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Tribunalul Hunedoara func ioneaz ă înă temeiulă art.36ă şiă urm toareleă dină Legeaă nr.ă

304/2004ăprivindăorganizareaă judiciar ,ăcaă instan ăcuăpersonalitateă juridic ,ăavândăsediulă înă
municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr.35. 

Al turiădeăTribunalulăAlbaăşiăTribunalăSibiu,ăseăafl ăînărazaăteritorial ăaăCur iiădeăApelă
Alba-Iulia. 

Tribunalul Hunedoara este operator de date cu caracter personalăcuănum rulă3073ăiară
num rulădeăidentificareăînăprogramulăECRISăesteă97. 

La Tribunalul Hunedoara auă func ionat patruă sec ii in cursul anului 2014: Sec iaă Iă
civil ; Sec iaăpenal ; Sec iaăaăII-aăcivil ,ădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscal; Sec iaădeălitigii 
deămunc ăşiăasigur riăsociale. 

Înăcircumscrip iaăTribunaluluiăHunedoaraă îşiădesf şoar ăactivitateaăunănum rădeăşaseă
instan e,ădup ăcumăurmeaz : Judec toriaă Brad,ă Judec toriaă Deva,ă Judec toriaă Ha eg,ă
Judec toriaăHunedoara,ăJudec toriaăOr ştieăşiăJudec toriaăPetroşani.ă 

Prinăhot râriăaleăcolegiuluiădeăconducere,ăs-auăstabilităcompleteleădeă judecat ăşiă s-au 
întocmitălisteădeăpermanen ,ăpeămateriiăşiăpentruăsolu ionareaă m surilorăpreventive.ă 

În ceea ce priveşteă compartimenteleă instan ei,ă înă cadrulă tribunalului func ioneaz :ă
grefa,ăregistratura,ăarhiva,ăcompartimentulăexecut riăpenale,ăcompartimentulăexecut riăcivile, 
biroulă deă informareă şiă rela iiă publice, departamentul economico-financiară şiă
administrativ,compartimentulăinformatic . 

Activitatea acestor compartimente s-aăorganizatăpotrivitădispozi iilorădinăRegulamentulă
deă ordineă interioar ă aă instan eloră judec toreşti,ă personalulă auxiliară fiindă repartizată peă
compartimente,ăprinăordinăalăpreşedinteluiăinstan ei,ăînăraportăcuăpreg tireaăprofesional ăşiăcuă
experien aăfiec ruia. 

Conducereaăinstan eiăaăfostăasigurat ,ăpotrivitădispozi iilorăsec iuniiăaă3-a din Legea nr. 
304/2004ă privindă organizareaă judiciar ă (art.46-54)ă deă c treă ună preşedinte,ă ajutată deă ună
vicepreşedinte,ăprecumăşiădeăunăcolegiuădeăconducereăformat dintr-unănum rădeă7 judec tori, 
cu o noua componenta din luna septembrie 2014, când a fost ales un nou colegiu de conducere 
( membru de drept – preşedinteleătribunalului doamna TimişanăCarmenăMihaela,ăprecumăşiăă6 
membriă aleşiă deă c treă Adunareaă general ă aă judec torilor,ă respectiv,ă doamneleă ă judec toră
T n sescuăIrina,ăC l raşuăCristina Violeta si Buligan Mihaela şiădomniiăjudec toriăSavaăIoană
Adrian,  Ioja Ioan-Eugen şi Rogoveanu Ion). 
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CAPITOLUL I       STAREAăINSTAN EIăÎNăANULă2014 

 
 I.1. ACTIV ITATEAăINSTAN EI 
 
1.1 Volumulădeăactivitateălaănivelulăinstan eiăpeăsec ii/completeă
specializate/ materii 

  
 Volumulătotalădeăactivitateăalăinstan eiăaăfostădeă74.777ăcauze,ăă21.033ă
cauzeălaătribunalăşiă53.744ăcauzeălaăjudec torii.ă(anexa 4A) 
 
 Sec iaăI –a  Civil  

 
Sec iaăIăcivil ăaăfostăînvestit ăînăanulă2014 cuăsolu ionareaăunuiănum rădeă2997 cauze, 

din care 1746 cauzeănouăînregistrate,ălaăcareăseăadaug ă1251 cauze din stocul anului anterior. 
Volumul de activitateăalăacesteiăsec iiăaăcrescut în anul 2014 fa ădeăanul 2013 de la 

2951 cauze la 2997, deci cu 46 cauze.  
Din totalul de 2997 cauzeă civile,ă aflateă peă rolulă sec ieiă înă anulă 2014, s-auă solu ionată

2080 cauze,ăr mânândănesolu ionateă917 cauze, din care 118 sunt suspendate . 
Seăconstat ăc ăaăsc zut stoculădeădosareăfa ădeăanulă2013, de la 1247 la 917. Indicele 

de operativitate  fiind de 72%ăfa ădeă60%ă‚ în anul 2013. 
Analizândăvolumulădeăactivitateăalăsec ieiăpeăfazeăprocesuale,ăseăconstat ăc ăaăsc zută

num rulădeăfonduri,ăde la  717  cauze în anul 2013 la 706 cauze in anul 2014. 
Apelurile civile au crescut, de la 502 cauze în anul 2013  la 1159 cauze in anul 2014. 
Recursurileă civileă auă sc zută fa ă deă anul 2013, de la 1732 recursuri la 1132 în anul 

2014. 
În anul 2014, s-au înregistrat 400 fonduri nou intrate,ă laăcareăseăadaug ăstoculăanuluiă

precedent, de 306 cauze, totalizând 706 cauze. 
În anul 2014 s-au înregistrat 910 apeluri nou intrate, laăcareăseăadaug ăstoculădeă249  

apeluri, totalizând 1159,ă ă fa ădeă anulă2013 când s-au înregistrat 328 apeluri nou intrate, la 
careăseăadaug ăstoculăanuluiăprecedent,ădeă174 apeluri, totalizând 502 apeluri. 

În anul 2014 s-au înregistrat 436 recursuriănouăintrateălaăcareăseăadaug ăstoculădeă696, 
în total 1132. În anul 2013, s-au înregistrat 891 recursuri nou intrate, la careăseăadaug ăstoculă
anului precedent, de 841 recursuri, totalizând 1732 recursuri. 

Înă ceeaă ceă priveşteă stoculă deă dosareă nesolu ionateă peă fazeă procesuale,ă constat mă
urm toarele: 

Stoculă fonduriloră civileă nesolu ionateă aă sc zută înă anulă2014 fa ădeă anulă 2013, de la 
303 cauze la 265 cauze. 

Stoculăapelurilorăcivileănesolu ionateăaăcrescută fa ădeă anulă2013, de la 237 cauze la 
422 cauze. 

Înăceeaăceăpriveşteăstoculărecursurilorăcivileănesolu ionateăînăanulă2014,ăseăconstat ăoă
sc dere fa ădeăanulă2013, de la 707 cauze la 230. 

 
Sec iaăaăIl-aăCivil ,ădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscal 
 
Sec iaăaăII-aăcivil ,ădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscalăaăfostăînvestit ăînăanulă2014 cu 

solu ionareaă unuiă num ră deă 10.009 cauze, din care 4570 cauzeă nouă intrateă şiă 5439 cauze 
r maseăpeăstocădinăanulăanterior,ăînăcondi iileăînăcareăsuntăcuprinseăşiădosareleădeăinsolven . 

Volumul de activitateă ală acesteiă sec iiă aă sc zut de la 14.573 cauze în anul 2013 la 
10.009 cauze, în anul 2014.  
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Analizândă volumulă deă activitateă ală sec ieiă peă fazeă procesualeă şiă materii,ă seă constat ă
urm toarele: 

Fondurileăprivindălitigiiăcuăprofesioniştiiăaflateăpeărolulăinstan eiăauăsc zut de la  1000 
cauze în anul 2013, la 844 în anul 2014.  

Fondurileăprivindălitigiiăcuăprofesioniştiiănouăintrateăînăanulă2014 au fost de 593 cauze, 
laăcareăseăadaug ăstoculădeă251 cauze, rezultând un volum de 844 cauze. 

Apelurileănouăintrateăînăanulă2014ăauăfostădeă315ăcauze,ăfa ădeă89ăînăanulă2013. 
Recursurileăprivindălitigiiăcuăprofesioniştiiăaflateăpeărolulăinstan eiăauăsc zut  de la 674 

recursuri în anul 2013, la 502  recursuri în anul 2014. 
Dintre acestea, 191 cauzeăsuntănouăintrateăşiă311 reprezint ăstoculăanuluiăanterior. 
Fondurileădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscalăaflateăpeărolulăinstan eiăauăsc zut de la 

7559 cauze în anul 2013,  la 3471 cauze în anul 2014. 
Din acestea, 1509 suntă cauzeă nouă intrateă şiă 1962 cauzeă reprezint ă stoculă anuluiă

anterior. 
Apelurile de contencios administrativ au fost in anul 2014 in numr de 1254 cauze, din 

care 1085 cauze nou intrate si 309 cauze stoc anterior. 
Recursurileădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscalăaflateăpeărolulăinstan eiăauăsc zut de la 

2021 cauze în anul 2013, la 1002 cauze în anul 2014, din care 149 suntăcauzeănouăintrateăşiă
853 cauzeăreprezint ăstoculăanuluiăanterior. 

În anul 2014 s-auăînregistratăpeărolulăsec ieiă2486 dosareădeăinsolven ,ădinăcareă  728 
dosareănouăintrateăşiă1758 dosareăr maseăînăstocădinăanulăanterior. 

Seăremarc ăoăuşoar ăsc dereă aănr.ădosarelorădeăinsolven ,ăaflateăpeărolulăinstan eiădeă
la 3018 in anul 2013 la 2486 în anul 2013.  

Înăcondi iileăeviden ieriiăseparateăf r ădosareleădeăinsolven ,ăvolumulădeăactivitateăală
sec ieiăînăanulă2014 a fost de 7521 dosare, fata de  11555 dosare, în anul 2013 , iar din nr. de 
7521 dosare aflate pe rol în anul 2014, 3842 suntăcauzeănouăintrateăşiă3679 cauzeăreprezint ă
stocul anului anterior. 

 
Sec iaăLitigiiădeămunc ăşiăasigur riăsociale. 
 
Sec iaă deă litigiiă deă munc ă şiă asigur riă socialeă aă fostă învestit ă înă anulă 2014 cu 

solu ionareaă unuiă num ră deă 6177 cauze, din care 3333 suntă cauzeă nouă intrateă şi 2844 sunt 
cauzeăr maseăpeăstocădinăanulăanterior. 

Volumul de activitate alăacesteiăsec iiăaăfostămaiămic în anul 2014 fa ădeăcelădinăanulă
2013, când s-auăînregistrată6218ăcauze,ădinăcareă3293ăcauzeănouăintrateăşiă2925 cauzeăr mase 
pe stoc. 

Stoculă cauzeloră r maseă nesolu ionate laă aceast ă sec ieă aă scazut,ă deă laă 2925ă cauzeă înă
anul 2013, la 2844 cauze în anul 2013. 

Analizândăactivitateaăsec ieiăînăfunc ieădeănaturaăcauzelor,ăseăconstat  
urm toarele: 

Litigiileădeămunc ăînregistrateăpe rolulăsec ieiă înăanulă2014 auăfostă înănum rădeă5548 
cauze, din care 3183 cauzeănouăintrateăşiă2365 cauzeăr maseăpeăstocădinăanulăanterior. 

Cauzeleădeăasigur riăsocialeăînregistrateăpeărolulăsec ieiăînăanul 2014 auăfostăînănum ră
de  629, din care nou intrateăă150ăşiăunăstocăanteriorădeă479,ăfa ădeăanul 2013 când au fost în 
num rădeă1053 cauze, din care 306 cauzeănouă intrateă şiă747 cauzeă r maseăpeăstocădinăanulă
anterior. 

 
Sec iaăPenal  
 
Sec iaăpenal ăaăfostăînvestit ăînăanulă2014 cuăunănum rădeă1850  cauze, din care 1605 

suntăcauzeănouăintrateăşiă245  suntăcauzeăr maseăpeăstocădinăanulăanterior. 
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În anul 2013,ă sec iaăaă fostă învestit ăcuăsolu ionareaăunuiănr.ădeă1004 cauze, din care 
793ăsuntăcauzeănouăintrateăşiă212 suntăcauzeăr maseăpeăstocădinăanulăanterior.  

Analizândăvolumulădeăactivitateăpeăfazeăprocesuale,ăseăconstat ăurm toarele: 
În anul 2014 auă fostă înregistrateă 971ă fonduriă dină careă 821ă nouă intrateă şiă 150 stoc 

anterior. 
În anul 2014, instan aă a avut de solu ionată24 apeluri, stoc anterior.  
În anul  2014 au fost înregistrate 125 recursuri,ădinăcareă54ăcauzeănouăintrateăşiă71 stoc 

anterior,ăfa ădeăanulă2013, când  au fost înregistrate 498 recursuri. 
Tot in cursul anului 2014, Secia Penala a avut de soluionat 730 de contestaii, toate 

fiind dosare nou intrate, din care s-auă solu ionată 689ă cauze,ă r mânândă nesolu ionateă 127ă
contesta ii. 

 
Volumulă deă activitateă ală judec toriiloră dină circumscrip iaă

Tribunalului Hunedoara. ( anexa 12) 
 
Volumulă deă activitateă ală judec toriiloră dină razaă deă competen ă aă Tribunalului 

Hunedoara a crescut, în anul 2014, de la 42.439 cauze în anul 2013, la 55.744 cauze în anul 
2014. 

Num rulătotalăalăcauzelorăintrateăînăanulă2014 laăceleăşaseăjudec toriiăaăfostădeă38.661 
cauze,ăfa ădeă33.945 cauze în anul 2013.  

Num rulăcauzelorănesolu ionateălaăfineleăanuluiă2014 a crescut, fiind de 9338 cauze, în 
condi iileăînăcareăînăanulă2013 a fost de  8960 cauze.. 

A sc zut num rul cauzelor suspendate, de la 1555 cauze în anul 2013 la 956 cauze 
suspendate în anul 2014 . 

 
Volumul de activitate la toateă judec toriileă dină circumscrip iaă

TribunaluluiăHunedoara,ăseăprezint ădup ăcumăurmeaz : 
 
La Judec toriaăBrad, s-au înregistrat pe rol, în anul 2014,  unănum ră totalădeă ă4443 

dosare,ădinăcareăunănum rădeă2683 cauzeănouăînregistrateă,ălaăcareăseăadaug ăun stoc de 1760 
dosare;  

Din rapoartele statistice generate de ECRIS, acest stoc la data de 01.01.2014 apare ca 
fiindădeă1760ădosareă(ădinăcauzaăfaptuluiăc ăunănum rădeă877ădosare,ădeşiăefectivăsolu ionate,ă
auă fostăconsiderateădeăsistemăcaă fiindănesolu ionate,ă înăprincipalădatorit ă faptuluiăc ănuă le-a 
fost alocat un document de tip final ,sau acestea nu au fost închise corect) 

Dinăeviden eleăinstan ei , în anul 2014, pe rol s-aăaflatăunănum rătotalădeăă3564 dosare, 
dinăcareăunănum rădeă2681ăcauzeănouă înregistrate,ă laăcareăseăadaug ăunăstocăefectivădeă883ă
dosare;  

 Comparativăcuăaniiăanteriori,ă seă remarc ăoăcreştereăaăvolumuluiădeăactivitateăfa ădeă
anii anteriori , comparativ cu anul 2013, (când s-au aflat pe rol  2732 cauze) . 
 Înă perioadaă deă referin ,ă judecarea cauzelor s-aă realizată înă cadrulă aă 748ă şedin eă deă
judecat ,ă num rulă totală ală dosareloră rulateă fiindă deă 5489ă (ă conformă dateloră furnizateă deă
ECRIS), şiă5362ădosare,ăconformăcondiciloră inuteădeăinstan . 
  Volumul  total de activitate pe materii conform ECRISă ,ă înămaterieăcivil ,ăaă fostădeă 
4227 dosare,ăfiindărulateă4995ădosareăînă610ăşedin eădeăjudecat . 
           Înămaterieăpenal ,ă totalulăcauzelorădeăsolu ionat,ă înăanulă2014ăaă fostădeă 216 dosare,  
fiindărulateă494ădosareăînă138ăşedin eădeăjudecat . 

Volumul  total de activitate pe materii conform eviden elor scriptice ale  instan ei, în 
materieăcivil ,ănum rulăăcauzelorăaflateăpeărolulăinstan eiăînă2014ăaăfostădeă3390 dosareă(fa ă
de  2532 în anul 2013 ), fiind rulate 4891 dosare  
 Înămaterieăpenal ,ă totalulăcauzelorădeăsolu ionat,ă înăanulă2014ăaă fostădeă174 (fa ădeă
200 în anul 2013),  fiind rulate 471 dosare . 
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La Judec toriaăDeva,ăfa ădeăanulă2013ăcândăaăexistatăunănum rădeă15120ădeăcauze,ă

volumul de activitate (stoc anterior + dosare nou intrate) a crescut cu 2839 cauze, întrucât în 
anul 2014 s-aăînregistratălaăaceast ăinstan ăunănum rătotalădeă17.959ăcauze.ă 

Aşadar,ăaăcrescutăatâtănum rulăcauzelorănoi,ăînregistrateăpeăparcursulăanuluiă2014,ă
fa ădeăanulă2013,ădeălaă11.148,ălaă13.307,ărezultândăoădiferen ădeă2159ăcauze. 

Înă sec iaă civil ,ă auă fostă înregistrateă înă anulă 2014,ă ună nr.ă deă 10.784ă dosareă nouă
intrate,ăînătimpăceăînăanulă2013ăaăfostăînregistratăunănr.ădeă8876ădosare,ărezultândăoăcreştereă
de 1908 cauze. 

Şiăînăsec iaăpenal ,ăauăfostăînregistrate pe parcursul anului 2014 un nr. de 2523 de 
cauze,ăînăcreştereăcuă251,ăfa ădeăanulă2013,ăcândăauăfostăînregistrateă2272ădeăcauzeănoi.  

         VolumulătotalădeăactivitateălaăJudec toriaăDevaăaăfostădeă17.959ăcauze,ărespectivădeă
14.971 cauzeăînăsec iaăcivil ăşiădeă2.988 cauzeăînăsec iaăpenal ăînăcursulăanuluiă2014,ăăfa ădeă
15.120ătotalădosareăînăanulă2013,ărespectivă12.279ăcauzeăcivileăşiă2.541ăcauzeăpenale.ă  

           Prinăurmare,ăseăconstat ăoăcreştereăaăvolumuluiătotalădeăactivitateăaăinstan eiăînăanu l 
2014ăcuăunănum rădeă2839ăcauze;ărespectivăînăsec iaăcivil ăavemăoăcreştereăcuăunănum rădeă
2.392ăcauze,ăiarăînăsec iaăpenal ăseăremarc ăoăcreştereăcuă447ăcauze. 

  
      La Judec toriaăHa eg, s-au înregistrat pe rol, în anul 2014 unănum rădeăă3005  dosare  
din care 1986  noiăintrateăînăcursulăanuluiăăşiăă1019  stoc la începutul anului  . 
              Dinănum rulă totală deă3005  auă fostă solu ionateă înă cursulă anuluiă 2014ăună num rădeăă
2027 cauze,ăr mânândăăunăstocădeă978  cauzeăănesolu ionateăălaăsfârşitulăanului  , din care 146   
sunt suspendate . 
              Comparândă ă num rulă ă cauzeloră avuteă spreă ă solu ionareă ă înă anulă 2014ă ,ă cuă celeă dinăă
2013ăăseăobserv ăc ăăvolumulădeăactivitateăăaăcrescutăădeălaăă1783  câte  au fost în anul 2013,  la 
3005  in cursul  anului 2014,  fiind  cu  1222   dosare   mai  multe  . 
              Volumul de activitate pe materii, dină num rulă totală deă 3005  cauzeă ă ună num ră deăă
2758  cauze au fost civile , 1836  cauzeănoiăintrateăăînăcursulăanuluiăăşiăă922  cauze stocul de la 
finele anului 2013,  iarădiferen aădeă 247  au fost  penale din care  150   noiăintrateăăşiă97  stoc. 
    Din cele 2027   cauzeăsolu ionateăăînăcursulăanuluiă2014 ,ăunănum rădeăă1868  cauze 
auăfostăăînămateriaăcivil ăăşiăunănum rădeăă159   înămateriaăpenal . 
    

La Judec toriaăHunedoara s-au înregistrat pe rol, în anul 2014, au fost înregistrate un 
num rădeă6507 dosare nou intrate dinăcare:ăînămaterieăpenal ă– 380ădosare;ăînămaterieăcivil ă
– 2713ădosare;ăînămaterieăcontenciosăadministrativăşiăfiscală– 411 dosare; în materie litigii cu 
profesioniştiiă-  2423ădosare;ăînămaterieăminoriăşiăfamilieă– 580ădosare;ălitigiiădeămunc ă– 1 
dosar. 

Laăacestănum rădeădosareăs-aăad ugatăunăstocădeă2412ădosareăr maseănesolu ionateădină
anul 2013, rezultând un volum de activitate de 8919 dosare dinăcare:ăînămaterieăpenal ă– 540 
dosare;ă înămaterieă civil ă – 3968ădosare;ă înămaterieă contenciosă administrativă şiă fiscală – 642 
dosare;ăînămaterieălitigiiăcuăprofesioniştiiă-  2711ădosare;ăînămaterieăminoriăşiăfamilieă– 1057 
dosare; litigii de munc ă– 1 dosar. 
 Comparativăcuăanulă2013ăseăpoateăconcluzionaăc ăvolumulădeăactivitateăînăanulă2014ăaă
crescut cu 2219 dosare. 

 
 La Judec toriaăOr ştie, s-au înregistrat pe rol, în anul 2014, unănum rătotalădeă2994ă
dosare (2627 dosare civile si 367 dosare penale). Dintre acestea un numar de 1674 de 
dosare au fost nou intrate (1449 dosare civile si 225 dosare penale) nou intrate si 1320 
dosare pe stoc (1178 dosare penale si 142 dosare civile).  
 Dintre acestea au fost solutionate un numar de 2296 de cauze (2026 dosare 
civile si 270 dosare penale), 698 de cauze ramanand nesolutionate (601 dosare civile si 
97 dosare penale). Comparândăaceast ăcifr ăcuănum rulădosarelorăsolutionateăînăanulă2013ă(ă
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un numar de 1346 de cauze dinăcareă1136ăcauzeăcivileăşiă210ăcauzeăpenale rezult ăc ăs-a  
dep şităcuă950ădeădosareănum rulădosarelorăsolu ionate.               
          Numrul  cauzelor suspendate aferent anului 2014 este de 60 de cauze . 
           

La Judec toriaăPetroşani, s-au înregistrat pe rol, în anul 2014, 12.504 dosare, dintre 
careă8.366ăînămaterieăcivil ;ă595ăînămateriaăcontenciosăadministrativăşiăfiscal;ă1.799ăînămateriaă
lit igiiăcuăprofesioniştii;ă1.143ăînămateriaăminoriăşiăfamilie;ă1ăînămateriaălitigiiădeămunc ăăşiă600ă
dosare penale. 

Laă acestă num ră deă dosareă s-auă ad ugat,ă spreă solu ionare,ă ună num ră deă 3.920ă dosareă
r maseănesolu ionateălaăsfârşitulăanuluiă2013,ădinăcareă207ădosare penale; 1.179 dosare civile; 
375ă dosareă înă materiaă contenciosă administrativă şiă fiscal;ă 1.575ă înă materiaă litigiiă cuă
profesioniştii;ă584ăînămateriaăminoriăşiăfamilie,ăpeărolulăinstan eiăfiind,ăînăanulă2014,ăunănum ră
de 16.424 dosare, dintre care  9.545 dosare civile; 970 dosare în materia contencios 
administrativăşiăfiscal;ă3.374ădosareăînămateriaălitigiiăcuăprofesioniştii;ă1.727ădosareăînămateriaă
minoriăşiăfamilie;ă1ădosarăînămateriaălitigiiădeămunc ăşiă807ădosareăpenale. 

În cursul anului 2014 au fost solu ionateă ună num ră deă 13.429ă cauze,ă dină careă 8.284ă
cauzeăcivile;ă1.139ăînămateriaăminoriăşiăfamilie;ă2.718ăînămateriaălitigiiăcuăprofesioniştii;ă980ăînă
materiaăcontenciosăadministrativăşiăfiscalăşiă604ăcauzeăpenale.ă 

Peărolulă instan eiăauăr masănesolu ionateă laăsfârşitulăanuluiă2014ă ăunănum rădeă2.995ă
dosare,ădinăcareă1.261ăsuntădosareăcivile;ă651ăînămateriaălitigiiăcuăprofesioniştii;ă290ăînămateriaă
contenciosăadministrativăşiăfiscal;ă588ăînămateriaăminoriăşiăfamilieăşiă204ăsuntădosareăpenale. 

Unănum răde 250 dosare civile sunt suspendate.  
 
1.2 Înc rc turaăpeăjudec toră 
 Înc rc turaăpeăjudec torălaăTribunalulăHunedoara ( anexa 21) 
 
Tribunalul Hunedoara are  prev zutăînăschemaădeăpersonalăunănum rădeă34 posturi de 

judec tor. Înăcursulăanuluiă2014ănum rulămediuăefectivădeă judec toriă  a fost de 27 , abia la 
sfârşitulăanuluiă2014ăcuăsprijinulăCur iiădeăApel AlbaăIuliaăşiăalăCSMăreuşindu-se ocuparea a 4 
posturi.  

Înăacesteăcondi iiăşiăavândăînăvedereănum rulămediuăefectivădeăjudec toriăşiănum rulădeă
cauze aflateăpeărolulăinstan eiăînăcursulăanuluiă2014, constat măc  s-aăînregistratăoăînc rc tur ă
peăjudec torădeă1091 cauze,ăfa ădeă1265 cauzeăpeăjudec torăînă2013,ăoăsc dereădeă174ăcauze,ă
relativănesemnificativ . 

Volumulămediuădeăcauzeăsolu ionate,ăpeăjudec tor,ăla Tribunalul Hunedoara a fost de 
790 cauze în anul 2014  fa ădeă 778 cauze în anul 2013. 

Analizat  separatăpeăsec iiăseăconstataăcaăceaămaiămareăînc rc tur ăeste, ca de obicei  la 
Sec iaăaă II-aăcivil ,ădeăcontenciosăadministrativăşiă fiscal,ăundeăs-au soluionată11.060 cauze, 
înregistrându-se  unănum rămediuădeă1580 cauze laăunănum rămediuăefectivădeă7ăjudec tori,ăoă
sc dereă semnificativ ă fa ă deă anulă 2013ă cândă s-a înregistrat o medie de  2534 cauze/ 
judec tor.ăSc dereaăseădatoreaz ăşiă faptuluiăc ăcelelalteădou ăsec iiă civileăauăsolu ionată
taxe de poluare.  

Dinăceleă11.060ăcauze,ă1287ăauăfostătaxeădeăpoluareăsolu ionateădeăSec iaăCivil ă(ă
857)ăşiăSec iaăLitigiiădeămunc ăşiăasigur riăsocialeă(430). 

 
LaăSec iaăIă–aăCivil ălaăunănum rămediuădeă10ăjudec toriăefectiv,ăînc rc turaăaăfostădeă

462 cauze,ăfa ădeă 769 cauze în anul 2013. 
 
La Sec iaă Litigiiă deă Muncaă şiă Asigur riă Socialeă laă ună num ră mediuă deă 5ă judec toriă

efectiv,ă înc rc turaăaă fostădeă728 cauze,ă fa ădeă  1036 cauze în anul 2013. Iarădac ă lu măînă
calculăşi asisten iiăjudiciariă(6),ăînc rc turaăefectiv ăesteădeă330 cauze.  
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LaăSec iaăpenal ălaăunănum rămediuădeă5ăjudec toriăefectiv,ăînc rc turaăaăfostădeă399 
cauzeăfa ădeă 405 cauze/ăjudec torăînăanulă2013. 

Incarcatura pe judecator, la Tribunalul Hunedoara si judecatorii in anul 
2014ăseăprezint ăastfel:ă 

Instanta  Anul Volum Nr.judecatori 
Incarcatura/ 
judecator 

Tribunal 
Hunedoara 2014 29444 27 1091 

jud.Brad 2014 4443 3 1481 

Jud.Deva 2014 17959 18 998 

Jud.Hateg 2014 3005 3 1002 

Jud.Hunedoara 2014 8919 7 1274 

jud.Orastie 2014 2994 2 1497 

jud.Petrosani 2014 16424 13 1263 

 
Laănivelăna ional,ăînc rc turaămedieăesteădeă916ăcauze/judec tor,ăminimulăfiindădeă311,ă

iarămediaămaxim ăfiind  deă2160ăcauzeă/judec tor. 
 
1.3.ă Operativitateaă peă instan ,ă peă sec ii/complete specializare în 

diferiteămateriiăşiăpeăjudec tor (anexele 1, 4, 4A, 4B ) 
 
  Operativitatea Tribunalului Hunedoara în anul 2014 (anexa 1) 
 
Indicele general de operativitate la Tribunalul Hunedoara, în anul 2014 a fost de 76 %, 

semnificativ mai mare decât în anul 2013, când  a fost de 65%. (anexa 1). 
Precizezăc ăindiceleădeăoperativitateăînăăanul 2011 a fost de 67,79% , iar în  anul 2012   

a fost de 61,18%. 
Operativitateaă peă judec toriiă aă fostă deă 84%,ă iară înă totală operativitateaă

Tribunalului Hunedo araăşiăaăjudec toriilorăarondateăaăfostădeă82%.ă 
 
Indiciiădeăoperativitateăpeăsec iiăşiăpeămaterii.ă 
 
Sec iaăI –a Civil  (anexa 5) 
 
În anul 2014, s-auăsolu ionatălaănivelulăacesteiăsec ii,ă2080 cauze, ceea ce a condus la o 

operativitateăgeneral ăpeăsec ieăde 72%, mult mai mare  decât în anul 2013, când a fost de 
60%. 

Analizândăindiciiădeăoperativitateăpeăfazeăprocesuale,ăseăconstat ăurm toarele: 
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În anul 2014 s-auă solu ionat 441ă fonduriă fa ă deă  414  fonduri în  anul 2013, 
operativitatea a crescut  în anul 2014, la 65%ăfa ădeă59 %, în  anul 2013ăşiăaăsc zutăfa ădeă
anul 2012 când a fost de 72,08% . 

Stoculădeădosareănesolu ionate fonduri  aăsc zutăfa ădeăanul 2013, de la 303, la 265. 
Num rulădeădosareăsuspendateăaăcrescutălaă23ăfa ădeă13 cauze in anul 2013 . 
În anul 2014, s-auăsolu ionată737 apeluriăcivile,ăfa ădeă265 apeluri civile în anul 2013. 

Operativitateaăînăsolu ionareaăapelurilor civile a fost de  66 % (55% în anul 2013). 
Stoculădeăapeluriănesolu ionateă înăanulă2014 a fost de 422 dosare, cu mult mai mare 

decât în anul 2013, când a fost de 237, sau 152 dosare în anul 2012 . 
Apelurile suspendate au crescutălaă35ăfa ădeă 19 cauze în 2013. 
În anul 2014,ăauăfostăsolu ionateă902 recursuri civile  fa ădeă1025 recursuri civile în 

anulă2013,ănum rulăacestoraăfiindăînăsc dereăevident ăcaăurmareăaămodific rilorălegislative. 
Operativitatea la recursuri civile a fost de 84ă%ăfa ădeă62%ăîn anul 2013. 
Stocul de dosare nesolu ionateăesteădeă230,ăiarăsuspendateăsuntă60ădeăcauze.ă 
 
Sec iaăaăIl-aăCivil ,ădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscal ( anexa 6 ) 
 
În anul 2014, s-auă solu ionată laă aceast ă sec ieă7313  cauzeă (incluzândă şiă insolven ),ă

fa ădeă6298ăcauzeăsolu ionateăînăanulă2012ăşiă9672 cauzeăsolu ionateăînăanulă2013. 
Indiceleădeăoperativitateăpeăsec ieăaăfostădeă75% fa ădeă68% în anul 2013. 
Analizândăactivitateaăsec ieiăpeăfazeăprocesualeăşiămaterii,ăseăconstat ăurm toarele: 
În anul 2014, s-auă solu ionată 663 fonduri civile-litigiiă cuă profesioniştii,ă fa ă deă 749 

fonduri civile-litigiiăcuăprofesioniştiiăînăanulă2013, astfel încât operativitatea, în anul 2014, a 
fost de 81%ăfa ădeă76,90% în anul 2013.  

În anul 2014, s-auă solu ionat 213 apeluri-litigiiă cuă profesioniştiă şiă  429 de recursuri 
civile-litigiiăcuăprofesioniştii,ăfa ădeă360 recursuri  în anul 2013 . 

Indicele de operativitate la apeluri - litigiiă cuă profesioniştiă aă fostă deă 53ă %,ă iară laă
recursuri civile-litigiiăcuăprofesioniştiiăaăfostădeă88 % mult mai mare  decât cel înregistrat în 
anul 2013, când a fost de 54,30%.  

În anul 2014, s-auăsolu ionată2644 fonduri de contencios, mai pu ine decât in anul 2013 
când s-auăsolu ionată5635 cauze . 

Operativitateaăînăceeaăceăpriveşteăsolu ionareaăfondurilorădeăcontenciosăaăfostădeă79 %, 
mai mare decâtăoperativitateaăînregistrat ăînăanulă2013, când a fost de 77 %.  

În 2014 auă fostă solu ionateă şiă770 apeluri  de contencios, cu o operativitate de 60%, 
fa ădeă3ăapeluriăînă2013ăşiă 951 recursuriădeăcontencios,ăfa ădeă1177 
recursuri de contencios în anul 2013. 

Înăceeaăceăpriveşteăoperativitateaăsolu ion riiărecursurilorădeăcontencios, aceasta a fost 
de 78% şiă astfelă s-a înregistrat o creştereă semnificativ ,ă fa ă deă anulă 2013 când a fost de 
58,35% . 

Înăceeaăceăpriveşteădosareleădeăinsolven ,ăînăanulă2014 s-auăsolu ionată1643 cauze, mai 
pu ine decât în anul 2013, când s-auăsolu ionat 1748 cauze. 

Indiceleădeăoperativitateăînămateriaăinsolven eiăaăcrescutăînăanulă2014 la 66%,ăfa ădeă
58 % în anul 2013,ă nuă numaiă datorit ă solu ion riiă cauzeloră ciă şiă închideriiă pozi iiloră înă
modului ECRIS.  

Operativitateaă general ă peă sec ieă prină neincluderea dosarelor de insolven /faliment 
este de 77 % şiă75%ăcuăincludereaădosarelorădeăinsolven ,ăcreştereaăfa ădeăanulă2013ă
fiind de 10%. 

 
Sec iaăLitigiiădeămunc ăşiăasigur riăsociale ( anexa 8)  
 
În cursul anului 2014 laăaceast ăsec ieăs-auăsolu ionată3640ăcauzeăfa ădeă3387 cauze în 

anulă2013ăşiă 3271 cauze în anul 2012 şiă2766ăcauzeăînăanulă2011. 
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Indiceleădeăoperativitateăpeăsec ie,ăînăanulă 2014 a fost de 74 % mult mai mare decât în 
anul 2013, când  a fost de 61%.  

Analizândăoperativitateaăsec ieiăpe materii,ăseăconstat ăurm toarele: 
Înăceeaăceăpriveşteălitigiileădeămunc ,ăînăanulă2014 s-auăsolu ionată3203ăfa ădeă2810 

cauzeăînă2013şiă fa ădeă2879 în anul 2012 ,ănesolu ionateă2345ăşiăsuspendateă1202ăcauze.ă 
Indiceleădeăoperativitateăînăceăpriveşteăconflicteleădeămunc ăaăfostădeă74 % mai mare 

de cât în anul 2013 când a fost de 59%. 
 Înăceeaăceăpriveşteăcauzeleădeăasigur riăsociale,ăînăanulă2014 s-auăsolu ionată437ăcauzeă

fa ădeăanulă2013 când s-auăsolu ionată577 cauze,ănesolu ionateăfiindă192,ăiarăsuspendate 58.  
  Indiceleădeăoperativitateăpeăaceast ămaterieăaăfostădeă77%, fa ădeă70ă%ăîn anul 2013. 
 În total, stoculădeădosareăr maseănesolu ionateăînăanulă2014ăăesteădeă2537ăfa ădeă2013 

când a fost de 2831 cauze.ăUnănum rădeă1260ăsuntăsuspendate.ă 
Diferen aă întreă intrate,ă respectivă 3333ă cauzeă intrateă şiă 2537ă solu ionate,ă ridic ă

problemeălegateădeăăeficien ăşiăceleritate.ă 
 
Sec iaăPenal  (anexa 9)  
 
În cursul anului 2014ă laă aceast ă sec ieă s-auă solu ionată 1723ă cauze,ă multă maiă multeă

decât în anul 2013 când  s-auăsolu ionată761 cauze. 
Indiceleădeăoperativitateăpeăsec ie,ăînăanulă2014 a fost de 93% mult mai mare decât cel 

din anul 2013 când a fost de 76%. 
Indiceleădeăoperativitateăînăceeaăceăpriveşteăfondurileăpenaleăaăfostădeă91%, iar indicele 

de operativitateăînăceeaăceăpriveşteăcontesta iileă  a fost de 94 %.  Analizele comparative nu 
potăfiăefectuate,ăîntrucâtătribunalulănuămaiăsolu ioneaz ăînămaterieăpenal ăapeluriăşiărecursuriă
caăurmareăaămodific rilorălegislative,ărespectivăintrareaăînăvigoareăaănoilorăcoduri penale. 

Stoculădeădosareănesolu ionateăpeăsec ieăa fost de 127ăfa ădeă243ăfa ă de anul 2013. 
 
OPERATIVITATEAă JUDEC TORILORă TRIBUNALULUIă  esteă redat ă înă

tabelele de mai jos: 
 
 
  

 

 Operativitate pe judecatori la TRIBUNALUL HUNEDOARA 
 dupa Rapoartele statistice predefinite pentru anul 2014 

 

 
Sectia Penala 
       

Nr. 
Crt. 

Judecator 

Nr.sedinte 
la care a 
participat 
( Raport 
nr.36) 

Nr.sedinte 
conduse 
(Raport 

36) 

Dosare la 
 care a  

participat 
(rulate) 

(Raport19) 

Dosare  
finalizate 

(solutionate) 
(Raport19) 

Operativitate 
pe judecator 
( Raport19) 

% 

Dosare 
redactate 

1 Timisan Mihaela Carmen 173 168 257 272 106 221 

2 Draia Violina 257 251 392 406 104 305 

3 Buzdugeanu Cristina 264 248 405 395 98 297 

4 Corega Adrian 402 395 414 448 108 300 

5 Sava Ioan Adrian 294 269 445 467 105 305 

  Total 1390 1331 1913 1988   1428 

        

 

 
 
 
 
     



10 
 

Sectia II-a Civila de contencios administrativ si fiscal 
 

Nr. 
Crt. 

Judecator 

Nr.sedinte 
la care a 
participat 
( Raport 
nr.36) 

Nr.sedinte 
conduse 
(Raport 

36) 

Dosare la 
 care a  

participat 
(rulate) 

(Raport19) 

Dosare  
finalizate 

(solutionate) 
(Raport19) 

Operativitate 
pe judecator 
( Raport19) 

% 

Dosare 
redactate 

1 Iftimus Adina Camelia 307 248 1084 995 92 716 

2 Cotea Maria 277 171 1031 978 95 441 

3 Dragan Ion 300 207 1132 1239 109 541 

4 Duca Corina 386 227 1169 1319 113 718 

5 Goron Maria 379 244 1166 1309 112 683 

6 Ionescu Marius 88 52 372 228 61 186 

7 Marcu Liviu 186 107 622 324 52 289 

8 Otel Daniel 157 74 411 245 60 210 

9 Sabau Dorina 462 281 1454 1605 110 765 

10 Simion Mirela Claudia 2 2 0 0 0 2 

11 Sturza Livia 8 7 37 65 176 1 

  Total 2552 1620 8478 8307   4552 

        

 
 Operativitate pe judecatori la TRIBUNALUL HUNEDOARA 

 dupa Rapoartele statistice predefinite pentru anul 2014 

 

Sectia Litigii de munca si asigurari 
sociale 
      

Nr. 
Crt. 

Judecator 

Nr.sedinte 
la care a 
participat 
( Raport 
nr.36) 

Nr.sedinte 
conduse 
(Raport 

36) 

Dosare la 
 care a  

participat 
(rulate) 

(Raport19) 

Dosare  
finalizate 

(solutionate) 
(Raport19) 

Operativitate 
pe judecator 
( Raport19) 

% 

Dosare 
redactate 

1 Badistru Ella Cristina 103 103 1021 834 82 420 

2 Buligan Mihaela Liliana 300 201 1561 1082 69 646 

3 Grozavescu Anuta 154 154 1308 936 72 477 

4 Mugescu Viorica Adriana 201 183 1177 852 72 449 

5 Tanasescu Irina 154 140 1122 877 78 467 

  Total 912 781 6189 4581   2459 

        

 
Sectia I Civila 
       

Nr. 
Crt. 

Judecator 

Nr.sedinte 
la care a 
participat 
( Raport 
nr.36) 

Nr.sedinte 
conduse 
(Raport 

36) 

Dosare la 
 care a  

participat 
(rulate) 

(Raport19) 

Dosare  
finalizate 

(solutionate) 
(Raport19) 

Operativitate 
pe judecator 
( Raport19) 

% 

Dosare 
redactate 

1 Conta Mihaela Aurelia 184 108 407 354 87 188 

2 Rogoveanu Ion 216 107 384 380 99 175 

3 Calarasu Cristina Violeta 352 166 725 581 80 286 

4 Bololoi Mihaela Simona 364 186 746 616 83 291 

5 Iacob Marinela 352 235 640 621 97 366 

6 Vorovenci Anca Elena 319 153 764 540 71 308 

7 Ioja Ioan Eugen 379 210 805 620 77 351 

8 Roncioiu Cristina Roberta 405 228 807 735 91 366 

9 Briceag Pericle 270 99 486 525 108 159 

10 Cretu Andrea 203 108 692 339 49 289 
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11 Stanciu Anca Lucia 363 132 769 545 71 311 

  Total 3407 1732 7225 5856   3090 

 
CENTRALIZATOR THD - Operativitate pe judecator - an 2014 

dupa Rapoartele statistice predefinite (R19) 
    

Judecator 

Total 
Dosare la 

 care a  
participat 
(rulate) 

(Raport 19) 

Total Dosare  
finalizate 

(solutionate) 
(Raport 19) 

Operativitate 
pe judecator 

 
( Raport 19) 

% 

   

Iftimus Adina Camelia 1084 995 92    
Cotea Maria 1031 978 95    
Dragan Ion 1132 1239 109    
Duca Corina 1169 1319 113    
Goron Maria 1166 1309 112    
Ionescu Marius 372 228 61    
Marcu Liviu 622 324 52    
Otel Daniel 411 245 60    
Sabau Dorina 1454 1605 110    
Sturza Livia 37 65 176    
Badistru Ella Cristina 1021 834 82    
Bololoi Mihaela 
Simona 746 616 83    
Briceag Pericle 486 525 108    
Buligan Mihaela 
Liliana 1561 1082 69    
Calarasu Cristina 
Violeta 725 581 80    
Conta Mihaela Aurelia 407 354 87    
Corega Adrian Dumitru 414 448 108    
Cretu Andrea 692 339 49    
Grozavescu Anuta 1308 936 72    
Iacob Marinela 640 621 97    
Ioja Ioan Eugen 805 620 77    
Mugescu Viorica 
Adriana 1177 852 72    
Rogoveanu Ion 384 380 99    
Roncioiu Cristina 
Roberta 807 735 91    
Sava Ioan Adrian 445 467 105    
Stanciu Anca Lucia 769 545 71    
Tanasescu Irina 1122 877 78    
Vorovenci Anca Elena 764 540 71    
Timisan Mihaela 
Carmen 257 272 106    
Draia Violina 392 406 104    
Buzdugeanu Cristina 405 395 98    
TOTAL 23805 20732      
       

 
CENTRALIZATOR THD - Dosare redactate an 2014 

Judecator 

Dosare 
redactate 

pe sectia II-a 
Civila 

Dosare 
redactate 
pe sectia 
Penala 

Dosare 
redactate 
pe sectia 
Litigii de 
munca 

Dosare 
redactate 
pe sectia I 

Civila 

Total 
dosare  

redactate 
 an 2014  



12 
 

Iftimus Adina Camelia 716       716  
Cotea Maria 441       441  
Dragan Ion 541       541  
Duca Corina 718       718  
Goron Maria 683       683  
Ionescu Marius 186       186  
Marcu Liviu 289       289  
Otel Daniel 210       210  
Sabau Dorina 765       765  
Simion Mirela Claudia 2       2  
Sturza Livia 1       1  
Badistru Ella Cristina 101   319   420  
Bololoi Mihaela 
Simona 95     196 291  
Briceag Pericle 65     94 159  
Buligan Mihaela 
Liliana 194   452   646  
Calarasu Cristina 
Violeta 84     202 286  
Conta Mihaela Aurelia 81     107 188  
Corega Adrian Dumitru 1 299     300  
Cretu Andrea 218     71 289  
Grozavescu Anuta 86   391   477  
Iacob Marinela 89     277 366  
Ioja Ioan Eugen 102     249 351  
Mugescu Viorica 
Adriana 103   346   449  
Rogoveanu Ion 80     95 175  
Roncioiu Cristina 
Roberta 157     209 366  
Sava Ioan Adrian 11 294     305  
Stanciu Anca Lucia 81     230 311  
Tanasescu Irina 99   368   467  
Vorovenci Anca Elena 85     223 308  
Timisan Mihaela 
Carmen   221     221  
Draia Violina   305     305  
Buzdugeanu Cristina   297     297  
TOTAL 6284 1416 1876 1953 11529  
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Operativitatea judec toriiloră dină circumscrip iaă Tribunaluluiă
Hunedoara :  

 
Indiceleă deă operativitateă laă nivelulă tuturoră judec toriiloră aă fost,ă înă

anul 2014ădeă84%ăînăcreştereăfa ădeăanulă2013, când a fost de 81,89%. 
Situa iaăesteăprezentat ăînăanexaă12.ă 
 

Volumul de activitate si operativitate la judecatorii - anul 2014 
dupa Rapoartele statistice predefinite 

        

Judecatoria Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate 

DEVA 4652 13307 17959 15222 2737 366 87 

HUNEDOARA 2412 6507 8919 7752 1167 128 88 

PETROSANI 3920 12504 16424 13429 2995 250 83 

ORASTIE 1320 1674 2994 2296 698 60 78 

HATEG 1019 1986 3005 2027 978 91 70 

BRAD 1760 2683 4443 3680 763 61 84 

TOTAL 15083 38661 53744 44406 9338 956 84 
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1.4. Managementul resurselor umane 
 
Dimensionareaă corespunz toareă aă resurseloră umaneă şiă asigurareaă ocup riiă tuturoră

posturilorăcuprinseă înă stateleădeăpersonală suntă esen ialeăpentruă aăasiguraă eficien aă activit ii,ă
pentruăaăaveaăoăjusti ieădeăcalitate. 
          La 01 ianuarie 2014, schema de personalăcuprindeaăunănum rădeă298ăposturi,ădinăcare;ă
89ăposturiădeăjudec tor,ă144ăposturiădeăpersonalăauxiliarădeăspecialitate,ă21ăposturiădeăpersonală
conex,ă 15ă posturiă deă personală contractual,ă 11ă posturiă deă func ionară public,ă 6ă posturiă deă
specialist IT, 6 posturiădeăconsilierădeăproba iuneăsiă6ăposturiădeăasistentăjudiciar. 
         Situa iaăposturilorăocupateăsiăvacanteălaă31.12.2014ălaăTribunalulăHunedoaraăseăprezint ă
astfel: 

SITUA IEăPRIVINDăNUM RULăDEăPOSTURIăDETALIAT ăPEăCATEGORIIăDEăPERSONAL  

 
 la data de 31 decembrie 2014 

     

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL 

Nr. 
posturi - 
schema 

aprobat ă 

Nr. 
posturi 
ocupate 

Nr. 
posturi 
vacante, 
din care: 

Nr. 
posturi în 
curs de 
ocupare 

1 JUDEC TORI 89 83 6 0 

2 ASISTEN IăJUDICIARI 6 6 0 0 

3 
GREFIERI 

studii superioare 83 82 1 0 

studii medii 41 41 0 0 

4 
GREFIERI STATISTICIENI 

studii superioare 1 1 0 0 

studii medii 0 0 0 0 

5 

GREFIERI 
DOCUMENTARIŞTI 

studii superioare 0 0 0 0 

studii medii 0 0 0 0 

6 INFORMATICIENI 6 6 0 0 

7 GREFIERI ARHIVARI 21 21 0 0 

8 GREFIERI REGISTRATORI 0 0 0 0 

9 AGEN IăPROCEDURALI 5 5 0 0 

10 APROZI 12 12 0 0 

11 ŞOFERI 4 4 0 0 

12 CONSILIERIăDEăPROBA IUNE 0 0 0 0 

13 FUNC IONARIăPUBLICI 11 10 1 0 

14 PERSONAL CONTRACTUAL 15 14 1 0 

15 TOTAL 294 285 9 0 
 
Din totalul de 294, sunt ocupate efectiv 285 posturi.  
Situa iaă posturiloră ocupateă şiă vacanteă laă 31.12.2014 la Tribunalul Hunedoara - 

judec toriă- seăprezint ăastfel: 
 

Sec iaăIă– a civil  
Schem ă    ocupate   vacante    temporar vacante 

                                                              10               10             -               - 
Nume Prenume Func ie 
Conta Mihaela Aurelia Preşedinteădeăsec ie 
Bololoi  Simona Mihaela judec tor 
C l raşu Cristina Violeta judec tor 
Cre u Andrea judec tor 
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Iacob Marinela judec tor 
Ioja Ioan Eugen judec tor 
Rogoveanu Ion vicepreşedinte 
Roncioiu  Cristina judec tor 
Stanciu Anca Lucia judec tor 
Vorovenci Anca Elena judec tor 

Sec iaăLitigiiădeămunc ăşiăasigur riăsociale 
Schem ă    ocupate   vacante    temporar vacante 

                                                               6                 6                -                     -                    
 

 
Nume 

 
Prenume 

 
Func ie 

  

Badistru Ella Cristina Preşedinteăsec ieă   
Buligan Mihaela - 

Liliana 
judec tor   

Filimon Cornelia judec tor   
Groz vescu Anu a judec tor   
Mugescu Viorica Adriana judec tor   
T n sescuă Irina judec tor   

               Sec iaăa - II –a civil ,deăcontenciosăadministrativăşiăfiscal 
      Schem ă    ocupate   vacante  temporar vacante 

                                                                   13                11            2                        -             
Iftimuş Adina Camelia                                 Preşedinte de sec ie 
Dr ganăăăăăăăăăăăăă Ioan judec tor 
Duca Corina judec tor 
Goron Maria judec tor 
Axinte Lumini aăMarioara judec tor 
Marcu Liviu Marcel judec tor 
Bocşană Dumitru judec tor 
Sab u Dorina judec tor 
Morcan  Iosif judec tor 
Negrea Drucan Gheorghe Daniel judec tor 
O elă Daniel judec tor 

             Sec iaăpenal  
Schem ă    ocupate   vacante  temporar vacante 

                                                                  5               5                -                -                   

Draia  Violina Floarea Preşedinteăsec ie 
Buzdugeanu Cristina judec tor 
Corega Adrian Dumitru judec tor 
Sava Ioan Adrian judec tor 
Timişan Carmen Mihaela Preşedinteătribunal 
 
Schemaădeăpersonalăcuprindeă34ădeăposturiădeăjudec tor,ădinăcareă32ăsuntăocupateăşiă2ăsuntă
vacante. 

 
În cursul anului 2014, la Tribunalul Hunedoara auăpromovatădoamnaăjudec torăStanciuă

Anca Lucia ( 15.01.2014), doamnaăjudec torăCre uăAndrea,ăMarcuăLiviu,ăO elăDanielăşiăO elă
Simona la  data de 01.07.2014. Doamnaă judec toră O elă Simonaă s-a transferat în data de 
15.07.2014,ăiarădină01.01.2015ăşi domnulăO elăDaniel. 
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Dinădataădeă11.12.2014ăauăvenitădomniiăjudec toriăAxinteăLuminitaăM rioara,  Negrea 
Drucană Gheorgheă şiă Bocşană Dumitru,ă iară dină dataă deă 17.12.2014ă aă fostă reîncadrată domnulă
judec torăMorcanăIosif. 

Au plecat în data de 15.01.2014 prin promovare la Curtea de Apel Cluj doamna 
judec torăSturzaăLivia,ăprinătransfer la data de 01.07.2014 domnul judec torăBriceagăPericleăşiă
prinăpensionareălaădataădeă02.08.2014ădoamnaăjudec torăCoteaăMaria.ă 

Timpădeă şaseă luniă laăTribunalulăHunedoaraă aă fostă delegată domnulă judec toră Ionescuă
MariusădeălaăCurteaădeăApelăAlbaăIuliaăăcareăaăactivatăînăcadrulăSec ieiăaăIIăaăCivil . 

Laă sfârşitulă anuluiă 2014ă  la Tribunalul Hunedoara erau  vacante 3 posturi de 
judec tori.ă 
   In cursul anului 2014 la Tribunalul Hunedoara, din schema de 39  au funcionat 
efectiv un nr. de  38  grefieri. 
            Oăgrefier ă a revenit din concediu îngrijire  copil din data de 17.02.2014 (Sina Elena), 
o alta a revenit din concediu îngrijire  copil din data de 26.09.2014 (Potopea Alina), o 
persoana delegata de la Judecatoria Hunedoara,  începând cu data de 01.10.2014 (Dobrei 
Liliana), o persoana nou încadrata din data de 29.12.2014 (Becheanu Dana).                

 Oăgrefier ă  a beneficiat  de la inceputul anului pana la data de 15.09.2014 de concediu 
medical pentru sarcina, iar din 16.09.2014 a beneficiat  de concediu pentru cresterea si 
ingrijirea copilului. 

  Oă alt ă grefier ă   se afl  in concediu medical din data de 20 ianuarie 2014 pana in 
prezent.                            
           În schem ă suntă prev zu iă şiă 5ă grefieriă arhivari,ă dină careă efectivă auă func ionată  6 din 
care o persoana delegat de la Judecatoria Hateg începand cu data de 15.12.2014 (Morari 
Petru).  

CaăurmareăaădemersurilorăpreşedinteluiăCur iiădeăApelăAlbaăIuliaăschema de personal a 
Tribunaluluiă Hunedoaraă aă fostă suplimentat ă cuă ună postă deă grefieră gradulă II,ă prină Ordinulă
nr.4618/C/19.12.2014ăalăministruluiăjusti iei,ăpostăceăurmeaz ăaăseăocupaălaăconcursulăceăseăvaă
desf şuraăînădataădeă8ămartieă2015. 
 Din cei trei aprozi careăfunc ioneaz ălaăTribunalulăHunedoara,ăunulăseăafl ăînăconcediuă
medical din data de 18 octombrie 2013. 
 LaăTribunalulăHunedoaraăsuntăîncadra iă3ăşoferi,ădinăcareăunulăesteădelegatăcuăatribu iiă
pentru deservirea autoturismului aflat în dotarea Serviciului deă Proba iuneă Hunedoaraă
începând cu data de 24 aprilie 2014. 

Celoră doiă şoferiă liă s-auă stabilită prină ordină deă serviciu,ă atribu iiă deă agentă procedural,ă
pentru eficientizarea procedurilor de citare. Realizareaă proceduriiă deă citareă înă aceast ă
modalitate a dus la  importante economii.   

Schema personalului auxiliar de specialitate deşiăaăfostăocupat ăînăîntregime,ăşiăauăfostă
delega iăunăgrefierădeălaăJudec toriaăHunedoaraăşiăunăgrefierăarhivarădeălaăJudec toriaăHa egă
pentruă eficientizareaă activit ii, nu corespunde volumului actual de activitate, mai ales în 
contextulănoilorădispozi iiălegislative.ă  

 
I.5. Probleme de management al instanei 
 
În cursul anului 2014 conducerea administrativ – judiciar ă aă activit iiă curenteă aă

Tribunalului  Hunedoara a fost asiguratădeăc treăpreşedinte delegat, de colegiul de conducere, 
iar din luna iulie postul de  preşedinteăa fost ocupat prin concurs. 

Echipaămanagerial ăaăpromovatăpeăparcursulăanuluiă2014ăunămanagementăparticipativă
înăorganizareaăactivit iiăinstan eiăurm rindu-seăinsuflareaăşiăconsolidareaăspirituluiădeăechip ă
şiăasumareaăresponsabilit iiăînăorganizareaăeficient ăaăactivit ii. 

Astfel, printr-oăbun ăcolaborareăcuăconducereaăCur iiădeăApelăAlbaăIulia,ăs-au asigurat 
înăpermanen ămaterialeleăsolicitateăpentruădesf şurareaăactivit iiăcurente,ăs-a realizat dotarea 
cuăechipamentăinformaticănouăşiăreparareaăceluiăexistent. 
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Principalaă problem ă oă reprezint ă infrastructura,ă sediulă tribunaluluiă avândă nevoieă deă
repara iiăurgente,ădarăşiănum rulăinsuficientădeăgrefieriăarhivariăşiăregistratori,ăschemaănefiindă
m rit ădeămultătimp,ăînăcondi iileăînăcareăvolumulădeăactivitateăaăcrescutăconstant.ă 

La nivelul Tribunalului Hunedoara în anul 2014, s-auă luată m suriă deă închidereă aă
dosarelor în ECRIS, de standardizareăaăhot rârilorăjudec toreşti,ădeăzugr vireăaăunorăspa iiăşiă
birouri, de deschidereăaăunuiăbirouădeătaxeăjudiciareădeătimbru,ădeăalocareăaăunuiănouăspa iuă
pentruăregistraturaătribunalului,ădeăeficientizareăaăspa iilorăfolosite.ă 

Laăini iativaăpreşedinteluiăSec ieiăI-a civil ,ălaăcalculatoareleădinăs lileădeăjudecat ăs-a 
instalatăaccesălaăECRISăpentruăcaăjudec toriiăs ăaib ăposibilitateaăs ăverificeăpeălocăsus inerileă
p r ilorăcuăprivireălaăsitua iaăactelorădepuseăsauăaădosarelorăsuspendate.ă 

Aă fostă opera ionalizat ,ă cuă sprijinul STS linia ce permite utilizarea echipamentelor 
instalateălaăTribunalulăHunedoara,ăJudec toriaăDevaăşiăJudec toriaăPetroşaniăpentru audierea 
prinăvideoconferin ăînăspa iulăeuropean.  

Prinădecizieăaăpreşedinteluiă(ă10/2014), avândăînăvedereădispozi iile art. 12 lit. căăşiă lă
rap.ălaăart.ă10ălit.ăaăşiăcăăşiăart.ă13ăal.ă1ălit. hăşiăal.ă2ădinăRegulamentulădeăordineăinterioar ăală
instan eloră judec toreşti,ăavândă înăvedereănecesitateaăorganiz riiă spa iilorăalocateăServiciuluiă
Arhiv ă şiă registratur ă ă deă laă nivelulă tribunaluluiă şiă ală instan eloră arondateă s-a stabilit ca în 
perioadaă 20.10.2014.10.11.2014ă domnulă vicepreşedinteă Rogoveanuă Ionă s ă ă efectuezeă ă ună
control cu privire la: 

- spa iileăalocateăcompartimentuluiăArhiv ădeă laănivelulă tribunaluluiăşiăală instan elor 
arondate, 

-  la  modul  de depozitare a dosarelor arhivate , 
-  laăefectuareaă înă termenulă legalăaăopera iunilorădeă triereă sauăpredareăc treăDirec iaă

Jude ean ăaăArhivelorăNa ionaleăHunedoara, 
- respectarea normelor de depozitare a documentelor arhivate. 
Propunerileă şiă constat rileă rezultate,ă urmândă aă fiă ă prezentateă înă scrisă preşedinteluiă

tribunaluluiăpân ălaădataădeă20.11.2014,ăceeaăceănuăs-a realizat.  
Înăcursulăanuluiă2014,ăauăfostă instalateănoiă liniiătelefoniceăşiăfax-uriă laăSec iaăPenal ,ă

registraturaă şiă arhivaăTribunaluluiă Hunedoara,ă laă arhivaă Judec torieiă Devaă şiă aă Judec torieiă
Petroşani.ă 

S-aădemaratăproceduraădeăinventariereăşiăcasareăaăechipamentuluiăITăcareăîndeplineşteă
condi iileădeăcasare.ă 

În cursul anului 2014, dar cu efect din anul 2015 prină Hot rârea CSM 
nr.1147/30.10.2014 aă avută locă oă reorganizareă aă activit iiă Tribunaluluiă Hunedoara,ă Sec iaă
litigiiă deă munc ă şiă asigur riă socialeă fiindă desfiin at ,ă personalulă urmândă a-şiă desf şuraă
activitatea în cadrul Sec ieiăI-aăCivil ,ăcondus ădeăunăpreşedinteădelegat în persoana doamnei 
judec torăContaăMihaelaăAurelia.ă 

Reorganizareaă sec iiloră tribunaluluiă aă avută caă scop,ă înă func ieă deă num rulă cauzeloră
intrateă şiă aă moduluiă deă repartizareă aă judec toriloră peă sec ii,ă oă echilibrareă aă volumuluiă deă
munc ,ăreducereaădurateiădeăsolu ionareăaăcauzelor,ăoăpractic ăunitar .ă 

Înăacestăcontext,ăprecizezăc ăoăproblem ăoăconstituieă stoculădeădosareăală instan ei,ăde 
9779ă cauzeă foarteă apropiată deă num rulă cauzeloră intrateă careă esteă deă 11.254ă careă ridic ă
problemeădeăeficien ăaăactivit iiădesf şurate.ă 

Conform Raportului  privind eficienta activitii instanelor aprobat de Secia de 
Judectori a Consiliului Superior al Magistraturii in şedina din 9 decembrie 2014   indicatorii 
deăeficien ăşiăeficacitateăşiăgradeleădeăeficien ăvor fi :  

1.  rataă deă solu ionareă aă dosareloră (operativitatea)ă calculat ă exclusivă înă raportă deă
dosarele nou intrate - operativitatea se va calcula ca fiind raportul dintre dosarele nou intrate 
înăperioadaădeăreferin ă– respectiv un an de zile – şiădosareleăfinalizateăînăaceeaşiăperioad ădeă
referin ,ăexprimatăprocentual.ă 

2. stoculădeădosareă(maiăvechiădeăunăan/1ăanăşiă6ăluni) - stocul se va calcula ca fiind 
sumaădosarelorăaflateăpeărolălaăfineleăperioadeiădeăreferin ăşiănefinalizate,ămaiăvechiădeă1ăană
pentruăcur ileădeăapelăşiă1ăanăşiă6ăluniăpentruăcelelalteăinstan e.ă 
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3. ponderea dosarelor închise într-un an  
4. durataămedieădeăsolu ionare,ăpeămateriiăsauăpeăobiecteălaănivelulăfiec reiăinstan eăşiă

laă nivelă na ională (numaiă pentruă stadiulă procesuală fondă şi maiă pu ină pentruă cur ileă deă apel)ă
Gradeădeăeficien ănonăpenal/penal:ă 

5. redact rileă pesteă termenulă legal - reprezint ă procentulă instan eiă respectiveă deă
redactareăpesteătermenăaădosarelorăfinalizateăcuădocumentădeătipăfinalăHot râre.ă 

Din analiza datelor statisticeăseăobserv ăc ăstoculădeădosareăesteăînăcreştereăînămaterieă
civil ,ăstadiulăprocesualăapel ( 742 cauze).   

De aceea, în cursul acestui an s-ar impune  reducereaănum ruluiăşedin elorădeărecurs,ă
creştereaănum ruluiădeăşedin eădeăapelăşiăeventualăataşareaăşedin elorădeărecursăcelorădeăapel. 

SeăimpuneăcuănecesitateăcreareaăunorănoiăcompleteădeăapelăatâtăînăcadrulăSec ieiăaăIIăaă
civile,ădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscal,ăcâtăşiăînăcadrulăSec ieiăIăcivile. 
 Ună stocă foarteă mareă seă constat ă înă materiaă litigiiloră deă munc ,ă 2345ă plusă 1202ă
suspendate, aproapeă egală cuă num rulă cauzeloră solu ionateă (3203)ă ceea ce va impune 
regândireaăplanific rilorăînăşedin eădeăjudecat ,ăeventualăprinăm rireaănum ruluiădeăcompleteă
careăs ăsolu ionezeăaşaănumiteleăcauzeărepetitive, în prezent cererile de acordare a dobânzilor.  
 Spreădeosebire,ălaăSec iaăaăII-aăCivil ,ădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscal,ăstoculăesteă
deă2696,ăiarăsolu ionateleădeă7313ă,ăceeaăceăreflect ăoăbun ăactivitateăşiăoăceleritateădeădorităînă
solu ionarea cauzelor. 
 Tribunalul Hunedoara are spa iiă suficienteă deă arhivare, dar nu are rafturi metalice 
necesareădepozit rii.ăS-auăf cutădemersuriăpentruăob inereaăfondurilorănecesareăachizi ion riiă
deă rafturiă şiă preluareaă dosareloră /documenteloră deă c treă Direc iaă Jude ean ă aă Arhiveloră
Hunedoara.  

Echilibrareaămunciiăjudec torilorăesteăînăcontinuareăunăobiectiv  alăinstan ei,ăprecumăşi  
monitorizarea dosarelor vechi 6 luni, respectiv de un an, ceăseăvaărealizaădeăc treă preşedin ii 
seciiloră tribunaluluiă şi ai judec toriilor.ă Seă impuneă analizaă cauzeloră careă auă determinată
întârzierea judecaii,ă f r ă ă caă prină aceastaă s ă seă încalceă independen aă judec toriloră înă
solu ionarea cauzelor.  

Sunt necesare de asemenea instalaii de înregistrri audio pentru slile de judecat, 
pentru 2 sali de judecat, una pentru Tribunalul Hunedoara si una pentru Judecatoria 
Hunedoara.  

 
 
 
 
I. 2 INFRASTUCTURAăŞIăCAPACITATEAăINSTITU IONAL ăAă

INSTAN EI 
 

Tribunalulă Hunedoaraă func ioneaz ă într-oă cl direă situat ă înă Deva,str.ă 1ă Decembrieă
1918,nr.35ă înă „Ansamblulă urbană 1ă Decembrieă 1918”,ă declarată monumentă istorică înă listaă
jude uluiăHunedoara.ăă 

 Tribunaluluiă Hunedoaraă îiă suntă arondateă ună num ră deă 6ă judec torii,ă respectiv:ă
Judec toriaă Deva,ă Judec toriaă Hunedoara,ă Judec toriaă Petroşani,ă Judec toriaă Brad, 
Judec toriaăHa egăşiăJudec toriaăOr ştie,ătoateădispunândădeăsediiăaflateăînăpatrimoniulăpublică
şiăînăadministrareaăMinisteruluiăJusti ieiă. 

Înă func ieă deă cerin ele,ă solemnitateaă şiă importan aă actuluiă deă justi ie,ă Tribunalulă
Hunedoaraă şiă judec toriile dispună deă spa iiă înă generală suficienteă dară acesteaă nuă suntă
corespunz toareăcaăşiăstareătehnic ,ădot ri,ăprincipiiădeăsiguran ăşiăigienico-sanitare.  

Înă ceeaă ceă priveşteă situa iaă imobileloră înă careă func ioneaz ă tribunalulă şiă judec toriile,ă
preciz măurm toarele: 

a) Imobilulă înăcareăseăafl ăsediulăTribunaluluiăHunedoaraăşiăalăJudec torieiăDeva  
seă afl ă înă faz ă deă degradareă aă tencuieliloră exterioareă şiă interioare,ă finisajeloră interioareă şiă
exterioareă,ăcareăsuntădeteriorateăînăpropor ieădeă30%,ăinstala iileădeăap ,ăcanalizare,înc lzire,ă
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electriceălaălimitaădurateiăşiăaăposibilit ilorădeăutilizare. Cl direaănecesitaărepara iiăurgenteălaă
exteriorulă cl diriiă undeă aă începută s ă seă desprind ă dină tencuial ă şiă esteă posibilă caă buc ileă
desprinseăs ăaccidentezeăpubliculăşiăautoturismeleăparcateăînăapropiereă.ă 

Suntănecesareăşiălucr riădeărepara iiăînăinteriorulăcl dirii,ăîncepândăcuăbalustradaăsc riloră
principale de acces care, din cauza vechimii si a uzurii sale, s-auădegradatăstâlpiiăcareăsus ină
balustrada.  

AutoritateaăNa ional ăpentruăPersoaneleăcuăHandicapăaăsesizatălipsaăamenaj rilorăpentruă
persoaneăcuădizabilit i,ălucr riărealizabileădoarăînăcadrulăunuiăproiectădeăamploare. 

Nuăexist ăcondi iiăcorespunz toareăpentruăasigurareaăgraduluiădeăconfortăalăpersonaluluiă
laă loculă deă munc ă şiă adaptareaă imobiluluiă laă cerin eleă legislativeă curente.Suntă necesareă
refacereaătencuielilorăşiăfinisajelor,ăînlocuireaăinstala iilorădeăutilit i,ăînlocuireaăferestrelorăcuăă
tâmpl rieăPVCăşiăgeamătermopanăşiăconstruireaăliftuluiăinterior pentru persoane cu handicap, 
recompartiment riăinterioareăşiălucr riădeăzugr veliăşiăvopsitorii,ăschimb riăădeăc iădeăaccesăşiăă
deăuşiăinterioare.ă 

În anul 2012 s-a efectuată expertizaă tehnic ă aă cl dirii, înă bazaă aprob riiă dateă deă c treă
Ministerulă ăJusti iei,ăurmândăcaă înăanulă2013ăs ăseăaloceăfonduriăpentruăelaborareaă temeiădeă
proiectareăşiăetapeleăurm toareăpentruărealizareaăobiectivuluiădeăinvesti iiă„Repara iiăcapitaleă
şiămodernizareă sediuăTribunalulăHunedoara”,ă fonduriă careănuăauămaiă fostă alocateădină cauza 
restric iiloră bugetareă şiă aă politiciiă guvernamentaleă deă aă alocaă fonduriă pentruă investi iileă şiă
repara iileăcapitaleăaflateăînăstadiuădeăderulare. 

În anul 2014 s-auă solicitată fonduriă şiă pentruă repara iiă curenteă laă Judec toriaă Deva, 
constândăînăzugr veliăşiăvopsitoriiălaăspa iileăînăcareăfunc ioneaz ăpersonalulăauxiliar,ădarănuă
ne-auăfostăacordateădeăc treăordonatorulăprincipală– MinisterulăJusti iei,ăcelăcareărepartizeaz ă
peălucr riănominalizateăfondurileădeărepara iiăcurente. 

Acestăimobilănuăîndelineşteăstandardeleăminimaleănecesareăuneiăinstan eădeăjudecat . 
b) Imobilulăînăcareăseăafl ăsediulăJudec torieiăHunedoara s-a reuşit ca în anul 2014 

s ăseăfinalizezeălucr rileăinvesti ieiă„Interven ie(RK),ăExtindereăşiăModernizare”ă.ă 
Prină lucr rileădeă investi iiă şiă repara iiă capitaleă realizate,ă sediulă judec torieiă corespundeă

cerineloră înf ptuiriiă actuluiă deă justi ie în condiiiă corespunz toareă şi s-auă ă îmbun t ită
condi iileădeămunc ăaleăpersonalului.ă 

În data de 29 octombrie 2014 s-aăinauguratăaceast ăinvesti ie, cu participarea Ministrului 
Justiiei,ăaăunuiănum răimportantădeămembriăCSMăşi a conducerii Curii de Apel Alba Iulia.  

c) Imobilulăînăcareăseăafl ăsediulăJudec torieiăPetroşani este într-un stadiu avansat de 
degradareăfiindănecesareămaiămulteălucr ri . 

Celeădou ăcorpuriădeăcl direănecesit ărepara iiăcurenteăînăceăpriveşteăzid riaăexterioar ,ă
laăsalaădeăjudecat ăcareăfunc ioneaz ăînăcorpulădeăcl direăsecundar,ăcaădeăaltfelătoateăînc perileă
dinăacestă sediuă secundar,ă suntănecesare,ădeăasemenea,ă lucr riă deă reabilitare,ădatorit ă igrasieiă
careă seă extinde,ă cuă consecin eă asupraă tencuieliloră interioareă şiă exterioare,ă iară cuă privireă laă
corpulădeăcl direăprincipalăs-a reuşit în anul 2014 repararea acoperişului. 

În anul 2015 s-aă propusă prină Not ă deă fundamentareă reparaiile curente necesare 
acoperişuluiăcorpuluiădeăcl direăsecundarăînăcareăfunc ioneaz ăsalaădeăjudecat .ăăăă 

    d) Imobilulăînăcareăseăafl ăsediulăJudec torieiăBrad seăafl ăîntr-oăăstareăacceptabil ă
pentruădesf şurareaăactivit iiăjudiciare. 

În anul 2014 s-auăredistribuitădeălaăJudec toriaăHunedoaraăb nciădeăşedin ăc treăaceast ă
instan ădeoareceăceleăexistenteăerauăfoarteădegradate. 

  e)ăImobilulăînăcareăseăafl ăsediulăJudec torieiăOr ştie 
Principalaăproblem ăaăinstan ei,ăesteăstareaăcl dirii,ăcareăeste pe departe de solemnitatea 

cerut ăădeă« unătempluăalădrept ii »ăşiădeănecesitateaăcaăinstan aăs ăfieămaiăaproapeădeăcet ean. 
Vechimeaăconstruc ieiă(120ădeăani),ăcalitateaănecorespunz toareăaălucr rilorădeăreabilitareă

f cut ă laă nivelulă aniloră 1992ă -1994,ă impună cuă stringen ă lucr riă deă repara iiă curente,ă
consolid riăşiărepara iiăcapitale. 

f)ăImobilulăînăcareăseăafl ăsediulăJudec torieiăHa eg 



20 
 

Laă Judec toriaă Ha eg dintre problemele existente la imobile, în anul 2014 s-a reuşit 
recondiionarea centralei termice, care prezenta risc în exploatare, dar nu s-au obinut fonduri 
pentru realizarea reparaiilorălaăsc rileădeăaccesăşi montare copertine. 

Resurseleă financiareă şiă materialeă pentruă asigurareaă capacit iiă institu ionaleă aă
instan elorăjudec toreştiădinăcircumscrip iaăTribunaluluiăHunedoaraăăînăanulă2014 

Tribunalulă Hunedoaraă esteă finan ată înă integralitateă pentruă activitateaă judiciar ă deă laă
bugetul de stat prin ordonatorul secundar de credite Curtea de Apel Alba Iulia. Derularea 
activit iloră deă achizi iiă publice, angajamenteă legaleă şiă bugetare,ă pl iă şiă înregistrareaă
cheltuielilor se efectueaz ă prină Departamentulă Economico-Financiară şiă Administrativă ală
Tribunalului Hunedoara în calitate de ordonator teriarădeăcrediteăaăinstitu iei. 

Fondurile alocate prin buget au fost utilizate în propor ieădeă99,77%.ăDefalcatăpeătitluriă
deăcheltuial ăsitua iaăseăprezint ăastfel: 

 
 

DENUMIREA 
INDICATORILOR 

BUGET 
DEFINITIV 

APROBAT 2014 

PLATI LA DATA 
DE 30.12.2014 

Gradăexecu ieă
bugetara % 

Cap.61.06 Autoritati judecatoresti     

TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL  

40.744.066 40.643.344 99.75 

TITLUL II BUNURI SI 
SERVICII  

1.207.541 1.207.453 99,99 

TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

5.953 5.953 100 

TITLUL XII ACTIVE 
NEFINANCIARE  

1.617.000 1.614.184 100 

TOTAL BUGET cap.61.06 43.574.560 43.470.934 99,76 
Cap 54.50 Alte servicii 
publice generale 

760.271 760.271 100 

TOTAL BUGET 2014 44.334.831 44.231.205 99,77 

 
   La Titlul I Cheltuieli de personal s-au efectuat pli de 40.643.344 lei pentru 

drepturileăsalarialeăaleăanuluiă2014şiăceleăspecialeăaleăpersonaluluiăînădreptăs ăbeneficiezeădeă
acestea,ăcâtăşiădrepturileăprivindătranşaădeă25%ădinătitlurileăexecutorii,ăastfelăcumăacesteaăauă
fostăeşalonateălaăplat ăconformăOUGănr.ă71/2009ăşiătranşa aferent anului 2015 de 25%, care a 
fostădat ăînăbazaăOUGă74/2014. 

La Titlul II- Bunuriăşiăservicii - prin fondurile alocate s-a asigurat plata cheltuielilor 
pentruă proceduriă judiciare,ă imprimateleă şiă registreleă specifice,ă cheltuieliă privindă utilit iă - 
energieă termic ,ă energieă electric ,ă gazeă naturale,ă ap ,ă canală şiă salubritate,ă decontareaă
contravalorii expertizelor medico-legaleăşiăaătraducerilorăînăcauzeleădispuseădeăinstan ,ăchiriiă
şiăalteăcheltuieliăspecifice. 

Bugetul alocat în anul  2014 a fost insuficient la toate aliniatele, astfel ca pentru a se 
asiguraăbugetăpân ă laă31.10.2014ă laăaliniatulă„materialeă şiă serviciiă cuă caracteră func ional”ă – 
dinăcareăseăefectueaz ăpl iăpentruămaterialeăşiăserviciiăcareăprivescăactivitateaăjudiciar ăs-au 
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operată modific riă laă celelalteă aliniate.ă Înă acesteă condi ii,ă s-au depus eforturi deosebite din 
partea departamentului economico-financiară şiă administrativă pentruă aă ă asiguraă consumurileă
aproapeădeănecesareleăinstan elorăjudec toreşti. 

 În anul 2014 s-a reuşit, cu sprijinul nemijlocit al CuriiădeăApelăAlbaăIulia,ăăs ăseăob in ă
fonduri pentru reparaieă curent ă acoperiş aă unuiă corpă deă cl direă dină cadrulă Judec torieiă
Petroşani şiăastfelăc ăs-a recondiionat acest imobil. 

De asemenea s-a reuşit la obiecteădeă inventarădinăbugetulă existentă deă30.967ă leiă s ă seă
achizi ioneze echipamente IT (5 sisteme de calcul, 6 multifuncionale, 8 imprimante laser şi 5 
switch-uri pentru servere)  în valoare de 27.547 lei, deci în proporie de 88,96%, astfel încât 
activitateaădeăînf ptuireăaăprocedurilorăjudiciareăs-aădesf şurat în condiii normale. Totodat ăs-
au mai achiziionată jaluzeleă verticaleă pentruă salaă deă judecat ă aă Judec torieiă Petroşani în 
valoare de 1.470 lei, cât şiăoămas ăcompletădeăjudecat ăpentruăsalaădeăjudecat ăaăJudec torieiă
Devaăaăc reiăamenajareăs-a realizat cu în regie proprie (confecionare podium şi parchetarea 
acesteia)ădeoareceăeraădotat ăcuăsistemădeăsonorizare, darănuăaveaăamenaj rileăspecifice). 
 
 
 
 
Compartimentul IT 
 
   În cursul anului 2014, activitatea compartimentului IT la Tribunalul Hunedoara   a fost 
concentrat ăpeăurm toareleădirec ii: 
   1)ăAsigurareaăst riiădeăfunc ionareăaăechipamentelorăITăaflateăînădotareă 
   2)ăCreştereaăgraduluiădeăutilizareăaăinformatiz riiădeăc treăutilizatori 
   3)ăAsigurareaădesf şur riiăactivit ilorăITăcurenteă 
     Datorit ă efectuluiă cumulată ală urm torilor factori: majoritatea echipamentelor IT au o 
vechimeăămedieădeă8ăani,ăăînăaceast ăperioad ăauăfostăfolositeăintensivăşiădeoareceăînăceaămaiă
mare  parteăaătimpuluiănuăauăbeneficiatădeăcontracteădeăserviceăsauărepara iiăplanificate,ăgradulă
deăuzur ăalăechipamentelorăITăesteăavansat. 

Avândă înă vedereă necesitateaă asigur riiă st riiă deă func ionare,ă precumă şiă existen aă
restric iilorăfinanciare,ăaăfostăabordat ăproblemaăîntre ineriiăsubămaiămulteăaspecte. 

Astfel,ă inândă contă deă gradulă deă uzur ,ă deă costulă estimată ală repara iei,ă deă costulă
eventualeiă înlocuiriă prină cump rareaăunuiă echipamentănou,ădeă importan aăechipamentuluiă înă
desf şurareaă activit iloră curente,ă  s-aă procedată laă tratareaă diferen iat ,ă deă laă cază laă cază aă
situa iilor: 
 a) Imprimante:  aă fostă efectuat ă "repara ieă capital "ă laă ună num r de 11 imprimante model 
Lexmarkă T642ă (modelă apreciată caă fiabilă şiă considerată caă fiindă adecvată activit ilorăă
instan elor),ăăimprimanteăcareăauăfostăastfelăreaduseăînăstareădeăfunc ionare.ăăăăăăăăă 
 b) Copiatoare: aă fostă efectuat ă "repara ieă capital "ă laă ună num r de 3 copiatoare  model  
Canonă IR2016J/3530(modelă apreciată caă fiabilă şiă considerată caă fiindă adecvată activit ilor  
instan elor),ăcopiatoareăcareăauăfostăreaduseăînăstareădeăfunc ionare. 
c) Calculatoare: din punct de vedere hardware, majoritatea problemelor s-au datorat faptului 
c ăauăcedatăsurseleădeăalimentare,ăacesteaăfiindăînlocuiteădeăc treăăspecialiştiiăITălaăpeste 20 de 
unit iă centrale,ă fiindă astfelă repuseă înă utilizare.ă Problemeleă ap ruteă dină punctă deă vedereă
softwareăauăfostărezolvateădeăăspecialiştiiăIT. 
d)  Re ea, surse UPS: au fost achiziionateăunănum rădeă5ă switch-uri cu 24 porturi, pentru  
reabilitarea reeleiă şiă auă fostă readuseă înă stareă deă func ionareă surseleă deă ă protec ieă contraă
întreruperiloră deă alimentareă cuă energieă electric (UPS),ă ă îndeosebiă pentruă surseleă UPSă careă
deservesc serverele. 
 e) Achizi ii:   Pentru cazurile în care nevoile de echipamente nu au putut fi rezolvate 
convenabilăprinărepara ii,ăăauăfostăachizi ionateăechipamenteănoiăastfel: 
        -  multifunc ionale:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă12ăbuc i 
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        -  imprimante(duplex,ădeăre ea):ăăăăăăăăăăăăăă9ăbuc i 
        - calculatoare(unitateăcentral +monitor):ă6ăbuc i 
f) Casare: Pentruă echipamenteleă defecte,ă aflateă înă stareă grav ă deă uzur ă fizic ,ă laă careă s-a 
apreciatăc ărepara iaăimplicat ădep şeşteăcostulăachizi ieiăunuiăechipamentănou,ăs-au efectuat 
propuneri de casare. 

Cu referire la creştereaă graduluiădeăutilizareă aă informatiz rii,ă ă seăpoateăapreciaă c ă înă
anulă2014ăaăavutălocăunăprogresădinăpunctulădeăvedereăalăutilizatorilor,ăaceştiaămanifestândăoă
receptivitateăşiăabilit iăînăcreştereăcuăprivireăălaăutilizareaăinstrumentelorăinformatice.  

Atâtă înă cazulă utiliz riiă aplica ieiă Ecris,ă câtă şiă înă cazulă înregistr riiă şedin eloră deă
judecat (programulăDualis),ădeşiăaplica iileăauăădevenitămaiăcomplexeăprinăprismaănout iloră
aduseă deă NCCă siă NCP,ă ă personalulă manifest ă oă eficien ă crescut ă înă utilizarea acestora, 
probabilăşiădatorit ăexperien eiădobândite. 

Deă asemeneaă seă constat ă oă receptivitateă crescut ă aă utilizatoriloră privindă utilizareaă
instrumentelor informatice cu rol de informare, via site-uri specializate 
 (Emap,ăPortalulăinstan elor,ăBazaădeădateăeviden ăpersoane,ăIntranet,ăş.a.) 

Aă avută locă deă asemeneaă oă creştereă aă num ruluiă persoaneloră careă folosescă înă ă modă
curentăăăinstrumenteădeăaltfelăuzualeă(darăfa ădeăcare,ăănuăcuămultătimpăînainte,ăseămanifestaăăă
reticen ):ăăcomunicareaăprinăemail, scanere, etc. 

Cuăprivireălaăasigurareaădesf şur riiăactivit ilorăITăcurente,ăînăesen ,ăseăconsider ăcaă
fiindăactivit iăcurenteăurm toarele: 

1.ăAsigurareaăst riiădeăfunc ionareăaăechipamentelorăprinăunaădinămetodeleămen ionateăă
anterior (depanare, reparare,ăachizi ie,ăş.a.m.d.) 

2. Asigurarareaă function riiă servereloră Ecris,ă ă Dualis,ă ă Înregistrareă video,ă Statistic ,ă
atâtăă ădinăpunctădeăvedereăalăfunc ion riiăaplica iilor,ăalăechipamentelorăpeăcareăfunc ioneaz ă
câtă şiă ală ambientuluiă s liiă serverelor(protec ieă alimentareă electric ,ă instala ieă clim ,ă salvareăăăă
date).   

În cursul anului 2014 nu au avut loc evenimente nedorite la servere, acestea  
func ionândăînăpermanen . 

3. Instalareaă deă aplica iiă specificeă caă şiă aplica ieă nou ,ă înă anulă 2014ă aă fostă instalat ă
aplica iaădeăstatistic (Statis)ăpentruătoateăăăinstan eleăjude ului.ăă 

Pentruă aplica iaă Ecrisă auă fostă aplicateă noileă versiuni,ă organizareaă ă ă instal riloră fiindă
astfelăefectuat ăîncâtăs ănuăperturbeăprogramulănormalădeălucruăalăinstan elor. 

 4. Asigurarea de suport tehnic utilizatorilor ne-informaticieniă pentruă situa iiă cuă
apari ieă aleatorieă : instalareă programe,ă schimbareă consumabile,ă salv riă date,ă sprijină înă
comunicareaăelectronic ,ăăactualizareădateăsiteăinstan e,ăactualizareădateăintranet,ăsprijinăpentru 
situaiiămaiăcomplexeăînăutilizareaăEcris,ăş.a.m.d.ă. 

5. Asigurarea suportului tehnică pentruă realizareă videoconferin e,ă pentruă audiereă
martoriăsubăăăacoperire,ăş.a. 

6.ă Colaborareaă cuă Compartimentulă Economică peă linieă deă salarii,ă rela iaă cuă b ncile,ă
inventariere,ăăeviden ăexper i,ăachizi ii(tehnic ăIT,ătonere). 

CompartimentulăITădispuneădeă6ăspecialiştiăIT,ădintreăcareădomnulăFranciscăDezsiăăseă
ocup ă deă Judec toriaă Petroşaniă şiă Judec toriaă Ha eg, iar ceilali deservesc Tribunalul 
HunedoaraăşiăJudec toriileăBrad,ăDeva,ăHunedoaraăşiăOrastie. 

 
I.3. CALITATEAăACTULUIăDEăJUSTI IE 
 
1.3.1 Pondereaăhot rârilorăatacateădinătotalulăhot rârilorăpronun ate.ă

Indiceleădeădesfiin are   
 
La nivelul Tribunalului Hunedoara  dintr-unănum rădeă11.658 cauzeăsolu ionateăauă

fostăatacateăcuăapelăsauărecursăunănum rădeă2097 de cauze, pondereaăatacabilit iiăfiindădeă
17,99%, dup ăcumăurmeaz : 
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LaăSec iaăpenal ădintr-unănum rădeă909 cauzeăsolu ionateăauăfostăatacateăcuăapelăsauă
recursăunănum rădeă49 de cauze, pondereaăatacabilit iiăfiind de 5,39%. 

LaăSec iaăI Civil ădintr-unănum rădeă1178 cauzeăsolu ionateăauăfostăatacateăcuăapelăsauă
recursăunănum rădeă44 de cauze, pondereaăatacabilit iiăfiindădeă3,74%. 

LaăSec iaăaăII-aăcivil ădeăcontenciosăadministrativăşiăfiscalădintr-unănum rădeă876 litigii 
cuă profesioniştiă  solu ionateă auă fostă atacateă cuă apelă sauă recursă ună num ră deă 26 de cauze, 
pondereaă atacabilit iiă fiindă deă 2,97%. Din 3414 cauze de contencios administrativ au fost 
atacateăcuăapel/ărecursă1556ăcauze,ăpondereaăatacabilit iiăfiind de 45,58%. 

Laă falimenteă dină 1641ă cauzeă solu ionate,ă auă fostă atacateă 218 cauze, ponderea 
atacabilit iiăfiindădeă13,16%. 

 
 
 
1.3.2.Durataădeăsolu ionareăaăcauzeloră(inclusivăpeămaterii) 
 
Situa iaăprivindădurataădeăsolu ionareăaăcauzelorăînăanulă2014ădup ărapoarteăstatisticeă

predefinite esteăprezentat ăînăgraficeleăădeămaiăjos: 
Tribunalul Hunedoara   

  materia   
solution

ate 0-6l 
6-
12l 

1-2 
ani 

2-3 
ani 

>3  
ani  

C
iv

il
 

civil 
fond 171 

29 48 32 37 25  

minori si familie 
fond 270 

189 49 18 10 4  
propietate 

intelectuala 
fond 0 0 0 0 0 0 

 

civil 
apel 566 

381 155 21 6 3  

minori si familie 
apel 171 

94 62 12 3 0  

civil 
recu
rs 

826 269 314 183 43 
17  

minori si familie 
recu
rs 

76 29 17 26 4 
0  

Total civil 2080 991 645 292 103 49 
 

S
e

c
ti

a
 I

I-
a

 C
iv

il
a
 d

e
 c

o
n

te
n

c
io

s
 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
 s

i 
fi

s
c
a

l 

litigii cu profesionistii fond 663 506 78 38 22 
19  

contencios fond 2644 820 1017 529 251 
27  

insolventa fond 1641 414 352 336 338 
201  

contencios apel 
770 181 576 13 0 0  

litigii cu profesionistii apel 213 47 156 10 0 
0  

litigii cu profesionistii 
recur

s 
429 104 94 228 2 

1  

contencios 
recur

s 
951 131 575 242 2 

1  

faliment 
recur

s 
2 0 2 0 0 

0  
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Total S.II-a civila 
 de contencios 

administrativ si fiscal 
7313 

220
3 

285
0 

139
6 

615 249 

 

asigurari sociale fond 437 102 119 106 104 8 
 

litigii de munca fond 3203 394 
245

5 
285 51 16 

 

Litigii de munca 
fon
d 

3640 496 
257

4 
391 155 

24  

P
e

n
a
l 

fond 885 654 160 27 36 
8  

apel 24 0 0 0 0 
24  

recurs 125 92 9 1 12 
11  

contestatii 689 689       
   

Total penal 1723 
143

5 
169 28 48 43  

Total instanta 14756 
512

5 
623

8 
210
7 

921 365 

 

 
Durata solu ionare judec torii 2014 esteăurm toarea: 
 

Durata solutionare judecatorii 2014 
dupa Rapoartele statistice predefinite 

        

Instanta materia solutionate 0-6l 6-12l 1-2 ani 2-3 ani p3 ani 

Hunedoara 

civil 7265 4965 972 910 265 153 

penal 487 328 104 16 26 13 

Total 7752 5293 1076 926 291 166 

Orastie 

civil 2026 953 241 242 373 217 

penal 270 143 35 7 54 31 

Total 2296 1096 276 249 427 248 

Brad 

civil 3521 1909 657 772 122 61 

penal 159 91 22 16 14 16 



25 
 

Total 3680 2000 679 788 136 77 

Petrosani 

civil 12825 10604 1536 595 57 33 

penal 604 411 132 30 13 18 

Total 13429 11015 1668 625 70 51 

Deva 

civil 12407 8855 1350 662 385 1155 

penal 2815 2416 191 60 60 88 

Total 15222 11271 1541 722 445 1243 

Hateg 

civil 1868 
1119 298 259 122 70 

penal 159 66 49 28 9 7 

Total 2027 1185 347 287 131 77 

Total 44406 31860 5587 3597 1500 1862 

 
1.3.3 Mecanismeădeăunificareăaăpracticiiăjudiciareălaănivelulăinstan ei 
 
 Înă cadrulă sec iiloră tribunalului au fost organizate în cursul anului 2014 întâlniri ale 

judec torilor,ălunar,ăprecumăşiăoriădeăcâteăoriăaăfostănevoie,ăpeăproblemeădeăpractic ăneunitar ă
sauădeăinterpretareăaăunorădispozi iiălegaleăsusceptibileădeăinterpret riădiferite. 

La aceste întâlniri auă fostă discutateă şiă puncteleă deă vedereă majoritareă cuprinseă înă
minuteleăîntâlnirilorăîncheiateălaănivelulăCur iiădeăApelăAlba-Iulia,ăşiăcareăauăfostăcomunicateă
tuturorăjudec torilor. 

Laă nivelulă Cur iiă deă Apelă Alba-Iulia au avut loc în cursul anului 2014 întâlniri 
trimestriale,ă laă careă aăparticipată deă regul ăpreşedin iiă deă sec ieăsau ali judec tori din cadrul 
acesteiăsec ii. 
 Pentru unificarea practicii  judiciare se impune asigurarea unei practici judiciare 
unitareă laă nivelulă instan ei;  identificarea problemeloră deă dreptă careă determin ă practic ă
judiciar ăneunitar ăşiădiscutareaăacestoraăînăcadrulă întâlnirilorăprofesionaleălunareăorganizateă
laă nivelulă fiec reiă sec ii; participarea la întâlnirile trimestriale organizate la Curtea de Apel 
Alba Iulia, pentru dezbaterea problemelor practicii neunitare. 
 

1.3.4  Situa iaăpreg tiriiăprofesionaleăaăjudec torilorăşiăpersonaluluiă
auxiliar 

Formareăprofesional ăjudec tori. 
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Asigurareaăuneiăform riăprofesionaleădeăcalitateăprinărealizareaăform riiăprofesionale,ă
cu un nivelăridicatădeăperforman ,ăconstituieăunaădinăpriorit ileăsistemuluiăjudiciar. 

Înă cadrulă fiec reiă sec iiă aă tribunaluluiă auă fostă stabiliteă planurileă deă înv mântă
profesional pentru anul 2014.Planurileădeăînv mântăauăfostăstabiliteălunar,ăastfelăîncâtăfiecare 
judec torăs ăîntocmeasc ăcelăpu inăoătem ădinăplanulădeăînv mânt. 

     Urm toriiăjudec toriăauăparticipatălaăformeădeăspecializare: 
În cadrul Sec ieiăIăCivile ( incluzând şi judecătorii care, până la data de 31.12.2014, 

au facut parte din fosta Sectie de Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale) situa iaăparticip riloră
laăcursuriăşiăseminariiăăaăjudec torilorăpentruăanulă2014 esteăprezentat ăînătabelulăurm tor: 
 
NR.CRT. NUMELEăŞIă

PRENUMELE 
SEMINARII 

1.  Conta Mihaela Aurelia 
 

-28.11.2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – ședinț ă
trimestrial ă 
-28.10.2014  - înv mântă profesională cuă temaă
„Ordonanţa Preşedinţială în Noul Cod de procedură 
civilă” 

2.  Rogoveanu Ion 
 

-10-11.04.2014 – Bucureştiă– seminarulăcuătemaă„Dialog 
judiciar în domeniul nediscriminării pe criterii de vârstă, 
sex, orientare sexuală, dezabilitate  şi rasă” 
-17-18.11.2014 – Bucureştiă – „Drept procesual civil. 
Căile de atac. Asigurarea unei practici judiciare unitare. 
„ 
-25.11.2014 - - înv mântăprofesionalăcuătemaă„Apelul – 
aspecte comparative între vechiul şi Noul Cod de 
procedură civilă” 

3.  Ioja Ioan Eugen 
 

-3 iunie 2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – seminar 
„Drept procesual civil„ 
-20-21.10.2014 -  Curtea de Apel Alba Iulia – Noul Cod 
civil. Aspecte de dreptul Familiei  
-30-09-2014 - înv mântă profesională cuă temaă
„Contestaţia la executare în Noul Cod de procedură 
civilă” 

4.  C l raşuăCristinaăVioleta 
 

-3 iunie 2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – seminar 
„Drept procesual civil”  
-20-21.10.2014 -  Curtea de Apel Alba Iulia – „Noul Cod 
civil. Aspecte de dreptul Familiei” 
-27.05.2014 - înv mântăprofesionalăcuătemaă„Excepţiile 
procesuale” 

5.  Vorovenci Anca Elena 
 

-3 iunie 2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – seminar 
„Drept procesual civil” 
-20-21.10.2014 -  Curtea de Apel Alba Iulia – „Noul Cod 
civil. Aspecte de dreptul Familiei” 
-30-09-2014 - înv mântăprofesionalăcuătemaă„Procedura 
divorţului în lumina dispoziţiilor Noului Cod civiL” 

6.  Iacob Marinela  
 

-13-14-01-2014- Bucureştiă – conferin aă „Consolidarea 
cooperării judiciare internaţionale în materia obligaţiilor 
de întreţinere” 
-10-11.04.2014 – Bucureştiă– seminarulăcuătemaă„Dialog 
judiciar în domeniul nediscriminării pe criterii de vârstă, 
sex, orientare sexuală, dezabilitate  şi rasă” 
-3 iunie 2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – 
seminar”Drept procesual civil” 
-30 mai 2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – şedinţă 
trimestrială  de unificare a practicii în materie civilă  
-17-18-.06.2014 – Bucureştiă– conferinţă a EnRoQuod 
-17-19.09.2014 – Timişoaraă– „Îmbunătăţirea Cooperării 
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dintre judecătorii şi notarii publici în materie civilă cu 
caracter transfrontalier” 
-24.25.11.2014 – Bucureştiă – „Conferinţa naţională a 
punctelor de contact ale Reţelei naţionale de judecători-
coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene-
EuRoQuod” 
-16.12.2014-- înv mântăprofesională cuă temaăRecursulă - 
aspecteă comparativeă întreă vechiulă şiă Noulă Codă deă
procedur ăcivil  

7.  Bololoi Mihaela Simona 
 

-3 iunie 2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – seminar 
„Drept procesual civil” 
-20-21.10.2014 -  Curtea de Apel Alba Iulia – „Noul Cod 
civil. Aspecte de dreptul Familiei” 
-30.06.2014 - înv mântăprofesionalăcuătemaă„Incidentele 
procedurale în Noul Cod de procedură civilă” 

8.  Roncioiu Cristina Roberta 
 

-10-11.04.2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – seminarul 
„Noul Cod civil” 
-31.03.2014- înv mântă profesională cuă temaă
„Participanţii la procesul civil” 
 

9.  Stanciu Anca Lucia 
 

-10-11.04.2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – seminarul 
„Noul Cod civil” 
-3 iunie 2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – seminar 
”Drept procesual civil”  
25.02.2014- înv mântă profesională cuă temaă „Căile de 
atac în Noul Cod de procedură civilă” 

10.  Cre uăAndrea 
 

-12-13.06.2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – „Noul Cod 
de procedură civilă „ 

11.  Buligan Mihaela Liliana 
 

-8-9.09.2014 – Timişoaraă– seminarul CEDIO – aspecte 
civile 
-mai 2014 -  înv mântă profesională cuă temaă „Încetarea 
contractului individual de muncă” 
-decembrie 2014 - înv mântă profesională cuă temaă
„Consideraţii privind suspendarea executării sancţiunilor 
disciplinare. Problema acordării despăgubirilor în cazul 
sancţionărilor disciplinare netemeinice sau nelegale” 

12.  T n sescuăIrina 
 

-15-16.09.2014 – Bucureştiă– seminar în dreptul muncii  
-martie 2014 - înv mântă profesională cuă temaăă
„Discriminarea în raporturile de muncă prin prisma 
Directivei nr. 2000/78/CE a Consiliului” 
-octombrie 2014 înv mântă profesională cuă temaă
„Consideraţii privind clauza de stabilitate şi de formare 
profesională în contractul individual de muncă” 

13.  Badistru Ella Cristina 
 

-10-11.04.2014 – Bucureştiă– seminarul cu tema „Dialog 
judiciar în domeniul nediscriminării pe criterii de vârstă, 
sex, orientare sexuală, dezabilitate  şi rasă” 
-21.10.2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – practica 
neunitar  
-ianuarieă 2014ă înv mântă profesională cuă temaă
„Interdicţia concedierii salariatei gravide „ 
-iunieă 2014ă înv mântă profesională cuă temaă „Înlocuirea 
sancţiunii disciplinare de către instanţa de judecată „ 

14.  Groz vescuăAnu a 
 

-12-13.06.2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – „Noul Cod 
de procedură civilă” 
-februarie 2014 - înv mântă profesională cuă tema 
„Aplicarea medierii în disputele aflate pe rolul organelor 
judiciare” 
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-septembrie 2014 - înv mântă profesională cuă temaă
„Regimul juridic al coparticipării procesuale în Noul Cod 
de procedură civilă. Aspecte de noutate în privinţa 
participării terţilor la judecată” 

15.  Mugescu Viorica Adriana 
 

-12-13.06.2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – „Noul Cod 
de procedură civilă” 
-aprilie 2014 - înv mântă profesională cuă temaă
„Concedierea disciplinară” 
-noiembrie 2014 -  înv mântă profesională cuă temaă
„Consideraţii privind Decizia Curţii Constituţionale 
potrivit căreia sunt neconstituţionale dispoziţiile art. III 
alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 1/2013 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice” 

16.  Filimon Cornelia 
 

Nu a participat 

17.  Briceag Pericle -13-14-01-2014- Bucureştiă – conferin aă „Consolidarea 
cooperării judiciare internaţionale în materia obligaţiilor 
de întreţinere”ă 
-3 iunie 2014 – Curtea de Apel Alba Iulia – seminar 
Drept procesual civil 
-29.04.2014ă înv mântăprofesionalăcuă temaă„Dovada cu 
înscrisuri în Noul Cod de procedură civilă” 
 

 
În cadrul Sec ieiă aă Il-aă Civile,ă deă Contenciosă Administrativă şiă Fiscal situa iaă

particip riiălaăseminariiăesteăurm toarea:  
1.ăIftimuşăAdinaăCameliaă    - PreşedinteăSec ieă 
Bucureşti-16-20.06.2014- Seminar –„Consolidareaăămecanismuluiăinsolven eiăăînăRomâniaă„ 
2 Goron Maria       - Judec tor 
Curtea de apel Alba Iulia –10-11.04.2014-„NoulăCodăCivilă„ 
Curtea de Apel Alba Iulia-18.09.2014 –Cooperareăjudiciar ăinterna ional ăînămaterie civil ăşiă
comercial ă„ăă 
3. Duca Corina      - Judec toră 
 Curtea de apel Alba Iulia –10-11.04.2014-„NoulăCodăCivilă„ 
4.ăS b uăDorinaă      - Judec toră 
Curtea de apel Alba Iulia –10-11.04.2014-„NoulăCodăCivilă„ 
 5.ăDr ganăIoană      - Judec tor 
Sovata-30.06-04.07.2014-„Etic ăşiădeontologieăprofesional ” 
Allba Iulia -26.04.2014- Conferin ă-„Problemeădeăădreptăăcivilăşiăădeăprocedur ăcivil „ 
6. Cotea Maria       - Judec tor 
Alba Iulia-11.04.2014-„NoulăCodăCivilă„ 
  

În cadrul Sec ieiăpenale, urm toriiăjudec toriăauăparticipatălaăalteăformeădeă
specializare: 
Nr.  
crt. 

Numeăşiăprenume PERIOADA TEMA LOCA IA 

1. DRAIA VIOLINA  31.03.2014 
 
 
 
25.04.2014 
23.05.2014 

-  Corup ieăşiă
criminalitate 
economico-
financiar ; 
- Drept penal; 
- Noul Cod 
penal; 
 

- Parchetul de pe lâng ăCurteaă
de Apel Alba Iulia; 
 
 
- Curtea de Apel Alba Iulia;  
- Curtea de Apel Alba Iulia; 
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2. CRISTINA BUZDUGEANU    23 mai 2014 Noul Cod penal 
 

- Curtea de Apel Alba Iulia; 
 

3. SAVA IOAN ADRIAN   31.03.2014 
 
 
 

-  Corup ieăşiă
criminalitate 
economico-
financiar ; 
 

- Parchetulădeăpeălâng ăCurteaă
de Apel Alba Iulia; 
 
 

Doamna Timişană Carmen- Mihaela- preşedintele tribunalului, judec toră înă cadrulă
Sec ieiăPenale,ăăăaăparticipatăînăanulă2014 laăurm toareleăseminariiă: 

-14-15.01.2014ăBucureştiă- Noul Cod de procedur ăpenal ă 
-12-14.02.2014ăăB ileăFelixă -  Achizi iiăpubliceă 
-25.04.2014 Alba Iulia- Drept Penal  
-23.05.2014 Alba Iulia- Drept Penal  
-14.11.2014 Alba Iulia -Dreptă penală „Individualizareaă pedepselor.ă Circumstan eă

atenuante.ă Circumstan eă agravante.ă Renun areaă laă aplicareaă pedepsei.ă Infrac iuniă contraă
înf ptuiriiă justi iei.ă Garan iiă aleă dreptuluiă laă ap rareă înă cursulă urm ririiă penaleă şiă judec ii.ă
Drepturiăşiăobliga iiădeontologiceăaleăjudec torilorăşiăavoca ilor”. 

-22.11.2014 Alba Iulia  - Probleme practice în aplicarea noilor coduri penale  
-27-28.11.2014ăBucureştiă-  „Înt rireaăcapacit iiăARO-urilor (Assets Recovery Offices 

– birouriloră deă recuperareă aă crean elor)ă şiă aă organeloră judiciareă dină UEă înă luptaă împotrivaă
criminalit iiăeconomiceăşiăînărecuperareaăcrean elor” 

Judec toriiă sec ieiă auă participată laă înv mântulă profesională lunară undeă s-au discutat 
modific riă legislativeă intervenite,ă practicaă neunitar ,ă dară şiă peă margineaă temeloră stabiliteă laă
începutul anului 2014,ăprinăplanificareaăînv mântului profesional. 

   To iăjudec toriiădinăcadrulăSec ieiăpenaleăauăparticipatălaăcelăpu inăoăform  
centralizat ă sauă descentralizat ă deă specializare,ă fiindă cuprinseă aproapeă toateă domeniileă deă
activitateăcareăprezint ănoutateăşiăinteresăpentruăjudec toriăin activitatea de judecata. 

Deă asemenea,ă judec toriiă dină cadrulă sec ieiă auă participată laă întâlnirileă trimestrialeă
organizateăpeădomeniiălaăCurteaădeăApelăAlbaăIuliaăsauă inuteăprinăsistemulădeăvideoconferin ă
întreăCurteaădeăApelăAlbaăIuliaăşiăinstan . 

 
Activitateaă şiă formareaă profesional ă aă personaluluiă auxiliară deă

specialitate. 
 

În cursul anului 2014,ă activitateaă deă formareă profesional ă aă personaluluiă auxiliară deă
specialitateăînăfunc ieălaăTribunalulăHunedoaraăaăfostăorganizat ăînăconformitateăcuădispozi iile 
art.ă32ădinăLegeaănr.ă567/2004,ămodificat ăşiăcompletat ăprivindăstatutulăacesteiăcategoriiădeă
personal. 

Astfel, în cursul anului trecut personalul auxiliar de specialitate a fost preocupat în 
direc iaăform riiăprofesionaleăcontinueăparticipândălaăcursuriăşiăseminariiăorganizateădeăŞcoalaă
Na ional ădeăGrefieri,ăastfel: 

- pentru  Sec ia Penal , situatiaăparticip riiă grefieriloră laă seminariiă înă cursulă anuluiă
2014ăesteăprezentat ăînătabelulădeămaiăjos: 
    - din cadrul Sec ieiăaăIl-a Civile, de Contencios AdministrativăşiăFiscal,ădoamna grefier 

 Barb Andreea a participat la seminariile: 
- 26 mai -25 iunie – SNGăcursăformareăăprofesional ăcontinu ăînăformatăeLearningăăcuă

tema”EnghisăForăLegalăPurposes”. 
            - 06.10-5.11.2014-SNGă seminară „Dreptă Procesuală Civilă „ă subă formaă înv mântă laă
distan . 

Din cadrul Secieiă Iă Civil ,  doamna grefier Şuta Rodica a participat la seminarul 
organizat  in perioada  22 - 24.10.2014 la  Giroc -  Drept procesual civil. 

Înă completareaă programuluiă desf şurată deă Şcoalaă Na ional ă deă Grefieri,ă laă nivelulă
acesteiăinstan eăs-auăorganizatăîntâlniriătrimestrialeădeăînv mântăprofesionalăcuăparticipareaă
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grefierilorădinăcadrulăfiec reiăsec ii,ăsubăîndrumareaăjudec torilorădelega iăînăacestăscopăşiăsubă
coordonareaăvicepreşedinteluiătribunalului. 

Întâlnirile profesionale au avut loc trimestrial, potrivit programului adoptat la începutul 
anului 2014 şiă tematiciiă alc tuiteă peă bazaă propuneriloră formulateă deă personalulă auxiliară deă
specialitateă cuă ocaziaă convoc riloră derulateă deă grefieriiă şefiă deă sec ieă şi,ă respectivă primulă
grefier al Tribunalului Hunedoara. 

Lucr rileă întocmite,ă participareaă laă dezbatereaă acestoraă înă cadrulă întâlniriloră
trimestriale organizate în cursul anului 2014,ăauăscosăînăeviden ăpreocupareaăpersonaluluiădeă
specialitateă atâtă pentruă continuaă formareă aă preg tiriiă profesionale,ă câtă şiă eficientizareaă
îndepliniriiăatribu iilorădeăserviciu. 

 
 

 
 

CAPITOLUL II 
 

PRINCIPALELEăMODIFIC RIăLEGISLATIVE,ăCUăIMPACTă
ASUPRA SISTEMULUI JUDICIAR  ÎN CURSUL ANULUI 2014 
 
Dreptulă penală şiă dreptul procesual-penală ă auă suferit,ă înă anulă 2014,ă modific riă

substan iale. 
  Astfel, la data de 01.02.2014 au intrat în vigoare Legea nr. 187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codulă penală şiăLegeaă nr.ă 255/2013ă pentruă punereaă înă
aplicareă aă Legiiă nr.ă 135/2010ă privindă Codulă deă procedur ă penal ă şiă pentruă modificareaă şiă
completareaăunorăacteănormativeăcareăcuprindădispozi iiăprocesualăpenale. 
 Trebuieămen ionatăşiăfaptulăc ,ăînăcursulăluniiădecembrieă2013,ălaădataădeă21.12.2013ăs-
a publicat în M.O. nr. 837, OUG nr.ă116/2013ăprivindăm surileănecesareăpentruăfunc ionareaă
comisiilorădeăevaluareădinăpenitenciare,ădinăcentreleădeăre inereăşiăarestareăpreventiv ,ăprecumă
şiă pentruă stabilireaă unoră m suriă înă vedereaă buneiă func ion riă aă instan eloră peă durata 
func ion riiăactivit iiăacestorăcomisii.ă 
 Modific riădeăansambluăauăcunoscutăşiăLegeaănr.ă275/2006,ălegeăabrogat ăăprinăLegeaă
nr.ă 254/2013ă privindă executareaă pedepseloră şiă aă m suriloră privativeă deă libertateă dispuseă deă
organele judiciare în cursul procesuluiăpenal,ăpublicat ă înăM.O.ănr.ă514/14.08.2013ăşiăcareăaă
intratăînăvigoareăodat ăcuăactualeleăcoduriăpenaleăşiădeăprocedur ăpenal . 
 Acesteă modific riă auă prilejuit,ă înă domeniulă dreptuluiă penal,ă punereaă înă aplicareă
efectiv ă şiă consolidareaă uneiăpracticiă conformeănoilorănormeăpenaleă şiă proceduraleădar,ămaiă
mult,ădreptulăpenalămaterialăşiăproceduraăpenal ăauăsuferităoăreconfigurare,ăcare,ălaărândulăloră
auăatrasăpromovareaăunorăexcep iiădeăneconstitu ionalitateăaănou-introduselor texte normative, 
sau sesizareaăcompletuluiăpentruădezlegareaăunorăchestiuniădeădreptăînămaterieăpenal ăaăÎCCJ,ă
generândăimportanteăefecteăînăambeleădomeniiădeăreferin . 
 Prin publicarea Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind codul penal, Codulăpenalădinăanulă1969ăaăsuferitămodific riăesen iale,ăal turiădeăunănr.ă
deă201ăLegi,ăOrdonan eădeăurgen ,ăOrdonan eăşiăDecrete. 
 Aceeaşiă legeă aă prev zută dispozi iiă generaleă pentruă aplicareaă înă timpă aă legiiă penaleă ,ă
dispozi iiă privindă aplicareaă ă şiă executareaă sanc iuniloră penaleă ă şiă dispozi iiă referitoareă laă
regimulăsanc ionatorăalăminorilor. 
 Modific rileăinterveniteăşiăamintiteăauăatrasădup ăsineăşiăinvocareaădeăproblemeăpentruă
creareaădeăăgenerareaădeăpracticiăunitareăoriădeciziiădeăneconstitu ionalitate, astfel: 
 - Minuta deciziei nr. 26/03.12.2014 - Dosar nr. 28/1/2014/HP/P - Completul pentru 
dezlegareaăunorăchestiuniădeădreptăînămaterieăpenal ,ăprinăcareăs-aăstabilităc ămediculăangajată
cuăcontractădeămunc ăîntr-oăunitateăspitaliceasc ădinăsistemulăpublicădeăs n tate,ăareăcalitateaă
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deă func ionară publică înă accep iuneaă dispozi iiloră art.ă 175ă alin.1ă lit.ă bă tezaă a-ll -a din Codul 
penal 
 - Dosar nr. 23/1/2014/HP/P - Decizia nr. 21/06.11.2014 privind interpretarea 
dispozi iilorăart.ă5ăalin.ă(1)ădinăCodulăpenal, inclusivăînămateriaăprescrip ieiăr spunderiiăpenale,ă
înă sensulă c ă legeaă penal ă maiă favorabil ă esteă aplicabil ă înă cazulă infrac iuniloră s vârşiteă
anteriorădateiădeă1ăfebruarieă2014ăcareănuăauăfostă înc ăjudecateădefinitiv,ă înăconformitateăcuă
Decizia nr. 265/2014ăaăCur iiăConstitu ionale. 
 - Dosar nr. 24/1/2014/HP/P - Decizia nr. 22/06.10.2014 privind admisibilitatea unei 
noiăcereriădeăaplicareăaădispozi iilorăart.ă6ăalin.ă(1)ădinăCodulăpenal,ăulteriorărespingeriiăuneiă
cereriăcuăacelaşiăobiect,ăînăsitua iaăînăcare,ădup ărespingereaăcererii,ăÎnaltaăCurteădeăCasa ieăşiă
Justi ieăaăpronun atăoăhot râreăprinăcareăs-a dat o rezolvare de principiu unei chestiuni de drept 
incidenteăînăcauz .  

- Dosar nr. 23/1/2014/HP/P - Deciziaănr.ă21/06.11.2014ăăaăstabilităc ădispozi iileăart.ă5ă
alină1ădinăCodulăpenalătrebuieăinterpretate,ăinclusivăînămateriaăprescrip ieiăr spunderiiăpenale,ă
înă sensulă c ă legeaă penal ă maiă favorabil ă esteă aplicabil ă înă cazulă infrac iuniloră s vârşiteă
anterior datei de 1 februarie 2014 care nu au fost încă judecateădefinitiv,ă înăconformitateăcuă
Deciziaănr.ă265/2014ăaăCur iiăConstitu ionale. 

- Decizia nr. 20/29.09.2014 - Dosar nr. 22/1/2014/HP/P – aăstabilită c ăexpertulă tehnică
judiciar este funcionar public în conformitate cu dispoziiile art. 175 alin. (2) teza întâi din 
Codul penal. 

- Dosar nr. 20/1/2014/HP/P - Deciziaănr.ă 19/2014ăprivindăproblemaădeădreptă „dac ă înă
cazulăînăcareănumaiăconformănouluiăCodăpenalăesteăincident ăoăcauz ădeăîncetareăaăprocesuluiă
penală pentruă unaă dină infrac iunileă careă intr ă înă concurs, este obligatorie sau nu aplicarea 
pedepseiăpentruăcealalt ăinfrac iuneăcareăintr ăînăconcurs,ătotăconformănouluiăCodăpenal”. 

- Decizieănr.ă18/2014,ăDosarănr.ă19/1/2014/HP/Păaăstabilită ăc ă înăaplicareaălegiiăpenaleă
maiăfavorabile,ădup ăjudecareaădefinitiv ăaăcauzei,ăpotrivităart.ă6ădinăCodulăpenalăcuăreferireălaă
art.ă21ăalin.ă1,ă2ăşiă3ădinăLegeaănr.ă187/2012: 

- pedeapsaă închisoriiă executabil ă sauă pedeapsaă înă cazulă pluralit iiă deă infrac iuniă
executabil  aplicat ă pentruă infrac iunileă comiseă înă timpul minorit iiă ală c ruiă cuantumă esteă
pân ă înă15ăaniăseăva înlocuiăcuăm suraăeducativ ăaă intern riiă într-unăcentruădeădeten ieăpeăoă
perioad ăegal ăcuădurata pedepsei închisorii; 

-   pedeapsaă executabil ă sauă pedeapsaă înă cazulă pluralit iiă deă infrac iuniă executabil ă
aplicat  pentruă infrac iunileă comiseă înă timpulă minorit iiă maiă mareă deă 15ă ani,ă îns ă careă nuă
dep şeşteă20ădeăani,ăse vaăînlocuiăcuăm suraăeducativ ăaăintern riiăîntr-unăcentruădeădeten ieă
peăoăperioad ădeă15ăani. 

- Dosar nr. 16/1/2014/HP/P, Decizia nr.ă15/2014ădină23/06/2014,ăînăvedereaăpronun riiă
uneiă hot râriă prealabileă pentruă dezlegareaă înă principiuă aă problemeiă deă drept,ă respectivă dac ă
prevederileă art.ă 43ă alin.ă (5)ă dină noulă Codă penal,ă ceă reglementeaz ă regimulă sanc ionatoră ală
recidivei,ăînăsitua iaăînăcareăfaptaăaăfostăs vârşit ădup ăexecutareaăuneiăpedepseăaplicateăprintr-
oăcondamnareăanterioar ,ăpotăfiăinterpretateăînăsensulăc ăpotăfiăaplicabileăşiăpersoanelorăceăauă
fostă condamnateă definitivă pentruă s vârşireaă uneiă infrac iuniă cuă re inereaă art.ă 37ă lit. b) din 
Codulăpenalăanterior,ăînăsitua iaăînăcareăpedeapsaăaplicat ăaăfostăredus ăînăbazaăart.ă6ădinănoulă
Codăpenal.ăStabileşteăc ,ăînăinterpretareaădispozi iilorăart.ă6ăalin.ă(1)ădinăCodulăpenal,ăpentruă
ipotezaăuneiăinfrac iuniăcomiseăînăstareădeărecidiv ăpostexecutorieăjudecat ădefinitivăînainteădeă
intrareaăînăvigoareăaănouluiăCodăpenal,ăpedeapsaăaplicat ăprinăhot râreaădeăcondamnareăseăvaă
comparaăcuămaximulăspecialăprev zutăînălegeaănou ăpentruăinfrac iuneaăs vârşit ăprinăluareaă
în considerare a dispozi iilorăart.ă43ăalin.ă(5)ădinăCodulăpenal. 

- Minuta deciziei nr.15,   Dosar nr. 16/1/2014/HP/P  stabileşteă c ,ă înă interpretareaă
dispozi iilorăart.6ăalin.(1)ădinăCodulăpenal,ăpentruăipotezaăuneiăinfrac iuniăcomiseă  în stare de 
recidiv ăpostexecutorieă judecat ădefinitivă înainteădeă intrareaă înăvigoareă aănouluiăCodăpenal,ă
pedeapsaăaplicat ăprinăhot râreaădeăcondamnareăseăvaăcomparaăcuămaximulăspecialăprev zută
înă legeaă nou ă pentruă infrac iuneaă s vârşit ă prină luareaă înă considerareă aă dispozi iiloră art.43ă
alin.(5) din Codul penal. 
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- Minuta deciziei nr. 14, Dosar nr. 15/1/2014/HP/P stabileşteăc ,ă ă înă interpretareaăart.6ă
alin.(1) din  Codulă penală înă ipotezaă înă careă esteă vorbaă despreă oă hot râreă deă condamnareă cuă
aplicarea art.3201 dină Codulă deă procedur ă penal ă anterior, se reduce pedeapsa la maximul 
specialăprev zutădeălegeăpentruăinfrac iuneaăs vârşit ,ămaximăceăseăvaăreduceăcuă1/3ăcaăurmareă
aăjudec riiăcauzeiăprinăaplicareaăprincipiuluiărecunoaşteriiăvinov iei. 
Stabileşteă c ă înă aplicareaă legiiă penaleă maiă favorabile,ă dup ă judecareaă definitiv ă aă cauzei,ă
potrivit art.6 alin.(1) din  Codulăpenal,ăatunciăcândăseăcompar ăpedeapsaăaplicat ăcuămaximulă
specială prev zută deă legeaă nou ,ă nuă seă vaă luaă înă considerareă cauzaă special ă deă reducereă aă
pedepseiă prev zut ă deă art.3201 alin.7 dină Codulă deă procedur ă penal ă anterior,ă re inut ă
condamnatuluiăşiăvalorificat ăînăpedeapsaăconcret . 
 - Dosar nr. 15/1/2014/HP/P, Decizie nr. 14/2014 din 16/06/2014 stabileşteă c ,ă înă
aplicareaălegiiăpenaleămaiăfavorabile,ădup ăjudecareaădefinitiv ăaăcauzei, potrivit art. 6 alin. (1) 
dinăCodulăpenal,ă atunciăcândăseăcompar ăpedeapsaăaplicat ăcuămaximulă specialăprev zutădeă
legeaănou ,ănuăseăvaăluaăînăconsiderareăcauzaăspecial ădeăreducereăaăpedepseiăprev zut ădeăart.ă
3201 alin.ă7ădinăCodulădeăprocedur ăpenal  anterior,ăre inut ăcondamnatuluiăşiăvalorificat ăînă
pedeapsaăconcret . 
 - Dosară nr.ă 14/1/2014/HP/P,ă Decizieă nr.ă 13/2014ă dină 05/06/2014,ă stabileşteă c ,ă
dispozi iileăart.ă6ăalin.ă(1)ădinăCodulăpenal,ăprivitoareălaălegeaămaiăfavorabil ădup ăjudecareaă
definitiv ăaăcauzei,ăsuntăaplicabileăşiăcuăprivireălaăhot râreaădeăcondamnareăpronun at ădeăună
altăstatăfa ădeăcet eniiăromâni,ădac ăaceastaăaăfostărecunoscut ăînăproceduraăreglementat ădeă
Legeaănr.ă302/2004ăprivindăcooperareaăjudiciar ăinterna ional ăînămaterieăpenal ,ărepublicat ,ă
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 - Minuta deciziei nr. 10,Dosarănr.ă9/1/2014/HP/Păstabileşteăc , în aplicarea art.5 Cod 
penal,ă circumstan eleă atenuanteă seă apreciaz  globală înă raportă deă incriminareă şiă sanc iune.ă Înă
situa iaăintr riiăînăvigoareăaăuneiănoi legi,ăceăaduceămodific riăatâtăcuăprivireălaăpedepse,ăcâtăşiă
cuă privireă laă circumstan e atenuante,ă circumstan eleă caă parteă dină institu iaă sanc iuniiă uneiă
infrac iuniă nuă potă fi priviteă şiă analizateă distinctă fa ă deă institu ia pedepsei. Înl turareaă
circumstan eloră atenuanteănuăaduceăatingereăprincipiuluiăneagrav riiă situa ieiă înăpropriaăcaleă
deăatacăprev zutăînăart.ă418ăCodăprocedur ăpenal ,ăatunciăcândăînăconcret,ăpentruăaceeaşiăfapt ă
seăstabileşteăoăsanc iuneămaiăpu inăsever . 
 - Minuta deciziei nr.12,  Dosar nr. 13/1/2014/HP/P stabileşteăc , fapteleăprev zuteădeă
art.ă323ădinăCodulăpenalăanteriorăşiăart.ă8ădinăLegeaănr.39/2003,ă înăreglementareaăanterioar ă
modific rilorăaduseăprinăLegeaănr.ă187/2012ăpentruăpunereaăînăaplicareăa Legii nr. 286/2009 
privindă Codulă penal,ă seă reg sescă înă incriminareaă dină art.ă 367ă dină Codulă penal,ă nefiindă
dezincriminate. 

DeciziiăaleăCur iiăConstitu ionaleă: 
 1.Prină Deciziaă dină 4ă decembrieă 2014,ă Plenulă Cur iiă Constitu ionaleă aă stabilită c ă
prevederile art.211-217ădinăCodulădeăprocedur ăpenal ăsuntăneconstitu ionale,ăîntrucâtăîncalc ă
art.53ădinăConstitu ieă referitoră laă restrângereaă exerci iuluiă unorădrepturiă sauă ală unoră libert iă
fundamentaleă cuă raportareă laă libertateaă individual ă (art.23),ă laă liberaă circula ieă (art.25)ă şiă laă
via aăintim ,ăfamilial ăşiăprivat ă(art.26). 
 2.Prin Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoareălaăexcep iaădeăneconstitu ionalitateăaă
dispozi iiloră art.5ă dină Codul penal s-aă hot râtă c ă dispozi iileă art.ă 5ă suntă constitu ionaleă înă
m suraăînăcareănuăpermităcombinareaăprevederilorădinălegiăsuccesiveăînăstabilireaăşiăaplicareaă
legii penale mai favorabile. 
 3.Prin Decizia din 07.10. 2014 s-aă stabilită c ă disp.ă art.ă 159ă alin.ă 3ă C.p.ă sunt 
constitu ionaleăînăm suraăînăcareăseăaplic ăinculpa ilorătrimişiăînăjudecat ăînainteaădateiăintr riiă
înăvigoareăaăLegiiănr.ă286/2009ăprivindăcodulăpenal(ă1ăfebruarieă2014)ăchiarădac ămomentulă
citiriiăactuluiădeăsesizareăfuseseădep şit,ăpoateăinterveni împ carea,ăcaăoăcauz ădeăînl turareăaă
r spunderiiăpenale. 
 MODIFIC RIăÎNăPROCEDURAăPENAL  
    Intrareaăînăvigoareăaănouluiăcodădeăprocedur ăpenal ăaăadusănout iăînăceeaăceăpriveşteă
oăserieădeăinstitu iiăşiăanume: 



33 
 

 - modific riă privindă competen a,ămodific riă privindă c ileă deă atac,ămodific riă privindă
m surileăpreventive,ăintroducereaăinstitu ieiăcamereiăpreliminareăşiăsolu ionareaăunorăcauzeăînă
camer ădeăconsiliu. 
 Dintreădeciziileăimportanteăemiseădeăc treăcompletulăpentruădezlegareaăunorăchestiuniă
deădreptăînămaterieăpenal ăaăÎCCJăred măurm toarele: 
 - Dosar nr. 27/1/2014/HP - Deciziaă nr.ă 25/17.11.2014ă prină careă seă stabileşteă c ă
procurorulă nuă poate,ă înă fazaă deă urm rireă penal ,ă înă proceduraă acorduluiă deă recunoaştereă aă
vinov iei,ăs ăre in ădispozi iileăart.ă396ăalin.ă(10)ădinăCodulădeăprocedur ăpenal . 
 - Dosar nr. 26/1/2014/HP/P - Deciziaănr.ă24/206.10.2014ăprivindăadmisibilitateaăc iiă
deăatacăaăcontesta ieiăformulateăînătemeiulăart.ă204ădinăCodulădeăprocedur ăpenal ăîmpotrivaă
încheieriiăprinăcareăjudec torulădeădrepturiăşiălibert iăseăpronun ăasupraăplângerii,ăîn temeiul 
art.ă 213ă dină Codulă procedur ă penal ,ă împotrivaă ordonan eiă procuroruluiă prină careă s-a luat 
m suraăcontroluluiăjudiciar 
 - Dosar nr. 25/1/2014/HP/P - Decizia nr. 23/2014 privind admisibilitatea unei cereri de 
str mutareă înă proceduraă deă camer ă preliminar ă înă careă seă verific ă plângereaă formulat ă
împotrivaăsolu ieiăprocuroruluiădeăneurm rireăpenal  
  DeciziiăaleăCur iiăConstitu ionaleă: 
 1.Prin Decizia din 21.10. 2014 s-aă stabilită c ,ă disp.ă art.ă 341ă alin.ă 5ă C.p.p.ă suntă
neconstitu ionaleă şiă aă adoptată solu iaă potrivită c ruiaă judec torulă deă camer ă preliminar ă seă
pronun ă asupraă plângeriiă f r ă participareaă petentului,ă aă procuroruluiă şiă aă intima iloră esteă
neconstitu ional . 
    Aceeaşiăsolu ieăaăfostăadoptat ăşiăînăsitua iaăart.ăă344ăalin.ă4,ăart.ă345ăalin.ă1, 346 alin. 
1ăşiă347ăalin.ă3ăC.p.p. 
         2.ăPrinăşedin aădinădataădeă04.12.2014ăs-aăstabilităc ăsuntăneconstitu ionaleăart.ă211-217 
C.p.p.,ăînăm suraăînăcareănuăseăprevedeăunătermen sau durata acestora. 

MODIFIC RIăLEGISLATIVEăRELEVANTEăÎNăMATERIEăCIVIL  
HG nr. 69 din 1 februarie 2012 privindă stabilireaă înc lc riloră cuă caracteră

contraven ională aleă prevederiloră Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului 
EuropeanăşiăalăConsiliuluiădină21ăoctombrieă2009ădeăstabilireăa unor norme comune privind 
condi iileăcareătrebuieăîndepliniteăpentruăexercitareaăocupa ieiădeăoperatorădeătransportărutierăşiă
de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al 
Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 21ă octombrieă 2009ă privindă normeleă comuneă
pentruăaccesulălaăpia aătransportuluiărutierăinterna ionalădeăm rfuri,ăaleăRegulamentului (CE) 
nr. 1.073/2009 al Parlamentuluiă Europeană şiă ală Consiliuluiă dină 21ă octombrieă 2009ă privindă
normeleăcomuneăpentruăaccesulălaăpia aăinterna ional ăaăserviciilorădeătransportăcuăautocarulăşiă
autobuzulăşiădeămodificareăaăRegulamentului (CE) nr. 561/2006ăşiăaleăOrdonan eiăGuvernuluiă
nr.ă27/2011ăprivindă transporturileă rutiereă şiă aleănormelorădeăaplicareăaăacesteia,ăprecumăşiă aă
sanc iuniloră contraven ionaleă şiă aă altoră m suriă aferenteă aplicabileă înă cazulă constat riiă
înc lc rilor,ăaăfostămodificat ăprinăHG nr. 76 din 5 februarie 2014. 
 OG nr. 2 din 12 iulie 2001 privindăregimulăjuridicăalăcontraven iilorăaăfostămodificat ă
prin OG nr. 17 din 26 august 2014 (publicat ă în:ămonitorul oficial nr. 629 din 27 august 
2014, data intrrii in vigoare : 30 august 2014) 

Modific rileăauăvizatădoarădomeniulăînlocuiriiăsanc iuniiăamenziiăcuămuncaăînăfolosulă
comunit ii,ăprinăstabilireaăatâtăaăuneiăreguliădeăcompeten ,ăcâtăşiăaăcalit iiăprocesualeăactiveă
înăacestăgenădeălitigii,ăprecumăşiăreguliătranzitoriiădeăprocedur . 

 Proceseleă şiă cererileă privindă înlocuireaă amenziiă cuă sanc iuneaă oblig riiă
contravenientuluiă laă prestareaă uneiă activit iă înă folosulă comunit iiă înă cursă deă solu ionareă laă
dataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăordonan eăaăGuvernuluiăseăsolu ioneaz ădeăc treăinstan eleă
legală învestite,ă înă conformitateă cuădispozi iileă legaleă înăvigoareă laădataă cândăacesteaă auă fostă
pornite. 

OUG nr. 195 din 12 decembrie 2002 privindăcircula iaăpeădrumurileăpubliceăaă fostă
modificat ăprinăOG nr. 21 din 26ăaugustă2014ă(publicat ăînămonitorul oficial nr. 635 din 29 
august 2014, data intrrii in vigoare : 1 septembrie 2014). 



34 
 

 OUG nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor 
încheiateăcuăprofesioniştii,ăprecumăşiăpentruămodificareaăşiăcompletareaăunorăacteănormative. 

Acestă actă normativă aă fostă impusă deă necesitateaă transpuneriiă înă legisla iaă na ional ă aă
Directiveiă 2011/83/UEă aă Parlamentuluiă Europeană şiă aă Consiliuluiă dină 25ă octombrieă 2011ă
privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directiveiă 93/13/CEEă aă Consiliuluiă şiă aă
Directiveiă1999/44/CEăaăParlamentuluiăEuropeanăşiăaăConsiliuluiăşiădeăabrogareăaăDirectivei 
85/577/CEEăaăConsiliuluiăşiăaăDirectiveiă97/7/CEăaăParlamentuluiăEuropeanăşiăaăConsiliului. 

Ordonan ădeăurgen ă reglementeaz ădrepturileă consumatoriloră înăcadrulăcontracteloră
încheiateăcuăprofesioniştii,ăpentruăasigurareaăunuiănivelăînaltădeăprotec ieăaăconsumatorilorăşiăoă
bun ă func ionareă aă pie eiă şiă abrog ă Ordonan aă Guvernuluiă nr.ă 106/1999ă privindă contracteleă
încheiateăînăafaraăspa iilorăcomercialeăşiăOrdonan aăGuvernuluiănr.ă130/2000ăprivindăprotec iaă
consumatorilorălaăîncheiereaăşiăexecutareaăcontractelorălaădistan . 

Legea nr. 85 din 25 iunie 2014 privindăprocedurileădeăprevenireăaă insolven eiăşiădeă
insolven  

Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privindă uneleă m suriă deă reglementareă aă vânz rii-
cump r riiă terenuriloră agricoleă situateă înă extravilană şiă deă modificareă aă Legii nr. 268/2001 
privindă privatizareaă societ iloră comercialeă ceă de ină înă administrareă terenuriă proprietate 
public ăşiăprivat ăaăstatuluiăcuădestina ieăagricol ăşiăînfiin areaăAgen ieiăDomeniilorăStatului. 

Acest act normativ a fost modificat de Legea nr. 68 din 12 mai 2014 pentru 
modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastruluiăşiăaăpublicit iiăimobiliareănr.ă7/1996ăşiăaă
Legiiă nr.ă 17/2014ă privindă uneleă m suriă deă reglementareă aă vânz rii-cump r riiă terenuriloră
agricoleă situateă înă extravilană şiă deă modificareă aă Legii nr. 268/2001 privind privatizarea 
societ ilorăcomercialeăceăde inăînăadministrareăterenuriăproprietateăpublic ăşiăprivat ăaăstatuluiă
cuădestina ieăagricol ăşiăînfiin areaăAgen ieiăDomeniilorăStatului. 

Art.5 a revenit la normaăfireasc ăprev zut ădeăCodulăcivil:ă“Înătoateăcazurileăînăcareăseă
solicit ăpronun areaăuneiăhot râriăjudec toreştiăcareă ineălocădeăcontractădeăvânzare-cump rare,ă
ac iuneaăesteăadmisibil ănumaiădac ăantecontractulăesteăîncheiatăpotrivităprevederilorăLegii nr. 
287/2009,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare,ăşiăaleălegisla ieiăînămaterie,ăprecumăşiădac ă
suntă întruniteă condi iileă prev zuteă laă art.ă 3,ă 4ă şiă 9ă dină prezentaă lege,ă iară imobilulă ceă faceă
obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal şiăînăcarteaăfunciar .”ă 

Ordinul nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
aplicarea titlului I din Legeaă nr.ă 17/2014ă privindă uneleă m suriă deă reglementareă aă vânz rii-
cump r riiă terenuriloră agricoleă situateă înă extravilană şiă deă modificareă aă Legii nr. 268/2001 
privindă privatizareaă societ iloră comercialeă ceă de ină înă administrareă terenuriă proprietateă
public ăşiăprivat ăaăstatuluiăcuădestina ieăagricol ăşiăînfiin areaăAgen ieiăDomeniilorăStatului. 

Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recep ieă şiă înscriereă înă eviden eleă deă cadastruă şiă carteă funciar ă (publicat în: monitorul 
oficial nr. 571 din 31 iulie 2014, data intrrii in vigoare : 30 august 2014). 

Ordinul nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014 a abrogat lit. h) a art. 125 alin. (1) din 
Regulamentulă deă avizare,ă recep ieă şiă înscriereă înă eviden eleă deă cadastruă şiă carteă funciar ,ă
aprobat prin Ordinul directoruluiă generală ală Agen ieiă Na ionaleă deă Cadastruă şiă Publicitateă
Imobiliar ă nr.ă 700/2014ă (publicat în: monitorul oficial nr. 809 din 6 noiembrie 2014, Data 
intrarii in vigoare : 6 noiembrie 2014). 

OUG nr. 11 din 19 martie 2014 privindă adoptareaă unoră m suriă deă reorganizare la 
nivelulă administra ieiă publiceă centraleă şiă pentruă modificareaă şiă completareaă unoră acteă
normative si  OUG nr. 8 din 26 februarie 2014 pentruămodificareaăşiăcompletareaăunorăacteă
normativeă şiă alteă m suriă fiscal-bugetare,ă auă adusă miciă modific ri unor acte normative cu 
inciden ăridicat ăînămaterieăcivil . 

Peădeăparteăceaămaiă importantaămodificareă legislativ ăaăanuluiă2014ăaăfostăLegea nr. 
138 din 15 octombrie 2014 pentruă modificareaă şiă completareaă Legii nr. 134/2010 privind 
Codulădeăprocedur ăcivil ,ăprecumăşiăpentruămodificareaăşiăcompletareaăunorăacteănormativeă
conexe . 
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Contestarea notelor grefierului, dreptulă deă aă solicitaă grefieruluiă s ă lecturezeă notele,ăă
dreptulă deă aă ob ineă câteă oă copieă deă peă noteleă grefierului, dreptul de a contesta notele 
grefierului,ă dreptulă deă aă ob ineă oă copieă electronic ă aă înregistr rii,ă ă dreptulă instan eloră deă
controlăjudiciarădeăaăsolicitaăînregistr rileăşedin elorădeăjudecat . 
 Totodat ă s-auă adusă modific riă importanteă înă materială c iiă deă atac,ă fiindă scoas ă dină
competen aă instan eiă deă judecat ă proceduraă încuviin riiă execut riiă siliteă şiă introdus ă
investireaăcuăformul ăexecutorie. 
 Impuseădeănout ileăaduse,ăLegea nr.138/2014 a modificat Legea nr. 188/2000 privind 
executoriiă judec toreşti, Legeaă nr.ă 303/2004ă privindă statutulă judec toriloră şiă procurorilor,ă
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, Legea 
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codulădeăprocedur ăcivil ,ă
Legeaănr.ă2/2013ăprivindăuneleăm suriăpentruădegrevareaăinstan elorăjudec toreşti,ăprecumăşiă
pentruăpreg tireaăpuneriiăînăaplicareăaăLegiiănr.ă134/2010ăprivindăCodulădeăprocedur ăcivil ,ă
Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă80/2013ăprivindătaxeleăjudiciareădeătimbruăşiăLegea nr. 
17/2014ă privindă uneleă m suriă deă reglementareă aă vânz rii-cump r riiă terenuriloră agricoleă
situate în extravilană şiă deă modificareă aă Legiiă nr.ă 268/2001ă privindă privatizareaă societ iloră
comercialeă ceă de ină înă administrareă terenuriă proprietateă public ă şiă privat ă aă statuluiă cuă
destina ieăagricol ăşiăînfiin areaăAgen ieiăDomeniilorăStatului. 

 
 
 

CAPITOLUL III  
 
R SPUNDEREA JUDEC TORILOR SI PERSONALULUI 

AUXILIAR 
 
III.1ăR spundereaădisciplinar ăaăjudec torilorăşiăaăpersonaluluiăauxiliară 
 

 Înăcursulăanuluiă2014ăconduitaăjudec torilorăşiăaăpersoanelorăcareăfacăparteădinăcorpulă
personalului auxiliar s-aă înscrisă înă normeleă prev zuteă deă statutulă profesieiă şiă Codulă
deontologic.ăAstfel,ălaănivelulăTribunaluluiăHunedoaraănuăauăexistatăcazuriăcareăs ăantrenezeă
r spundereaădisciplinar ăaăjudec torilorăoriăvreuneiăpersoaneădinăcadrulăpersonaluluiăauxiliar 
de specialitate. 
   

III.ă2.ăR spundereaăpenal ăaăjudec torilorăşiăaăpersonaluluiăauxiliară  
 
 Înă cursulă anuluiă 2014ă magistra iiă instan eiă şiă persoaneleă dină cadrulă personaluluiă
auxiliarădeăspecialitateănuăauăf cutăobiectulăvreuneiăsesiz riăpenale,ănuăauăfostăcerceta iăpenală
şiă nuă aă fostă angajat ă r spundereaă penal ă aă vreuneiă persoaneă dină colectivulă Tribunaluluiăă
Hunedoara. 
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CAPITOLUL IV 
 

ROLULă INSTAN EIă ă ÎNă DEZVOLTAREAă SPA IULUIă
EUROPEANăŞIăCOOPERAREAăINTERNA IONAL  

 
 UniuneaăEuropean ăconceput ăcaăunăspa iuăcomunădeălibertate,ăsecuritateăşiăjusti ieăse 
caracterizeaz ăînămomentulădeăfa ăprintr-unăgradăridicatădeăinterdependen ăşiăînăacestăcontextă
revineătutorăinstan elorăna ionale,ăinclusivăTribunalului Hunedoara,ămen inereaăşiădezvoltareaă
acestui spaiu. 
 Înă acestă cadruă suntă prioritateă aplicareaă direct ă aă normeloră comunitare,ă consolidareaă
capacit riiăinstitu ionaleădeăaplicareăefectiv ăaănormelorăeuropeneătranspuseădejaăînălegisla iaă
intern ă şiă dezvoltareaă re eleloră judiciareă româneă înă material ă penal ,ă civil ă şiă comercial ă
precumăşiăpreg tireaămagistra ilorăînăvedereaăaplic riiăinstrumentelorăjuridiceăinterna ionaleăînă
domeniulăcooper riiăjudiciareăinterna ionale. 

În acest sens,  prioritareă suntă aplicareaă direct ă aă normeloră comunitare,ă consolidareaă
capacit iiăinstitu ionaleădeăaplicareăefectiv ăaănormelorăeuropeneătranspuseădejaăînălegisla iaă
intern ,ăprecumăşiădezvoltareaăactivit iiăre elelorăjudiciareăromâneăînămaterieăpenal ,ăcivil ăşiă
comercial ,ăpreg tireaămagistra ilorăînăvedereaăaplic riiăinstrumentelorăjuridiceăinterna ionaleă
înă domeniulă cooper riiă judiciareă interna ionale,ă asigurareaă condi iiloră institu ionaleă pentruă
aplicareaăefectiv ăaăinstrumentelorăjuridiceăinterna ionaleălaăcareăRomâniaăesteăparte,ăprecumă
şiă creareaă cadruluiă juridică şiă institu ională pentruă dezvoltareaă cooper riiă întreă Româniaă şiă
Eurojust. 

Prină preg tireaă profesional ă continu ,ă înă toateă formeleă sale,ămagistra iiă şiă personalulă
auxiliară deă specialitateă ală instan ei,ă şi-auă însuşită cunoştin eă deă dreptă comunitară înă direc iaă
aplic riiă directeă aă legisla ieiă comunitare,ă inclusivă subă aspectulă interpret riiă unoră normeă şiă
principiiădinălegisla iaăcomunitar ăşiăs-auăfamiliarizatăcuăinstrumenteleăcomunitare,ăadoptateăşiă
înă legisla iaă na ional ,ă înă ceă priveşteă cooperareaă judiciar ă înă materieă civil ,ă comercial ,ă aă
dreptuluiă familieiă şiă înămaterieă penal ,ă anumeăob inereaă deă probe,ă recunoaştereaă hot râriloră
pronun ateă înă spa iulă Uniunii,ă eliberareaă deă acteă extrajudiciare,ă certificateă şiă alteă acteă
prev zuteă deă Regulamenteleă comunitare,ă transmitereaă direct ă aă informa iiloră solicitate,ă prină
utilizareaăre elelorăjudiciare. 

Înă jurispruden aă instan ei,ă şiă înăcursulăanuluiă2014 caăşiă înăaniiăanteriori,ă seă reg sescă
hot râriă înă careă auă fostă aplicateă normeă deă dreptă comunitar,ă respectivă aplicareaă Directivei 
Consiliului European nr. 93/13/5.04.1993 privind clauzele abuzive în contractele cu 
consumatorii,ă realizat ă înă materiaă contesta ieiă laă executare,ă înă cadrulă acesteiaă analizându-se 
caracterulăabuzivăalăunorăclauzeăcontractuale,ăinstan aăpronun ându-se, înăcadrulăcontesta iei,ă
asupraăclauzei,ăcriticat ăcaăfiindăabuziv   şi,ă înăaceiaşiă interpretare,ă înăcadrulăuneiăac iuniă înă
preten iiă formulateă deă comerciant,ă instan aă aă examinată clauzeă contractualeă subă aspectulă
caracterului abuziv al acestora, din oficiu. 

Deăasemenea,ăauăfostăpronun ateăhot râriăînămaterieăcontraven ional ,ăavândăcaăobiectă
plângereăîmpotrivaăprocesuluiăverbalădeăcontraven ie,ătextulăaplicatădeăjudec torăfiindăăcelăală
art.ă6ăpar.ă1ăCEDO,ăiarăhot râreaărelevant ăavut ăînăvedereădeăc treăinstan ăaăconstituit-o cea 
pronun at ă înă cauzaă Salabiakuă c/aă Fran ei,ă instan aă aplicândă prezum iaă deă nevinov ieă înă
materieăcontraven ional ,ăsimilarăacuza ieiăînămaterieăpenal ăşi,ăimplicit,ăprincipiulă,,inădubioă
proăreo”.ă 

Auă fostă emiseă soma iiă deă plat ă europeneă şiă certificateă prev zuteă deă Regulamentulă
1206/2001,ă şi,ă deă asemenea,ă judec toriaă aă efectuată şiă solicit riă deă probeă înă materieă
matrimonial ăşiăînămateriaăr spunderiiăp rinteşti,ăînăprincipalăob inereădeăprobeăînăceăpriveşteă
stareaămaterial ăşiăcondi iileălocativeăaleăp rinteluiăşiăsurseleădeăvenităaleăacestuia. 

Înăcadrulăcooper riiăjudiciareăînămaterieăpenal ,ăcaăşiăînăaniiăanteriori,ăauăfostătransmiseă
directăautorit iiăsolicitate,ămandateădeăarestareăeuropene,ăautoritateăidentificat ăprinăaccesareaă
re eleiăjudiciareăeuropene.ă 



37 
 

 

CAPITOLUL V 
 

RAPORTURILEăDINTREăINSTAN ăŞIăCELELALTEă
INSTITU IIăŞIăORGANISME,ăPRECUMăŞIăCUăSOCIETATEAă
CIVIL  

 
Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 
 
Importan aă excep ional ă aă cre riiă unuiă sistemă judiciară independent,ă impar ial,ă

transparentă şiă eficientă esteă subliniat ă deă Uniuneaă European ,ă al turiă deă respectulă fa ă deă
drepturileăşiăLibert ileăFundamentaleăaleăOmului. 

Un rol important în reforma sistemului judiciar îl are Consiliul Superior al 
Magistraturii, care prinăactivitateaăsaăareămenireaăs ăgarantezeăindependen aăjusti iei,ăs ăapereă
judec toriiăşiăprocuroriiăîmpotrivaăoric ruiăactădeănatur ăs ăaduc ăatingereăindependen eiăsauă
impar ialit iiăacesteia,ăînăînf ptuireaăjusti ieiăoriăs ăcreezeăsuspiciuniăcuăprivire la acestea. 

Astfel,ălaănivelulăTribunaluluiăHunedoara,ăar t măc ăînăcursulăanuluiă2014 raporturile 
de colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii au fost foarte bune, având în vedere 
solicit rileăf cuteădeăc treăaceast ăinstitu ie,ădarăşiăprinăintermediulăCur iiădeăApelăAlba-Iulia 
c treăConsiliulăSuperiorăalăMagistraturii,ăr spunzândăînătermenătuturorăcererilorăşiăsolicit riloră
formulate în diverse probleme. 

Deă asemenea,ă Consiliulă Superioră ală Magistraturiiă aă r spunsă solicit riloră instan elor,ă
formulateă înă principală înă ceeaă ceă priveşteă aprobareaă propuneriloră deă delegareă înă func iiă deă
conducere,ă aprobareaă propuneriloră deă numireă înă func iiă deă conducereă şiă înă ceeaă ceă priveşteă
situa iaăposturilorăşiăevolu iaăprofesional ăaăjudec torilor. 

Reprezentan iiă tribunalului au luat parte la toate întâlnirile de lucru organizate de 
Consiliulă Superioră ală Magistraturii,ă laă careă auă fostă invita i. De asemenea, în toamna anului 
2014, membrii CSM – Adriană Bordea,ă Mirceaă Aronă Bucurel,ă Dumbrav ă Hora ius,ă Ghicaă
Alina, Tudose Marius, Neagoe Monalisa, Norel Popescu s-auă întâlnită cuă judec toriiă
TribunaluluiăHunedoara,ăaiăJudec toriilorăPetroşani,ăDeva,ăHa egăşiăHunedoara.ă 

În cursul anului 2014, raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii au avut ca 
obiectăşiăîntocmireaăactelorădeăinspec ieăjudiciar ,ăurmareăaăsesiz rilorăf cuteădeăjusti iabiliăcuă
privireălaăconduitaăjudec torilorăşiămodulădeăsolu ionareăaăcauzelor. 

Acesteă solicit riă aleă Serviciuluiă Inspec ieiă judiciareă pentruă judec toriă dină cadrulă
Consiliului Superior al Magistraturiiă auă fostă solu ionateă deă c treă judec toriiă desemna iă s ă
întocmeasc ă astfelă deă lucr ri,ă conformă art.12ă lit.ă fă dinăRegulamentulă deăOrdineă interioar ă aă
instan elor,ăiarămaterialeleărealizateăauăprezentatăînămodăobiectivăşiărealistăsitua iileăconstatate. 

Totă înă cadrulă acestoră raporturiă seă înscriuă şiă materialeleă întocmiteă privindă stareaă
justi ieiă înă cadrulă c rora,ă înă modă amplu,ă aă fostă prezentat ă analizaă calitativ ă aă func ion riiă
sistemuluiă judiciar,ă influen aă modific riloră legislativeă operate,ă evolu ia practicii judiciare, 
comunicareaăîntreăinstan eădarăşiăalocareaăresurselorăumane. 

Prină intermediulă inspec ieiă judiciareă aă Consiliuluiă Superioră ală Magistraturiiă auă fostă
efectuateăoăserieădeăverific riăcuăprivireălaămodulădeărepartizareăaleatorieăaăcauzelor în sistem 
informatizat,ă situa iaă dosarelorămaiă vechiă deă 1ă an,ă 3ă aniă şiă respectivă 10ă ani,ă recurs,ă fondă şiă
apel,ă ună an,ă ,ă redactareaă înă termenă aă dosarelor,ă managementulă instan eloră şiă activitateaă
compartimentelor auxiliare. 

 
Raporturile cu Ministerul Justi ieiă 
 
Tribunalul Hunedoara a avut în anul 2014 rela iiăbuneăcuăMinisterulăJusti iei,ăînălimiteă

institu ionaleăşiăfunc ionaleăatâtăînăceeaăceăpriveşteăadministrareaăcâtăşiăfinan areaăinstan eloră
judec toreşti. 
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TribunalulăHunedoaraăesteăordonatorăter iarăde credite, calitate în care a avut raporturi 
buneă cuă ordonatorulă principală deă credite,ă respectivă Ministrulă Justi iei,ă prină intermediulă
ordonatoruluiă secundară deă crediteă Curteaă deă Apelă Albaă Iulia,ă câtă şiă directă prină luareaă înă
considerareă aă solicit riloră deă fonduriă pentruă realizareaă unoră lucr riă deă investi iiă şiă repara iiă
curenteăşiăcapitaleăimportanteăpentruăacesteăinstan eăjudec toreşti. 

 
Raporturileădintreăinstan ăşiăparchete 
 
În cursul anului 2014,ă Tribunalulă Hunedoaraă şiă judec toriileă dină circumscrip iaă

acestuiaăauăavutăoărela ieăinstitu ional ăfoarteăbun ăcuăParcheteleădeăpeălâng ăacesteăinstan e. 
Colaborareaă profesional ă şiă institu ional ă cuă Parchetulă deă peă lâng ă Tribunalulă

Hunedoaraă şiă parchetele arondate acestuia s-aă desf şurată cuă respectareaă întocmai a 
prevederiloră legale,ă aă normeloră procedurale,ă aă competen eiă materialeă şiă aă deontologieiă
profesionale. 

S-aădatăcursăsolicit rilorăparchetelorăînăsensulăc ăjudec toriiăşi-au exprimat punctele de 
vedereăpeăproblemeădeădreptăcareăulteriorăauăf cutăobiectulăunor recursuri în interesul legii atât 
înămaterieăpenal ăcâtăşiăînăalteămaterii. 

Nuăauăfostăconstatateădisfunc ionalit iăînăceeaăceăpriveşteărestituireaădosarelorăînăcareă
s-auăpromovatăc iădeăatacădeăc treăParchetăşiăînăconsecin ,ăacesteădosareăauăfostăînaintate în 
timpăutilăinstan elorădeăcontrolăjudiciar. 

 
Raporturileă cuă baroulă deă avoca i,ă colegiileă consilieriloră juridiciă precumă şiă cuă

exper iiăjudiciari 
 
Rela iaă institu ional ă întreă instan ă şiă barouă s-aă bazată peă oă bun ă comunicareă şiă

colaborare. De asemeneaăpreciz măfaptulăc ăavoca iiădispunădeăunăspa iuăcuădestina iaăbirouăînă
incintaăTribunaluluiăHunedoaraăpusălaădispozi ieădeăinstitu iaănoastr ăînăvedereaăîmbun t iriiă
condi iilorădeădesf şurareaăaăactivit iiăacestora. 

In cadrul Tribunalului Hunedoara funcioneaz  Biroul local de expertize judiciare 
tehnice si contabile in evidenta cruia figureaz 69 de experi tehnici si 125 de experi 
contabili,ăcolaborareăavutaăcuăaceştia in decursul anului 2014 fiind calificata buna. 
 In anul 2014 au fost efectuate 823 de expertize dintre care 703 expertize tehnice si 120 
expertize contabile . 

 
Raporturile cu mass–media, cu justi iabilii,ăcuăasocia iileăprofesionale,ăsocietateaă

civil ăşiăinstitu iileăşiăorganismeleăinterna ionale 
 

Raporturile cu mass-media pot fi caracterizateă caă foarteă bune,ă existândă oă strâns ă
colaborareă întreă reprezentan iiă acesteiaă şiă judec torulă coordonatorăB.I.R.P.ăTimişanăCarmenă
Mihaela- preşedinteăTribunalulăHunedoaraăşiăexpertulăB.I.R.Pă- purt torădeăcuvântăalăinstan ei- 
Gl manăIrinaăIldiko,ăînăscopulăuneiăbune,ăprompteăşiăcorecteăinform riăaăopinieiăpublice.ăFa ă
deă aniiă anterioriă seă remarc ă oă creştereă aă fluxuluiă deă informa iiă comunicată prină intermediulă
telefonului,ă aspectă datorată specificuluiă munciiă jurnalisticeă dară şiă rela ieiă deă durat ă deă bun ă
colaborareă bazat ă peă încredereă şiă profesionalismă existent ă întreă purt torulă deă cuvântă şiă
reprezentan iiă mass-media. Toate cererile de acreditare la Tribunalul Hunedoara depuse de 
jurnaliştiăauăfostăaprobate.ăAmăcreatăoăbaz ădeădateăcuăjurnaliştiiăcare solicit ăinforma iiădeălaă
TribunalulăHunedoaraăşiăavemăînăeviden ăunănum rădeă70ădeăjurnalişti,ămajoritateaăfiindădină
jude ulăHunedoara,ădeciăreprezentan iăaiămass-mediei locale. 

Mass-mediaăaăfostă informat ădespreăposibilitateaădeăaăaccesaăinforma iiăreferitoare la 
cauzeleăaflateăpeărolulăTribunaluluiăHunedoara,ăiarăoriceăinforma ieădeăinteresăpublicăsolicitat ă
esteăcomunicat ăimediatăsauăînăcelămaiăscurtătimp,ăînăcazulăînăcareăesteănecesar ăoăverificareăaă
datelor solicitate. Având în vedere rolul proactivăalăinstan elor,ăînăanulă2014ăauăfostătransmiseă
c treămass-mediaădinăjude ulăHunedoaraă18ădeăcomunicateădeăpres .ăNumeroaseăştiriăauăfostă
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preluateădeăc treăagen iileădeăpres ăastfelăactivitateaăTribunaluluiăHunedoaraăaăfostăreflectat ă
şiălaănivelăna ional. 
 Înă cadrulăBirouluiă deă Informareă şiă Rela iiă Publiceă seă monitorizeaz ă zilnică presaă on-
line, întocmindu-seă Revistaă presei,ă careă con ineă principaleleă titluriă referitoareă laă articoleă
ap ruteă înă pres ă cuă privireă la activitateaă Tribunaluluiă Hunedoaraă şiă aă instan eloră dină
circumscrip iaă acestuia; dosareă aflateă laă rolulă instan ei; principalele evenimente din cursul 
zileiăcareăseărefer ălaăjusti ie. 
 Înăurmaămonitoriz riiăpreseiăon-line,ăauăfostăarhivateă3460ăştiriăsauăarticoleăînăcareăs-
au prezentat aspecte referitoareă laă activitateaă şiă func ionareaă Tribunaluluiă Hunedoaraă şiă aă
judec toriilorădinăcircumscrip iaăacestuia,ăprecumăşiăinforma iiăreferitoareălaădosareăaflateăpeă
rolulăinstan ei. 
 Preciz măc ăactivitateaăTribunaluluiăHunedoaraăaăfostăînăgeneralăcorectăreflectat ăînă
presaălocal ăşiăna ional ,ăreprezentan iiăpreseiăparticipândălaătoateăevenimenteleăorganizateădeă
c treăTribunalulăHunedoaraăşiăjudec toriileădinăcircumscrip iaăacestuia. 
 Inaugurareaă Judec torieiă Hunedoaraă precumă şiă vizitaă ministruluiă justi ieiă domnul 
RobertăCazanciucăşiăaăpreşedinteluiăCSMăînso itădeă6ămembriăCSMăaăfostăintensămediatizat ă
înăpresaălocal ăşiăcentral . 
  TribunalulăHunedoaraă aă fostăgazdaăuneiă lans riădeă carteă juridic ă iară evenimentulă s-a 
bucurată deă oă larg ă participareă dină rândulă magistra ilor,ă avoca ilor,ă justi iabililoră şiă aă
reprezentan ilorămass-media. 

Edituraă “Universulă Juridic”ă aă expusă ună standă deă carteă juridic ă cuă vânzareă înă cadrulă
instan ei,ăevenimentăapreciatădeăceiăprezen i. 
 Reprezentan iiă mass-mediaă auă fostă invita iă şiă au participat la manifestarea „Ziua 
Porţilor Deschise”, organizat ă înădataădeă25ăoctombrieă2014,ă evenimentulă fiindă reflectată înă
presaă local ă atâtă anterior,ă pentruă aă fiă adusă laă cunoştin aă opinieiă publice,ă câtă şiă ulterior,ă cuă
privire la modul în care s-aădesf şuratăşiăcuăreferireălaămodulăcumăaăfostăperceput. 
 Ceiă pesteă 200ă deă participan iă laă aceast ă manifestare,ă înă mareă majoritateă eleviă deă laă
şcolileă şiă liceeleă dină Devaă auă avută ocaziaă s ă vizitezeă birourileă grefieriloră şiă judec torilor,ă
registratura,ă arhiva,ă s lileă deă judecat ,ă biroulă deă informareă şiă rela iiă publice,ă Serviciulă deă
proba iuneădeăpeă lâng ăTribunalulăHunedoaraăşiăalteăcompartimenteăaleă instan eiăpentruăa-şiă
formaăoăimagineăcâtămaiăcomplet ădespreăactivitateaăşiăspecificulăTribunaluluiăHunedoara.ă 

Elevii s-auăar tatăinteresa iădeăcondi iileăcareătrebuieăîndepliniteăpentruăaăurmaăcarieraă
deămagistratăşiăgrefier şiăauăparticipatălaăunăturăalăinstan ei. 

Justi iabiliiăcareăauăfostăprezen iălaăTribunalulăHunedoara,ădarăşiăreprezentan iiămass-
media care au r spunsă invita ieiă adresateă deă aă participaă laă aceast ă manifestareă s-auă ar tată
interesa iădeă activitateaă şiă organizareaă instan eiăprecumăşiă schimb rileă legislativeă aduseăprină
intrarea în vigoare a noilor coduri,ă deă modulă deă func ionareă ală portaluluiă instan elor de 
judecat ,ă peă careă ceiă interesa iă auă avută posibilitateaă s -l acceseze de la un computer pus la 
dispozi iaăpublicului,ăprecumăşiădeăinforma iileădespre circuitul unui dosar, etapele procesuale 
ceă seă parcurgă pân ă laă solu ionareaă uneiă cauzeă şiă condi iileă înă careă lucreaz ă judec toriiă şiă
personalul auxiliar şiăcareăsuntăinforma iileăceăpotăfiăob inuteăcuăajutorulăinfo-chioşcurilor. 

S-au prezentat sistemul audio video folosit în audierea martorilor cu identitate 
protejat ă şiă aă martoriloră aă c roră audiereă s-aă dispusă deă c treă autorit iă judiciareă str ineă prină
comisieărogatorieăprecumăşiăuneleăm suriădeăsecuritateăşiămonitorizareădinăinstan . 

Unăinteresădeosebităaăreprezentatăsalaădeăjudecat ăpentruăadop iiăşiăplasamenteăaceastaă
fiindă specială amenajat ă deă c treă personalulă instan eiă cuă juc rii,ă c r iă şiă creioaneă deă colorat,ă
pentruăcaăaudierileăminorilorăs ăseădesf şoareăîntr-unămediuăcareăs ăreduc ăstresulăemo ională
al copiilor. 
 Raporturileă instan eloră deă judecat ă cuă justi iabiliiă seă desf şoar ă cuă respectareaă
proceduriloră înă materie,ă dină legileă privindă reformaă sistemuluiă judiciară şiă Regulamentulă deă
ordineăinterioar ăalăinstan elorădeăjudecat . 



40 
 

            Totodat ,ăsuntăavuteăînăvedereădispozi iileăLegiiănr.ă544/2001,ăprivindăliberulăaccesălaă
informa iileădeăinteresăpublicăşiăLegeaănr.ă677/2001,ăpentruăprotec iaăpersoanelorăcuăprivireălaă
prelucrareaădatelorăcuăcaracterăpersonalăşiăliberaăcircula ieăaăacestorădate. 
 Justi iaăîşiădoreşteăşiă trebuieăs ă fieămaiăaproapeădeăcet eni.ăScopulăei,ăpân ălaăurm ,ă
este cel deă aă satisfaceă ună interesă public:ă ună actă deă justi ieă deă calitateă şiă îndeplinită într-un 
termen rezonabil.  

Noile coduri – civilăşiădeăprocedur ăcivil ,ăpenalăşiădeăprocedur ăpenal ăseăadreseaz ă
tuturorăcet enilorăromâni,ădarăşiăcet enilorăaltorăstateăcareăintr ăîntr-unăfelăsauăaltulăînărela ieă
juridic ăcuăstatulăromânăsauăcuăcet eniăaiăstatuluiăromân.ă 

Deă aceea,ă facilitareaă cunoaşteriiă deă c treă cet eniă şiă punereaă înă practic ă adecvat ă aă
institu iilorănoilorăcoduriătrebuieăs ăreprezinteăoăpreocupareăpentruăstatulăromân,ăpentruăjusti iaă
român .ă 

Mijloculăconcretădeăaăob ineăsatisfac ieăpentruădreptulăînc lcată– fieăc ăesteăunădreptădeă
proprietate,ă dreptă laă via ă privat ,ă ună dreptă legată deă familie,ă deă moştenire,ă deă dreptulă laă
integritateăfizic ăşiăpsihic ăînc lcat printr-oăinfrac iune– esteăcerereaădeăchemareăînăjudecat .ă 

Prinăcerereaădeăchemareăînăjudecat ăoriceăpersoan ăcareăconsider ăc ăi-auăfostăînc lcateă
drepturileăsauăintereseleălegitimeăareăposibilitateaăs ăşiăleăvalorificeăsauăs ăcear ăs ăîiăfieă
protejateăînăjusti ie.ă 

De aceea, pentru a veni în întâmpinareaă justi iabililoră aceştiaă auă posibilitateaă s ă
consulte,ălaăBiroulădeăInformareăşiăRela iiăPubliceămodeleădeăcereriăpentruăjustitiabili: 
1. Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili in materie penala. 
2. Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili in materie procesual civila si 
civila. precumăşiăcelelalteămaterialeăpuseălaădispozi ieă 
 Într-oă abordareă accesibil ,ă celeă dou ă ghiduriă ofer ă modeleă deă cereriă deă chemareă înă
judecat ă atâtă pentruă ac iuniă cuă ună gradă redusă deă complexitate,ă câtă şiă pentruă ac iuniă deă oă
complexitateă ridicat ,ă dină perspectivaă problemeloră fapticeă şiă juridiceă deduseă judec iiă
(revendicare,ă partajă deăbunuri).ăAstfelă suntă conturateă repereă importanteăpentruă justi iabiliă înă
demersulăacestoraădeăvalorificareăaăunorădrepturiăsauăintereseălegitimeăînăjusti ie.ă 
 De asemeneaăinforma iiăcuăprivireălaăactivitateaăinstan eiăpotăfiăaccesateăşiăpeăportalulă
instan eiădeăjudecat . 
 Toateăpeti iile,ăreclama iileădepuseădeăjusti iabiliăla grefaăinstan eiăauăfostăanalizateăcuă
deosebit ăaten ieăşiăînălimitaăcompeten elor,ăs-auăformulatăr spunsuri,ăcareăauăfostăcomunicateă
într-un termen cât mai scurt posibil. 
 TribunalulăHunedoaraăaăorganizatădiverseă întâlniriăcuă reprezentan iăaiăguvernului,ăcu 
membriă aiă CSM.,ă cuă reprezentan iă aiă ambasadeloră şiă consulatelor,ă cuă reprezentan iă aiă
administra ieiălocaleăşiăjude ene,ăcuăreprezentan iăaiăinstan elor,ăînăcadrulăc roraăauăfostăpuseă
înă discu ieă impactulă schimb riloră legislativeă asupraă activit iiă deă judecat ,ă aspecteă
organizatoriceă aleă instan elor,ă managementulă resurseloră umane,ă investi iile,ă precumă şiă
modalit iădeăaăoferiăşiădeăaăob ineăperforman ăînăactivitateaăjudiciar ă. 

Actulădeă justi ieă înăesen aăsaăesteăunăserviciuăprestată înă folosulă societ ii civileă şiădeă
aceea el are un impact deosebit în opinia acesteia. 

Intr-oălumeăaăinterdependen elorăesteădeălaăsineăîn elesăc ăoăbun ăjudecat ănuăseăpoateă
face decât printr-oăcolaborareăcorespunz toareăinterdisciplinar .ăDeăaceea,ăesteăindispensabil ă
între inereaăunorăraporturiăstrânseădeăcolaborareăcuătoateăorganismeleăsociet iiăcivile. 
 Înă vedereaă realiz riiă uneiă comunic riă interneă eficienteă toateă solicit rileă asocia iiloră
sau ONG-uriloră referitoareă laă diseminareaă informa iiloră transmiseă cuă privireă laă anumite 
aspecte legislative au fost postate pe site-ulă locală pentruă aă aveaă accesă laă acesteă informa iiă
întregăpersonalulăinstan eiăinteresat. 

Exist ă oă total ă deschidereă dină parteaă instan eloră dină circumscrip iaă Tribunaluluiă
Hunedoaraă înă ceeaă ceă priveşteă raporturileă cuă societateaă civil ,ă respectivă cuă organiza iileă
nonguvernamentale,ă înăspiritulăasigur riiăuneiăpercep iiăcorecteăaăopinieiăpubliceăşiăsociet iiă
civileă asupraă justi iei,ă asupraă eforturiloră noastreă deă reformareă şiă performan ă aă sistemuluiă
judiciar.  
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Avândăînăvedereăfaptulăc ă justi iaăesteăunăserviciuăpublicăşiăpentruăaăveniă înăsprijinulă
justi iabililoră şiă ală avoca ilor,ă laă ini iativaă preşedinteluiă Tribunaluluiă Hunedoara,ă înă cadrulă
Tribunalului Hunedoara s-aădeschisăunăbirouădeăîncas riătaxeăjudiciareăde timbru  

Prim riaă Devaă aă dată cursă solicit riiă noastreă cooperândă şiă efectuândă demersurileă
necesareăînăvedereaăfunc ion riiăacestuiăbirouăînăcadrulăinstan ei.ă 

Auă fostă stabiliteă contacteă cuă Consiliulă deă mediereă înă vedereaă uneiă buneă cooper riă
institu ionale. 
 Raportulă deă activitateă peă anulă 2014ă ală Birouluiă deă Informareă şiă Rela iiă Publiceă ală
Tribunaluluiă Hunedoara,ă întocmită înă conformitateă cuă prevederileă art.ă 27ă al.1ă dină Hot râreaă
Guvernului României nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legiiă nr.ă 544/2001ă relev ă faptulă c ă activitateaă Birouluiă deă Informareă şiă Rela iiă publiceă ală
Tribunalului Hunedoara s-aăeviden iatăastfel: 
  1. .num rulătotalădeăsolicit riădeăinforma iiădeăinteresăpublic- 1112. 
   2. num rulădeăsolicit riărezolvateăfavorabil-1051 
           3. num rulă deă solicit riă respinseă -61, inexistente -10, exceptate-4, pe rolul altor 
instan e,ă competen aă altoră compartimenteă sauă institu ii-12, consiliereă juridic -18, nu e 
informa ieădeăinteresăpublic-17 
  4. num rulădeăsolicit ri adresate în scris 155 : 18 pe suport de hârtie ; 137 pe suport 
electronic(inclusivăcomunicateădeăpres ); 
   5. num rulădeăsolicit riăadresateăverbal-957 
       6. num rulădeăsolicit riăadresateădeăpersoaneăfiziceă78ăă;ă 
       7. num rulă deă solicit riă adresateă deă persoaneă juridiceă 1034ă (inclusivă reprezentan iă
mass-mediaăsauăasocia ii,ăONG); 
       8. oăreclama ieăadministrativ ărespins ; 
    9. oăplângereăînăinstan ăînăcursădeăsolu ionare;ă 
   10. costurileătotaleăaleăcompartimentuluiădeăinformareăşiărela iiăpublice-0; 
   11. sumeleătotaleăîncasateăpentruăserviciileădeăcopiereăaăinforma iilorădeăinteresăpublică
solicitate-0; 
       12. num rulăestimativădeăvizitatoriăaiăpunctuluiădeăinformare-documentare-1100.  
 Întrucâtă Biroulă deă Informareă şiă Rela iiă Publice conform prevederilor legale nu are 
competen aă deă aă acordaă consiliereă juridic ,ă ceiă careă auă solicitată consiliereă juridic ă auă fostă
îndruma iă s ă consulteă ună avocat,ă iară celoră interesa iă deă posibilitateaă deă aă evitaă solu ionareaă
litigiuluiăînăfa aăinstan eiăauăfostăîndruma iăs ăconsulteăunămediator.ă 
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CAPITOLUL VI  
CONCLUZII 

 
 
Sintetizând rezultatele acestei analize, se poateă afirmaă c ă activitateaă instan eloră dină

raza Tribunalului Hunedoara, este menit s ă asigureă premisele unei activit iă eficiente,ă şiă
denot ăoăpreocupareăconstant ăpentruăidentificareaăşiăînl turareaădeficien elor.ă 

Un alt element pozitiv l-a constituit în cursul anului 2014 lipsaă oric roră observa iiă
specialeă dină parteaă Inspec ieiă Judiciareă cuă privireă laă monitorizarea dosarelor vechi de la 
nivelulă Tribunaluluiă Hunedoaraă şiă aă judec toriiloră arondate,ă instan eleă hunedoreneă
încadrându-seăînăsferaădeănormalitateăacceptat ăînăceeaăceăpriveşteădosareleăvechiăaflateăînc ă
înăaşteptareaăuneiăsolu ii. 

Rezultatele, seă datoreaz ,ă înă principală şiă preocup riiă judec toriloră înă solu ionareaă cuă
celeritateă aă cauzelor,ă dară şiă înă perfec ionareaă preg tiriiă profesionale,ă înă valorificareaă
experien eiă profesionaleă aă unoră judec toriă cuă oă înaltaă reputa ieă înă domeniu,ă ca premise 
necesareăaleăunuiăactădeăjusti ieădeăcalitate. 
 În anul 2014 s-a constatat, caăşiăînătrecutăc ă  instan eleăseăconfrunt ăsistematicăcuăună
deficit accentuat  deăjudec tori,ăcauzeleăprincipaleăfiindăpensionareaăunorăcolegiăşiăaprobareaă
cererilor de transfer ale unorăcolegiăcareăopteaz ăpentruăTribunalulăHunedoaraălaăexamenulădeă
promovareădoarăînăconsiderareaănum ruluiămareădeăposturiăvacante,ăcu alocareaăinsuficient ăşiă
înăetapeăaăresurselorămateriale,ălipsaădeămobilierăpentruăspa iileădestinateăarhiv rii. 

Anul 2014 a reprezentat un moment de încercare pentru sistemul judiciar românesc în 
condi iileă înă careă s-a produs  intrarea în vigoare a noului Cod penal si a noului Cod de  
procedur ăpenal .  

Caăm suriădeăîmbun t ireăaăactivit iiăconsider m c ăse impune o mai mare implicare 
aă întreguluiăpersonală înăbunaădesf şurareăaăactivit iiă instan ei,ăşiă reechilibrareaăposturiloră laă
sec iiăînăfunc ieădeăvolumulădeăactivitate.ă 

Înă concluzie,ă avândă înă vedere:ă volumulă mareă deă activitate,ă înc rc turaă peă judec tor,ă
rezultatele ob inuteă şiă condi iileădeămunc ,ă seăpoateă concluzionaăc ă activitateaă judec toriloră
Tribunaluluiă Hunedoaraă şiă aă judec toriiloră dină circumscrip iaă saă teritorial ă aă fostă bazat ă peă
corectitudine,ăimpar ialitate,ăprofesionalismăşiăseriozitate. 
 Preşedinteleăinstan eiăvaătrebuiăs -siăcanalizezeăeforturileăpentruăaăsensibilizaăjudec toriiă
şiă personalulă auxiliară înă privin aă responsabiliz riiă atribu iiloră ceă revină fiec ruia,ă importan eiă
munciiă înă echip ă siă respectuluiă reciproc,ă factoriă deă natur ă aă asiguraă echilibrul întregului 
colectivă şiă aă realizaă scopulăprincipală ală activit iiă noastre,ă înf ptuireaăunuiă actă deă justi ieădeă
calitate,ăşiăîntr-un termen rezonabil. 
 

 
 

PreşedinteleăTribunaluluiăăHunedoara, 
Judec toră TimişanăCarmenăMihaela 



Instanta Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

TRIBUNALUL 

HUNEDOARA
9779 11254 21033 14756 6277 1577 76

JUDECATORII 15083 38661 53744 44406 9338 956 84

TOTAL 24862 49915 74777 59162 15615 2533 82

Volumul de activitate  si operativitate pe instante pe anul 2014

TRIBUNALUL HUNEDOARA - JUDECATORII

dupa Rapoartele statistice predefinite
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Tribunalul Hunedoara

Instanta Materia Anul
Stoc

initial

Dosare

intrate 

Volumul

 de activitate

civil 2014 1022 1283 2305

minori si familie 2014 229 461 690

proprietate intelectuala 2014 0 2 2

2014 1251 1746 2997

litigii cu profesionistii 2014 655 1099 1754

contencios 2014 3024 2743 5767

faliment 2014 1760 728 2488

2014 5439 4570 10009

litigii de munca 2014 2365 3183 5548

asigurari sociale 2014 479 150 629

2014 2844 3333 6177

2014 245 1605 1850

2014 9779 11254 21033

Volumul de activitate 

01.01.2014- 31.12.2014

din Rapoartele statistice predefinite
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TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 1022 1283 2305 1563 742 109 71

minori si familie 229 461 690 517 173 8 76

propr.intelectuala 0 2 2 0 2 1 0

1251 1746 2997 2080 917 118 72

contencios 3024 2743 5767 4365 1402 144 78

litigii cu 

profesionistii
655 1099 1754 1305 449 42 76

faliment 1760 728 2488 1643 845 11 66

5439 4570 10009 7313 2696 197 75

litigii de munca 2365 3183 5548 3203 2345 1202 74

asigurari sociale 479 150 629 437 192 58 77

Total Sectia

 Litigii de munca 

si asigurari 

sociale

2844 3333 6177 3640 2537 1260 74

S
e
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a
la

penala 245 1605 1850 1723 127 2 93

9779 11254 21033 14756 6277 1577 76

Volumul de activitate si operativitatea pe sectii  si materii pe anul 2014 - CENTRALIZAT

dupa Rapoartele statistice predefinite
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Anexa 4 A

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stadiu

procesual

Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate

Operativitate

%

civil fond 204 148 352 171 181 21 52

minori si familie fond 102 250 352 270 82 1 77

propr.intelectuala fond 0 2 2 0 2 1 0

306 400 706 441 265 23 65

civil apel 175 737 912 566 346 30 64

minori si familie apel 74 173 247 171 76 5 71

propr.intelectuala apel 0 0 0 0 0 0 0

249 910 1159 737 422 35 66

civil recurs 643 398 1041 826 215 58 84

minori si familie recurs 53 38 91 76 15 2 85

propr.intelectuala recurs 0 0 0 0 0 0 0

696 436 1132 902 230 60 84

1251 1746 2997 2080 917 118 72

fond 1962 1509 3471 2644 827 140 79

apel 209 1085 1294 770 524 0 60

recurs 853 149 1002 951 51 4 95

3024 2743 5767 4365 1402 144 78

fond 251 593 844 663 181 26 81

apel 93 315 408 213 195 4 53

recurs 311 191 502 429 73 12 88

655 1099 1754 1305 449 42 76

fond 1758 728 2486 1641 845 11 66

recurs 2 0 2 2 0 0 100

1760 728 2488 1643 845 11 66

5439 4570 10009 7313 2696 197 75

litigii de munca fond 2365 3183 5548 3203 2345 1202 74

asigurari sociale fond 479 150 629 437 192 58 77

2844 3333 6177 3640 2537 1260 74

fond 150 821 971 885 86 2 91

apel 24 0 24 24 0 0 100

recurs 71 54 125 125 0 0 100

contestatii 0 730 730 689 41 0 94

245 1605 1850 1723 127 2 93

9779 11254 21033 14756 6277 1577 76
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Total contencios

Total litigii cu  profesionistii

Total faliment

Volumul de activitate si operativitatea pe sectii pe anul 2014

 dupa Rapoartele statistice predefinite
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TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stadiu

procesual

Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate

Operativitate

%

civil fond 204 148 352 171 181 21 52

minori si familie fond 102 250 352 270 82 1 77

propr.intelectuala fond 0 2 2 0 2 1 0

306 400 706 441 265 23 65

civil apel 175 737 912 566 346 30 64

minori si familie apel 74 173 247 171 76 5 71

propr.intelectuala apel 0 0 0 0 0 0 0

249 910 1159 737 422 35 66

civil recurs 643 398 1041 826 215 58 84

minori si familie recurs 53 38 91 76 15 2 85

propr.intelectuala recurs 0 0 0 0 0 0 0

696 436 1132 902 230 60 84

1251 1746 2997 2080 917 118 72

fond 1962 1509 3471 2644 827 140 79

apel 209 1085 1294 770 524 0 60

recurs 853 149 1002 951 51 4 95

3024 2743 5767 4365 1402 144 78

fond 251 593 844 663 181 26 81

apel 93 315 408 213 195 4 53

recurs 311 191 502 429 73 12 88

655 1099 1754 1305 449 42 76

3679 3842 7521 5670 1851 186 77

litigii de munca fond 2365 3183 5548 3203 2345 1202 74

asigurari sociale fond 479 150 629 437 192 58 77

2844 3333 6177 3640 2537 1260 74
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Total Sectia

 Litigii de munca 

Total ltigii cu  

profesionistii

litigii cu 

profesionistii

TOTAL SECTIA I CIVILA

Volumul de activitate si operativitatea pe sectii pe anul 2014

 -  fara Faliment dupa Rapoartele statistice predefinite
S

e
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Total fond

Total apel

Total recurs

Total contencios

contencios



fond 150 821 971 885 86 2 91

apel 24 0 24 24 0 0 100

recurs 71 54 125 125 0 0 100

contestatii 0 730 730 689 41 0 94

245 1605 1850 1723 127 2 93

8019 10526 18545 13113 5432 1566 77

Anexa 4B
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Anexa  5

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stadiu

procesual

Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil fond 204 148 352 171 181 21 52

minori si familie fond 102 250 352 270 82 1 77

propr.intelectuala fond 0 2 2 0 2 1 0

306 400 706 441 265 23 65

civil apel 175 737 912 566 346 30 64

minori si familie apel 74 173 247 171 76 5 71

propr.intelectuala apel 0 0 0 0 0 0 0

249 910 1159 737 422 35 66

civil recurs 643 398 1041 826 215 58 84

minori si familie recurs 53 38 91 76 15 2 85

propr.intelectuala recurs 0 0 0 0 0 0 0

696 436 1132 902 230 60 84

1251 1746 2997 2080 917 118 72TOTAL SECTIA I CIVILA

Volumul de activitate si operativitatea pe Sectia I Civila pe anul 2014

dupa Rapoartele statistice predefinite
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Anexa 6

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stadiu

procesual

Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate

Operativitate

%

fond 1962 1509 3471 2644 827 140 79

apel 209 1085 1294 770 524 0 60

recurs 853 149 1002 951 51 4 95

3024 2743 5767 4365 1402 144 78

fond 251 593 844 663 181 26 81

apel 93 315 408 213 195 4 53

recurs 311 191 502 429 73 12 88

655 1099 1754 1305 449 42 76

3679 3842 7521 5670 1851 186 77

Total litigii cu  

profesionistii

Volumul de activitate si operativitatea pe 

Sectia II-a Civila de contencios administrativ si fiscal - fara Faliment

 pe anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite
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Anexa 6

Sectia Materia
Stadiu

procesual

Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate

Operativitate

%

fond 1758 728 2486 1641 845 11 66

recurs 2 0 2 2 0 0 100

1760 728 2488 1643 845 11 66
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Volumul de activitate si operativitatea pe 

Sectia II-a Civila de contencios administrativ si fiscal -  materia  Faliment

 pe anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite
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t

Total faliment



Anexa 7

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stadiu

procesual

Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate

Operativitate

%

fond 1962 1509 3471 2644 827 140 79

apel 209 1085 1294 770 524 0 60

recurs 853 149 1002 951 51 4 95

3024 2743 5767 4365 1402 144 78

fond 251 593 844 663 181 26 81

apel 93 315 408 213 195 4 53

recurs 311 191 502 429 73 12 88

655 1099 1754 1305 449 42 76

fond 1758 728 2486 1641 845 11 66

recurs 2 0 2 2 0 0 100

1760 728 2488 1643 845 11 66

5439 4570 10009 7313 2696 197 75

TOTAL SECTIA II - a CIVILA

DE CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV SI FISCAL

Volumul de activitate si operativitatea pe Sectia II-a Civila de contencios administrativ si fiscal

 pe anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite
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Anexa 8

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stadiu

procesual

Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

litigii de munca fond 2365 3183 5548 3203 2345 1202 74

asigurari sociale fond 479 150 629 437 192 58 77

2844 3333 6177 3640 2537 1260 74
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e
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Total Sectia

 Litigii de munca 

si asigurari sociale

Volumul de activitate si operativitatea pe Sectia Litigii de munca si asigurari sociale pe anul 2014

dupa Rapoartele statistice predefinite



Anexa  9

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stadiu

procesual

Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

fond 150 821 971 885 86 2 91

apel 24 0 24 24 0 0 100

recurs 71 54 125 125 0 0 100

contestatii 0 730 730 689 41 0 94

245 1605 1850 1723 127 2 93

S
e
c
ti

a
 

P
e
n

a
la

penala

TOTAL SECTIA PENALA

Volumul de activitate si operativitatea pe Sectia Penala pe anul 2014

dupa Rapoartele statistice predefinite



Judecatoria Stoc Intrate Volum

DEVA 4652 13307 17959

HUNEDOARA 2412 6507 8919

PETROSANI 3920 12504 16424

ORASTIE 1320 1674 2994

HATEG 1019 1986 3005

BRAD 1760 2683 4443

TOTAL 15083 38661 53744

Volumul de activitate pe anul 2014

dupa Rapoartele statistice predefinite

Anexa 10



Instanta Materia Stoc Intrate Volum

civil 4187 10784 14971

penal 465 2523 2988

total 4652 13307 17959

civil 2252 6127 8379

penal 160 380 540

total 2412 6507 8919

civil 3713 11904 15617

penal 207 600 807

total 3920 12504 16424

civil 1178 1449 2627

penal 142 225 367

total 1320 1674 2994

civil 922 1836 2758

penal 97 150 247

total 1019 1986 3005

civil 1673 2554 4227

penal 87 129 216

total 1760 2683 4443

civil 13925 34654 48579

penal 1158 4007 5165

total 15083 38661 53744

Volumul de activitate  la judecatorii

 pe materii anul 2014

Orastie

Hateg

Brad

Total
 judecatorii

Deva

Hunedoara

Petrosani

Anexa 11



Judecatoria Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

DEVA 4652 13307 17959 15222 2737 366 87

HUNEDOARA 2412 6507 8919 7752 1167 128 88

PETROSANI 3920 12504 16424 13429 2995 250 83

ORASTIE 1320 1674 2994 2296 698 60 78

HATEG 1019 1986 3005 2027 978 91 70

BRAD 1760 2683 4443 3680 763 61 84

TOTAL 15083 38661 53744 44406 9338 956 84

Volumul de activitate si operativitate la judecatorii - anul 2014

dupa Rapoartele statistice predefinite

Anexa 12



Instanta Materia Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 4187 10784 14971 12407 2564 366 85

penal 465 2523 2988 2815 173 0 94

total 4652 13307 17959 15222 2737 366 87

Volumul de activitate si operativitate la judecatoria DEVA 

 pe materii anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite

Deva

Anexa 14



Instanta Materia Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 2252 6127 8379 7265 1114 128 88

penal 160 380 540 487 53 0 90

total 2412 6507 8919 7752 1167 128 88

Volumul de activitate si operativitate la judecatoria HUNEDOARA

 pe materii anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite

Hunedoara

Anexa 15



Instanta Materia Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 3713 11904 15617 12825 2792 250 83

penal 207 600 807 604 203 0 75

total 3920 12504 16424 13429 2995 250 83

Volumul de activitate si operativitate la judecatoria PETROSANI

 pe materii anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite

Petrosani

Anexa 16



Instanta Materia Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 1178 1449 2627 2026 601 59 79

penal 142 225 367 270 97 1 74

total 1320 1674 2994 2296 698 60 78

Volumul de activitate si operativitate la judecatoria ORASTIE

 pe materii anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite

Orastie

Anexa 17



Instanta Materia Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 922 1836 2758 1868 890 90 70

penal 97 150 247 159 88 1 65

total 1019 1986 3005 2027 978 91 70

Hateg

Volumul de activitate si operativitate la judecatoria HATEG

 pe materii anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite
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Instanta Materia Stoc Intrate Volum Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 1673 2554 4227 3521 706 61 85

penal 87 129 216 159 57 0 74

total 1760 2683 4443 3680 763 61 84

Volumul de activitate si operativitate la judecatoria BRAD

 pe materii anul 2014 dupa Rapoartele statistice predefinite

Brad

Anexa 19



Penal 2014 2124 5 425

Civil 2014 6420 10 642

Litigii  de munca si 
asigurari sociale

2014 6177 5 1.235

Sectia II -a Civila de 
contencios administrativ si 

fiscal
2014 14723 7 2103

TOTAL 2014 29444 27 1091

Incarcatura materii pe numar de judecatori la Tribunalul Hunedoara
an 2014

Sectia
perioada de 

referinţă
cauze pe rol 

(stoc+intrate)

nr.mediu de 
judecători 

efectiv

încărcătur
a/jud.efect

iv

Anexa 20



Penal 2014 1997 5 399

Civil 2014 4621 10 462

Litigii  de munca si 
asigurari sociale

2014 3640 5 728

Sectia II -a Civila de 
contencios administrativ si 

fiscal
2014 11060 7 1580

TOTAL 2014 21318 27 790

Media cauzelor solutionate pe judecatori la Tribunalul Hunedoara
an 2014

Sectia
perioada de 

referinţă solutionate
nr.mediu de 

judecători efectiv încărcătura/jud.efectiv

Anexa 21



Anexa 21A

TRIBUNALUL HUNEDOARA

Penal Cauze solutionate
Nr.judecatori 

care au solutionat 

,,Volum mare''

cauze solutionate

FOND 885 1 885

APEL 24 2 48

RECURS 125 3 375

CONTESTATII 689 1 689

TOTAL 1723 1997

CIVIL Cauze solutionate
Nr.judecatori 

care au solutionat 

,,Volum mare''

cauze solutionate

FOND 441 1 441

APEL 737 2 1474

RECURS 902 3 2706

TOTAL 2080 4621

LM si ASIG.SOC. Cauze solutionate
Nr.judecatori 

care au solutionat 

,,Volum mare''

cauze solutionate

FOND 3640 1 3640

CONTENCIOS Cauze solutionate
Nr.judecatori 

care au solutionat 

,,Volum mare''

cauze solutionate

FOND 2644 1 2644

APEL 770 2 1540

RECURS 951 3 2853

TOTAL 4365 7037

L.P. Cauze solutionate
Nr.judecatori 

care au solutionat 

,,Volum mare''

cauze solutionate

FOND 663 1 663

APEL 213 2 426

RECURS 429 3 1287

TOTAL 1305 2376

FALIMENT Cauze solutionate
Nr.judecatori 

care au solutionat 

,,Volum mare''

cauze solutionate

FOND 1641 1 1641

RECURS 2 3 6

TOTAL 1643 1647

TOTAL  SECTIA II-A CIVILA 7313 11060

TOTAL GENERAL 14756 21318

Cauze soutionate pe judecator 21318 27 790

Media cauzelor solutionate pe judecatori  anul 2014 

  (Baza de date colectata din R13)



Anexa 22

materia solutionate 0-6l 6-12l 1-2 ani 2-3 ani >3  ani

civil fond 171 29 48 32 37 25

minori si familie fond 270 189 49 18 10 4

propietate intelectuala
fond 0 0 0 0 0 0

civil apel 566 381 155 21 6 3

minori si familie apel 171 94 62 12 3 0

civil recurs
826 269 314 183 43

17

minori si familie recurs
76 29 17 26 4

0

2080 991 645 292 103 49

litigii cu profesionistii fond 663 506 78 38 22
19

contencios fond 2644 820 1017 529 251
27

insolventa fond 1641 414 352 336 338
201

contencios apel
770 181 576 13 0 0

litigii cu profesionistii apel 213 47 156 10 0
0

litigii cu profesionistii recurs 429 104 94 228 2
1

contencios recurs 951 131 575 242 2
1

faliment recurs 2 0 2 0 0
0

7313 2203 2850 1396 615 249

fond 437 102 119 106 104 8

fond 3203 394 2455 285 51 16

fond 3640 496 2574 391 155
24

885 654 160 27 36
8

24 0 0 0 0
24

125 92 9 1 12
11

689 689

1723 1435 169 28 48 43

14756 5125 6238 2107 921 365

Tribunalul Hunedoara durata de solutionare

 an 2014 dupa Raport statistic predefinit 

Total S.II-a civila

 de contencios administrativ 

si fiscal

Litigii de munca

Total civil

asigurari sociale

C
iv

il
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Total instanta
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Total penal

contestatii



Instanta materia solutionate 0-6l 6-12l 1-2 ani 2-3 ani p3 ani

civil 7265 4965 972 910 265 153

penal 487 328 104 16 26 13

Total 7752 5293 1076 926 291 166

civil 2026 953 241 242 373 217

penal 270 143 35 7 54 31

Total 2296 1096 276 249 427 248

civil 3521 1909 657 772 122 61

penal 159 91 22 16 14 16

Total 3680 2000 679 788 136 77

civil 12825 10604 1536 595 57 33

penal 604 411 132 30 13 18

Total 13429 11015 1668 625 70 51

civil 12407 8855 1350 662 385 1155

penal 2815 2416 191 60 60 88

Total 15222 11271 1541 722 445 1243

civil 1868
1119 298 259 122 70

penal 159 66 49 28 9 7

Total 2027 1185 347 287 131 77

44406 31860 5587 3597 1500 1862

Durata solutionare judecatorii 2014

dupa Rapoartele statistice predefinite

Hunedoara

Orastie

Brad

Petrosani

Deva

Hateg

Total
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Instanta Stoc Intrate Volum

TRIBUNALUL HUNEDOARA 9779 11254 21033

DEVA 4652 13307 17959

HUNEDOARA 2412 6507 8919

PETROSANI 3920 12504 16424

ORASTIE 1320 1674 2994

HATEG 1019 1986 3005

BRAD 1760 2683 4443

Total judecatorii 15083 38661 53744

TOTAL 24862 49915 74777

Volumul de activitate pe anul 2014 CENTRALIZAT

dupa Rapoartele statistice predefinite
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Instanta Anul Volum Nr.judecatori
Incarcatura/

judecator

Tribunal

Hunedoara
2014 29444 27 1091

jud.Brad 2014 4443 3 1481

Jud.Deva 2014 17959 18 998

Jud.Hateg 2014 3005 3 1002

Jud.Hunedoara 2014 8919 7 1274

jud.Orastie 2014 2994 2 1497

jud.Petrosani 2014 16424 13 1263

Incarcatura pe judecator,

la Tribunalul Hunedoara si judecatorii in anul 2014

Anexa 25



Instanta Anul Solutionate Nr.judecatori
Media/

judecator

Tribunal 2014 21318 27 790

jud.Brad 2014 3680 3 1227

Jud.Deva 2014 15222 18 846

Jud.Hateg 2014 2027 3 676

Jud.Hunedoara 2014 7752 7 1107

jud.Orastie 2014 2296 2 1148

jud.Petrosani 2014 13429 13 1033

Media cauzelor solutionate pe judecator,

 la  tribunal si judecatorii in anul 2014
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Dosare

 rulate 

judecator

Dosare 

solutionate

judecator

Sedinte 

participate

judecator

Numar 

judecatori

Rulate 

media/judecator

Solutii 

media/judecator

Sedinte 

media/judecator

 Tribunal Hunedoara 42388 21318 8261 27 1570 790 306

J.Deva 23050 15222 891 18 1281 846 50

J.Hunedoara 8919 7752 1044 7 1274 1107 149

J.Petrosani 22743 13429 3164 13 1749 1033 243

J.Orastie 3747 2296 817 2 1874 1148 409

J.Brad 5489 3680 748 3 1830 1227 249

J.Hateg 5166 2027 609 3 1722 676 203

La judecatorii iau solutionatele din volum de activitate.

Medie pe judecator la Tribunalul Hunedoara si judecatorii 2014

1.dosare rulate judecator (din R 36)

2.dosare solutionate judecator

(din tabelul cu media cauzelor solutionate pt THD)

3.sedinte participate judecator (din R36)

Anexa 34



Tribunalul Hunedoara

Sectia 
Solutionate

(Fond si Apel)
din care:

Atacate
 cu apel

Atacate 
cu recurs

Indice de 
atacabilitate

(%)

Penala 909 40 9 5,39

Civila 1178 13 31 3,74

Litigii cu profesionistii 876 6 20 2,97

Contencios administrativ 3414 10 1546 45,58

Faliment 1641 77 139 13,16

Litigii de munca si 
asigurari sociale

3640 109 97 5,66

TOTAL GENERAL 11658 255 1842 17,99

x 100

(Modul de atacare a cauzelor -RL1 Raport 12)

Atacabilitate hotarari 2014

hotarari cauze atacate cu apel/recurs
total cauze solutionate pe fond si apel            

 atacabilitatea  = 

Formula de calcul al atacabilitatii



Anultotal instantaVolum THD Volum jud.

2014 74777 21033 53744

1 2 3

2014 74777 21033 53744

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

N
r.

d
o

s
a

re
 p

e
 r

o
l 

Numar dosare pe rol  -  Anul  2014 
1 - Volum de activitate instanta; 

 2 -  Volum activitateTribunalul Hunedoara; 
 3 -  Volum activitate judecatorii arondate Tribunalului Hunedoara 

 



volum 12225 5811

14,24903723 47,59 29,36813579 8,795701992

Sectia I -a civila Sectia II - a Civila de contencios administrativ si fiscal Sectia litigii de munca si asigurari sociale Sectia penala

14,24 47,59 29,37 8,80

14,24 

47,59 
29,37 

8,80 

Dosare pe rolul sectiilor Tribunalul Hunedoara pe anul 2014 
 
 
 

Sectia I -a civila

Sectia II - a Civila de contencios
administrativ si fiscal

Sectia litigii de munca si asigurari
sociale

Sectia penala



8,266969336 33,41582316 5,591321822 16,59534088 5,570854421 30,55969038

Jud Brad Jud Deva Jud Hateg Jud Hunedoara Jud Orastie Jud Petrosani

8,26 33,41 5,60 16,60 5,58 30,55

8,26 

33,41 

5,60 

16,60 

5,58 

30,55 

Dosare pe rolul judecatoriilor in anul 2014 
 

Jud Brad

Jud Deva

Jud Hateg

Jud Hunedoara

Jud Orastie

Jud Petrosani



14,09596097 49,55950122 24,66793169 11,67660613

Sectia I -a civila Sectia II - a Civila de contencios administrativ si fiscal Sectia litigii de munca si asigurari sociale Sectia penala

14,09 49,56 24,67 11,68

14,09 

49,56 
24,67 

11,68 

Dosare solutionate la Tribunalul Hunedoara pe sectii in anul 2014 
 
 
 

Sectia I -a civila

Sectia II - a Civila de contencios
administrativ si fiscal

Sectia litigii de munca si asigurari sociale

Sectia penala



8,287168401 34,27915147 4,564698464 17,45710039 5,170472459 30,24140882

Jud.Brad Jud.Deva Jud.Hateg Jud.Hunedoara Jud.Orastie Jud.Petrosani

8,29 34,28 4,56 17,45 5,17 30,24

8,29 

34,28 

4,56 

17,45 

5,17 

30,24 

Dosare solutionate la judecatorii in anul 2014 
 
 
 

Jud.Brad

Jud.Deva

Jud.Hateg

Jud.Hunedoara

Jud.Orastie

Jud.Petrosani



Jud Brad Jud Deva Jud HategJud HunedoaraJud Orastieud Petrosani

1227 846 676 1107 1148 1033
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Volum mediu cauze solutionate/judecator 
 Anul 2014 

 



TRIBUNALUL HUNEDOARA

Sectia Materia
Stoc

 initial
Intrate

Volum de 

activitate
Solutionate Nesolutionate Suspendate Operativitate

civil 1022 1283 2305 1563 742 109 71

minori si familie 229 461 690 517 173 8 76

propr.intelectuala 0 2 2 0 2 1 0

1251 1746 2997 2080 917 118 72

contencios 3024 2743 5767 4365 1402 144 78

litigii cu 

profesionistii
655 1099 1754 1305 449 42 76

faliment 1760 728 2488 1643 845 11 66

5439 4570 10009 7313 2696 197 75

litigii de munca 2365 3183 5548 3203 2345 1202 74

asigurari sociale 479 150 629 437 192 58 77

Total Sectia

 Litigii de munca 

si asigurari 

sociale

2844 3333 6177 3640 2537 1260 74

9534 9649 19183 13033 6150 1575 74

S
e
c
ti

a
 

P
e
n

a
la

penala 245 1605 1850 1723 127 2 93

9779 11254 21033 14756 6277 1577 76

Volumul de activitate si operativitatea pe sectii  si materii pe anul 2014 - CENTRALIZAT

dupa Rapoartele statistice predefinite
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