dotat� cu sistem de înregistrarea audio a �edin�elor de judecat� �i aparatur� pentru 
videoconferin��. Într-o înc�pere, situat� în apropierea acestei s�li de judecat�, a  
fost instalat  sistemul  audio-video pentru audierea  martorilor cu identitate 
protejat� �i folosit de c�tre judec�torii care solu�ioneaz� cauze penale. 

Cel de-al doilea etaj al cl�dirii, g�zduie�te registratura, arhiva,  arhiva 
pentru cauze de insolven��, trei s�li de judecat�, dintre care una, dup� cum am 
ar�tat, este folosit� �i de c�tre Judec�toria Deva, birourile personalului auxiliar, 
ale personalului departamentului economico-financiar �i administrativ, biroul de 
informare �i rela�ii publice, biroul de expertize judiciare, birourile serviciului de 
proba�iune, birourile de informatic� cu severele �i aparatura  informatica 
necesar�. La acela�i etaj a fost realizat� o sal�  special� folosit� de cele dou� 
complete specializate  în m�surile de protec�ie a minorilor �i o sal� de judecat� 
pentru cauzele comerciale. 

Pentru accesul rapid la informa�ii despre dosare �i hot�rârile pronun�ate au 
fost montate trei info-chio�curi, care ofer� posibilitatea justi�iabililor �i avoca�ilor 
s� afle informa�ii despre dosare �i despre hot�rârile pronun�ate.  

S-a finalizat instalarea sistemului Ecris IV, continuându-se activitatea de 
asimilare a programului, de identificare �i de înl�turare a disfunc�ionalit��ilor �i 
necorel�rilor acestuia �i în perspectiva generaliz�rii utiliz�rii acestuia.  

Controlul accesului în sediul instan�ei, asigurarea ordinii pe holurile 
instan�ei �i în s�lile de judecat�, precum �i paza sediului, în afara orelor de 
program, se asigur� de c�tre efective de jandarmi.  

Intrarea �i holurile beneficiaz� de un sistem de supraveghere video, 
sisteme ce exist� �i la arhiv� �i registratur�. Instan�a dispune de un punct termic 
propriu de distribu�ie a agentului termic. 

Tribunalul Hunedoara  �i judec�toriile din circumscrip�ia acestuia au 
func�ionat în anul 2012 cu fonduri alocate insuficient, fiind efectuate achizi�ii de 
bunuri materiale doar în limita strict necesar� func�ion�rii instan�elor din jude� �i 
în aceste condi�ii s-au înregistrat pl��i restante periodic.  
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Cu toate c� au fost efectuate de mai multe ori proiecte de buget, cu anexe 
�i note justificative pe fiecare alineat de cheltuieli, prima versiune de buget primit 
a acoperit 62,38% din necesarul de finan�are la Titlul I Cheltuieli de personal , 
47,26% la Titlul II Cheltuieli materiale iar la Titlul XII Active nefinanciare 
bugetul ini�ial alocat pentru obiectivul de investi�ii Judec�toria Hunedoara a fost 
diminuat pe alineatul 71.01”Construc�ii” . 

Fondurile au fost alocate în mod treptat, în  moment de efectiv blocaj al 
instan�elor, respectiv am primit supliment�ri foarte mici în 15 versiuni de bugete, 
abordare care ne-a îngreunat foarte mult activitatea �i nu a permis construirea 
unor programe de achizi�ii cuprinzând bunurile �i servicii necesare activit��ii 
judiciare pentru a asigura func�ionalitatea în condi�ii curente �i pentru un an 
bugetar complet. 
 

Fa�� de anul 2011, bugetul pe anul 
2012 se prezint� astfel: 

lei  lei 
Buget aprobat 2011 Buget aprobat 2012 

la data 26.10.2011 la data 27.12.2012 

TOTAL CHELTUIELI 20.038.000 24.463.794 
Titl.I Ch de personal 17.890.000 21.248.794 
Titl.II Bunuri �i Servicii 1.531.000 1.888.000 
Titl.VI TRANSFERURI pt ac�iuni s�n�tate 14.000 20.000 
art.51.01.03 act sanatate 14.000 14.000 
Titl.VII alte TRANSFERURI 1.000 0 

art.55.01.08 progr Phare 1.000 0 
Titl.VIII Proiecte cu fin FEN 0 0 
art.56.14.01 fac de tranzitie 0 0 
Titl.XII ACTIVE NEFINANCIARE 
INVESTI�II 602.000 1.307.000 
 

Sumele prev�zute prin bugetul final pentru Tribunalul Hunedoara �i 
judec�toriile din circumscrip�ia acestuia, primit în data de 27.12.2012 de la  
Ministerul Justi�iei �i Curtea de Apel Alba Iulia au fost efectiv deschise în  
propor�ie de 99,62%, nefiind acoperitoare pentru necesarul de finan�are al 
instan�elor judec�tore�ti, astfel c� la data de 31.12.2012 institu�ia înregistreaz� 
pl��i restante în valoare de 157.793 lei provenind de la onorarii asisten�� juridic� 
�i ajutor public judiciar . Deschiderile de credite efectiv alocate  au fost de 
24.370.126 lei din acestea s-au efectuat pl��i de 24.361.716 lei, ceea ce 
reprezint� o execu�ie bugetar� de 99,97%.  

Aspectele cele mai relevante ale execu�iei bugetare pe anul 2012 se refer� 
la ponderea pl��ilor pe titluri de cheltuieli în total pl��i  efectuate, care sunt 
urm�toarele: 

  -Titlul I-Cheltuieli de personal- 87,19% 
  -Titlul II-Cheltuieli materiale- 7,72%; 
  -Titlul VI-Transferuri între unit��i ale administra�iei-0,08%; 
  -Titlul XII Active nefinanciare – 5,00%  
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Totalul de pl��i nete de cas� a fost de 24.361.716 lei. 
La Titlul I - Cheltuieli de personal - în anul 2012 s-au efectuat pl��i în 

sum� total� de 21.240.441 lei , detailate �i reflectate cu ponderea acestora în 
totalul cheltuielilor de personal astfel: 

 

Articol  Alineat DENUMIREA INDICATORILOR 
Pla�i 

efectuate 
Pondere în 

total pl��i % 

    TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

21.240.441 100,00 

10.01   Cheltuieli salariale in bani 16.715.001 78,69 
  10.01.01  Salarii de baza 11.567.945 54,46 
  10.01.05 Sporuri pentru condi�ii de munca 1.669.704 7,86 
  10.01.06 Alte sporuri 1.427.787 6,72 
  10.01.13 Indemniza�ii de delegare 6.591 0,03 
  10.01.15 Aloca�ii pentru transportul la �i de la 

locul de munca 
171.480 0,81 

  10.01.16 Aloca�ii pentru locuin�e(decont�ri chirii) 233.494 1,10 
  10.01.30  Alte drepturi salariale in bani(concedii 

medicale unitate �i transporturi) 
1.638.000 7,71 

10.02   Cheltuieli salariale in natura 70.421 0,33 
  10.02.30 Alte drepturi salariale in natura 

(decont�ri medicamente) 
70.421 0,33 

10.03   Contribu�ii 4.455.019 
 

21,11 

  10.03.01  Contribu�ii de asigur�ri sociale de stat 3.365.290 15,84 
  10.03.02 Contribu�ii de asigur�ri de �omaj 79.218 0,37 
  10.03.03 Contribu�ii de asigur�ri sociale de 

s�n�tate 
842.843 3,97 

  10.03.04 Contribu�ii de asigur�ri pentru accidente 
de munca �i boli profesionale 

28.796 0,14 

  10.03.06 Contribu�ii pentru concedii �i 
indemniza�ii 

138.872 0,65 

 
Men�ion�m c� la acest titlu de cheltuial� s-au decontat toate drepturile 

salariale �i cele speciale ale personalului în drept s� beneficieze de acestea, la 
termenele scadente. 

În anul 2012 Tribunalul Hunedoara a executat în patru tran�e trimestriale 
5% din valoarea titluri executorii potrivit prevederilor Ordonan�ei de urgen�� a 
Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prev�zute în titluri executorii 
având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar 
�i OG nr.17/2012 privind reglementarea unor m�suri fiscal-bugetare. La data de 
31.12.2012 sumele r�mase de plat� au fost actualizate la indicele pre�urilor de 
consum de la 31.12.2012 iar tran�a de 10% ce se va executa în anul 2013 a fost 
raportat� în Bilan�ul anual în mod distinct în conformitate cu Normele MFP 
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privind întocmirea �i depunerea situa�iilor financiare ale institu�iilor publice la 31 
decembrie 2012. 

La Titlul II- Bunuri �i servicii - prin fondurile alocate s-a asigurat plata 
cheltuielilor pentru proceduri judiciare, imprimatele �i registrele specifice, 
cheltuieli privind utilit��i - energie termic�, energie electric�, gaze naturale, ap�, 
canal �i salubritate, decontarea contravalorii expertizelor medico-legale �i a 
traducerilor în cauzele dispuse de instan��, asisten�� juridic� din oficiu, chirii �i 
alte cheltuieli specifice. 

La cheltuieli materiale din bugetul alocat de 1.888.000 lei s-au deschis 
efectiv credite  în sum� de 1.881.658 lei din care s-au efectuat pl��i în sum� de 
1.881.610 lei, realizându-se o execu�ie bugetar� de 100%. Bugetul alocat a fost 
insuficient, astfel c� la finele anului Tribunalul Hunedoara a înregistrat pl��i 
restante în sum� de 157.793 lei,  din care onorarii asisten�� judiciar� 147.853 lei 
c�tre Baroul de avoca�i Hunedoara  �i ajutor public judiciar 9.940 lei.  

La acest titlu de cheltuial�  în anul 2012 s-au efectuat pl��i în sum� total� 
de 1.881.610 lei, detailate �i reflectate cu ponderea acestora în totalul cheltuielilor 
materiale astfel: 
 

Articol  Alineat DENUMIREA INDICATORILOR 
Pla�i 

efectuate 
Pondere în total 

pl��i % 

    TITLUL II BUNURI �i SERVICII 1.881.610 100,00 
20.01   Bunuri �i servicii 948.746 50,42 

  20.01.01  Furnituri de birou 2.999 0,00 
  20.01.02 Materiale pentru cur��enie 2.999 0,00 
  20.01.03 Înc�lzit, Iluminat �i for�a motrica 542.784 28,85 
  20.01.04 Apa, canal �i salubritate 55.397 2,94 
  20.01.05 Carburan�i �i lubrifian�i 35.000 1,86 
  20.01.06 Piese de schimb 0 0 
  20.01.08 Posta, telecomunica�ii, radio, TV, internet 40.586 2,16 
  20.01.09 Materiale �i prest�ri de servicii cu caracter 

func�ional 
242.989 12,91 

  20.01.30 Alte bunuri �i servicii pentru între�inere �i 
func�ionare 

25.489 1,35 

20.02   Repara�ii curente 122.999 6,54 
20.05   Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 
46.876 2,49 

  20.05.01  Uniforme �i echipament 1.890  0,10 
  20.05.03 Lenjerie �i accesorii de pat 0   
  20.05.30 Alte obiecte de inventar 44.986 2,39 

20.06   Deplas�ri, deta��ri, transfer�ri 11.807 0,62 
  20.06.01  Deplas�ri interne, deta��ri, transfer�ri 11.807 0,62 
  20.06.02  Deplas�ri în str�in�tate 0   

20.11    C�r�i, publica�ii �i materiale 
documentare 

1.000 0,05 
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20.12    Consultanta �i expertiza 0   
20.13   Preg�tire profesionala 0   
20.14   Protec�ia muncii 0   
20.28   Ajutor public judiciar 643.000 34,17 
20.30   Alte cheltuieli 107.184 5,70 

  20.30.03 Prime de asigurare non-viata 10.986 0,58 
  20.30.04 Chirii 7.623 0,41 
  20.30.06 Prest�ri servicii pentru transmiterea 

drepturilor 
0 0,00 

  20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri �i servicii 88.574 4,71 
 
În cadrul Titlului II- Cheltuieli materiale - ponderea cea mai mare o au 

pl��ile pentru ajutorul public judiciar (34,17%), urmate de cheltuielile pentru 
înc�lzit, iluminat �i for�� motric� (28,85%), de materiale �i servicii cu caracter 
func�ional ( 12,91%) din care s-au achizi�ionat cartu�e pentru imprimante �i 
copiatoare, hârtie, rechizite �i recomandate CN Po�ta Român�. 

În anul 2012 s-au primit fonduri insuficiente la Titlul II Bunuri �i servicii, 
astfel c� de�i s-a majorat volumul de activitate fa�� de anul 2011 cu 7% �i 
modific�rile procedurale au condus la cre�terea consumului de hârtie de xerox, a 
consumurilor de cartu�e �i rechizite pentru activitatea judiciar�, s-au depus 
eforturi deosebite din partea departamentului economico-administrativ �i 
financiar pentru a  asigura consumurile aproape de necesarele instan�elor 
judec�tore�ti.  

La „Repara�ii curente” din bugetul alocat de 123.000 lei, treptat în anul 
2012, s-au decontat repara�iile curente efectuate în anul 2011 la Judec�toria 
Petro�ani de 28.210 lei, s-au efectuat repara�ii la un tablou electric la Tribunalul 
Hunedoara de 2.293 lei , s-au acordat fonduri pentru repara�ii în regie proprie la 
punctul termic de la Judec�toria Petro�ani, s-au reparat 5 copiatoare la instan�ele 
judec�tore�ti în valoare de 3.081 lei �i s-au efectuat repara�ii la 2 camere consiliu 
�i 5 birouri �i holuri acces  la Tribunalul Hunedoara din sumele primite pentru 
aplicarea noului cod de procedur� civil� în valoare de 87.667 lei.  

La Obiecte de inventar din fondurile primite s-au achizi�ionat sc�ri arhive, 
mobilier pentru amenajare arhiv� falimente, echipamente IT, mobilier pentru 
amenajarea s�lii de judecat� de la etajul II- care poate fi utilizat� �i drept camer� 
de consiliu, mobilier de birou pentru judec�tori �i personal auxiliar, cât �i robe 
judec�tori �i grefieri. 

La Titlul VI s-a decontat suma de 16.144 lei pentru examin�rile medicale �i 
pentru serviciile medicale asigurate de medicul de medicina muncii, în 
conformitate cu dispozi�iile legale în vigoare, respectându-se prevederile legale 
referitoare la supravegherea st�rii de s�n�tate a personalului, fapt constatat �i de 
c�tre organele de control ale Inspectoratului Teritorial de Munc� Hunedoara . 

În anul 2012 la Titlul XII “Active nefinanciare” a fost alocat� suma de 
1.307.000 lei, din care s-au efectuat pl��i în valoare de 1.220.521 lei, cu 
urm�toarea defalcare : 
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• pentru obiectivul de investi�ii „Interven�ie(RK), Extindere �i Modernizare 
sediul  Judec�toriei Hunedoara” pe alin.71.01.01 „Construc�ii” suma de 687.000 
lei pentru extindere, pe alin 71.01.02 „Ma�ini, echipamente �i mijloace de 
transport” pentru central� termic� s-a utilizat suma de 66.652 lei �i 71.03.01 
„Repara�ii capitale aferente activelor fixe” suma de 373.695 lei . pentru finan�area 
acestui obiectiv de investi�ii s-au efectuat numeroase demersuri de c�tre 
conducerile Cur�ii de Apel Alba Iulia �i Tribunalului Hunedoara pentru 
achizi�ionarea centralei termice, reu�indu-se achizi�ionarea acesteia în luna 
decembrie 2012. 

• pentru obiectivul de investi�ii „Modernizare sistem de înc�lzire Judec�toria 
Brad” din bugetul alocat pe alin.71.01.01 de 50.000 lei s-a utilizat suma de 
49.935 lei pentru achizi�ionare cazan de înc�lzire pe lemne �i amenajare spa�iu de 
depozitare material lemnos, având în vedere asigurarea unei surse independente 
de înc�lzire a acestei instan�e judec�tore�ti . 

• pentru obiectivul „ Repara�ii capitale �i modernizare Tribunalul Hunedoara 
„  s-a utilizat suma de 39.000 lei pentru lucrarea de expertiz� tehnic� a imobilului. 

•  La Dot�ri independente pentru implementarea noului cod de procedur� 
civil� s-au achizi�ionat 2 multifunc�ionale în sum� de 4.335 lei. 

Judec�toria Hunedoara dispune de un sediu necorespunz�tor, sens în care 
s-au luat m�suri pentru realizarea investi�iei „Interven�ie(RK), Extindere �i 
Modernizare” sediu existent.  

Cl�direa Judec�toriei Petro�ani este într-un stadiu avansat de degradare 
fiind necesare: 

- adaptarea re�elei informative LAN r�mas� dup� mutarea Parchetului de 
pe lâng� Judec�toria Petro�ani,la re�eaua informatic� a Judec�toriei Petro�ani, - 
dotarea cu mobilier pentru  birouri de judec�tor �i personal auxiliar în aripa de 
cl�dire r�mas� Judec�toriei cât �i lucr�ri pentru îmbun�t��irii confortului; 

- �arpanta din lemn necesitând repara�ii �i ignifugare pentru protec�ie la 
incendii, aspect impus de normele PSI a acoperi�ului întrucât învelitoarea din 
�igl� este degradat� prezentând un grad mare de uzur�; 

- repara�ii  ca urmare a înlocuirii ferestrele din lemn uzate cu ferestre din 
PVC cu geamuri termopan.      

La Judec�toria Brad în anul 2012 s-a rezolvat problema major� de  
asigurare a energiei termice pentru înc�lzirea spa�iilor în sezonul rece, prin 
achizi�ionarea unui cazan de înc�lzire pe lemne, astfel c� instan�a are asigurat� o 
independen�� energetic�. 
 

Sec�iunea a 3-a- Calitatea actului de justi�ie 
 
3.1 Accesul la justi�ie în anul 2012 
 
Adoptarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informa�iile de interes 

public a reprezentat un important pas înainte în procesul de consolidare a 



TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2012 

 

 37

încrederii publicului �i a mass-mediei în faptul c� institu�iile statului func�ioneaz� 
potrivit principiilor transparen�ei �i responsabiliz�rii. 

Legea nr. 544/2001 privind accesul la informa�iile de interes public 
instituie dreptul oric�rei persoane de a solicita �i ob�ine de la autorit��ile �i 
institu�iile publice informa�ii de interes public, autorit��ilor �i institu�iilor publice 
revenindu-le obliga�ia de a asigura persoanelor, la cererea acestora, informa�iile 
de interes public solicitate în scris sau verbal. 

Parte integrant� a sistemului judiciar românesc, Tribunalul Hunedoara 
asigur� respectarea acestui drept prin func�ionarea Biroului de Informare �i 
Rela�ii Publice, organizat în baza dispozi�iilor men�ionate �i ale art. 77-81 din 
Regulamentul de Ordine Interioar� al Instan�elor Judec�tore�ti, compartiment 
compus din:  

 - judec�tor delegat - TIMI�AN CARMEN MIHAELA - Pre�edintele 
Sec�iei Penale - coordonator BIRP  

 - expert - GL�MAN IRINA ILDIKO - conduc�tor BIRP �i purt�tor de 
cuvânt al instan�ei. 

Raportul de activitate pe anul 2012 al Biroului de Informare �i Rela�ii 
Publice al Tribunalului Hunedoara, întocmit în conformitate cu prevederile art. 27 
al.1 din Hot�rârea Guvernului României nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 relev� faptul c� activitatea Biroului 
de Informare �i Rela�ii publice al Tribunalului Hunedoara s-a eviden�iat astfel: 

a) 1066 solicit�ri de informa�ii de interes public. 
b) solicit�ri de informa�ii pe urm�toarele domenii de interes: 
- informa�ii referitoare la m�sura arest�rii preventive 
- informa�ii referitoare la taxa auto(tax� înmatriculare, tax� prim� 

înmatriculare) 
- informa�ii referitoare la taxa de timbru 
- informa�ii referitoare la C.E.D.O 
- informa�ii referitoare la contesta�ii depuse de pensionari în vederea 

recuper�rii CAS 
- informa�ii referitoare la mediere 
- informa�ii referitoare la infrac�iuni de lovire 
- informa�ii referitoare la custodia comun� 
- informa�ii referitoare la solicit�ri desp�gubiri Legea nr.221/2009 
- informa�ii referitoare la divor�uri �i hot�râri de exequator 
- informa�ii referitoare la adop�ii �i plasamente 
- informa�ii referitoare la curatel� 
- informa�ii referitoare la falimente 
- informa�ii referitoare la litigii de munc� �i asigur�ri sociale în principal la 

con�inutul cererii de chemare în judecat� �i procedura 
- informa�ii despre acreditarea jurnali�tilor 
- informa�ii despre traduc�tori autoriza�i înregistra�i la tribunal 
- informa�ii despre exper�i judiciari 
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- informa�ii despre dosare aflate pe rolul instan�ei 
- informa�ii de pe portal referitoare la dosare aflate pe rolul altor instan�e 
- informa�ii referitoare la activitatea �i organizarea instan�ei 
- informa�ii referitoare la complete, judec�tori 
- informa�ii referitoare la Curtea de Arbitraj 
- informa�ii referitoare la Curtea de Apel 
- informa�ii referitoare la ICCJ 
- informa�ii referitoare la Avocatul poporului 
- informa�ii referitoare la Curtea Constitu�ional� 
- informa�ii referitoare la parchete 
- informa�ii referitoare la posturi vacante 
- informa�ii referitoare la condi�iile desf��ur�rii activit��ii persoanelor cu 

dizabilit��i �i accesul în instan�� a acestor persoane 
- informa�ii referitoare la concordat 
- informa�ii referitoare la asisten�� juridic� gratuit� 
- informa�ii referitoare la compensa�iile financiare acordate victimelor 

infrac�iunilor conf. Legii nr. 211/2004 
- informa�ii referitoare la colectarea selectiv� a de�eurilor în instan�� 
- informa�ii referitoare la investi�ii, repara�ii instan�� 
- informa�ii referitoare la buget instan�� 
- informa�ii referitoare la achizi�ii  
- informa�ii referitoare la Serviciul de proba�iune de pe lâng� tribunal 
- informa�ii referitoare la info-chio�curi �i portalul instan�elor de judecat� 
- informa�ii referitoare la vacan�a judec�toreasc� 
- informa�ii referitoare la alegerile locale �i parlamentare, referendum 

(tragere la sor�i la tribunal, dosare validare ale�i) 
- informa�ii referitoare la depunerea cererilor de chemare în judecat� fiind 

multe solicit�ri pentru  eliberarea unor formulare tipizate  
- informa�ii cu privire la stenografierea �i înregistrarea �edin�elor de 

judecat� 
- informa�ii statistice 
- informa�ii cu privire la bilan�ul pe anul 2011 a instan�elor din jude�ul 

Hunedoara 
- informa�ii cu privire la persoane care au interdic�ii sau c�rora le sunt 

interzise anumite drepturi 
- copii de pe sentin�e sau decizii pronun�ate de tribunal sau alte acte din 

dosar(ex rechizitorii) 
- solicit�ri de studiere a unor dosare 
- solicit�ri de filmare, fotografiere instan�� 
- consulta�ii juridice ori interpret�ri ale textelor de lege;  
- informa�ii cu privire la Ziua por�ilor deschise 
c) 1047 solicit�ri de informa�ii de interes public rezolvate favorabil;    
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d) 19 solicit�ri de informa�ii de interes public respinse ca inexistente sau 
exceptate, pentru urm�toarele motive:  

- solicitare cu privire la furnizarea de informa�ii pentru care nu exist� 
eviden�e statistice  

- solicitare oral� cu privire la furnizarea de informa�ii care nu fac parte din 
categoria informa�iilor de interes public(l�murirea hot�rârii judec�tore�ti) 

- solicitare cu privire la furnizarea de informa�ii referitoare la o solu�ie care 
nu era pronun�at� în momentul solicit�rii, cu precizarea c� dup� pronun�area 
solu�iei aceste informa�ii au fost comunicate 

- solicitare cu privire la furnizarea de informa�ii referitoare la divor�urile de 
pe rolul judec�toriilor în acest sens s-a recomandat s� se adreseze  celor 6 
judec�torii din circumscrip�ia tribunalului.  

- solicitare cu privire la furnizarea de informa�ii referitoare la un dosar aflat 
pe rolul tribunalului Mehedin�i în acest sens s-a recomandat s� se adreseze 
tribunalului Mehedin�i 

- solicitare cu privire la furnizarea de informa�ii referitoare la avoca�i în 
acest sens s-a recomandat s� se adreseze Baroului de avoca�i 

- solicitare cu privire la furnizarea de informa�ii referitoare la date 
personale inculpat 

- solicitare cu privire la furnizarea unei copii a unei hot�râri dat� în �edin�� 
secret�  

- solicitare cu privire la furnizarea unor informa�ii care nu se afl� la 
Tribunalul Hunedoara 

- solicitare cu privire la furnizarea unor informa�ii referitoare la un dosar 
care nu se afl� la Tribunalul Hunedoara fiind identificat la Judec�toria Deva, în 
acest sens s-a recomandat s� se adreseze Arhivei Judec�toriei Deva. 

- solicitare se referea la consultarea unui dosar aflat la Judec�toria Deva, 
cererea a fost respins� deoarece dosarul nu se afl� în arhiva instan�ei 

- solicitare se referea la informa�ii cu privire la alegerile locale �i s-a 
recomandat s� se adreseze Prefecturii 

- solicitare se referea la eliberarea unor copii dintr-un dosar aflat la 
Judec�toria Deva în acest sens a fost transmis� solicitarea jurnalistului instan�ei 
competente 

- solicitare se referea la ob�inerea unei solu�ii dintr-un dosar înainte de 
deliberare, facem precizarea c� ulterior deliber�rii informa�ia a fost furnizat�. 

- solicitare se referea la informa�ii dintr-un dosar aflat la Judec�toria 
Petro�ani, astfel s-a recomandat s� se adreseze arhivei Judec�toriei Petro�ani. 

- solicitare se referea la informa�ii dintr-un dosar care nu a fost identificat 
ca fiind înregistrat la tribunal  

- solicit�ri cu privire la acordarea de consiliere juridic�.  
Întrucât Biroul de Informare �i Rela�ii Publice conform prevederilor legale 

nu are competen�a de a acorda consiliere juridic�, cei care au solicitat consiliere 
juridic� au fost îndruma�i s� consulte un avocat, iar celor interesa�i de 



TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2012 

 

 40

posibilitatea de a evita solu�ionarea litigiului în fa�a instan�ei au fost îndruma�i s� 
consulte un mediator.  

În conformitate cu Hot�rârea nr.86/2008 a Colegiului de Conducere din 
26.09.2008, începând cu 01.10.2008, la nivelul Tribunalului Hunedoara nu s-au 
mai programat audien�e. În acest sens cei care au solicitat audien�e au fost 
îndruma�i spre primul grefier, în vederea rezolv�rii problemele semnalate 
conform prevederilor legale. În cazul în care problema nu a putut fi rezolvat� de 
primul grefier, solicit�rile au fost prezentate de c�tre acesta în scris pre�edintelui 
sau vicepre�edintelui instan�ei pentru solu�ionare. 

e) 133  solicit�ri de informa�ii  adresate în scris, din care: 
 * 34 pe suport de hârtie ;  
 * 99 pe suport electronic(inclusiv comunicate de pres�); 
f) 109  solicit�ri de informa�ii adresate de persoane fizice;  
g) 957 solicit�ri de informa�ii  adresate de persoane juridice (inclusiv 

reprezentan�i mass-media sau asocia�ii, ONG); 
h) nicio reclama�ie administrativ�; 
i) nicio plângere în instan��;  
j) costurile totale ale compartimentului de informare �i rela�ii publice-0; 
k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informa�iilor de 

interes public solicitate-0; 
l) num�rul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare-

1100.  
 
3.2.Ponderea hot�rârilor atacate din totalul hot�rârilor pronun�ate. 

Indicele de desfiin�are la nivelul instan�elor din circumscrip�ia Tribunalului 
Hunedoara. 
 

În cursul anului 2012, au fost atacate cu apel 5 hot�râri pronun�ate de 
judec�torii în materie penal� �i 242 de hot�râri pronun�ate de judec�torii în 
materie civil�. 

Indicele de desfiin�are în anul 2012, în apelurile penale, a fost de 60%, 
fiind admis apelul în 3 de cauze, din care în 1 cauze s-a dispus trimiterea cauzei 
spre rejudecare �i în 2 s-a schimbat hot�rârea. 

Indicele de desfiin�are în materie penal� în anul 2012, de 60%, este mai 
mare decât cel din 2011, când a fost de 51,54%. 

Indicele de desfiin�are în anul 2012 în apelurile civile a fost de 44,63% 
fiind admis apelul în 108 de cauze, din care în 9 cauze s-a trimis cauza spre 
rejudecare, iar în 99 cauze s-a schimbat hot�rârea. 

Comparativ cu anul 2012, indicele de desfiin�are în materie civil� a 
hot�rârilor din apel a crescut la 44,63%,  fa�� de 37,27%  în anul 2011 �i  43,26% 
în anul 2010. 

În anexa nr. 22 se eviden�iaz� schimbarea hot�rârilor pronun�ate de 
judec�torii, în apel. 
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În cursul anului 2012, au fost atacate cu recurs hot�rârile pronun�ate de 
judec�torii în 1255 cauze în materie civil�, în 332 cauze în materie comercial�, în 
982 cauze în materia contenciosului administrativ �i în 477 cauze în materie 
penal�. 

Indicele de casare în materie civil� în anul 2012 a fost de 35,62%, mai mic 
decât în anul 2011 când  a fost de  40,39 % �i  mai mic �i decât în anul 2010 când 
a fost de 36,77 %, fiind admise 447 recursuri din care 117 cu trimitere spre 
rejudecare �i în 330 de cauze s-a schimbat hot�rârea. 

Indicele de casare în materia cauzelor cu profesioni�ti (fosta materie 
comercial�) în anul 2012 a fost de 34,04%, mai mic decât în anul 2011, când a 
fost de 43,58% �i mai mic  decât în anul 2010, când a fost de 39,72%, fiind 
admise 113 de recursuri, din care 18 cu trimitere spre rejudecare, iar în 95 s-a 
schimbat hot�rârea. 

Indicele de casare în contencios în anul 2012 a fost de 39,61%, mai mare 
fa�� de cel din 2011, când a fost de 30,64 % �i  mai mare fa�� de cel din 2010, 
când a fost de 32,09%,  fiind admise 389 de recursuri din care 23 cu trimitere spre 
rejudecare, iar în 366 cauze s-a schimbat hot�rârea. 

Indicele de casare în materie penal�, în anul 2012, a fost de 15,09%, mai 
mare decât cel din 2011, când a fost de 13,94% �i  mai mare decât cel din 2010, 
când a fost de 13,79%, fiind admise 72 de recursuri din care 5 cu trimitere spre 
rejudecare, iar în 67 s-a schimbat hot�rârea. 

În anexa nr. 23 se eviden�iaz� casarea hot�rârilor pronun�ate de 
judec�torii, în recurs. 

 
Principalele motive de casare/desfiin�are/modificare a hot�rârilor 

instan�elor de fond din raza de competenta a Tribunalului Hunedoara 
pronun�ate in materie civila au fost cele referitoare la:  

• necercetarea fondului cauzei; 
• solu�ionarea cauzei în mod gre�it pe cale de excep�ie; 
• schimbarea solu�iei, ca urmare a depunerii de noi înscrisuri în calea de atac; 
• aprecierea gre�it� a probelor ori reaprecierea probelor de c�tre instan�ele de 

apel sau recurs; 
• înc�lcarea principiului contradictorialit��ii; 
• lipsa rolului activ al instan�ei de judecat�; 
• p�r�ile se împac� în c�ile de atac, renun�� la judecarea ac�iunii sau doresc  

desfacerea c�s�toriei prin acordul lor; 
• împ�c�ri in calea de atac sau încheierea de tranzac�ii în c�ile de atac; 

  
Principalele motive de casare/modificare în materia litigiilor cu 

profesioni�ti �i de contencios administrativ �i fiscal au fost: 
• vicii de procedur�, determinate de necitarea p�r�ilor la adresele indicate; 
• nesolu�ionarea fondului cauzelor în condi�iile în care s-au admis în mod 

netemeinic unele excep�ii; 
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• interpretarea gre�it� a dispozi�iilor legale incidente în cauz�; 
• cadrul procesual incomplet; 
• nerespectarea jurispruden�ei CEDO; 

 
În materie penal�, principalele motive de casare/desfiin�are au fost 

urm�toarele: 
• gre�ita individualizare a sanc�iunilor penale; 
• hot�rârea nu cuprinde motivele pe care se întemeiaz� solu�ia; 
• nerespectarea dreptului la ap�rare; 
• gre�ita aplicare a legii; 
• neîndeplinirea procedurii de citare conform dispozi�iilor cuprinse în Codul 

de procedur� penal�; 
• stabilirea eronat� a st�rii de fapt, raportat la probele administrate în cauze; 
• nerespectarea dispozi�iilor legale privind judecata în cauzele cu minori; 
• gre�ita încadrare juridic� a faptelor. 

 
Eviden�iat� separat pe judec�torii, situa�ia se prezint� astfel: 
La Judec�toria Deva au fost desfiin�ate/casate 206 de cauze în materie 

civil�, 239 în materia contenciosului administrativ, 25 în materie penal�, având în 
total un indice de desfiin�are/casare de 30,48%. 

La Judec�toria Petro�ani, au fost desfiin�ate/casate 158 de cauze în 
materie civil�, 83 în materia contenciosului administrativ �i 4 în materie penal�, 
având în total un indice de desfiin�are/casare de 36,68%. 

La Judec�toria Hunedoara au fost desfiin�ate/casate 125 de hot�râri în 
materie civil�, 54 hot�râri în materia contenciosului administrativ, 5 hot�râri în 
materie penal�, având în total un indice de desfiin�are/casare de 36,22%. 

La Judec�toria Or��tie, au fost desfiin�ate/casate 41 de hot�râri în 
materie civil�, 29 hot�râri în materia contenciosului administrativ, 5 hot�râri în 
materie penal�, având în total un indice de desfiin�are/casare de 36,06%. 

La Judec�toria Ha�eg, au fost desfiin�ate/casate 76 de hot�râri în materie 
civil�, 29 hot�râri în materia contenciosului administrativ, 3 hot�râri în materie 
penal�, având în total un indice de desfiin�are/casare de  49,09%. 

La Judec�toria Brad, au fost desfiin�ate/casate 32 hot�râri în materie 
civil�, 16 hot�râri în materia contenciosului administrativ, 2 hot�râri în materie 
penal�, având în total un indice de desfiin�are/casare de 34,01%. 

În anexele nr. 25, 26, 27 se eviden�iaz� situa�ia modific�rii/cas�rii 
hot�rârilor pronun�ate de judec�torii. 

În ceea ce prive�te atacabilitatea hot�rârilor pronun�ate în anul 2012 de 
Tribunalul Hunedoara, se constat� c�, în materie civil� dintr-un num�r de 2158 
hot�râri pronun�ate, 435 de sentin�e pronun�ate în fond de tribunal au fost atacate 
cu recurs, în materia litigiilor cu profesioni�ti ( fosta materie comercial�) din 848 
hot�râri pronun�ate au fost atacate cu recurs 23 de sentin�e, în materie de 
contencios administrativ din 4617 hot�râri pronun�ate au fost atacate cu recurs 
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994 de sentin�e, �i in materia insolven�ei din 833 hot�râri pronun�ate au fost 
atacate cu recurs un num�r de 422  sentin�e. 

În materie penal�, în anul 2012, din 1301 hot�râri pronun�ate au fost 
atacate cu recurs 203 de sentin�e, iar în materia litigiilor de munc� �i asigur�ri 
sociale din 3271 hot�râri pronun�ate, au fost atacate cu recurs un num�r de 496 de 
sentin�e. 

În ceea ce prive�te fondurile atacate cu apel, în anul 2012, s-a constatat c� 
au fost atacate un num�r de 7 de sentin�e pronun�ate în materie civil�, 4 de 
sentin�e pronun�ate în materia litigiilor cu profesioni�ti ( fosta materie 
comercial�)�i un num�r de 54 de sentin�e pronun�ate în materie penal�. 

În privin�a apelurilor c atacate cu recurs în anul 2012, au fost atacate 48 de 
decizii pronun�ate în materie civil�. 

Din datele de mai sus reiese c� indicele de atacabilitate pe Tribunalul 
Hunedoara a fost redus, de 20,25% din care 19,75 % în materie penal�, 20,48% în 
materie civil�, 3,18% în materia cauzelor cu profesioni�ti, 21,53% în materia 
contenciosului administrativ, 50,66% în materia insolven�ei �i 15,16% în materia 
litigiilor de munc� �i asigur�ri sociale. 

 
3.3 Elemente statistice privind durata de solu�ionare a cauzelor, pe 

materii 
 
Asigurarea solu�ion�rii cauzelor cu celeritate, într-un termen rezonabil 

pentru justi�iabili, a constituit o preocupare constat� a conducerii Tribunalului 
Hunedoara. 

În cadrul m�surilor administrative  s-a reu�it în anul 2012,crearea a unei 
noi s�li de judecat�, astfel încât s� se evite repetarea situa�iilor în care dou� 
complete de judecat� erau planificate în �edin�� în aceia�i sala �i în aceia�i zi. 

Cre�terea num�rului de cauze nou intrate nu poate fi controlat de instan��, 
astfel încât, conducerii instan�ei nu-i r�mâne decât s� g�seasc� mijloacele interne 
pentru dep��irea crizei, context în care, împreun� cu pre�edin�ii celor patru sec�ii 
ale Tribunalului Hunedoara s-a asigurat, în cursul anului 2012, identificarea 
stocului de dosare �i s-au luat m�surile administrative pentru reducerea volumului 
de activitate la un nivel rezonabil, folosind pârghii cum ar fi :  

• fixarea termenelor de judecat� între �edin�e stabilite; 
• analiza cauzelor obiective �i subiective care au determinat nejustificat 

amânarea judec�rii; 
• monitorizarea situa�iei dosarelor mai vechi de 1 an, 3 ani, 5 ani �i 10 ani; 
• la solicitarea Inspec�ia Judiciare a fost creata bazei de date statistice 

privind eviden�a dosarelor mai vechi de 1, 3, 5 �i eventual 10 ani �i comunicarea 
semestrial a datelor c�tre Inspec�ia Judiciar�, la 

• verificarea activit��ii grefierilor de �edin��; 
• verificarea  men�inerii temeiurilor juridice de suspendare �i repunerea pe 

rol în mod repetat a unor dosare; 
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Pentru a stabili durata medie de solu�ionare a cauzelor au fost monitorizate: 
• durata de la sesizarea instan�ei pân� la primul termen; 
• durata dintre termenele de judecat�; 
• respectarea termenului de redactare a hot�rârii; 
• durata pentru înaintarea dosarului în calea de atac; 
Pentru reducerea duratei de solu�ionare a dosarelor la întâlnirile 

profesionale lunare cu judec�torii au fost analizate, probleme precum: 
• administrarea unor probe neconcludente sau nepertinente; 
• administrarea probelor în rate; 
• acordarea mai multor termene pentru audierea martorilor; 
• deficien�ele în modul de citare; 
• nestabilirea obiectivelor expertizei la data încuviin��rii; 
În cadrul m�surilor administrative s-a avut în vedere eliminarea unor 

pericole precum : 
• precipitarea-scurtarea excesiv� a procedurilor �i în consecin�� nu exist� 

timp de preg�tire a ap�r�rii �i se pot adopta solu�ii nedrepte; 
• percep�ia transform�rii instan�elor în „ma�ini de judecat”; 
• dezechilibru între resurse �i cerin�e prea preten�ioase; 
Pentru anul 2012, în scopul solu�ion�rii cu celeritate a cauzelor, am 

apreciat c� solu�iile se afl� la nivelul fiec�rui participant dup� cum urmeaz�: 
• Solu�ii la nivelul judec�torului: 

- cunoa�terea dosarului 
- aplicarea sanc�iunilor prev�zute de lege: amenzi, dec�dere, 

suspendare; 
- folosirea institu�iei comisiei rogatorii; 
- folosirea în mod  excep�ional a amân�rii pronun��rii hot�rârii �i 

pentru o durat� cât mai redus�. 
- admiterea, in baza art.156 C.pr.civ.,doar a acelor cereri de amânare 

pentru lipsa de ap�rare care sunt temeinic motivate �i justificate 
- identificarea  motivelor �i formularea cererii de ab�inere  din timp 

astfel încât sa fie posibila solu�ionarea acesteia  înainte de termenul de judecata  
• Solu�ii la nivelul instan�ei: 

- întâlniri între judec�tori �i conducerea instan�ei pentru analiza 
aspectelor administrative ce conduc la tergiversarea solu�ion�rii cauzelor ( cum ar 
fi înregistrarea gre�ita pe rolul unei sec�ii a unor dosare unde competenta 
materiala de solu�ionare a caii de atac apar�ine altei sec�ii  ce determina acordarea 
unui nou termen de judecata in vederea transpunerii dosarului  de la o sec�ie la 
alta ) 

- consult�ri la nivelul Tribunalului, implicând conducerea instan�ei, 
judec�torii, grefierii, avoca�ii, exper�ii, cu privire la modalit��i de îmbun�t��ire a 
procedurilor; 

În aceste condi�ii conducerii instan�ei îi revine  obliga�ia s� ia m�suri 
pentru respectarea programului de activitate �i folosirea eficient� a timpului 
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afectat acestuia de c�tre întreg personalul instan�ei pentru îndeplinirea la timp �i 
în condi�ii de calitate a lucr�rilor.  

Prin aceasta nu se poate în�elege altceva, în privin�a activit��ii a 
Tribunalului Hunedoara decât asigurarea tuturor condi�iilor administrative pentru 
împiedicarea eventualelor întârzieri în solu�ionarea cauzelor sau afectarea 
celorlalte lucr�ri.  

Astfel, în cursul anului 2012, s-a avut in vedere stabilirea unui num�r de 
cauze nou intrate aproximativ egal cu num�rul de cauze rezonabil sa fie 
solu�ionate pe fiecare �edin�a de judecata.  

S-au avut in vedere �i timpul necesar pentru judec�tori atât pentru 
motivarea hot�rârilor judec�tore�ti pronun�ate cat �i timpul necesar pentru studiul 
�edin�ei de judecata, a legisla�iei nou adoptata cat �i studiu doctrinei practicii 
relevante in raport de cauzele aflate pe rol. 

Aceasta a fost solu�ia provizorie �i par�iala a supraînc�rc�rii instan�ei �i 
num�rului redus de judec�tori care trebuie s� solu�ioneze cauzele aflate pe rolul 
instan�ei. 

M�surile adoptate au avut �i un efect negativ, respectiv cre�terea duratei de 
solu�ionare a cauzelor �i repartizarea cauzelor  înregistrate în anul 2012 cu prim 
termen în anul 2013. 

Astfel, in cursul anului 2012 au fost repartizate un num�r de 3916 de 
cauze, înregistrate in anul 2012 �i cu prim termen abia in anul 2013. 

Luat� pe sec�iile tribunalului, situa�ia se prezint� astfel: 
 

Cauze înregistrate in 2012 cu Prim Termen (PT) in 2013 
 la Tribunalul Hunedoara 

Sec�ia Cauze înregistrate cu PT in 2013 
 I Civil� 354  

 Penal� 37 

a II-a Civil�, de Contencios Administrativ �i Fiscal 2216 
Litigii de Munc� �i Asigur�ri sociale 1309 
TOTAL INSTANTA 3916 
  

Apreciem c� operativitatea reala trebuie stabilit� f�r� a lua în considerare 
dosare repartizate in anul 2012 cu prim termen în 2013, întrucât acestea nu putea 
fi solu�ionate în anul 2013. 

F�r� luarea în considerare a acestor dosare, operativitatea de prezint� astfel: 
Sectia I-a Civila are în anul 2012 oprativitate de 81.01%, Sec�ia a II-a 

civil�, de contencios administrative �i fiscal de 83,72% f�r� insolven�� �i de 64.95 
% cu insolven��, Sec�ia Litigii de munc� �ia sigur�ri sociale de 89,55% �i Sec�ia 
Penal� de 74.96% . În anexa nr. 21B  este cuprins� operativitatea f�r� dosarele 
din 2012 cu prim termen în 2013. 
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Pe de alt� parte, principiul termenului rezonabil este o component� 
esen�ial� a dreptului la un proces echitabil, consacrat de art. 6 alin. (1) din 
Conven�ia European� a Drepturilor Omului. 

La Tribunalul Hunedoara, la sfâr�itul anului 2012, existau pe rol  178 cauze  
mai vechi de un an, fonduri, apeluri �i recursuri.  

Cele 178 cauze mai vechi de un an sunt repartizate pe sec�ii dup� cum 
urmeaz�: 96 cauze la Sec�ia I civil�, 61 cauze la Sec�ia II civil�, de contencios 
administrativ �i fiscal, 20 cauze la Sec�ia de litigii de munc� �i asigur�ri sociale �i 
1 cauze la Sec�ia penal�. 

Se constat� c� o sc�dere a num�rului de cauze mai vechi de 1 an de la 242 
de cauze  în anul 2011 la 178 de cauze în anul 2012. 

Cre�terea num�rului de cauze mai vechi de un an se constat� la  sec�ia II a 
civila, de contencios administrativ �i fiscal de la  10 de cauze mai vechi de 1 an, 
în anul 2011 la 61 de cauze mai vechi de 1 an, în anul 2012. 

În anexa nr. 21 este cuprinsa situa�ia cauzelor mai vechi de 1 an, astfel 
cum s-a precizat mai sus. 

La judec�toriile din circumscrip�ia Tribunalului Hunedoara s-au înregistrat, 
la finele anului 2012, 401 cauze mai vechi de un an, fa�� de 431 cauze la finele 
anului 2011, dup� cum urmeaz�: 101 cauze, fa�� de 49,  la Judec�toria Brad,  

80 cauze fa�� de 149  la Judec�toria Deva, 86 cauze, fa�� de 82 cauze la 
Judec�toria Ha�eg, 13 cauze, fa�� de 29 cauze la Judec�toria Hunedoara, 25 cauze 
fa�� de 28 cauze la Judec�toria Or��tie, 96 cauze, fa�� de 94 cauze la Judec�toria 
Petro�ani. 

Dup� cum se observ�, a crescut  cu mult num�rul cauzelor mai vechi de un 
an la Judec�toria Brad �i sensibil la Judec�toria Petro�ani �i Judec�toria Ha�eg, 
fapt absolut explicabil având în vedere cre�terea volumului de activitate la unele 
judec�torii �i existen�ei unui num�r important de posturi de judec�tor vacante. 

Principalii factori care au influen�at negativ durata de solu�ionare a 
cauzelor sunt: num�rul redus de judec�tori la instan�e, înc�rc�tura mare de dosare 
pe judec�tor, neaplicarea sanc�iunilor procedurale, acordarea cu u�urin�� a unor 
termene care nu sunt pe deplin justificate, neîndeplinirea corespunz�toare a 
procedurii de citare, o legisla�ie în continu� modificare. 

În anexa nr. 21A este cuprins� situa�ia cauzelor mai vechi de un an, la cele 
�ase judec�torii din circumscrip�ia Tribunalului Hunedoara. 

Consider�m c� se impune monitorizarea permanent� a cauzelor care 
determin� dep��irea duratei rezonabile de solu�ionare a dosarelor �i 
con�tientizarea de c�tre judec�tori a necesit��ii aplic�rii riguroase a normelor de 
procedur�, a necesit��ii aplic�rii sanc�iunilor pecuniare pentru nerespectarea 
dispozi�iilor luate de instan�e. 

La instan�ele din jude�ul Hunedoara s-au întocmit situa�ii lunare privind nr. 
dosarelor cu termen de solu�ionare dep��it, iar în �edin�ele de înv���mânt 
profesional s-au analizat motivele de amânare, temeinicia acestora. 
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Este necesar ca la nivelul fiec�rei instan�e s� se ia punctual m�surile care se 
impun pentru reducerea num�rului de dosare mai vechi de un an, în cursul anului 
2013. 

Introducerea modalit��ii de citare prin fax , e-mail sau nota telefonica 
introduse prin Legea nr.202/2010 a f�cut posibil� reducerea termenelor de 
solu�ionare a cauzelor.  

Când este posibil, procedura de citare trebuie realizat� prin agen�ii 
procedurali ai instan�elor, evitându-se în acest mod amân�rile determinate de 
viciile de procedur�. 

Este necesar s� se efectueze o verificare mai atent� a lucr�rilor întocmite de 
grefierii de �edin��, pentru a înl�tura la timp eventualele omisiuni de natur� s� 
atrag� amânarea nejustificat� a cauzelor. 

De asemenea, trebuie acordat� importan�� motiv�rii în termen a hot�rârilor 
judec�tore�ti, pentru a scurta durata trimiterii dosarelor în c�ile de atac. 
 

3.4 Mecanisme de unificare a practicii judiciare la nivelul instan�ei 
  
Tribunalul Hunedoara, al�turi de celelalte instan�e judec�tore�ti, are un rol 

deosebit în îndeplinirea condi�ionalit��ilor din cadrul mecanismului de cooperare 
�i verificare a progresului realizat în domeniul reformei sistemului judiciar. 

În vederea îndeplinirii acestor condi�ionalit��i, raportat strict la activitatea 
tribunalului, intensificarea masurilor  de unificare a practicii judiciare a  
determinat îmbun�t��irea calit��ii hot�rârilor judec�tore�ti �i reducerea num�rului 
de cauze a c�ror solu�ie a fost modificat� în c�ile de atac.  

Aceasta s-a realizat prin  asigurarea cunoa�terii �i valorific�rii practicii de 
control judiciar, a deciziilor Cur�ii Constitu�ionale, precum �i a jurispruden�ei 
europene �i asigurarea inform�rii zilnice  a judec�toriilor cu privire la actele  
normative nou ap�rute. 

La fiecare sec�ie a fost desemnat un judec�tor cu atribu�ii în analiza 
practicii instan�elor de control judiciar, care  consemneaz�  într-un registru 
special hot�rârile  modificate/casate de instan�ele superioare �i întocme�te un 
referat pe care îl prezint� la �edin�ele de înv���mânt profesional. 

In cadrul sec�iilor tribunalului au fost organizate în cursul anului 2012, 
întâlniri lunare ale judec�torilor pe probleme de practic� neunitar� sau de 
interpretare a unor dispozi�ii legale susceptibile de interpret�ri diferite. 

La aceste întâlniri lunare au fost discutate punctele de vedere majoritare 
cuprinse în minutele întâlnirilor încheiate la nivelul Cur�ii de Apel Alba-Iulia. 

La nivelul Tribunalului Hunedoara au fost organizate întâlniri trimestriale 
cu judec�torii din cadrul judec�toriilor în materie civil�, in materia cauzelor cu 
profesioni�ti, de contencios administrativ �i penal�. 

Aspectele discutate în cadrul întâlnirilor organizate la nivelul Tribunalului 
Hunedoara pentru unificarea practicii judiciare sunt concretizate într-o minut�. 
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În cazul în care nu se ajunge la un punct de vedere majoritar asupra unor 
aspecte, minuta întocmit� va fi înaintat� Cur�ii de Apel Alba Iulia pentru 
discutarea aspectelor la întâlnirile pentru unificarea practicii judiciare organizate 
la nivelul cur�ii de apel. 

Judec�torii din cadrul tuturor sec�iilor au participat la întâlnirile trimestriale 
organizate pe domenii la Curtea de Apel Alba Iulia sau �inute prin sistemul de 
videoconferin�� între Curtea de Apel Alba Iulia �i instan�ele din circumscrip�ia sa. 

Apreciem ca in anul 2012 s-a reu�it reducerea aspectelor de practica 
neunitara in toate materiile in cadrul Tribunalului Hunedoara �i a judec�toriilor 
din raza sa de competenta teritoriala. 

Pe viitor apreciem c�  se impun  m�suri pentru adoptarea unor solu�ii 
administrative de unificare a practicii (elaborarea de ghiduri de aplicare a 
pedepselor, dup� proiectul pilot desf��urat la Curtea de Apel Bucure�ti) �i 
legislative (adoptarea unui act normativ privind recursul jurispruden�ial). 
 

3.5 Situa�ia preg�tirii profesionale a judec�torilor �i personalului 
auxiliar 

�

A. Formare profesional� judec�tori. 
 
Asigurarea unei form�ri profesionale de calitate prin realizarea form�rii 

profesionale, cu un nivel ridicat de performan��, constituie una din priorit��ile 
sistemului judiciar. 

În cadrul fiec�rei sec�ii a tribunalului au fost stabilite  planurile de 
înv���mânt profesional pentru anul 2012. 

Planurile de înv���mânt au fost stabilite lunar, astfel încât fiecare judec�tor 
s� întocmeasc� cel pu�in o tem� din planul de înv���mânt. 

Prin Hot�rârea nr. a Colegiului de conducere al Tribunalului Hunedoara s-
au aprobat planurile de înv���mânt profesional pentru anul 2012 �i s-a stabilit �i 
responsabilitatea vicepre�edintelui tribunalului �i a pre�edin�ilor de sec�ie în 
realizarea �edin�elor de înv���mânt profesional. 

În perioada urm�toare, se impune orientarea form�rii profesionale a 
judec�torilor în special, pe domenii legate de însu�irea noilor coduri, 
jurispruden�a CEDO in special in cauzele pilot, drept comunitar. 

De asemenea, consider�m c� se impune pe viitor: 
• intensificarea form�rii profesionale pe dispozi�iile noului cod civil �i noului 

cod de procedur� civil�; 
• asigurarea unei form�ri profesionale axate pe specializarea judec�torilor în 

concordan�� cu nevoile sistemului de drept bancar �i asigurarea cuno�tin�elor 
necesare pentru integrarea sistemului judiciar românesc în contextul european 
actual; 

• intensificarea form�rii profesionale specializate a judec�torilor în domeniul 
combaterii corup�iei �i a criminalit��ii economico-financiare; 



TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2012 

 

 49

• accelerarea formarii privind chestiunile legate de UE, iar aceasta sa devina 
accesibila în mod sistematic fiind necesara pentru  implementarea spa�iului de 
libertate, securitate �i justi�ie1, pentru a crea o cultura europeana veritabila în 
domeniul judiciar �i al aplic�rii legii; 

• introducerea unor cursuri pentru deprinderea de c�tre judec�tori a unor 
abilita�i speciale de lucru cu categoriile vulnerabile (minorit��i etnice, copii, 
victime infrac�iuni la viata sexuala, victime ale accidentelor de circula�ie); 

• alc�tuirea unei baze de date electronice a tuturor revistelor de specialitate 
din �ar� �i a celor mai importante periodice din str�in�tate în materie de drept care 
s� fie accesibile în sistemul intranet al instan�ei. 

Urm�torii judec�tori au participat la alte forme de specializare:  
 

În cadrul Sec�iei I Civile: 
 

- doamna judec�tor Conta Mihaela Aurelia  - pre�edinte de sec�ie –  -
29.05.2012- înv���mânt profesional cu tema ”Prescrip�ia extinctiv� în Noul Cod 
civil” cu participarea judec�torilor care solu�ioneaz� cauze în materie civile de la 
toate instan�ele din raza de competen�� a Tribunalului Hunedoara;-20-21-
septembrie 2012  Bucure�ti – seminar  cu tema „Noul Cod de procedur� civil� – 
c�ile de atac ordinare”;-2012-Teleconferi�e organizate de Curtea de Apel Alba 
Iulia trimestrial. 

- doamna judec�tor C�l�ra�u Cristina - -27.03.2012- înv���mânt profesional 
cu tema”Aplicarea în timp a noului Cod civil” cu participarea judec�torilor care 
solu�ioneaz� cauze în materie civile de la toate instan�ele din raza de competen�� 
a Tribunalului Hunedoara;-31.05.2012 – 01.06.2012-Curtea de Apel Alba Iulia-
seminar Noul cod civil - Aspecte de dreptul familie;-2012-Teleconferi�e 
organizate de Curtea de Apel Alba Iulia trimestrial . 

- domnul  judec�tor Ioja Ioan Eugen – -31.05.2012 – 01.06.2012-Curtea de 
Apel Alba Iulia-seminar Noul cod civil - Aspecte de dreptul familie;-09 
octombrie2012- înv���mânt profesional cu tema”Curatela în noul cod civil” cu 
participarea judec�torilor care solu�ioneaz� cauze în materie civile de la toate 
instan�ele din raza de competen�� a Tribunalului Hunedoara;-2012-Teleconferi�e 
organizate de Curtea de Apel Alba Iulia trimestrial . 

- doamna judec�tor Iacob Marinela - 23.05.2012 - Curtea de Apel Alba 
Iulia-seminar cu tema „Drept Civil”-27.11.2012- înv���mânt profesional cu tema” 
Adop�ia” cu participarea judec�torilor care solu�ioneaz� cauze în materie civile de 
la toate instan�ele din raza de competen�� a Tribunalului Hunedoara;-2012- 
Întâlniri trimestriale teleconferin�� organizate de Curtea de Apel Alba Iulia-
practic� neunitar� sec�ia civil�-minori �i familie  

- doamna judec�tor Nicula Camelia Angela - septembrie 2012 – Sovata  
seminar cu tema „Cooperare judiciar� interna�ional� în materie civil�”; -27 
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noiembrie 2012- înv���mânt profesional cu tema”Filia�ia în noul cod civil” cu 
participarea judec�torilor care solu�ioneaz� cauze în materie civile de la toate 
instan�ele din raza de competen�� a Tribunalului Hunedoara;-2012-Teleconferi�e 
organizate de Curtea de Apel Alba Iulia trimestrial Tribunalul Hunedoara  

- doamna judec�tor Bololoi Mihaela Simona – -26.06.2012- înv���mânt 
profesional cu tema”Contractul de Între�inere” cu participarea judec�torilor care 
solu�ioneaz� cauze în materie civile de la toate instan�ele din raza de competen�� 
a Tribunalului Hunedoara;-13-14 septembrie 2012 Curtea de Apel Alba Iulia-
seminar Noul cod civil”;-9 octombrie 2012 - Curtea de Apel Alba Iulia-seminar 
cu tema  „Cooperare judiciar� interna�ional� în materie civil� �i comercial�”;-
2012-Teleconferi�e organizate de Curtea de Apel Alba Iulia trimestrial Tribunalul 
Hunedoara; 

- domnul  judec�tor Rogoveanu Ion - 14-15 mai  2012 – Bucure�ti – seminar 
cu tema „Procese funciare”;;-27-28 septembrie 2012 Bucure�ti – seminar cu tema 
„Modulul 4- Noul Cod de Procedur� civil�”;-18.12.2012- înv���mânt profesional 
cu tema”Regimurile matrimoniale în noul cod civil” cu participarea judec�torilor 
care solu�ioneaz� cauze în materie civile de la toate instan�ele din raza de 
competen�� a Tribunalului Hunedoara;-2012- Întâlniri trimestriale teleconferin�� 
organizate de Curtea de Apel Alba Iulia-practic� neunitar� sec�ia civil�-minori �i 
familie . 
 

În cadrul Sec�iei a II-a Civile, de Contencios Administrativ �i Fiscal: 
 

- domni�oara pre�edinte de sec�ie Iftimu� Adina Camelia– Alba Iulia –
23.05.2012- Seminar –Drept civil – Noul cod civil; Alba Iulia –12.06.2012- 
Seminar –Drept procesual civil – Noul cod de procedur� civil�; Sibiu – Curs –
Formare pentru magistra�i români în dreptul european al concuren�ei –TIR �i 
AMR; Geoagiu-B�i– 09-11.11.2012 – Seminar  de preg�tire profesional� 
Insolven��; Alba Iulia –24.11.2012- Conferin�a cu tema. „Unele considera�ii  
privind reglement�rile  aduse  de noul  Cod de procedur�  civil�, fa�� de  cele  ale 
actualului  Cod  de procedur� civil�”- organizat�  sub egida  Institutului  Na�ional  
pentru Preg�tirea  �i Perfec�ionarea  Avoca�ilor , Cur�ii de  Apel Alba Iulia  �i 
Baroul  Alba. 

- doamnele judec�tor Sab�u Dorina �i Goron Maria -Geoagiu-B�i - jud. 
Hunedoara – 09-11.11.2012 – Seminar de preg�tire profesional� Insolven��; 

- domnul judec�tor Dr�gan Ioan Geoagiu-B�i - jud. Hunedoara – 09-
11.11.2012 – Seminar  de preg�tire profesional� organizat de  Uniunea  Na�ional�  
a Practicienilor in Insolven�� din România - Filiala Hunedoara , Alba , Sibiu �i 
Dolj; Alba Iulia – jud. Alba – 24.11.2012- Conferin�a cu tema. „Unele 
considera�ii  privind reglement�rile  aduse  de noul  Cod de procedur� civil�, fa�� 
de  cele  ale actualului  Cod  de procedur� civil�”- organizat�  sub egida  
Institutului  Na�ional pentru Preg�tirea  �i Perfec�ionarea  Avoca�ilor , Cur�ii de 
Apel Alba Iulia �i Baroul Alba. 
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- doamna judec�tor Simion Mirela -Geoagiu-B�i - jud. Hunedoara – 09-
11.11.2012 – Seminar  de preg�tire profesional� organizat de  Uniunea  Na�ional�  
a Practicienilor in Insolven�� din România - Filiala Hunedoara , Alba , Sibiu �i  
Dolj; - Alba Iulia – jud. Alba – 24.11.2012- Conferin�a cu tema. „Unele 
considera�ii  privind reglement�rile  aduse  de noul  Cod de procedur�  civil�, fa�� 
de  cele  ale actualului  Cod  de procedur� civil�”- organizat�  sub egida  
Institutului  Na�ional  pentru Preg�tirea  �i Perfec�ionarea  Avoca�ilor , Cur�ii de  
Apel Alba Iulia  �i Baroul  Alba; Bucure�ti -08-09.10.2012 – Drept Administrativ  
-INM. 

- doamna judec�tor Dicu Simona - Curtea de  Apel  Pite�ti - 24-25 mai 2012 
– Aspecte  referitoare la Noul Cod de  Procedur� Civil� 

- domnul judec�tor Sp�rios Demis Marius -Bucure�ti, 24-25 mai 2012.-
Seminar inclus în Catalogul EJTN pentru 2012 - Access to administrative justice 
in order to seek fundamental rights. 
 

În cadrul Sec�iei de litigii de munc� �i asigur�ri sociale: 
 

- doamna pre�edinte de sec�ie T�n�sescu Irina - februarie 2012 Bucure�ti - 
Întâlnire cu judec�torii ICCJ care au solu�ionat recursul în interesul legii referitor la 
pensiile de serviciu; iunie 2012 Bucure�ti - Seminar Noul Cod de procedur� civil� 

- doamna judec�tor Groz�vescu Anu�a –6 -7 mai 2012 Alba-Iulia - Seminar 
Noul Cod de procedur� civil� 

- doamna judec�tor Mugescu Viorica -7-8 mai 2012 Alba-Iulia - Seminar 
Noul Cod de procedur� civil� 

- doamna judec�tor Badistru Ella – februarie 2012 Bucure�ti - Seminar 
Pensii Speciale. 

- doamna judec�tor Filimon Cornelia - 23 mai 2012 Alba Iulia - seminar 
Drept Civil; 18-19 octombrie 2012 Giroc - Seminar Comunicare interpersonal�, 
Programare neuro – lingvistic� (NPL) 

- doamna judec�tor Buligan Mihaela Liliana - 13-14 septembrie 2012 - 
Seminar 

- Noul Cod civil Curtea de Apel Alba Iulia; 9 octombrie 2012- Seminar 
Drept comunitar Curtea de Apel Alba Iulia. 
  

În cadrul Sec�iei penale,  
 
Judec�torii sec�iei au participat la înv���mântul profesional lunar  unde s-au 

discutat modific�ri legislative intervenite, practica neunitar�, dar �i pe marginea 
temelor stabilite la începutul anului 2012, prin planificarea înv���mântului 
profesional. 

Urm�torii judec�tori au participat la alte forme de specializare:  
- domni�oara pre�edinte a sec�iei penale - Timi�an Carmen Mihaela :– 05 – 

06 iulie 2012 – Bucure�ti – Noul Cod de  Procedur� Civil�;- 22 – 25 octombrie 
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2012 – Pârâul Rece – Combaterea Discrimin�rii; 09 noiembrie 2012 – Sibiu – 
Noul Cod Penal; 

- Buzdugeanu Cristina: – 20 septembrie 2012 – Alba Iulia – Cooperare 
judiciar� în   materie penal�; - 28 noiembrie 2012 – Alba Iulia – CEDO – aspecte 
penale; 

- Draia Violina: – 01 – 02 octombrie 2012 – Alba Iulia – Noul cod penal;  - 
09 noiembrie 2012 – Sibiu – Drept penal; - 28 noiembrie 2012 – Alba Iulia – 
CEDO – aspecte penale; 

- Corega Adrian Dumitru : - 01 – 02 octombrie 2012 – Alba Iulia – Noul cod 
penal; 

- Sava Ioan Adrian:   28.11.2012 – Alba Iulia – CEDO – aspecte penale; 
To�i judec�torii din cadrul Sec�iei penale au participat la cel pu�in o form� 

centralizat� sau descentralizat� de specializare, fiind cuprinse aproape toate 
domeniile de activitate care prezint� noutate �i interes pentru judec�tori in 
activitatea de judecata.  

De asemenea, judec�torii din cadrul sec�iei au participat la întâlnirile 
trimestriale organizate pe domenii la Curtea de Apel Alba Iulia sau �inute prin 
sistemul de videoconferin�� între Curtea de Apel Alba Iulia �i instan��. 

�

B. Activitatea �i formarea profesional� a personalului auxiliar de 
specialitate. 
�

În cursul anului 2012, activitatea de formare profesional� a personalului auxiliar 
de specialitate în func�ie la Tribunalul Hunedoara a fost organizat� în 
conformitate cu dispozi�iile art. 32 din Legea nr. 567/2004, modificat� �i 
completat� privind statutul acestei categorii de personal.   
Astfel, în cursul anului trecut personalul auxiliar de specialitate a fost preocupat 
în direc�ia form�rii profesionale continue participând la cursuri �i seminarii 
organizate de �coala Na�ional� de Grefieri, astfel: 

- din cadrul Sec�iei Penale,  doamna grefier Angalita Elfriede: - 21 – 23 mai 
2012 – Or�ova – la seminarul  Cooperare judiciar� interna�ional� în materie 
penal�. 

- din cadrul Sec�iei a II-a Civile, de Contencios Administrativ �i Fiscal, 
doamna grefier Cadar Elena Voichi�a – 26-28.04.2012 –Centrul de Preg�tire 
Or�ova – „Drept procesual  civil”; doamna grefier Chirila Mihaela-06-
08.06.2012– Or�ova -„Procedura Insolven�ei; doamna grefier Florea Lidia – 26-
28.04.2012 –Centrul de Preg�tire Or�ova – „Drept procesual  civil. 

- din cadrul Sectiei I Civil�, doamna grefier Casian Izabella - 19-21 
septembrie 2012 Giroc - Drept procesual civil; doamna grefier Orga� 
L�cr�mioara Sorina - 26-28 martie 2012 Or�ova - Cooperare judiciar� 
interna�ional� în materie civil�. 
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În completarea programului desf��urat de �coala Na�ional� de Grefieri, la 
nivelul acestei instan�e s-au organizat întâlniri trimestriale de  înv���mânt 
profesional cu participarea grefierilor din cadrul  fiec�rei sec�ii ( sau organizat 
întâlniri comune pentru  grefierii Sec�iei I-civil� �i a Sec�iei de litigii de munc� �i 
asigur�ri sociale),  sub îndrumarea judec�torilor delega�i în acest scop �i sub sub 
directa coordonare a vicepre�edintelui tribunalului. 

Întâlnirile profesionale au avut loc trimestrial, potrivit programului adoptat 
la începutul anului 2012 �i tematicii alc�tuite pe baza propunerilor formulate de 
personalul auxiliar de specialitate cu ocazia convoc�rilor derulate de grefierii �efi 
de sec�ie �i, respectiv primul grefier al Tribunalului Hunedoara. 

S-au avut în vedere, de asemenea  propunerile �i informa�iile ob�inute  de la 
pre�edin�ii de sec�ie, vicepre�edintele �i pre�edintele tribunalului, privind 
deficien�ele constatate în exercitarea atribu�iilor repartizate personalului auxiliar 
de specialitate, precum �i concluziile rezultate din activitatea  de formare 
profesional� derulat� în cursul anului 2011. 

Lucr�rile întocmite, participarea  la dezbaterea acestora  în cadrul 
întâlnirilor trimestriale organizate în cursul anului 2012, au scos în eviden�� 
preocuparea personalului de specialitate atât pentru continua formare a preg�tirii 
profesionale, cât �i eficientizarea îndeplinirii atribu�iilor de serviciu.  

Apreciem c�  în anul 2012  este necesar s� se procedeze la o reevaluare  a 
organiz�rii programului de formare  a personalului auxiliar de specialitate, 
analizându-se cu prec�dere oportunitatea desf��ur�rii întrunirilor profesionale  pe 
grupe  alc�tuite func�ie de specializarea sec�iei in care execut� efectiv atribu�iile 
de serviciu. 

Pe de alt� parte credem c�, atât în materia organiz�rii judiciare cât �i a 
activit��ii specifice instan�ei de judecat�, tematica ar trebui axat� pe îndeplinirea  
atribu�iilor specifice noului tip de grefier, astfel cum s-au formulat propunerile 
re�inute de grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Justi�iei prin Ordinul 
M.J. nr. 1806/C/12 iulie 2010 (modelul european Rechtsphleger-ul german sau 
austriac). 

S-ar impune formarea personalului de specialitate, indiferent de sec�ia în 
care lucreaz�, pentru îndeplinirea practic� a atribu�iilor privind punerea în 
executare a hot�rârilor penale �i emiterea mandatelor de executare a pedepsei, a 
mandatelor de urm�rire europene �i interna�ionale, aplicarea dispozi�iilor de 
gra�iere �i amnistie (administrativ), redactarea hot�rârilor privind c�ile de atac, 
inadmisibile, tardive, retrase. 

În materie penal�, în contextul noului cadru jurisdic�ional european este 
necesar� �i reluarea dezbaterii �i întocmirii practice de lucr�ri privind cooperarea 
judiciar� interna�ional� �i respectiv între Statele Membre U.E. (executarea 
mandate lor europene de arestare, citarea �i comunicarea  actelor procedurale, 
folosirea ATLAS-ului judiciar �i aplica�iei www.ejn.crimjust.europa.eu – 
European Judicial Network; transfer de condamna�i �i proceduri, audieri prin 
comisie rogatorie  �i videoconferin��). 
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În materie civil�, incluzând aici personalul Sec�iei I Civil�, Sec�iei a II-a 
Civile, de Contencios Administrativ �i Fiscal �i Sec�iei de litigii de munc� �i 
asigur�ri sociale, este necesar a se dezbate cu personalul auxiliar de specialitate al 
instan�ei modific�rile aduse  prin noul Cod de procedur� civil�. 
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CAPITOLUL II  
Principalele modific�ri legislative, cu impact asupra activit��ii 

instan�ei 
 

Impactul principalelor modific�ri legislative �i regulamentare operate 
în cursul anului 2012 asupra activit��ii instan�elor 

 
1. Sec�ia I Civil� 
 
1.Amânarea intr�rii în vigoare a Noului Cod de procedur� civil�: 

Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur� civil� a fost republicat� în 
Monitorul Oficial al României nr. 545 din 3 august 2012.  

Ulterior, în data de 23 august 2012, a fost publicat� în Monitorul Oficial 
Ordonan�a de urgen�� a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din 
Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedur� civil�. Potrivit acestui act normativ, Codul de procedur� civil� 
urmeaz� s� intre în vigoare la 1 februarie 2013, spre deosebire de forma ini�ial� 
care prevedea intrarea în vigoare a acestuia la 1 septembrie 2012. 

2.Modific�ri aduse Noului Cod civil adoptat prin Legea Nr. 287 din 17 
iulie 2009, republicat în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicat� în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. 

3. În Monitorul Oficial Partea I nr. 255/2012 a fost publicat� Legea 
60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor m�suri 
necesare intr�rii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.  

Astfel, legea în discu�ie a adus urm�toarele: 
� a aprobat cu modific�ri OUG nr. 79 din 28 septembrie 2011 pentru 

reglementarea unor m�suri necesare intr�rii în vigoare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil  

� a modificat alineatele (1) �i (1^3) ale articolului 54 din Legea 
cadastrului �i a publicit��ii imobiliare nr. 7/1996  

� a modificat alineatul 2 al articolului 72 din Legea notarilor publici �i a 
activit��ii notariale nr. 36/1995 

� a adus modific�ri la Legea nr. 46/2008 – Codul silvic  
� a modificat alineatul 3 al articolului 617 din Codul de procedur� civil�  
� a modificat articolul 658 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil 
Cea mai important� modificare legislativ� a fost adus� dispozi�iilor art. 658 

din Codul civil, referitoare la încetarea destina�iei folosin�ei comune, care, în 
forma ini�ial� a alineatului 1 prevedea c� „(1) Încetarea destina�iei de folosin�� 
comun� pentru p�r�ile comune din cl�dirile cu mai multe etaje sau apartamente se 
poate hot�rî motivat cu o majoritate de dou� treimi din num�rul coproprietarilor.” 

4. Modific�ri importante au fost aduse Legii nr. 192/2006 privind 
medierea �i organizarea profesiei de mediator prin Legea nr. 115/2012 pentru 
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modificarea �i completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea �i organizarea 
profesiei de mediator , publicat� în M.Of. nr. 462 din data de 9 iulie 2012 �i prin 
O.U.G. Nr. 90/12.12.2012 publicat� în M.Of. Nr. 878/21.12.2012 

Legea nr. 115/2012 are ca obiect de reglementare modificarea �i 
completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea �i organizarea profesiei de 
mediator, instituind obliga�ia de a  participa la �edin�a de informare privind 
medierea in caz de conflict, precum �i modificarea procedurii de alegere a 
Consiliului de mediere �i de luare a hot�rârilor în cadrul acestuia. 

Este important de men�ionat c�, prin art. II din OUG nr. 90/2012 termenul 
prev�zut la art. II din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea �i completarea Legii 
nr. 192/2006 privind medierea �i organizarea profesiei de mediator, publicat� în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 9 iulie 2012, referitor la 
intrarea în vigoare a dispozi�iilor art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind 
medierea �i organizarea profesiei de mediator, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare, se prorog� pân� la data de 1 februarie 2013. 

5. Prin Legea nr. 76 din 24 mai 2012 (cu men�iunea c� intr� în vigoare din 
01.02.2013) au fost aduse modific�ri �i dispozi�iilor art. 12 �i 13 din Legea nr. 
193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercian�i 
�i consumatori, în sensul c� în reglementarea ini�ial� procesul-verbal întocmit de 
organele de control se transmite, dup� caz, la judec�toria în a c�rei raz� teritorial�   
s-a s�vâr�it fapta sau în a c�rei raz� teritorial� contravenientul î�i are domiciliul 
sau, dup� caz, sediul, urmând ca instan�a, în cazul în care constat� existen�a 
clauzelor abuzive în contract, s� aplice sanc�iunea contraven�ional� conform art. 
16 �i s� dispun�, sub sanc�iunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în 
m�sura în care contractul r�mâne în fiin��, sau desfiin�area acelui contract, cu 
daune-interese, dup� caz. 

Conform cu dispozi�iile din Legea Nr. 76 din 24 mai 2012 in vigoare din 
01.02.2013, în cazul în care constat� utilizarea unor contracte de adeziune care 
con�in clauze abuzive, organele de control prev�zute la art. 8 vor sesiza 
tribunalul de la domiciliul sau, dup� caz, sediul profesionistului, solicitând 
obligarea acestuia s� modifice contractele aflate în curs de executare, prin 
eliminarea clauzelor abuzive.  

6.Adoptarea Legii nr. 20/2012 pentru modificarea Legii nr. 146/1997 
privind taxele judiciare de timbru, publicat� în Monitorul Oficial al României 
nr. 27 din data de 12 ianuarie 2012. Actul normativ introduce prevederea conform 
c�reia în cazul opozi�iei la executare, taxa de timbru se calculeaz� în acela�i mod 
ca �i în cazul contesta�iei la executare silit�. 

7. De asemenea, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 43/2012 
pentru aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda 
legal� remuneratorie �i penalizatoare pentru obliga�ii b�ne�ti, precum �i 
pentru reglementarea unor m�suri financiar-fiscale în domeniul bancar. 
Legea nr. 43/2012 a fost publicat� în Monitorul Oficial nr. 183 din 21 martie 
2012 �i a intrat în vigoare la data de 24 martie 2012. 
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8. Legea nr. 217 republicat� din 22 mai 2003 pentru prevenirea �i 
combaterea violen�ei în familie a fost modificat� prin Legea Nr. 25 din 9 
martie 2012 publicat� în: Monitorul Oficial Nr. 165 din 13 martie 2012. 

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 217/2003[5], „persoana a c�rei 
via��, integritate fizic� sau psihic� ori libertate este pus� în pericol printr-un act 
de violen�� din partea unui membru al familiei poate solicita instan�ei ca, în 
scopul înl�tur�rii st�rii de pericol, s� emit� un ordin de protec�ie, prin care s� se 
dispun�, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre” m�surile, obliga�iile 
sau interdic�iile indicate expres de lege 

 
2. Secţţţţia a II-a Civil�, de contencios administrativ şşşşi fiscali fiscali fiscali fiscal 
 
1. Reglement�rile aduse de Legea nr.9/2012 au determinat o 

cre�tere a num�rului cauzelor de contencios administrativ, 
fonduri, în cursul anului 2012,  înregistrându-se un num�r foarte 
mare de dosare cu obiect restituirea taxelor pentru emisii poluante,  
precum �i obligarea Serviciului public comunitar regim permise de 
conducere �i înmatriculare a autovehiculelor din cadrul Institu�iei Prefectului 
Jude�ului Hunedoara la înmatriculare f�r� plata acestei taxe. 

2.Datorit� modific�rilor aduse  Ordonan�ei nr. 15/2002 prin 
art.II din Legea 144/2012, care dispune anularea tarifelor de 
desp�gubire ce au fost contestate în instan�� a crescut �i num�rul 
recursurilor la contraven�iile reglementate de OG 15/2002 privind 
aplicarea tarifului de utilizare �i a tarifului de trecere pe re�eaua de drumuri 
na�ionale din România. 

3.Prin Legea 202/2010 s-a stabilit c� în ce prive�te contraven�iile 
reglementate de OUG 195/2002 privind circula�ia pe drumurile publice 
hot�rârea judec�toreasc� din prim� instan�� este definitiv� �i irevocabil�. Potrivit 
Deciziei CC nr. 500/15.05.2012, publicat� la data de 18.07.2012, plângerile în 
materia OUG 195/2002 sunt din nou susceptibile de recurs, astfel c� deja s-a 
observat o cre�tere a num�rului recursurilor. 

De asemenea, potrivit Deciziei CC nr. 967/20.11.2012, publicat� la data de 
18.12.2012, cauzele având ca obiect cereri pentru plata unor sume de bani de 
pân� la 2000 lei inclusiv sunt susceptibile de recurs, urmând s� se constate o 
cre�tere a num�rului recursurilor în primul semestru al anului 2013. 

 
3. Sec�ia Penal� 
 
1.Codul de procedur� penal� a fost modificat prin pct. II din Legea nr. 

28/16.03.2012, publicat� în M. Of. nr. 189/22.03.2012, prin care au fost 
completate dispozi�iile legale în materia m�surilor asiguratorii, în sensul c�: 
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- a fost completat art. 166, cu alineatul 1 ind. 1, referitoare la con�inutul 
procesului-verbal de sechestru2 

- au fost introduse articolele 1681-1684 C.pr.pen., prin care au fost 
reglementate situa�iile de valorificare a bunurilor mobile sechestrate, înainte de 
pronun�area unei hot�râri definitive, de c�tre organul de urm�rire penal� sau 
instan�a de judecat� care a instituit sechestrul. 

2. Codul penal a fost modificat de dou� ori în cursul anului 2012. Mai 
întâi, Legea nr. 27/16.03.2012, publicat� în M. Of. nr. 180/20.03.2012, a adus 
modific�ri în ceea ce prive�te institu�ia prescrip�iei r�spunderii penale �i a 
execut�rii pedepsei, astfel: 

a fost completat articolul 121, alineatul 2 �i, respectiv, 125 al. 2 C.pen., în 
ceea ce prive�te prevederea potrivit cu care prescrip�ia nu înl�tur� r�spunderea 
penal�, respectiv executarea pedepselor, în cazul infrac�iunilor contra p�cii �i 
omenirii, ad�ugându-se faptul c� este indiferent� de data la care au fost comise �i 
a fost extins� sfera infrac�iunilor pentru care nu se prescrie r�spunderea penal�, cu 
privire la infrac�iunile prev�zute la art. 174-176 �i la infrac�iunile inten�ionate 
urmate de moartea victimei, în cazul acestor din urm� infrac�iuni prev�zându-se 
faptul c� prescrip�ia nu va înl�tur� r�spunderea penal� dac� nu s-a împlinit 
termenul de prescrip�ie, general� sau special�, la data intr�rii în vigoare a acestei 
dispozi�ii legale.  

Legea 63/2012 pentru modificarea �i completarea Codului penal al 
României �i a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, �i Legea 194/2011 privind 
combaterea opera�iunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, 
altele decât cele prev�zute de acte normative in vigoare .  

Modific�rile au avut în vedere introducerea m�surii confisc�rii extinse 
în cazul mai multor infrac�iuni grave �i m�rirea termenului de prescrip�ie 
special�.  

Sanc�ionarea opera�iunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 
psihoactive a�a numitele substan�e etnobotanice,  a determinat cre�terea 
num�rului de cauze. De ex. la sfâr�itul anului 2012 au fost aresta�i preventiv 42 
de inculpa�i pentru opera�iuni interzise de  comercializare de etnobotanice ceea ce 
a determinat formularea unor cereri repetate de liber�ri provizorii sub control 
judiciar, revoc�ri sau înlocuiri de arest preventiv sau recurs la arestare , respectiv 
la cele dou� prelungiri ale duratei arest�rii 

3. Alt act normative cu impact asupra activit��ii instan�ei a fost Legea nr. 
82/2012 privind re�inerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de re�ele 
publice de comunica�ii electronice �i de furnizorii de servicii de comunica�ii 
electronice destinate publicului, precum �i pentru modificarea �i completarea 

                                         
2 Prev�zându-se c� "În procesul-verbal prev�zut la alin. 1 se men�ioneaz� �i faptul c� p�r�ile au fost încuno�tin�ate c�:  
a) pot solicita valorificarea bunului sau bunurilor sechestrate, în temeiul art. 1681 alin. 1;  
b) în cursul procesului penal, înainte de pronun�area unei hot�râri judec�tore�ti, bunurile mobile asupra c�rora s-a instituit 
sechestrul asigur�tor pot fi valorificate de c�tre organul judiciar, chiar �i f�r� consim��mântul proprietarului, dac� sunt 
îndeplinite condi�iile prev�zute la art. 1681 alin. 2." 
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Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal �i protec�ia 
vie�ii private în sectorul comunica�iilor electronice. 

  
4. Secţţţţia Litigii de munc� şşşşi asigurări soi asigurări soi asigurări soi asigurări socialecialecialeciale 
 
1. Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  
Cu toate c� a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2011, impactul asupra activit��ii 

instan�ei s-a f�cut sim�it doar în anul 2012.  Explica�ia const� în instituirea 
procedurii prealabile obligatorii la Comisia Central� de Contesta�ii, doar 
împotriva hot�rârii pronun�ate de comisie cel nemul�umit având posibilitatea 
formul�rii contesta�iei în instan��. Parcurgerea acestei faze necesitând un interval 
de câteva luni, a dus, într-o prim� etap� la sc�derea num�rului cauzelor având ca 
obiect contesta�iile înregistrate la deciziile de pensii emise în temeiul Legii 
263/2010, dosarele ajungând pe rolul instan�elor de judecat� spre finalul anului 
2011, respectiv în anul 2012. 

2. De�i în aceast� materie nu au mai existat alte modific�ri legislative 
semnificative, activitatea sec�iei a fost influen�at� de publicarea deciziilor 
pronun�ate de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie în solu�ionarea recursurilor 
în interesul legii, care au determinat înregistrarea unui num�r semnificativ de 
cauze �i modificarea practicii instan�ei în anumite cauze. Astfel: 

- Decizia nr. 19/2011, publicat�  în 22.11.2011 privind valorificarea, la 
stabilirea pensiilor, a veniturilor realizate în acord global. Deoarece  Înalta Curte 
de Casa�ie �i Justi�ie �i-a reconsiderat pozi�ia fa�� de considerentele cuprinse în 
decizia  nr. 30/2009 (potrivit c�rora aceste venituri nu se valorificau), stabilind, 
de aceast� dat� c� „formele de retribuire ob�inute în acord global, prev�zute de 
…Legea 57/1974 vor fi luate în considerare la stabilirea �i recalcularea  pensiilor 
din sistemul public”, mai mul�i pensionari au solicitat recalcularea pensiilor 
stabilite, instan�a fiind nevoit� s� se replieze din nou, (în concret a patra oar�)   pe 
noua solu�ie  adoptat� în RIL. 

- Decizia nr. 11/8.10.2012 prin care instan�a suprem� a stabilit c� „în 
interpretarea �i aplicarea disp.art.5 din OUG nr.1/2010… �i ale art. 30 din Legea 
330/2009,personalul didactic din înv���mânt, aflat în func�ie la data de 31 
decembrie 2009, are dreptul, începând cu 1 ianuarie 2010, la un salariu lunar 
calculat în raport cu salariul de baz� din luna decembrie 2009,stabilit în 
conformitate cu prevederile OUG nr.15/2008,aprobat� cu modific�ri prin Legea 
nr.221/2008”, respectiv c� personalul didactic beneficiaz� de majorarea salarial� 
de 50% �i în 2010, a avut drept consecin�� înregistrarea  unui nou lot de dosare la 
sfâr�itul anului 2012. Majoritatea acestor cauze au avut primul termen de judecat� 
în decembrie 2012 – ianuarie 2013, nu au putut fi solu�ionate pân� la  finele 
anului, ceea ce s-a reflectat în mod negativ în indicele de operativitate pe sec�ie. 

3. Este cunoscut efectul Deciziilor Cur�ii Constitu�ionale nr. 223 �i 224 
din 13.03.2012  privind  aplicarea disp.art.259 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul s�n�t��ii,  apreciate a fi constitu�ionale doar în 
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m�sura în care se interpreteaz� în sensul c� procentul de 5,5 % se aplic� numai 
asupra veniturilor din pensii care dep��esc 740 lei, aceste decizii generând la 
nivel na�ional mii de cauze, ducând aproape la paralizarea activit��ii unor 
instan�e, �i, nu în ultimul rând la  stabilirea    primului termen de judecat�  în 
cadrul acestor instan�e, chiar în anul 2014. Subliniind c�, în cadrul Tribunalului 
Hunedoara au fost înregistrate doar câteva zeci de cauze având ca obiect 
restituirea contribu�iilor re�inute  în mod nelegal din pensii,  apreciem c�, sub 
acest aspect, instan�a va fi   defavorizat� din punct de vedere statistic,  fa�� de 
unele  instan�e  care vor figura cu un num�r net superior de cauze solu�ionate pe 
instan�� �i num�rul mediu de cauze pe judec�tor, indicator care reprezint� un 
criteriu esen�ial –de�i nu tocmai obiectiv - de redistribuire a num�rului de posturi 
de judec�tori între instan�e. 
 

Modific�ri regulamentare: 
 
1. Prin Hot�rârea nr. 515 din 14 iunie 2012 a  Plenului Consiliului  

Superior al  Magistraturii pentru modificarea �i completarea Regulamentului de 
ordine interioar� al instan�elor judec�tore�ti, aprobat prin Hot�rârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 a fost modificat art. 22 alin 2 
prin introducerea aliniatului 3 care prevede c�  Hot�rârile colegiului de 
conducere, adoptate în exercitarea atribu�iilor prev�zute la alin. (2) lit. b), b^1), c) 
�i d), se public� pe pagina de internet a instan�ei." La articolul 79 alineatul (1), 
dup� litera d) se introduce o nou� liter�, litera d^1), în sensul c� conducatorul 
biroului de informare �i relatii publice are urmatoarele atributii în asigurarea 
public�rii pe pagina de internet a instan�ei a urm�toarelor informa�ii, referitoare la 
fiecare judec�tor al instan�ei: 

- facultatea de drept absolvit�, institu�ia de înv���mânt superior din care 
aceasta face parte �i anul absolvirii, respectiv, dac� este cazul, institu�ia de 
înv���mânt superior care a eliberat diploma de licen�� �i anul promov�rii 
examenului de licen��; 

- func�iile de specialitate juridic� ocupate, unit��ile la care judec�torul a 
exercitat aceste func�ii �i perioadele în care au fost exercitate; 

- concursurile sau examenele de promovare în func�ii de execu�ie sau de 
numire în func�ii de conducere promovate; 

- func�iile de conducere ocupate �i perioadele în care judec�torul a ocupat 
aceste func�ii 

Astfel pe pagina de internet a instan�ei au fost publicate informa�iile de mai 
sus. 

2. Prin Hot�rârea nr. 791 din 05 septembrie 2012 a  Plenului Consililului  
Superior al  Magistraturii pentru modificarea �i completarea Regulamentului de 
ordine interioar� al instan�elor judec�tore�ti, aprobat prin Hot�rârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 a fost stabilit� configura�ia 
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s�lilor de judecat�. Resursele financiare insuficiente nu au permis modificarea 
s�lilor conform tipului stabilit prin hpta�râre. 

Adoptarea �i intrarea în vigoare a Noului Cod Civil a impus modificarea �i 
completarea Regulamentului de ordine interioar� al instan�elor judec�tore�ti 
aprobat prin Hot�rârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare.   

3. Prin Hot�rârea CSM nr. 975/23 octombrie 2012 a fost modificat alte 
articolul 22^1 din Regulamentul de ordine interioar� al instan�elor judec�tore�ti, 
în sensul clarific�rii criteriilor privind mutarea judec�torilor de la o sec�ie la alta a 
instan�ei. 

4. Prin Hot�rârea CSM nr. 1093/28 noiembrie 2012 s-a stabilit obliga�ia 
judec�torului, fat� de care s-a pus în mi�care ac�iunea penal�, s� aduc� de îndat� 
la cuno�tin�a pre�edintelui instan�ei în care func�ioneaz� punerea în mi�care a 
ac�iunii penale împotriva sa, din momentul în care a luat cuno�tin�� de aceasta cât 
�i obliga�ia pre�edintelui instan�e s� ia m�surile necesare pentru ca, în intervalul 
de timp dintre punerea în mi�care a ac�iunii penale �i suspendarea din func�ie de 
c�tre Sec�ia pentru judec�tori a Consiliului Superior al Magistraturii a unui 
judec�tor de tribunal, acesta s� fie înlocuit din �edin�ele de judecat�, dup� regulile 
aplicabile în caz de absen��. 

S-a stabilit c� se vor �ine condici separate pentru �edin�ele de judecat� 
desf��urate în camera de consiliu emiterea autoriza�iilor privind comunicarea 
datelor re�inute în baza Legii nr. 82/2012 privind re�inerea datelor generate sau 
prelucrate de furnizorii de re�ele publice de comunica�ii electronice �i de 
furnizorii de servicii de comunica�ii electronice destinate publicului, precum �i 
pentru modificarea �i completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal �i protec�ia vie�ii private în sectorul comunica�iilor 
electronice �i pentru �edin�ele de judecat� a recursurilor solu�ionate prin 
încheiere." 
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CAPITOLUL III 
 Independen�� �i r�spundere, integritate �i transparen��  

 
Sec�iunea 1- Independen�a judec�torilor instan�ei în cursul anului 

2012 
 
Independen�a nu poate fi privita ca un privilegiu al judec�torului, ci ca 

datoria, obliga�ia fundamental� a fiec�rei persoane care ocup� aceast� func�ie de   
a-�i dezvolta calit��ile intelectuale �i morale care stau la baza conduitei 
independente �i impar�iale în judecarea fiec�rui caz. De aceea, principiul 
independentei judec�torului poate fi în�eles doar în leg�tura cu principiul 
responsabilit��ii/r�spunderii judec�torului pentru calitatea activit��ii sale 
profesionale, iar echilibrul dintre aceste doua principii creeaz� condi�iile 
procesului echitabil. 

Este evident faptul ca societatea i-a încredin�at o înalt� 
responsabilitate/r�spundere persoanei cu func�ia de judec�tor: aceea de a decide 
asupra unor lucruri care afecteaz� via�a membrilor societ��ii. Dar aceast� 
încredin�are nu este necondi�ionat�. A fi demn de aceast� responsabilitate 
înseamn� a te str�dui s� fi un bun �i corect decident în problemele juridice care i�i 
revin spre rezolvare. Gradul de libertate al judec�torului in exercitarea profesiei 
este ridicat, tocmai pentru a se asigura condi�iile unei decizii de calitate. În acela�i 
timp, îns�, judec�torul trebuie s�-�i probeze calitatea de bun �i corect decident cu 
fiecare act al s�u. Aceasta este forma de respect a judec�torului pentru societatea 
care i-a încredin�at aceast� func�ie public�. Iar societatea c�reia îi datoreaz� 
respect este reprezentat� în statul democratic prin absolut fiecare membru al ei. 
Un judec�tor este independent în m�sura în care simte c� trebuie s�-�i probeze 
competen�ele (inclusiv capacitatea de a judeca impar�ial) la fel de mult în fa�a 
unui justi�iabil oarecare ca în fa�a pre�edintelui de instan�� sau în fa�a unei comisii 
de examen. Iar judec�torul este independent prin lege. 3 A nu proba independen�a 
înseamn� a nu respecta statutul magistratului . 

Din acest motiv are judec�torul obliga�ia sa reflecteze asupra 
comportamentului s�u, asupra modului in care se pozi�ioneaz� �i ac�ioneaz� în 
fiecare împrejurare specific� profesiei. 

Independenta judec�torului are menirea s� serveasc� intereselor 
justi�iabilului, �i prin el societ��ii in ansamblul ei �i trebuie folosita de judec�tor 
cu grij�, cu preocupare, doar pentru acest scop. A�adar, de independenta 
judecatorului trebuie, in primul rand, sa se ingrijeasca el insusi, pentru ca prin 
aceasta se infaptuieste actul de justitie. 

�i în cursul anului 2012, în cadrul instan�elor din circumscrip�ia 
Tribunalului Hunedoara, s-au asigurat condi�iile necesare pentru ca persoanele 
interesate s� se poat� adresa instan�ei, iar pe de alt� parte au fost create mijloacele 
                                         
3 Art. 2 alin. 3 din  Legea nr. 303/2004 rep. privind statutul judec�torilor �i procurorilor care stipuleaz� 
„Judec�torii sunt independen�i, se supun numai legii �i trebuie s� fie impar�iali.”. 
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pentru ca aceste persoane s� ob�in� informa�ii necesare pentru a-�i putea exercita 
drepturile care le sunt recunoscute de lege �i, în anumite situa�ii, chiar sprijinirea 
exercit�rii acesteia. 

În acest sens, la nivelul Tribunalului Hunedoara func�ioneaz� Biroul de 
Informare �i Rela�ii Publice, care are program zilnic �i în cadrul c�ruia 
func�ioneaz� un judec�tor delegat, care îndepline�te �i func�ia de purt�tor de 
cuvânt al instan�ei �i un expert care asigur� efectuarea lucr�rilor specifice. 
Ace�tia asigur�, în condi�iile legii, accesul publicului la informa�iile de interes 
public �i, de asemenea, dau r�spuns la peti�iile �i cererile justi�iabililor. 
  

Sec�iunea a 2-a Aspecte privind r�spunderea personalului instan�ei 
(penal�, disciplinar�) / Aspecte privind integritatea personalului și asigurași asigurași asigurași asigura----

rea transparenrea transparenrea transparenrea transparenței la nivelul instanțeiței la nivelul instanțeiței la nivelul instanțeiței la nivelul instanței    

 
În Monitorul Oficial al României nr. 51 din data de 23 ianuarie 2012 a fost 

publicat� Legea nr. 24/2012 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judec�torilor �i procurorilor �i a Legii nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii.  

În ceea ce prive�te Legea nr. 303/2004 privind statutul judec�torilor �i 
procurorilor, prin prevederile nou introduse se extinde sfera abaterilor 
disciplinare ale magistra�ilor, se definesc no�iunile de “rea-credin��” �i “grav� 
neglijen��” �i se modific� reglement�rile referitoare la sanc�iunile disciplinare 
aplicabile judec�torilor �i procurorilor. Cu privire la Legea nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii, prevederile vizeaz� Inspec�ia Judiciar�, cu 
referire atât la modul de îndeplinire a atribu�iilor, cât �i la organizarea 
institu�ional�. 

În conformitate cu dispozi�iile art. 97 din Legea nr.303/2004, republicat�, 
privind statutul judec�torilor �i procurorilor �i art. 45 indice 1 din Legea nr. 
317/2004, republicat�, privind Consiliul Superior al Magistraturii, pe parcursul 
anului 2012, ca urmare a peti�iilor formulate cu privire la judec�torii din cadrul  
instan�elor din cadrul Tribunalului Hunedoara, au fost efectuate verific�ri 
prealabile de c�tre Inspec�ia Judiciar� din cadrul CSM pentru a se stabili dac� 
exist� indiciile privind s�vâr�irea de c�tre judec�tori a abaterilor disciplinare 

Inspec�ia judiciar�, ca urmare a unor sesiz�ri formulate de c�tre particulari, 
a f�cut verific�ri în ce prive�te aspectele reclamate de c�tre aceste persoane, 
aspecte care au privit solu�iile pronun�ate de c�tre judec�tori �i nu au fost 
constatate abateri în sarcina judec�torilor, conform celor trei sesiz�ri aduse la 
cuno�tin�a conducerii instan�ei. 

De asemenea, Inspec�ia judiciar� a continuat efectuarea de verific�ri în 
domeniile de competen��, în principal în ce prive�te respectarea termenelor 
procedurale în materie penal� �i a celor stabilite în cadrul repartiz�rii aleatorii a 
cauzelor �i nu au fost constatate nereguli sau disfunc�ionalit��i. 



TRIBUNALUL HUNEDOARA– Raport de activitate pe anul 2012 

 

 64

Într-un singur caz izolat, cu privire la r�spunderea disciplinar�, cu privire la 
domnul judec�tor Joldi� Emil - judec�tor la Judec�toria Deva, prin hot�rârea 
pronun�at� de CSM – Sec�ia pentru judec�tori la data de 04.07.2012 în dosarul nr. 
2/J/2012, a fost admis� ac�iunea disciplinar� formulat� de Comisia de disciplin� 
pentru judec�tori împotriva acestuia. 

În baza art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judec�torilor 
�i procurorilor, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, a fost 
aplicat� domnului Joldi� Emil - judec�tor în cadrul Judec�toriei Deva sanc�iunea 
disciplinar� constând în excluderea din magistratur� pentru s�vâr�irea 
abaterilor disciplinare prev�zute de art. 99 lit.e,g,h – teza II, i �i j din Legea nr. 
303/2004. 

Prin hot�rârea Sec�iei pentru judec�tori a CSM nr. 688/13.09.2012 s-a 
dispus suspendarea din func�ia de judec�tor a dl. Joldi� Emil începând cu data de 
07.09.2012, ca urmare a exercit�rii recursului împotriva hot�rârii sec�iei pentru 
judec�tori în materie disciplinar� nr. 10/J/04.07.2012, pronun�at� în dosarul nr. 
2/J/2012, prin care s-a aplicat sanc�iunea disciplinar� constând în excluderea din 
magistratur�, pentru s�vâr�irea abaterilor disciplinare prev�zute de art. 99 lit.e,g,h 
– teza II, i �i j din Legea nr. 303/2004. 

Întru-un alt caz izolat, prin rezolu�ia din dat de 24 aprilie 2012, în dosar 
70/P/2012 a DNA – Serviciul Teritorial Alba Iulia, a fost sesizat CSM – sec�ia 
pentru judec�tori, în vederea efectu�rii de cercet�ri sub aspectul abaterii 
disciplinare prev�zute de art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004, respectiv cu privire 
la respectarea, la Judec�toria Petro�ani, a normelor privind consemnarea 
rezultatelor deliber�rii completului asupra cererii de suspendare a execut�rii silite 
formulat� în cadrul contesta�iei la executare, ocazie cu care s-a apreciat c� la 
nivelul instan�ei nu sunt respectate dispozi�iile art. 403 alin. 3, cu trimiterea la 
dispozi�iile art. 258 C.pr.civ. �i art. 105 alin. 1, 2 �i art. 108 din Regulamentul de 
Ordine interioar�. 

Urmare a  verific�rilor efectuate, s-a dispus luarea, de c�tre conducerea 
administrativ-judiciar� a instan�ei, a m�surilor ce se impun în vederea respect�rii 
normelor men�ionate, astfel c� s-a procedat la discutarea, în cadrul colectivului de 
magistra�i, a necesit��ii întocmirii minutei cuprinzând rezultatul deliber�rii în 
cererile de suspendare a execut�rii silite formulate în cadrul contesta�iilor la 
executare, practica instan�ei conformându-se reglement�rilor incidente. 

Nu au fost înregistrate alte  abateri disciplinare ale personalului auxiliar de 
specialitate �i conex, ale personalului contractual sau ale func�ionarilor publici. 

Pe parcursul anului 2012, nu au fost efectuate acte premerg�toare de c�tre 
organele de cercetare penal� privitoare la angajarea r�spunderii penale a 
judec�torilor instan�ei sau a personalului auxiliar de specialitate. 
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CAPITOLUL IV.  
Rolul instan�ei în consolidarea spa�iului de libertate, securitate �i 

justi�ie al Uniunii Europene 
 

Rela�ia dintre instan�ele na�ionale �i cele suprana�ionale – indiferent de 
tipul acestora – este foarte complex� �i dificil de evaluat într-o perspectiv� 
istoric�. S-a v�zut – credem – cu destul� eviden�� c� exist� în fapt dou� tendin�e 
contradictorii: pe de o parte, tendin�a instan�elor suprana�ionale de a-�i extinde 
prerogativele �i competen�a, iar pe de alt� parte tendin�a instan�elor na�ionale de 
a-�i prezerva – în m�sura în care este posibil – plenitudinea de decizie. 

De�i ini�ial nu a existat un domeniu specializat consacrat acestei 
problematici în primele tratate comunitare, pe parcursul timpului s-a constatat c�, 
pentru ca cet��enii Uniunii Europene s� poat� circula liber, s� tr�iasc� �i s� 
lucreze pe teritoriul Uniunii Europene este necesar ca ei s� beneficieze de o 
deplin� securitate, s� fie proteja�i împotriva criminalit��ii interna�ionale �i s� se 
bucure de un respect deplin în ceea ce prive�te drepturile lor fundamentale pe 
întreg teritoriul statelor ce fac parte din Comunit��ile Europene. 

Tratatul de la Roma, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la 
Amsterdam, cuprinde un întreg Titlu asupra cooper�rii in domeniul justi�iei �i 
afacerilor interne. 

Principiile de baza ale cooper�rii judiciare in materie civila sunt: 
recunoa�terea reciproca a deciziilor judiciare �i extrajudiciare, si, armonizarea 
legislativa in anumite domenii. 

Detalierea acestor principii s-a realizat prin adoptarea, unor legi, a unor 
m�suri privind: recunoa�terea reciproc� a deciziilor; circula�ia documentelor 
judiciare �i extrajudiciare; asigurarea compatibilit��ii dispozi�iilor interne 
referitoare la conflictul de legi; cooperarea în materie de probe; un nivel ridicat de 
acces la justi�ie; func�ionarea corect� a proceselor civile – m�suri privind 
armonizarea procedurilor civile; dezvoltarea mijloacelor alternative de 
solu�ionare a litigiilor; formarea personalului judiciar. 

Reglementarea cooper�rii judiciare în materie penala extinde dispozi�iile 
anterioare ale articolului 31 TUE, introducând unele elemente noi, de natura s� 
aprofundeze integrarea la nivelul UE în acest domeniu. Ca elemente de noutate, 
se remarc� stabilirea principiului recunoa�terii reciproce a deciziilor judiciare �i 
extrajudiciare în materie penal�. 

În jurispruden�a instan�ei, �i în cursul anului 2012, ca �i în anii anteriori, se 
reg�sesc hot�râri în care au fost aplicate norme de drept comunitar, respective: 

1.conflictul ivit între normele comunitare �i dispozi�iile interne în 
materie  raportat la aplicarea prevederilor art. 90 (110) din Tratat, în condi�iile în 
care o astfel de tax� nu este perceput� pentru autovehicule identice – achizi�ionate 
de pe teritoriul României. Potrivit OUG 50/2008  se men�ioneaz�, în mod expres, 
faptul c�, dac� nu s-ar fi promovat acest act normativ, una dintre  consecin�e ar 
fi fost facilitarea intr�rii în România a unui num�r foarte mare de 
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autovehicule second -hand cu vechime peste 10 ani, care ar fi fost achizi�ionate 
datorit� pre�ului foarte mic.  

Se constat� astfel c�, de�i scopul declarat al legii îl constituie punerea în 
oper� a principiului „poluatorul pl�te�te”, în realitate, s-a urm�rit, ca  efect 
imediat, descurajarea introducerii în România a unor autoturisme second-hand  
înmatriculate deja  într-un alt stat membru.  

Era normal ca un astfel de act normativ – având drept scop (declarat) 
protec�ia mediului - s� se aplice tuturor autovehiculelor aflate în circula�ie pe 
teritoriul României,  care nu se încadreaz� în limitele de poluare  statuate, 
nicidecum doar acelora care se înmatriculeaz� pentru prima dat� în �ar�. 

Toate cele de mai sus conduc la concluzia c� taxa de poluare aplicat� 
autovehiculelor second-hand achizi�ionate din spa�iul comunitar contravine 
prevederilor art. 90 (110) din Tratat, în condi�iile în care o astfel de tax� nu este 
perceput� pentru autovehicule identice – achizi�ionate de pe teritoriul României. 
Ori actualul articol 110 al  TFUE se opune ca un stat membru s� instituie o 
tax� pe poluare aplicat� autovehiculelor cu ocazia primei lor înmatricul�ri în 
acest stat membru, dac� regimul acestei m�suri fiscale este astfel stabilit încât 
descurajeaz� punerea în circula�ie, în statul membru men�ionat, a unor 
vehicule de ocazie cump�rate în alte state membre, f�r� îns� a descuraja 
cump�rarea unor vehicule de ocazie având aceea�i vechime �i aceea�i uzur� de 
pe pia�a na�ional�. 

Potrivit art. 148 din Constitu�ia României, ca urmare a ader�rii la Uniunea 
European�, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii, precum �i celelalte 
reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de 
dispozi�iile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de 
aderare (alin. 2). Parlamentul, Pre�edintele României, Guvernul �i autoritatea 
judec�toreasc� garanteaz� aducerea la îndeplinire a obliga�iilor rezultate din 
actul ader�rii �i din prevederile alineatului 2 (alin. 4). 

Aceste obliga�ii au fost reafirmate �i prin Legea nr. 157/2005 - de ratificare 
a Tratatului de aderare a României �i Bulgariei la Uniunea European� 

În spe�ele deduse judec��ii la Tribunalul Hunedoara, din cuprinsul 
dispozi�iilor OUG nr. 50/2008 - cu modific�rile ulterioare, rezult� c� pentru un 
autoturism  produs in România sau in alte state membre UE nu se percepe - la o 
nou� înmatriculare - tax� de poluare, dac� a fost anterior înmatriculat tot în 
România, dar se percepe aceast� tax� pentru autoturismul produs in �ar� sau în alt 
stat membru UE, dac� este înmatriculat pentru prima dat� în România.  

Reglementat� în acest mod, taxa pe poluare diminueaz�, sau este destinat� 
s� diminueze, introducerea în România a unor autoturisme second-hand deja 
înmatriculate într-un alt stat membru, cump�r�torii fiind orienta�i - din punct de 
vedere fiscal - s� achizi�ioneze autovehicule second-hand deja înmatriculate în 
România.  

2. aplicarea Directivei Consiliului European nr. 93/13/5.04.1993 privind 
clauzele abuzive în contractele cu consumatorii, în cadrul acesteia analizându-se 
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caracterul abuziv al unor clauze contractuale, instan�a pronun�ându-se, asupra 
clauzei, criticat� ca fiind abuziv�. 

3.d e asemenea, au fost pronun�ate hot�râri în materie contraven�ional�, 
având ca obiect plângere împotriva procesului verbal de contraven�ie, textul 
aplicat de judec�tor fiind  cel al art. 6 par. 1 CEDO, iar hot�rârea relevant� avut� 
în vedere de c�tre instan�� a constituit-o cea pronun�at� în cauza Salabiaku c/a 
Fran�ei, instan�a aplicând prezum�ia de nevinov��ie în materie contraven�ional�, 
similar acuza�iei în materie penal�. 

4. au fost emise soma�ii de plat� europene �i certificate prev�zute de 
Regulamentul 1206/2001. 

5. în cadrul cooper�rii judiciare în materie penal�, ca �i în anii anteriori, au 
fost transmise direct autorit��ii solicitate, mandate de arestare europene, autoritate 
identificat� prin accesarea re�elei judiciare europene.  

�i în cazul  solicit�rii de informa�ii suplimentare, transmiterea acestora s-a 
f�cut direct autorit��ii solicitate. 
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CAPITOLUL V. 
Raporturile dintre instan�� �i celelalte institu�ii �i organisme 

precum �i cu societatea civil�. 
 

Sec�iunea 1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii  
 
Importan�a excep�ional� a cre�rii unui sistem judiciar independent, 

impar�ial, transparent �i eficient este subliniat� de Uniunea European�, al�turi de 
respectul fa�� de drepturile �i Libert��ile Fundamentale ale Omului. 

Un rol important în reforma sistemului judiciar îl are Consiliul Superior al 
Magistraturii, care prin activitatea sa are menirea s� garanteze independen�a 
justi�iei, s� apere judec�torii �i procurorii împotriva oric�rui act de natur� s� 
aduc� atingere independen�ei sau impar�ialit��ii acesteia, în înf�ptuirea justi�iei ori 
s� creeze suspiciuni cu privire la acestea. 

Astfel, la nivelul Tribunalului Hunedoara, ar�t�m c� în cursul anului 2012 
raporturile de colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii au fost foarte 
bune, având în vedere solicit�rile f�cute de c�tre aceast� institu�ie, dar �i prin 
intermediul Cur�ii de Apel Alba-Iulia c�tre Consiliul Superior al Magistraturii, 
r�spunzând în termen tuturor cererilor �i solicit�rilor formulate în diverse 
probleme. 

De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii a r�spuns solicit�rilor 
instan�elor, formulate în principal în ceea ce prive�te aprobarea propunerilor de 
delegare în func�ii de conducere, aprobarea propunerilor de numire în func�ii de 
conducere �i în ceea ce prive�te situa�ia posturilor �i evolu�ia profesional� a 
judec�torilor. 

Reprezentan�ii tribunalului au luat parte la toate întâlnirile de lucru 
organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, la care au fost invita�i. 

Apreciem c� este necesar� o mai bun� comunicare cu Consiliul Superior al 
Magistraturii în sensul sensibiliz�rii membrilor consiliului cu privire la 
dificult��ile întâmpinate de instan�ele din circumscrip�ia Tribunalului Hunedoara 
sub aspectul num�rului mare de posturi de judec�tor vacante.  

În cursul anului 2012, raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii au 
avut ca obiect �i întocmirea actelor de inspec�ie judiciar�, urmare a sesiz�rilor 
f�cute de justi�iabili cu privire la conduita judec�torilor �i modul de solu�ionare a 
cauzelor. 

Aceste solicit�ri ale Serviciului Inspec�iei judiciare pentru judec�tori din 
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au fost solu�ionate de c�tre judec�torii 
desemna�i s� întocmeasc� astfel de lucr�ri, conform art.12 lit. f din Regulamentul 
de Ordine interioar� a instan�elor, iar materialele realizate au prezentat în mod 
obiectiv �i realist situa�iile constatate. 

Tot în cadrul acestor raporturi se înscriu �i materialele întocmite privind 
starea justi�iei în cadrul c�rora, în mod amplu, a fost prezentat� analiza calitativ� 
a func�ion�rii sistemului judiciar, influen�a modific�rilor legislative operate, 
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evolu�ia practicii judiciare, comunicarea între instan�e dar �i alocarea resurselor 
umane. 

Prin intermediul inspec�iei judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii 
au fost efectuate o serie de verific�ri cu privire la modul de repartizare aleatorie a 
cauzelor în sistem informatizat, situa�ia dosarelor mai vechi de 1 an, 3 ani �i 
respectiv 10 ani, recurs, fond �i apel, un an, , redactarea în termen a dosarelor, 
managementul instan�elor �i activitatea compartimentelor auxiliare. 

De men�ionat c� nu au existat situa�ii de întârzieri sau de necomunicare a 
datelor solicitate din teritoriu, chiar �i atunci când termenele stabilite erau 
exagerat de scurte. 

Men�ion�m în acela�i timp �i faptul ca în anul 2012 a crescut considerabil 
num�rul �i complexitatea solicit�rilor de acest fel, justificat poate de contextul în 
care s-a desf��urat activitatea (continuarea reform�rii sistemului judiciar), 
îngreunând uneori activitatea managerial�, dar �i a judec�torilor implica�i în 
rezolvarea acestor probleme. 

 
Sec�iunea 2. Raporturile cu Ministerul Justi�iei 
 
Tribunalul Hunedoara a avut în anul 2012 rela�ii bune cu Ministerul 

Justi�iei,  în limite institu�ionale �i func�ionale atât în ceea ce prive�te 
administrarea cât �i finan�area instan�elor judec�tore�ti. 

Tribunalul Hunedoara este ordonator ter�iar de credite, calitate în care a 
avut raporturi bune cu ordonatorul principal de credite, respectiv Ministrul 
Justi�iei, prin intermediul ordonatorului secundar de credite Curtea de Apel Alba 
Iulia, cât �i direct prin luarea în considerare a solicit�rilor de fonduri pentru 
realizarea unor lucr�ri de investi�ii �i repara�ii curente �i capitale importante 
pentru aceste instan�e judec�tore�ti. 

Sprijinul acordat de Ministerul Justi�iei a constat în alocarea fondurilor 
necesare pentru derularea execut�rii investi�iei privind „Repara�ie capital�, 
extindere �i modernizare – sediul Judec�toria Hunedoara” cât �i pentru obiectivul 
de investi�ii „Modernizare sistem de înc�lzire Judec�toria Brad”. 

Trebuie eviden�iate raporturile foarte bune pe care le-au avut instan�ele din 
circumscrip�ia Tribunalului Hunedoara cu Serviciul de Proba�iune de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara, aflat sub autoritatea Ministerului Justi�iei, în tot cursul 
anului 2012. 

Instan�ele de judecat� din jude�ul Hunedoara au pronun�at 120 de sentin�e 
de condamnare cu suspendarea sub supraveghere a execut�rii pedepsei, în care 
supravegherea a fost încredin�at� Serviciului de proba�iune de pe lâng� Tribunalul 
Hunedoara. 

La data de 01.01.2012, în eviden�a Serviciului de proba�iune de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara erau înregistrate 244 de dosare de supraveghere active. 
Remarc�m faptul c� în ultimii patru ani ne men�inem pe un trend ascendent în 
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ceea ce prive�te num�rul de dosare de supraveghere active la începutul fiec�rui 
an, a�a cum se observ� din tabelul al�turat.  

În privin�a sesiz�rilor înaintate birourilor de execut�ri penale din cadrul 
instan�elor de judecat� în vederea revoc�rii suspend�rii execut�rii pedepsei sub 
supraveghere, ar�t�m faptul c� num�rul acestora este aproximativ egal cu cel din 
anul 2011. Astfel, în 2011 Serviciul de proba�iune a înaintat birourilor de 
execut�ri penale 14 sesiz�ri de acest fel, iar în 2012 au fost înaintate 13 sesiz�ri 
privind nerespectarea m�surilor de supraveghere sau, neg�sirea persoanei 
condamnate. 

Instan�e de judecat� care au pronun�at pedepse cu suspendare sub 
supraveghere4. Tabel comparativ: perioada 2009 - 2012.  
 

Nr. 
crt. 

Instan�a de judecat� 
Nr. sentin�e de condamnare cu aplic. art. 861 �i 862 CP  

înregistrate în: 
Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

1 Tribunalul Hunedoara  9 11 17 61 
2 Judec�toria Petro�ani 15 28 34 10 
3 Judec�toria Deva  12 13 18 5 
4 Judec�toria Hunedoara  2 4 20 18 
5 Judec�toria Brad  0 0 1 0 
6 Judec�toria Ha�eg 0 0 0 2 
7 Judec�toria Or��tie 0 0 5 5 
8 Instan�e de judecat� din 

alte jude�e  
6 12 13 19 

 
Subliniem cre�terea num�rului de persoane condamnate pentru comiterea 

de infrac�iuni la Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului �i consumului 
ilicit de droguri, care se afl� în eviden�a serviciului nostru (53 de persoane).  

În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 au fost înregistrate 180 de solicit�ri 
(din partea instan�elor de judecat� �i a parchetelor de pe lâng� instan�e) de 
întocmire a referatelor de evaluare, cu 31 mai pu�ine decât în anul precedent.   

Solicit�rile de întocmire a referatelor de evaluare au venit din partea 
urm�toarelor instan�e de judecat�: 
 
Nr. 
crt. 

Instan�a de judecat�  Nr. solicit�ri de întocmire 
referate de evaluare/2012 

Nr. solicit�ri de întocmire 
referate de evaluare/2011 

1 Tribunalul Hunedoara  46 48 
2 Judec�toria Petro�ani 52 72 
3 Judec�toria Hunedoara  26 22 
4 Judec�toria Deva 18 27 
5 Judec�toria Brad 2 4 
6 Judec�toria Or��tie  6 1 
7 Judec�toria Ha�eg 11 0 

                                         
4 Ne referim aici la persoane condamnate cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, care 
locuiesc în judeţul Hunedoara şi în cazul cărora, competenţa de supraveghere revine serviciului nostru.  
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8 Instan�e din alte jude�e  14 17 
 

În perioada 01.01.2012 – 31.12.2012 din partea procurorilor din cadrul 
parchetelor de pe lâng� instan�ele de judecat� au fost înregistrate 3 solicit�ri de 
întocmire de referate de evaluare. 

Activitatea desf��urat� de c�tre consilierii de proba�iune este una 
complex�, atât în ceea ce privesc supravegherile cât �i în cea a evalu�rii 
inculpa�ilor, iar desf��urarea activit��ii la un nivel calitativ bun �i foarte bun este 
condi�ionat� de sprijinul logistic al instan�ei pe lâng� care func�ioneaz� ca �i 
serviciu. Din acest punct de vedere remarc�m colaborarea foarte bun� dintre 
conducerea Tribunalului Hunedoara �i  Serviciul de proba�iune de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara. 

Organigrama Serviciul de Proba�iune de pe lâng� Tribunalul Hunedoara 
are în structura sa 7 posturi de consilieri de proba�iune (un post de consilier cu 
func�ie de �ef serviciu �i 6 posturi de consilier de proba�iune).   

În prezent sunt ocupate 5 posturi, consilierii în activitate fiind absolven�i de 
studii superioare cu specializ�ri în psihologie, asisten�� social�, sociologie �i 
drept.  

. 
SEC�IUNEA 3. Raporturile dintre instan�� �i parchetul 

corespunz�tor în grad. Raporturile cu Baroul de avoca�i. Raporturile cu 
exper�ii. 

 
În cursul anului 2012, Tribunalul Hunedoara �i judec�toriile din 

circumscrip�ia acestuia au avut o rela�ie institu�ional� foarte bun� cu Parchetele 
de pe lâng� aceste instan�e. 

Colaborarea profesional� �i institu�ional� cu Parchetul de pe lâng� 
Tribunalul Hunedoara �i Parchetele arondate acestuia s-a desf��urat cu 
respectarea întocmai a prevederilor legale, a normelor procedurale, a competen�ei 
materiale �i a deontologiei profesionale.  

S-a dat curs solicit�rilor Parchetelor în sensul c� judec�torii �i-au exprimat 
punctele de vedere pe probleme de drept care ulterior au f�cut obiectul unor 
recursuri în interesul legii atât în materie penal� cât �i în alte materii. 

Punctele de vedere exprimate au fost înso�ite de copii ale hot�rârilor 
judec�tore�ti. 

Nu au fost constatate disfunc�ionalit��i în ceea ce prive�te restituirea 
dosarelor în care s-au promovat c�i de atac de c�tre Parchet �i în consecin��, 
aceste dosare au fost înaintate în timp util instan�elor de control judiciar. 

De asemenea, men�ion�m c� procurorilor li s-a creat posibilitatea s� 
studieze dosarele într-un birou special destinat acestora, la majoritatea instan�elor. 

Rela�ia institu�ional� între instan�� �i barou s-a bazat pe o bun� comunicare 
�i colaborare, s-au remarcat progrese în cre�terea gradului de preg�tire 
profesional�, respectarea de c�tre avoca�i a termenelor procedurale privind 
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depunerea înscrisurilor, probelor, ridicarea excep�iilor, acordarea aten�iei cuvenite 
sesiz�rilor adresate de c�tre instan�� cu privire la prezen�a avoca�ilor la judecarea 
cauzelor, cu privire la avoca�ii din oficiu �i cu privire la cererile privind ajutorul 
public judiciar. De asemenea preciz�m faptul c� avoca�ii dispun de un spa�iu cu 
destina�ia birou în incinta Tribunalului Hunedoara pus la dispozi�ie de institu�ia 
noastr� în vederea îmbun�t��irii condi�iilor de desf��urarea a activit��ii acestora. 

În cadrul Tribunalului Hunedoara func�ioneaz� Biroul local de expertize 
judiciare tehnice �i contabile în eviden�a c�ruia figureaz� 66 de exper�i tehnici 
judiciari �i 130 de exper�i contabili, colaborarea avut� cu ace�tia în decursul 
anului 2012 fiind calificat� bun�. 

În rândul exper�ilor judiciari ce func�ioneaz� pe lâng� Tribunalul 
Hunedoara s-a constatat inexisten�a  unor exper�i din specialitatea informatica �i 
instala�ii sanitare, instan�ele din jude� fiind nevoite s� apeleze la exper�i din alte 
jude�e �i a unui num�r redus de exper�i în specialitatea „Autovehicule rutiere, 
Agricultura  Evalu�ri bunuri materiale �i Protec�ia mediului”, ceea ce conduce la 
întârzierea în executarea lucr�rilor de expertiza �i in solu�ionarea cauzelor. 

Astfel, in evidenta Biroului local de expertize judiciare tehnice �i contabile 
din cadrul Tribunalului Hunedoara figureaz� : 

- 1 expert in specialitatea agricultura; 
- 1 expert in specialitatea arheologie 
- 1 expert in specialitatea arhitectura 
- 2 exper�i specialitatea autovehicule rutiere 
- 6 exper�i in specialitatea evalu�ri bunuri materiale 
- 20 exper�i in specialitatea construc�ii civile, industriale �i agricole 
- 1 expert in specialitatea chimie 
- 2 exper�i in specialitatea industria alimentara 
- 2 exper�i in specialitatea protec�ia muncii 
- 1 expert in specialitatea mediu 
- 4 exper�i in specialitatea silvicultura 
- 25 exper�i in specialitatea topografie, cadastru �i geodezie; din care o 

parte sunt pleca�i din �ar� f�r� s� anun�e suspendarea activit��ii c�tre biroul de 
expertize nefiind posibil astfel s� nu fie înscri�i pe listele trimise instan�elor iar o 
parte fiind foarte aglomera�i refuza efectuarea altor expertize. 

In anul 2012 au fost efectuate 853 de expertize dintre care 733 expertize 
tehnice �i 120 expertize contabile 

 
Sec�iunea 4. Raporturile cu mass-media 
 
Raporturile cu mass-media pot fi caracterizate ca foarte bune, existând o 

strâns� colaborare între reprezentan�ii acesteia �i judec�torul Timi�an Carmen 
Mihaela, - coordonator B.I.R.P. �i expertul B.I.R.P - purt�tor de cuvânt al 
instan�ei - Gl�man Irina Ildiko, în scopul unei bune, prompte �i corecte inform�ri 
a opiniei publice. Fa�� de anii anteriori se remarc� o cre�tere a fluxului de 
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informa�ii comunicat prin intermediul telefonului, aspect datorat specificului 
muncii jurnalistice dar �i rela�iei de durat� de bun� colaborare bazat� pe încredere 
�i profesionalism existent� între purt�torul de cuvânt �i reprezentan�ii mass-
media. Toate cererile de acreditare la Tribunalul Hunedoara depuse de jurnali�ti 
au fost aprobate. Am creat o baz� de date cu jurnali�tii care solicit� informa�ii de 
la Tribunalul Hunedoara �i avem în eviden�� un num�r de 70 de jurnali�ti, 
majoritatea fiind din jude�ul Hunedoara, deci reprezentan�i ai mass-mediei locale. 

Mass-media a fost informat� despre posibilitatea de a accesa informa�ii 
referitoare la cauzele aflate pe rolul Tribunalului Hunedoara, iar orice informa�ie 
de interes public solicitat� este comunicat� imediat sau în cel mai scurt timp, în 
cazul în care este necesar� o verificare a datelor solicitate. Având în vedere rolul 
proactiv al instan�elor, în anul 2012 au fost transmise c�tre mass-media din 
jude�ul Hunedoara 42 de comunicate de pres�. Numeroase �tiri au fost preluate de 
c�tre agen�iile de pres� astfel activitatea Tribunalului Hunedoara a fost reflectat� 
�i la nivel na�ional. 

În cadrul Biroului de Informare �i Rela�ii Publice se monitorizeaz� zilnic 
presa on-line, întocmindu-se Revista presei, care con�ine principalele titluri 
referitoare la articole ap�rute în pres� cu privire la: 

- activitatea Tribunalului Hunedoara �i a instan�elor din circumscrip�ia 
acestuia; 

- dosare aflate la rolul instan�ei; 
- principalele evenimente din cursul zilei care se refer� la justi�ie. 
În urma monitoriz�rii presei on-line, au fost arhivate 3296 �tiri sau articole 

în care s-au prezentat aspecte referitoare la activitatea �i func�ionarea 
Tribunalului Hunedoara �i a judec�toriilor din circumscrip�ia acestuia, precum �i 
informa�ii referitoare la dosare aflate pe rolul instan�ei. 

Preciz�m c� activitatea Tribunalului Hunedoara a fost în general corect 
reflectat� în presa local� �i na�ional�. 

Reprezentan�ii mass-media au fost invita�i �i au participat la manifestarea 
„Ziua Por�ilor Deschise”, organizat� în data de 25 octombrie 2012, evenimentul 
fiind reflectat în presa local� atât anterior, pentru a fi adus la cuno�tin�a opiniei 
publice, cât �i ulterior, cu privire la modul în care s-a desf��urat �i cu referire la 
modul cum a fost perceput. 

Cei peste 100 de participan�i la aceast� manifestare, în mare majoritate 
elevi de la �colile �i liceele din Deva au avut ocazia s� viziteze birourile 
grefierilor �i judec�torilor, registratura, arhiva, s�lile de judecat�, biroul de 
informare �i rela�ii publice, Serviciul de proba�iune de pe lâng� Tribunalul 
Hunedoara �i alte compartimente ale instan�ei pentru a-�i forma o imagine cât mai 
complet� despre activitatea �i specificul Tribunalului Hunedoara.  

Elevii s-au ar�tat interesa�i de condi�iile care trebuie îndeplinite pentru a 
urma cariera de magistrat �i grefier �i au participat la un tur al instan�ei. 

Justi�iabilii care au fost prezen�i la Tribunalul Hunedoara, dar �i 
reprezentan�ii mass-media care au r�spuns invita�iei adresate de a participa la 
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aceast� manifestare s-au ar�tat interesa�i de activitatea �i organizarea instan�ei 
precum �i schimb�rile legislative aduse prin intrarea în vigoare a Codului Civil, 
de modul de func�ionare al portalului instan�elor de judecat�, pe care cei interesa�i 
au avut posibilitatea s�-l acceseze de la un computer pus la dispozi�ia publicului, 
precum �i de informa�iile despre circuitul unui dosar, etapele procesuale ce se 
parcurg pân� la solu�ionarea unei cauze �i condi�iile în care lucreaz� judec�torii �i 
personalul auxiliar �i care sunt informa�iile ce pot fi ob�inute cu ajutorul info-
chio�curilor. 

S-au prezentat sistemul audio video folosit în audierea martorilor cu 
identitate protejat� �i a martorilor a c�ror audiere s-a dispus de c�tre autorit��i 
judiciare str�ine prin comisie rogatorie precum �i unele m�suri de securitate �i 
monitorizare din instan��. 

Un interes deosebit a reprezentat sala de judecat� pentru adop�ii �i 
plasamente aceasta fiind special amenajat� de c�tre personalul instan�ei cu juc�rii, 
c�r�i �i creioane de colorat, pentru ca audierile minorilor s� se desf��oare într-un 
mediu care s� reduc� stresul emo�ional al copiilor. 

Având ca scop asigurarea transparen�ei actului de justi�ie �i familiarizarea 
justi�iabililor cu aspectele specifice activit��ii de judecat�, tuturor celor prezen�i 
le-au fost puse la dispozi�ie materiale informative despre sistemul judiciar cum ar 
fi: aspecte legislative cu caracter de noutate prev�zute în Codul Civil intrat în 
vigoare la data de 1 octombrie 2011, Ghidurile de orientare pentru justi�iabili, 
Admiterea în magistratur�, Dreptul pe în�elesul tuturor, Reguli de conduit� în 
instan��,  Despre competen�a instan�elor, Alege�i medierea, realizate de Consiliul 
Superior al Magistraturii iar reprezentan�ii mass-media au fost informa�i despre 
modific�rile aduse de c�tre intrarea în vigoare a Ghidului de bune practici pentru 
cooperarea între instan�e, parchetele de pe lâng� acestea �i mass-media.  

 

Sec�iunea 5. Raporturile cu justi�iabilii 

Raporturile instan�elor de judecat� cu justi�iabilii se desf��oar� cu 
respectarea procedurilor în materie, din legile privind reforma sistemului judiciar 
�i Regulamentul de ordine interioar� al instan�elor de judecat�. 

Totodat�, sunt avute în vedere dispozi�iile Legii nr. 544/2001, privind 
liberul acces la informa�iile de interes public �i Legea nr. 677/2001, pentru 
protec�ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal �i 
libera circula�ie a acestor date. 

Justi�iabilii au posibilitatea s� consulte, la Biroul de Informare �i Rela�ii 
Publice �i compartimentele Arhiv� �i Registratur� „Ghidul de orientare juridic� 
pentru cet��eni”, precum �i celelalte materiale puse la dispozi�ie, inclusiv cele 
privind condi�iile de acordare a ajutorului public judiciar în materie civil� �i 
Tabloul mediatorilor. 
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Toate peti�iile, reclama�iile depuse de justi�iabili la grefa instan�ei au fost 
analizate cu deosebit� aten�ie �i în limita competen�elor, s-au formulat r�spunsuri, 
care au fost comunicate într-un termen cât mai scurt posibil. 

 
Sec�iunea 6. Raporturile cu asocia�iile profesionale, societatea civil� �i 

institu�iile �i organismele interna�ionale 
 
Actul de justi�ie în esen�a sa este un serviciu prestat în folosul societ��ii 

civile �i de aceea el are un impact deosebit în opinia acesteia. 
Într-o lume a interdependen�elor este de la sine în�eles c� o bun� judecat� 

nu se poate face decât printr-o colaborare corespunz�toare interdisciplinar�. De 
aceea, este indispensabil� între�inerea unor raporturi strânse de colaborare cu 
toate organismele societ��ii civile. 

S-a r�spuns tuturor solicit�rilor adresate de c�tre Organiza�iile 
Nonguvernamentale.  

În vederea realiz�rii unei comunic�ri interne eficiente toate solicit�rile 
asocia�iilor sau ONG-urilor referitoare la diseminarea informa�iilor transmise cu 
privire la anumite aspecte legislative au fost postate pe site-ul local pentru a avea 
acces la aceste informa�ii întreg personalul instan�ei interesat. 

Exist� o total� deschidere din partea instan�elor din circumscrip�ia 
Tribunalului Hunedoara în ceea ce prive�te raporturile cu societatea civil�, 
respectiv cu organiza�iile nonguvernamentale, în spiritul asigur�rii unei percep�ii 
corecte a opiniei publice �i societ��ii civile asupra justi�iei, asupra eforturilor 
noastre de reformare �i performan�� a sistemului judiciar. 

În anul 2012 Tribunalul Hunedoara �i instan�ele din raza sa au avut o bun� 
colaborare cu ASOCIA�IA ROMÂN� PENTRU CUSTODIE COMUN�, în 
domenii privind cauzele cu minori potrivit Noului Cod Civil �i a încheiat un 
protocol cu Grupul �colar « Nicolaus Olahus » din Or��tie, fiind parte într-un 
proiect mai amplu care are ca obiectiv cunoa�terea de c�tre elevi a institu�iilor 
societ��ii române�ti precum �i valorificarea cuno�tin�elor dobândite la Educa�ie 
civic�. În anul 2012 am avut colabor�ri în acest sens cu 5 �coli din jude�ul 
Hunedoara,  prin vizitele elevilor la Tribunalul Hunedoara  
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CAPITOLUL VI 
Concluzii privind progresele înregistrate, vulnerabilit�ţţţţile ile ile ile 

identificate identificate identificate identificate şşşşi măsurile luate sau propuse pentru remedierea i măsurile luate sau propuse pentru remedierea i măsurile luate sau propuse pentru remedierea i măsurile luate sau propuse pentru remedierea 

acestoraacestoraacestoraacestora    
 
 

Sintetizând rezultatele acestei analize, se pot identifica unele puncte tari 
sau atuuri în activitatea instan�elor din raza Tribunalului Hunedoara, menite s� 
asigure premisele unei activit��i eficiente, paralel cu identificarea �i înl�turarea 
deficien�elor. Ne referim, în acest sens, la rezultatele bune ob�inute de c�tre 
instan�e în activitatea de judecat�, �i la adoptarea unei rela�ii noi între instan�a 
de judecat� �i justi�iabil, bazat� pe deschidere, informare, transparen�� �i interes 
în cunoa�terea percep�iei asupra calit��ii actului de justi�ie înf�ptuit de 
Tribunalul Hunedoara. 

Sc�derea num�rului de cas�ri cu trimitere spre rejudecare a reprezentat nu 
numai o consecin�� a modific�rilor legislative dar �i un semn al maturit��ii 
profesionale, judec�torii ajungând s� în�eleag� consecin�ele nefaste ale unei astfel 
de solu�ii, dac� p�r�ile nu o solicit�.  

Un alt element pozitiv l-a constituit în cursul anului 2012 lipsa  oric�ror 
observa�ii speciale din partea Inspec�iei Judiciare cu privire la monitorizarea 
dosarelor vechi de la nivelul Tribunalului Hunedoara �i a judec�toriilor arondate, 
instan�ele hunedorene încadrându-se în sfera de normalitate acceptat� în ceea ce 
prive�te dosarele vechi aflate înc� în a�teptarea unei solu�ii.  

Rezultatele, apreciate bune de noi, se datoreaz�, în principal �i preocup�rii 
judec�torilor în solu�ionarea cu celeritate a cauzelor, dar �i în perfec�ionarea 
preg�tirii profesionale, în valorificarea experien�ei profesionale a unor 
judec�tori cu o înalta reputa�ie în domeniu, ca  premise necesare ale unui act de 
justi�ie de calitate. 

În anul 2012 principalele vulnerabilit��i au fost; 
- cre�tere global� a volumului de activitate a Tribunalului Hunedoara care, 

în plan intern, nu s-a deferit propor�ional pe cele patru sec�ii, ci neuniform 
înregistrându-se salturi spectaculoase în unele materii, acompaniate de sc�deri 
semnificative în altele datorat contextului economic actual �i modific�rile 
legislative ( în special cele aduse de Legea nr. 202/2010 privind unele m�suri 
pentru accelerarea solu�ion�rii proceselor �i intr�rii în vigoare a Noului Cod 
Civil). 

- deficitul de judec�tori, la toate instan�ele, alocarea insuficient� �i în etape 
a resurselor materiale, lipsa de  mobilier pentru spa�iile destinate arhiv�rii. 

Anul 2012 a fost anul în care s-au conturat câteva direc�ii  de ac�iune ce vor 
asigura, în viitor, finalizarea proiectelor �i demararea procedurilor pentru celelalte 
lucr�ri de investi�ii �i repara�ii capitale, în condi�iile unei finan��ri sus�inute 
asigurate de c�tre ordonatorul principal, anul 2013. 
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Anul 2013 va reprezenta un nou moment de încercare pentru sistemul 
judiciar românesc în condi�iile în care se preconizeaz� intrarea în vigoare a noului 
Cod de procedur� civil�. De fapt, se face sim�it� tot mai mult nevoia de 
schimbare a mentalit��ii de organizare, având ca punct de plecare scopurile 
institu�iei precum �i a�tept�rile publicului pe care îl deserve�te �i care solicit� o 
justi�ie rapid� �i eficient� desf��urat� sub spectrul legalit��ii �i a respectului fa�� 
de cet��ean.  

Nu este de neglijat nici rezisten�a la schimbare pe care persoane din 
colectivul instan�elor, atât judec�tori, cât �i personal auxiliar, o vor manifesta în 
ipoteza introducerii unor îmbun�t��iri în activitatea instan�ei, în scopul 
eficientiz�rii acesteia. 

În concluzie, având în vedere: volumul mare de activitate, înc�rc�tura pe 
judec�tor, rezultatele ob�inute �i condi�iile de munc�, se poate concluziona c� 
activitatea judec�torilor Tribunalului Hunedoara �i a judec�torilor din 
circumscrip�ia sa teritorial� a fost bazat� pe corectitudine, impar�ialitate, 
profesionalism �i seriozitate. 
 

PRE�EDINTE TRIBUNALULUI HUNEDOARA  
STURZA LIVIA DANIELA  

 
 
 

VICEPRE�EDINTE TRIBUNALULUI HUNEDOARA 
ROGOVEANU ION 
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Instanta Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate SuspendateOperativitate

2010 4725 11653 16378 10272 6106 972 66,68

2011 6106 12418 18524 11895 6629 977 67,79

2012 6629 16066 22695 13028 9667 1399 61,18

2010 7997 37364 45361 36214 9147 1859 83,25

2011 9147 41357 50504 39967 10537 1207 81,07

2012 10537 35400 45937 37443 8494 1914 85,05

2010 12722 49017 61739 46486 15253 2831 78,91

2011 15253 53775 69028 51862 17166 2184 77,59

2012 17166 51466 68632 50471 18161 3313 77,27

Anexa 1

Volum si operativitate pe instante comparativ 

2010 - 2011- 2012

TRIBUNALUL HUNEDOARA - JUDECATORII

Tribunalul 

Hunedoara

Judecatorii

TOTAL



Intrate Intrate Intrate Dinamica Dinamica

An 2010 An 2011 An 2012 2012-2010 2012-2011

Tribunal 11653 12418 16066 4413 3648

J.Deva 11956 16405 13570 1614 -2835

J.Hunedoara 6365 6117 4997 -1368 -1120

J.Petrosani 12958 12549 10985 -1973 -1564

J.Orastie 2138 1805 1718 -420 -87

J.Hateg 1778 1735 1558 -220 -177

J.Brad 2169 2746 2572 403 -174

Total jud. 37364 41357 35400 -1964 -5957

Total general 49017 53775 51466 2449 -2309

Dinamica intrării cauzelor Tribunal Hunedoara şi Judecătorii        
2010-2011-2012

Instanta

Anexa 2



solutionate solutionate solutionate dinamica dinamica 

An 2010 An 2011 An 2012 2012-2010 2012-2011

Tribunal 10272 11895 13028 2756 1133

J.Deva 11548 14560 15225 3677 665

J.Hunedoara 5755 6873 4973 -782 -1900

J.Petrosani 12832 12509 11092 -1740 -1417

J.Orastie 2152 1708 1880 -272 172

J.Hateg 1732 1801 1599 -133 -202

J.Brad 2195 2516 2674 479 158

Total jud. 36214 39967 37443 1229 -2524

Total general 46486 51862 50471 3985 -1391

Dinamica soluţionării cauzelor la Tribunalul Hunedoara şi 
Judecătorii                                  2009-2010-2011

Instanta

Anexa 3 



Sectia Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

2010 979 2636 3615 2289 1326 291 68,86

2011 1326 2179 3505 2228 1277 163 66,67

2012 1277 1988 3265 2158 1107 247 71,50

2010 467 1555 2022 1428 594 120 75,08

2011 594 2267 2861 2444 417 119 89,13

2012 417 867 1284 848 436 147 74,58

2010 597 2389 2986 2079 907 128 72,74

2011 907 3231 4138 2333 1805 145 58,43

2012 1805 6088 7893 4617 3276 331 61,06

2010 1208 1024 2232 559 1673 13 25,19

2011 1673 918 2591 911 1680 15 35,36

2012 1680 1368 3048 833 2215 9 27,41

2010 1075 2086 3161 2011 1150 392 72,63

2011 1150 2123 3273 2155 1118 489 77,41

2012 1118 3694 4812 2879 1933 471 66,32

2010 164 456 620 341 279 28 57,60

2011 279 528 807 611 196 44 80,08

2012 196 803 999 392 607 193 48,64

2010 235 1507 1742 1565 177 89,84

2011 177 1172 1349 1213 136 2 90,05

2012 136 1258 1394 1301 93 1 93,40

2010 4725 11653 16378 10272 6106 972 66,68

TOTAL 2011 6106 12418 18524 11895 6629 977 67,79

2012 6629 16066 22695 13028 9667 1399 61,18

Activitatea si operativitatea la Tribunalul Hunedoara pe sectii 

 2010 - 2011 - 2012
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Sectia Natura Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

2010 57 492 549 496 53 90,35

2011 53 653 706 624 82 2 88,64

2012 82 828 910 841 69 1 92,52

2010 126 345 471 402 69 85,35

2011 69 63 132 130 2 98,48

2012 2 3 5 5 0 0 100,00

2010 52 670 722 667 55 92,38

2011 55 456 511 459 52 89,82

2012 52 427 479 455 24 94,99

2010 225 916 1141 585 556 53 53,77

2011 556 477 1033 568 465 38 57,09

2012 465 514 979 661 318 62 72,08

2010 203 331 534 393 141 58 82,56

2011 141 272 413 271 142 31 70,94

2012 142 252 394 242 152 38 67,98

2010 551 1389 1940 1311 629 180 74,49

2011 629 1430 2059 1389 670 94 70,69

2012 670 1222 1892 1255 637 147 71,92

2010 344 937 1281 922 359 113 78,94

2011 359 1794 2153 1907 246 111 93,39

2012 246 512 758 516 242 129 82,03

2010 123 618 741 506 235 7 68,94

2011 235 473 708 537 171 8 76,71

2012 171 355 526 332 194 18 65,35

2010 436 1333 1769 1222 547 126 74,38

2011 547 2561 3108 1530 1578 144 51,62

2012 1578 4836 6414 3635 2779 330 59,75

2010 161 1056 1217 857 360 2 70,53

2011 360 670 1030 803 227 1 78,04

2012 227 1252 1479 982 497 1 66,44

2010 1239 2542 3781 2352 1429 420 69,98

2011 1429 2651 4080 2766 1314 533 77,98

2012 1314 4497 5811 3271 2540 664 63,55

2010 3517 10629 14146 9713 4433 959 73,66

2011 4433 11500 15933 10984 4949 962 73,37

2012 4949 14698 19647 12195 7452 1390 66,80

2010 1208 1024 2232 559 1673 13 25,19

2011 1673 918 2591 911 1680 15 35,36

2012 1680 1368 3048 833 2215 9 27,41

2010 4725 11653 16378 10272 6106 972 66,68

2011 6106 12418 18524 11895 6629 977 67,79

2012 6629 16066 22695 13028 9667 1399 61,18

Anexa 4 A
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Sectia Natura Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

2010 57 492 549 496 53 90,35

2011 53 653 706 624 82 2 88,64

2012 82 828 910 841 69 1 92,52

2010 126 345 471 402 69 85,35

2011 69 63 132 130 2 98,48

2012 2 3 5 5 0 0 100,00

2010 52 670 722 667 55 92,38

2011 55 456 511 459 52 89,82

2012 52 427 479 455 24 94,99

2010 225 916 1141 585 556 53 53,77

2011 556 477 1033 568 465 38 57,09

2012 465 514 979 661 318 62 72,08

2010 203 331 534 393 141 58 82,56

2011 141 272 413 271 142 31 70,94

2012 142 252 394 242 152 38 67,98

2010 551 1389 1940 1311 629 180 74,49

2011 629 1430 2059 1389 670 94 70,69

2012 670 1222 1892 1255 637 147 71,92

2010 344 937 1281 922 359 113 78,94

2011 359 1794 2153 1907 246 111 93,39

2012 246 512 758 516 242 129 82,03

2010 123 618 741 506 235 7 68,94

2011 235 473 708 537 171 8 76,71

2012 171 355 526 332 194 18 65,35

2010 436 1333 1769 1222 547 126 74,38

2011 547 2561 3108 1530 1578 144 51,62

2012 1578 4836 6414 3635 2779 330 59,75

2010 161 1056 1217 857 360 2 70,53

2011 360 670 1030 803 227 1 78,04

2012 227 1252 1479 982 497 1 66,44

2010 1239 2542 3781 2352 1429 420 69,98

2011 1429 2651 4080 2766 1314 533 77,98

2012 1314 4497 5811 3271 2540 664 63,55

2010 3517 10629 14146 9713 4433 959 73,66

2011 4433 11500 15933 10984 4949 962 73,37

2012 4949 14698 19647 12195 7452 1390 66,80
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2010 225 916 1141 585 556 53 53,77

2011 556 477 1033 568 465 38 57,09

2012 465 514 979 661 318 62 72,08

2010 203 331 534 393 141 58 82,56

2011 141 272 413 271 142 31 70,94

2012 142 252 394 242 152 38 67,98

2010 551 1389 1940 1311 629 180 74,49

2011 629 1430 2059 1389 670 94 70,69

2012 670 1222 1892 1255 637 147 71,92

2010 979 2636 3615 2289 1326 291 68,86

2011 1326 2179 3505 2228 1277 163 66,67

2012 1277 1988 3265 2158 1107 247 71,50

Activitate sectia I-a civila, comparativ  2010-2011-2012

sectia natura anul stoc intrate volum solutionate
nesolutiona

te
suspendate

Anexa 5

operativita
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fond
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TOTAL



Judecator

materia

 juridica

stoc

01.01. nr.sed. intrate rulaj

sol.

(pronuntat conduse redactate suspendateoperativitate

Conta Mihaela F 0 10 17 17 17 10 17 0 100,00

A 0 8 67 127 50 4 25 7 83,33

R 84 22 367 661 348 7 116 15 79,82

TOTAL 84 40 451 805 415 21 158 22 80,90

Nicula Camelia F 6 9 20 20 14 9 14 0 53,85

A 84 21 146 328 132 9 66 10 60,00

R 28 25 427 800 420 8 140 25 97,67

TOTAL 118 55 593 1148 566 26 220 35 83,73

Bololoi Mihaela F 0 1 3 3 3 1 3 0 100,00

A 0 7 62 62 62 3 31 0 100,00

R 125 36 628 1433 588 12 196 47 83,29

TOTAL 125 44 693 1498 653 16 230 47 84,70

Iacob Marinela F 185 20 162 1077 292 20 292 13 87,43

A 0 0 0 12 0 0 0,00

R 63 21 376 871 321 6 109 26 77,72

TOTAL 248 41 538 1948 625 26 401 39 83,67

Vorovenci Anca F 0 0 0 0 0 0 0 0,00

A 0 0 0 0 0 0 0 0,00

R 0 2 29 74 24 0 8 2 88,89

TOTAL 0 2 29 74 24 0 8 2 88,89

Ponyczky GabrielaF 0 1 2 2 2 1 2 0 100,00

A 23 12 67 201 66 6 33 4 76,74

R 124 13 214 486 273 5 91 16 84,78

TOTAL 147 26 283 689 341 12 126 20 83,17

Calarasu Cristina F 0 0 4 4 4 0 4 0 100,00

A 23 18 126 345 112 9 56 8 79,43

R 75 23 368 837 288 8 96 24 68,74

TOTAL 98 41 498 1186 404 17 156 32 71,63

Ioja Eugen F 117 20 175 786 228 19 228 8 80,28

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

R 75 23 357 830 291 6 98 20 70,63

TOTAL 192 43 532 1616 519 25 326 28 74,57

Cristescu Damian F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

R 185 21 348 775 327 8 109 22 63,99

TOTAL 185 21 348 775 327 8 109 22 63,99

ANUL 2012

Operativitate judecatori sectia I Civila   Anexa nr.5.1



Dinescu Andrea F 48 12 69 290 85 12 85 9 78,70

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

R 121 14 246 405 225 5 76 7 62,50

TOTAL 169 26 315 695 310 17 161 16 66,24

Rogoveanu Ioan F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

A 98 12 73 201 78 6 39 4 46,71

R 77 24 389 902 391 8 137 25 88,66

TOTAL 175 36 462 1103 469 14 176 29 77,14

Tanasescu Irina R 21 1 23 44 18 0 6 3 43,90

Grozavescu Anuta R 67 2 37 104 27 0 9 4 27,00

Badistru Ella C. R 51 2 41 92 33 0 11 1 36,26

Mugescu Viorica R 27 1 19 46 27 0 9 3 62,79

Filimon Cornelia. R 45 2 35 80 39 0 13 1 49,37

Buligan Mihaela R 58 3 57 115 42 0 14 5 38,18

total fond F 356 73 452 2199 645 72 645 30 82,90

total apel A 228 78 541 1264 512 37 250 33 69,57

total recurs R 1226 235 3961 8555 3682 73 1238 246 74,52

TOTAL SECTIE I 1810 386 4954 12018 4839 182 2133 309 74,97



2010 344 937 1281 922 359 113 78,94

2011 359 1794 2153 1907 246 111 93,39

2012 246 512 758 516 242 129 82,03

2010 123 618 741 506 235 7 68,94

2011 235 473 708 537 171 8 76,71

2012 171 355 526 332 194 18 65,35

2010 436 1333 1769 1222 547 126 74,38

2011 547 2561 3108 1530 1578 144 51,62

2012 1578 4836 6414 3635 2779 330 59,75

2010 161 1056 1217 857 360 2 70,53

2011 360 670 1030 803 227 1 78,04

2012 227 1252 1479 982 497 1 66,44

2010 1064 3944 5008 3507 1501 248 73,68

2011 1501 5498 6999 4777 2222 264 70,93

2012 2222 6955 9177 5465 3712 478 62,82

TOTAL

Anexa 6
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2010 1208 1024 2232 559 1673 13 25,19

2011 1673 918 2591 911 1680 15 35,36

2012 1680 1368 3048 833 2215 9 27,41

LEGEA 85 / 2006 - INSOLVENŢA

anul stoc
cauze 

intrate
volum solutionate

nesolution

ate
suspendate

operativitat

e



2010 344 937 1281 922 359 113 78,94

2011 359 1794 2153 1907 246 111 93,39

2012 246 512 758 516 242 129 82,03

2010 123 618 741 506 235 7 68,94

2011 235 473 708 537 171 8 76,71

2012 171 355 526 332 194 18 65,35

2010 436 1333 1769 1222 547 126 74,38

2011 547 2561 3108 1530 1578 144 51,62

2012 1578 4836 6414 3635 2779 330 59,75

2010 161 1056 1217 857 360 2 70,53

2011 360 670 1030 803 227 1 78,04

2012 227 1252 1479 982 497 1 66,44

2010 1208 1024 2232 559 1673 13 25,19

2011 1673 918 2591 911 1680 15 35,36

2012 1680 1368 3048 833 2215 9 27,41

2010 2272 4968 7240 4066 3174 261 58,26

2011 3174 6416 9590 5688 3902 279 61,09

2012 3902 8323 12225 6298 5927 487 53,65

Activitate sectia   II -a  Civila de  contencios administrativ si fiscal, 
comparativ 2010-2011-2012 cu insolventa

sectia natura anul stoc intrate volum solutionate
nesolutiona

te
suspendate

Total
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Sectia a II-a Civila de contencios administrativ si fiscal Anul 2012

Judecator

materia

 juridica

stoc

01.01. nr.sed. intrate rulaj

solutionate

(pronuntate) conduse redactate suspendate operativitate

STURZA LIVIA DANIELA F 123 62 254 1159 346 62 346 2 92,27

SABAU DORINA F 191 82 867 2069 838 82 838 13 80,19

GORON MARIA F 249 48 805 1713 781 48 781 54 78,10

R 87 20 605 1032 642 6 214 3 93,18

TOTAL 336 68 1410 2745 1423 54 995 57 84,25

DUCA CORINA F 220 49 778 1217 825 49 825 40 86,12

R 89 25 649 1112 684 8 228 4 93,19

TOTAL 309 74 1427 2329 1509 57 1053 44 89,18

IFTIMUS ADINA CAMELIA F 234 50 840 2077 760 50 760 15 71,77

R 121 24 634 1192 723 10 241 6 96,53

TOTAL 355 74 1474 3269 1483 60 1001 21 82,02

DRAGAN IOAN F 258 48 784 1879 743 48 743 25 73,06

R 95 21 627 1065 663 8 221 2 92,08

TOTAL 353 69 1411 2944 1406 56 964 27 80,94

SIMION MIRELA F 216 49 754 1637 609 49 609 45 65,84

R 88 26 678 1267 606 8 202 4 79,53

TOTAL 304 75 1432 2904 1215 57 811 49 72,02

Dicu Simona Elena F 0 21 346 423 190 21 190 12 56,89

R 0 9 329 470 222 6 74 2 67,89

TOTAL 0 30 675 893 412 27 264 14 62,33

SPARIOS DEMIS MARIUS F 0 30 639 780 521 30 521 31 85,69

R 0 2 64 64 24 0 8 37,50

TOTAL 0 32 703 844 545 30 529 31 81,10

SAVA IOAN ADRIAN F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

R 63 12 305 653 294 4 98 79,89

TOTAL 63 12 305 653 294 4 98 0 79,89

COREGA ADRIAN F 58 11 81 278 95 11 95 0 68,35

BAJMATARA CLAUDIA F 0 3 64 64 53 0 53 0 82,81

F 1549 453 6212 13296 5761 450 5761 237 76,57

R 543 139 3891 6855 3858 50 1286 21 87,42

2092 592 10103 20151 9619 500 7047 258 80,58

TOTAL SECTIA A II-A 

Anexa 7 B



Sectia a II-a Civila de contencios administrativ si fiscal Anul 2012

fara sindici

Judecator

materia

 juridica

stoc

01.01. nr.sed. intrate rulaj

solutionat

e

(pronuntat

e) conduse redactate suspendateoperativi

STURZA LIVIA DANIELA F 0 41 83 72 83 41 83 0 100,00

SABAU DORINA F 53 61 729 1058 612 61 612 10 79,27

GORON MARIA F 78 27 597 855 459 27 459 54 73,91

R 87 20 605 1032 642 6 214 3 93,18

TOTAL 165 47 1202 1887 1101 33 673 57 84,05

DUCA CORINA F 68 28 608 930 538 28 538 39 84,46

R 89 25 649 1112 684 8 228 4 93,19

TOTAL 157 53 1257 2042 1222 36 766 43 89,13

IFTIMUS ADINA CAMELIA F 85 29 666 990 512 29 512 15 69,57

R 121 24 634 1192 723 10 241 6 96,53

TOTAL 206 53 1300 2182 1235 39 753 21 83,16

DRAGAN IOAN F 79 27 641 995 492 27 492 25 70,79

R 95 21 627 1065 663 8 221 2 92,08

TOTAL 174 48 1268 2060 1155 35 713 27 81,63

SIMION MIRELA F 78 29 614 1118 442 29 442 25 66,27

R 88 26 678 1267 606 8 202 4 79,53

TOTAL 166 55 1292 2385 1048 37 644 29 73,34

Dicu Simona Elena F 0 14 297 362 170 14 170 12 59,65

R 0 9 329 470 222 6 74 2 67,89

TOTAL 0 23 626 832 392 20 244 14 64,05

Sparios Demis Marius F 0 24 545 490 434 24 434 31 84,44

R 0 2 64 64 24 0 8 37,50

TOTAL 0 26 609 554 458 24 442 31 79,24

SAVA IOAN ADRIAN F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

R 63 12 305 653 294 4 98 79,89

TOTAL 63 12 305 653 294 4 98 0 79,89

Corega Adrian Dumitru F 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Bajmatara Claudia F 0 3 64 64 53 0 53 0 82,81

F 441 283 4844 6934 3795 280 3795 211 74,79

R 543 139 3891 6855 3858 50 1286 21 87,42

984 422 8735 13789 7653 330 5081 232 80,67

TOTAL SECTIA A II-A 

Anexa 7 C



Sectia II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal

Nr.crt Nume si prenume

sedinte 

participate

din care

conduse

dosare

rulate stoc intrate

dosare 

solutionate

dosare 

redactate suspendate

operativitate

%

1 Dicu Simona 7 7 61 0 49 20 20 0 40,82

2 Dragan Ioan 21 21 884 179 143 251 251 0 77,95

3 Duca Corina 21 21 870 152 170 287 287 1 89,41

4 Goron Maria 21 21 858 171 208 322 322 0 84,96

5 Iftimus Adina Camelia 21 21 1087 149 174 248 248 0 76,78

6 Sabau Dorina 21 21 1011 138 138 226 226 3 82,78

7 Simion Mirela 20 20 519 138 140 167 167 0 60,07

8 Sparios Demis Marius 6 6 290 0 94 87 87 0 92,55

9 Sturza Livia Daniela 21 21 1076 123 171 263 263 1 89,76

10 Corega Adrian Dumitru 11 11 278 58 81 95 95 0 68,35

TOTAL 170 170 6934 1108 1368 1966 1966 5 79,56

Operativitate judecatori la Tribunalul Hunedoara in anul 2012
Sindici

Anexa 7 D



2010 1075 2086 3161 2011 1150 392 72,63

2011 1150 2123 3273 2155 1118 489 77,41

2012 1118 3694 4812 2879 1933 471 66,32

2010 164 456 620 341 279 28 57,60

2011 279 528 807 611 196 44 80,08

2012 196 803 999 392 607 193 48,64

2010 1239 2542 3781 2352 1429 420 69,98

2011 1429 2651 4080 2766 1314 533 77,98

2012 1314 4497 5811 3271 2540 664 63,55

Activitate sectie  litigii de munca si asigurari sociale, comparativ 2010-2011-2012

sectia natura anul stoc intrate volum solutionate
nesolutionat

e

suspendat

e

TOTAL

Anexa 8

operativitate
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Sectia: LITIGII DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE  Anexa nr.8.1

Nr.crt Nume si prenume

sedinte 

participate

din care

conduse

dosare

rulate stoc intrate

dosare 

solutionate

dosare 

redactate suspendate

operativitate

%

1 Badistru Ella Cristina 45 45 1708 218 850 729 729 87 74,31

2 Buligan Mihaela Liliana 20 20 804 0 686 276 276 66 44,52

3 Filimon Cornelia 39 39 1391 197 849 605 605 88 63,15

4 Grozavescu Anuta 43 43 1634 172 841 670 670 77 71,58

5 Mugescu Viorica 40 40 1729 142 872 667 667 67 70,43

6 Tanasescu Irina 91 91 1014 152 692 570 570 54 72,15

TOTAL 278 278 8280 881 4790 3517 3517 439 67,22

anul 2012

Operativitate  judecatori la Sectia Litigii de munca si asigurari sociale



2010 57 492 549 496 53 90,35

2011 53 653 706 624 82 2 88,64

2012 82 828 910 841 69 1 92,52

2010 126 345 471 402 69 85,35

2011 69 63 132 130 2 98,48

2012 2 3 5 5 0 0 100,00

2010 52 670 722 667 55 92,38

2011 55 456 511 459 52 89,82

2012 52 427 479 455 24 94,99

2010 235 1507 1742 1565 177 89,84

2011 177 1172 1349 1213 136 2 90,05

2012 136 1258 1394 1301 93 1 93,40

Activitate sectie penala, comparativ 2010-2011-2012

sectia natura anul stoc intrate volum
solutiona

te
nesolutionate suspendate

TOTAL

Anexa 9

operativitat

e

p
e

n
a

la

fond

apel

recurs



Instanta Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

2010 3374 11956 15330 11548 3782 590 78,34

2011 3782 16405 20187 14560 5627 196 72,83

2012 5627 13570 19197 15225 3972 776 82,65

2010 844 6365 7209 5755 1454 407 84,61

2011 1454 6117 7571 6873 698 270 94,14

2012 698 4997 5695 4973 722 257 91,45

2010 2130 12958 15088 12832 2256 541 88,21

2011 2256 12549 14805 12509 2296 471 87,27

2012 2296 10985 13281 11092 2189 580 87,33

2010 456 2138 2594 2152 442 91 85,98

2011 442 1805 2247 1708 539 94 79,33

2012 539 1718 2257 1880 377 119 87,93

2010 650 1778 2428 1732 696 139 75,67

2011 696 1735 2431 1801 630 124 78,07

2012 630 1558 2188 1599 589 104 76,73

2010 543 2169 2712 2195 517 91 83,75

2011 517 2746 3263 2516 747 52 78,36

2012 747 2572 3319 2674 645 78 82,51

2010 7997 37364 45361 36214 9147 1859 83,25

2011 9147 41357 50504 39967 10537 1207 81,07

2012 10537 35400 45937 37443 8494 1914 85,05

Anexa 10

Orastie

Hateg

Brad

Total

 judecatorii

Volumul de activitate si operativitate la judecatorii , comparativ 

  2010 - 2011-2012

Deva

Hunedoara

Petrosani



2010 495 1978 2473 2028 445 91 85,14

2011 445 2546 2991 2302 689 52 78,33

2012 689 2412 3101 2512 589 78 83,10

2010 48 191 239 167 72 69,87

2011 72 200 272 214 58 78,68

2012 58 160 218 162 56 74,31

2010 543 2169 2712 2195 517 91 83,75

2011 517 2746 3263 2516 747 52 78,36

2012 747 2572 3319 2674 645 78 82,51

TOTAL

Anexa 11

operativitat

e

B
R
A
D

CIVIL

PENAL

OPERATIVITATE JUDECATORIA BRAD

instanta sectia anul
stoc 

anterior
intrate volum solutionate nesolutionate

suspendat

e



2010 3080 10166 13246 9848 3398 590 77,81

2011 3398 14307 17705 12375 5330 196 70,68

2012 5330 11541 16871 13168 3703 776 81,81

2010 294 1790 2084 1700 384 81,57

2011 384 2098 2482 2185 297 88,03

2012 297 2029 2326 2057 269 88,44

2010 3374 11956 15330 11548 3782 590 78,34

2011 3782 16405 20187 14560 5627 196 72,83

2012 5627 13570 19197 15225 3972 776 82,65

OPERATIVITATE  JUDECATORIA   DEVA

instanta sectia anul
stoc 

anterior
intrate volum solutionate nesolutionate suspendate

TOTAL

Anexa 12

operativitate

D
E
V
A

CIVIL

PENAL



2010 580 1577 2157 1543 614 139 76,46

2011 614 1589 2203 1661 542 124 79,89

2012 542 1384 1926 1390 536 102 76,21

2010 70 201 271 189 82 69,74

2011 82 146 228 140 88 61,40

2012 88 174 262 209 53 2 80,38

2010 650 1778 2428 1732 696 139 75,67

2011 696 1735 2431 1801 630 124 78,07

2012 630 1558 2188 1599 589 104 76,73

OPERATIVITATE JUDECATORIA  HATEG

instanta sectia anul
stoc 

anterior
intrate volum solutionate

nesolutionat

e
suspendate

TOTAL

Anexa 13

operativitat

e

H
A
T
E
G

CIVIL

PENAL



2010 800 6019 6819 5434 1385 407 84,75

2011 1385 5784 7169 6497 672 270 94,17

2012 672 4691 5363 4680 683 257 91,66

2010 44 346 390 321 69 82,31

2011 69 333 402 376 26 93,53

2012 26 306 332 293 39 88,25

2010 844 6365 7209 5755 1454 407 84,61

2011 1454 6117 7571 6873 698 270 94,14

2012 698 4997 5695 4973 722 257 91,45

 OPERATIVITATE  JUDECATORIA   HUNEDOARA

instanta sectia anul stoc anterior intrate volum solutionate nesolutionate suspendate

TOTAL

Anexa 14

operativitate

H
U
N
E
D
O
A
R
A

CIVIL

PENAL



2010 417 1964 2381 1980 401 91 86,46

2011 401 1651 2052 1555 497 94 79,42

2012 467 1540 2037 1689 348 119 88,06

2010 39 174 213 172 41 80,75

2011 41 154 195 153 42 78,46

2012 42 178 220 191 29 86,82

2010 456 2138 2594 2152 442 91 85,98

2011 442 1805 2247 1708 539 94 79,33

2012 539 1718 2257 1880 377 119 87,93

TOTAL

Anexa 15

operativitate

O
R
A
S
T
IE

CIVIL

PENAL

OPERATIVITATE JUDECATORIA  ORASTIE

instanta sectia anul stoc anterior intrate volum solutionate nesolutionate suspendate



2010 1979 12029 14008 11914 2094 541 88,47

2011 2094 11591 13685 11532 2153 471 87,27

2012 2153 10188 12341 10268 2073 580 87,31

2010 151 929 1080 918 162 85,00

2011 162 958 1120 977 143 87,23

2012 143 797 940 824 116 87,66

2010 2130 12958 15088 12832 2256 541 88,21

2011 2256 12549 14805 12509 2296 471 87,27

2012 2296 10985 13281 11092 2189 580 87,33

TOTAL

Anexa 16

operativitat

e

P
E
T
R
O
S
A
N
I

CIVIL

PENAL

OPERATIVITATE JUDECATORIA  PETROSANI

instanta sectia anul
stoc 

anterior
intrate volum solutionate nesolutionate suspendate



Instanta Anul
Total 

condamnati
majori minori masculin feminin

2010 88 86 2 82 6

2011 135 129 6 96 39

2012 198 197 1 176 22

2010 327 312 15 305 22

2011 434 425 9 399 35

2012 315 311 4 294 17

2010 162 145 17 158 4

2011 209 173 36 205 4

2012 218 199 19 210 8

2010 532 469 63 494 38

2011 614 527 87 560 54

2012 494 462 32 423 71

2010 51 51 0 51 0

2011 54 52 2 51 3

2012 93 88 5 90 3

2010 91 82 9 80 11

2011 95 95 0 94 1

2012 121 112 9 110 11

2010 113 110 3 110 3

2011 149 145 4 144 5

2012 75 74 1 67 8

2010 1276 1169 107 1198 78

2011 1555 1417 138 1453 102

2012 1316 1246 70 1194 118

2010 1364 1255 109 1280 84

2011 1690 1546 144 1549 141

2012 1514 1443 71 1370 140

Anexa 17

Orastie

Hateg

Brad

Total Judecatorii

Hunedoara

Petrosani

TOTAL

Starea infractionala la tribunal si judecatorii 2010-2011-2012

Tribunal

Deva



2010 86 1 2 26 12 4 3 26 12 2 1 1

2011 129 15 18 10 2 69 15 6 6

2012 167 3 48 13 4 1 43 85 1 1

2010 312 5 4 12 69 5 208 9 15 5 3 7

2011 425 11 6 18 77 7 1 289 16 9 1 2 5 1

2012 315 11 4 18 50 2 221 5 4 3 1

2010 145 12 4 1 56 13 58 1 17 9 1 6 1

2011 173 12 6 40 7 96 12 36 1 19 11 5

2012 199 3 1 57 29 95 14 19 8 1 10

2010 469 15 9 130 16 1 293 5 63 12 18 23 10

2011 527 14 4 10 159 15 1 1 310 13 87 22 11 49 5

2012 494 23 4 9 127 15 280 4 32 7 6 16 3

2010 51 8 43

2011 52 5 47 2 2

2012 88 2 16 70 5 5

2010 110 2 36 72 3 2 1

2011 145 5 25 1 2 112 4 3 1

2012 74 1 9 1 63 1 1

2010 82 5 9 2 11 55 9 9

2011 95 2 4 3 15 71 0

2012 112 5 8 2 22 73 2 9 2 7

2010 1169 39 17 24 310 34 1 0 0 674 70 0 107 5 23 22 39 18

2011 1417 44 14 37 321 30 4 1 0 925 41 0 138 2 46 29 56 5

2011 1282 45 16 30 281 47 0 0 0 802 25 0 70 0 22 14 30 4

2010 1255 39 18 26 336 46 5 3 0 700 82 0 109 5 24 22 40 18

2011 1546 44 14 37 336 48 14 3 0 994 56 0 144 2 52 29 56 5

2012 1479 48 16 30 329 60 4 1 0 845 110 0 71 0 23 14 30 4

2010 1364

2011 1690

2012 1550
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Jud Deva

Jud Hunedoara

Jud Petrosani

Jud Orastie

Jud Brad

Jud Hateg

Total judecatorii

Total General

453730 342

Anexa 18

indice criminalitate

461450 296

457932 369



Instanta Anul Volum Nr.judecatori
Incarcatura/

judecator

2010 30210 27 1119

Tribunal 2011 27685 29 955

2012 31846 28 1137

2010 2712 4 678

jud.Brad 2011 3263 3 1305

2012 3319 2 1660

2010 15330 11 1394

Jud.Deva 2011 20187 13 1553

2012 19197 13 1477

2010 2428 3 809

Jud.Hateg 2011 2431 3 810

2012 2188 2,416 906

2010 7209 6 1202

Jud.Hunedoara 2011 7571 6 1262

2012 5695 7 814

2010 2594 3 865

jud.Orastie 2011 2247 2 1124

2012 2257 2 1129

2010 15088 15 1006

jud.Petrosani 2011 14805 12 1192

2012 13281 12,580 1056

Incarcatura/judecator, la tribunalul si judecatorii, comparativ 

2010-2011-2012 

Tabel anexa 19



Instanta Anul Solutionate Nr.judecatori
Media/

judecator

2010 19844 27 735

Tribunal 2011 22692 29 782

2012 19323 28 690

2010 2195 4 549

jud.Brad 2011 2516 3 1006

2012 2674 2 1337

2010 11548 11 1050

Jud.Deva 2011 14560 13 1120

2012 15225 13 1171

2009 1521 4 380

Jud.Hateg 2010 1732 3 577

2011 1599 2,416 662

2010 5755 6 959

Jud.Hunedoara 2011 6873 6 1146

2012 4973 7,000 710

2010 2152 3 717

jud.Orastie 2011 1708 2 854

2012 1880 2 940

2010 12832 15 855

jud.Petrosani 2011 12509 12 1007

2012 11092 12,580 882

Media cauzelor solutionate pe judecator, la  tribunal si judecatorii,

  comparativ 2010-2011-2012 

Tabel anexa 20



civila 96

litigii cu profesionistii,

contencios
61

litigii munca, asigurari 20

penal 1

178Total

Anexa 21

Tribunal

Vechime cauze pe rol la Tribunalul Hunedoara in anul 2012

Instanta sectia cauze peste 1 an (fonduri/apeluri)



Instanta cauze peste 1 an

Jud Brad 101

Jud Deva 80

Jud Hateg 86

Jud Hunedoara 13

Jud Orastie 25

Jud Petrosani 96

TOTAL 401

Anexa 21A

Cauze mai vechi de 1 an la judecatorii - 2012



Sectia Anul Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate

2010 979 2636 3615 2289 1326 291

2011 1326 2179 3505 2228 1277 163

2012 1277 1634 2911 2158 753 247

2010 467 1555 2022 1428 594 120

2011 594 2267 2861 2444 417 119

2012 417 753 1170 848 322 147

2010 597 2389 2986 2079 907 128

2011 907 3231 4138 2333 1805 145

2012 1805 3986 5791 4617 1174 331

2010 1208 1024 2232 559 1673 13

2011 1673 918 2591 911 1680 15

2012 1680 1368 3048 833 2215 9

2010 1075 2086 3161 2011 1150 392

2011 1150 2123 3273 2155 1118 489

2012 1118 2568 3686 2879 807 471

2010 164 456 620 341 279 28

2011 279 528 807 611 196 44

2012 196 620 816 392 424 193

2010 235 1507 1742 1565 177

2011 177 1172 1349 1213 136 2

2012 136 1221 1357 1301 56 1

2010 4725 11653 16378 10272 6106 972

TOTAL 2011 6106 12418 18524 11895 6629 977

2012 6629 12150 18779 13028 5751 1399

Anexa nr. 21 B
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Activitatea si operativitatea la Tribunalul Hunedoara pe sectii 

 fara dosare cu Prim Termen in 2013

 2010 - 2011 - 2012
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2010 393 170 150 20 43,26

2011 271 101 98 3 37,27

2012 242 108 99 9 44,63

2010 402 128 114 14 31,84

2011 130 67 62 5 51,54

2012 5 3 2 1 60,00

Anexa 22

Modificarea hotararilor in apel   2010-2011-2012

ramura de 

drept
anul

cauze 

solutionate
admis apelul

schimbat 

hotararea

trimis 

rejudecare

indice 

desfiintare

civil

penal



2010 1311 482 340 142 39,77

2011 1389 561 499 62 40,39

2012 1255 447 330 117 35,62

2010 506 201 180 21 39,72

2011 537 234 224 10 43,58

2012 332 113 95 18 34,04

2010 857 275 214 61 32,09

2011 803 246 243 3 30,64

2012 982 389 366 23 39,61

2010 667 92 78 8 13,79

2011 459 64 61 3 13,94

2012 477 72 67 5 15,09

2010 3341 1050 812 232 31,43

2011 3188 1105 1027 78 34,66

2012 3046 1021 858 163 33,52

civil

litigii cu 

profesionistii

contencios

penal

TOTAL

Anexa 23

Casarea hotararilor in recurs 2010-2011-2012

ramura de 

drept
anul

cauze 

solutionate

admis 

recursul

schimbat 

hotararea

trimis 

rejudecare

indice 

desfiintare



Dosare

 rulate 

Dosare 

solutionate

Sedinte 

participate

Numar 

judecatori

Rulate 

media/judecator

Solutii 

media/judecator

Sedinte 

media/judecator

 Tribunal Hunedoara 43458 19323 1745 28 1552 690 62

J.Deva
16943 15225 688 13 1303 1171 53

J.Hunedoara
11570 4973 687 7 1653 710 98

J.Petrosani
22055 11092 509 12,58 1753 882 40

J.Orastie
4668 1880 526 2 2334 940 263

J.Brad
6061 2674 222 2 3031 1337 111

J.Hateg
6127 1599 131 2,416 2536 662 54

Total Judecatorii
67424 37443 2763 39,00 12610 5702 620

Total General
110882 56766 4508 67,00 14162 6392 682

Medie pe judecator la Tribunalul Hunedoara si judecatorii 2012

Anexa 24



civil 108 41 37,96

contencios 72 29 40,28

penal 28 5 17,86

total 208 75 36,06

civil 310 125 40,32

contencios 164 54 32,93

penal 34 5 14,71

total 508 184 36,22

Anexa 25

Casarea/desfiintarea  hotararilor la Judecatoria Hunedoara 2012

ramura de drept
cauze 

solutionate

hot 

desfiintate/casate

indice 

desfiintare/casa

re

Casarea/desfiintarea hotararilor la Judecatoria Orastie 2012

ramura de drept
cauze 

solutionate

hot 

desfiintate/casate

indice 

desfiintare/casa

re



civil 398 158 39,70

cont.com 202 83 41,09

penal 68 4 5,88

total 668 245 36,68

civil 87 32 36,78

cont.com 46 16 34,78

penal 14 2 14,29

total 147 50 34,01

Casarea/desfiintarea hotararilor la Judecatoria Petrosani 2012

ramura de drept
cauze 

solutionate

hot 

desfiintate/casat

e

indice 

desfiintare/casare

Anexa 26

Casarea/desfiintarea  hotararilor la Judecatoria Brad 2012

ramura de drept
cauze 

solutionate

hot 

desfiintate/casat

e

indice 

desfiintare/casare



civil 473 206 43,55

cont.com 823 239 29,04

penal 246 25 10,16

total 1542 470 30,48

civil 138 76 55,07

cont.com 66 29 43,94

penal 16 3 18,75

total 220 108 49,09

Anexa 27

Casarea/desfiintarea hotararilor la Judecatoria Hateg 2012

ramura de 

drept

cauze 

solutionate

hot 

desfiintate/casate

indice 

desfiintare/casare

Casarea/desfiintarea hotararilor la Judecatoria Deva 2012

ramura de 

drept

cauze 

solutionate

hot 

desfiintate/casate

indice 

desfiintare/casare
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Grafic nr.6

Volum mediu cauze solutionate/judecator
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Grafic nr.7

Numar de sedinte media/judecator      

Situatie comparativa 2010 - 2011 - 2012
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