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Introducere 

 

Potrivit dispoziţiilor Anexei 1 lit. b a Legii nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în anul 2021 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud a funcţionat în municipiul Bistriţa din judeţul 

Bistriţa-Năsăud, având în circumscripţia şi competenţa sa teritorială un număr de 

trei judecătorii, respectiv: Bistriţa, Năsăud şi Beclean. 

Activitatea tribunalului, ca şi a Judecătoriilor Bistriţa şi Năsăud se desfăşoară 

în imobile (sedii) aflate toate în proprietatea publică a statului şi cu drept de 

administrare al Ministerului Justiţiei, modul de prezentare a acestora, precum şi 

situaţia dificilă a Judecătoriei Beclean urmând a fi detaliate la capitolul 

infrastructură.  

        Tribunalul Bistriţa-Năsăud, cu competenţă  atât ca primă instanţă, cât şi 

instanţă de apel şi de recurs, are în structura sa 3 secţii, respectiv: Secţia I Civilă, 

Secţia II Civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Secţia Penală. De menţionat 

este faptul că Secţia II Civilă, de contencios administrativ şi fiscal a luat fiinţă, 

începând cu data de 1 octombrie 2011, ca urmare a reorganizării fostei Secţii 

Comerciale, de contencios administrativ şi fiscal prin Hotărârea CSM nr. 654 din 

31 august 2011, dată în aplicarea prevederilor art. 225 alin. 1 din Legea nr. 71/2011 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 278/2009 privind Codul civil. 

 La nivelul judecătoriilor doar la Judecătoria Bistriţa există 2 secţii, respectiv 

o secţie penală şi una civilă. 

 În structura organizatorică a tuturor instanţelor se regăsesc şi următoarele 

compartimente: grefa, arhiva, registratura, biroul de informare şi relaţii publice, 

bibliotecă, executări penale, executări civile. În plus, la nivelul tribunalului există 

şi un compartiment pentru aplicarea apostilei, o arhivă separată pentru cauze de 

insolvenţă, un compartiment informatic şi un departament economico-financiar şi 

administrativ. 

În ceea ce priveşte domeniul de activitate, la nivelul tribunalului se respectă 

principiul specializării activităţii de judecată. 
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Astfel, spre exemplu, la Secţia penală a tribunalului au fost stabilite complete 

specializate în soluţionarea infracţiunilor de corupţie, a celor comise de minori şi 

asupra minorilor, iar la Secţia I civilă au fost configurate complete specializate în 

soluţionarea cauzelor privind conflicte de muncă, asigurări sociale, cauze privind 

protecţia specială a minorilor şi adopţia, cauze de minori şi familie şi fond funciar. 

La nivelul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal funcţionează 

complete specializate în soluţionarea cauzelor de insolvență, litigii cu profesionişti, 

precum şi pentru soluţionarea litigiilor de contencios administrativ şi fiscal. 

La nivelul Judecătoriei Bistriţa există 2 secţii, specializarea judecătorilor 

operând între materiile penal, respectiv non-penal. În cadrul Judecătoriei Năsăud 

s-a aprobat o relativă specializare a judecătorilor, aceasta devenind  funcţională 

începând cu 1 ianuarie 2022. Atât la Judecătoria Năsăud cât şi la Judecătoria 

Beclean, din cauza numărului redus de posturi de judecători şi de problemele 

relative la gradul de ocupare al schemei, fiind de regulă, instanţe puţin atractive, nu 

există posibilitatea unei reale specializări a judecătorilor, aceştia soluţionând atât 

cauze civile cât şi cauze penale.  
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CAPITOLUL I 

I. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI 

 

I.1. Volumul de activitate al Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi al instanţelor din 

circumscripţia sa 

 

Datele statistice înregistrate în ultimii trei ani, la nivelul tuturor instanţelor 

din judeţ relevă următoarele: 

Anul Volumul de dosare 

nou înregistrate 

Volumul de dosare 

de soluţionat 

Volumul dosarelor 

soluţionate 

2019 25.547 36.805 26.575 

2020 21.218 31.746 21.359 

2021 23.954 34.695 24.028 

 

Urmărind evoluţia parametrilor statistici ce caracterizează volumul de 

activitate se poate observa că Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi instanţele din raza sa 

teritorială au fost sesizate, în anul 2021, cu judecarea a 23.954 cauze, 

constatându-se o creştere faţă de anul anterior cu un număr de 2.736 dosare. 
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De asemenea, numărul dosarelor de soluţionat (rezultat prin însumarea 

numărului dosarelor nou intrate în cursul anului cu numărul de dosare rămase 

nesoluţionate la sfârşitul anului trecut) de 34.695 este mai mare decât cel din anul 

precedent cu 2.949 dosare. 

 În ceea ce priveşte numărul dosarelor soluţionate se constată că, în anul 

2021 tribunalul şi instanţele din raza sa de activitate au soluţionat un număr de 

24.028 dosare, mai multe cu 2.669 decât în anul anterior (21.359 dosare), anul 

2021 încheindu-se cu un stoc de 10.667 dosare nesoluţionate (faţă de 10.387 la 

sfârşitul anului 2020) dintre care 7.427 dosare la judecătorii (Judecătoria Bistriţa – 

3.268 dosare, Judecătoria Năsăud – 2.104 dosare şi Judecătoria Beclean – 2.055 

dosare) şi Tribunal Bistriţa-Năsăud cu 3.240 dosare nesoluţionate. 

De asemenea, la sfârşitul anului 2021 exista un număr total de 813 dosare 

suspendate, 632 la judecătorii (Judecătoria Bistriţa - 410 dosare, Judecătoria 

Năsăud - 130 dosare şi Judecătoria Beclean - 92 dosare) , la Tribunalul Bistriţa-

Năsăud regăsindu-se 181 dosare suspendate. 

 

1.Volumul de activitate al Tribunalului Bistriţa-Năsăud 

  În format tabelar, volumul de activitate al tribunalului pe ultimii trei ani se 

prezintă astfel: 

Anul Numărul de dosare nou 

înregistrate 

Număr dosare de 

soluţionat 

(fără suspendate) 

Număr dosare 

soluţionate 

2019 4.282 7.557 5.593 

2020 4.392 6.568 4.288 

2021 6.009 8.525 5.466 

 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi-a început activitatea în anul 2021 cu un stoc 

de 2.697 dosare, dintre care 909 dosare se aflau pe rolul Secţiei I Civilă, 1.547 

dosare pe rolul Secţiei II Civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi 241 dosare 

pe rolul Secţiei Penale. Faţă de situaţia prezentată în anul anterior se regăseşte o 

diferenţă de stoc de 276 de dosare, identificate în principal la Secţia a II-a civilă, 

de contencios administrativ şi fiscal, materia faliment,  unde programul Statis, cu 
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ocazia închiderii procedurii falimentului readuce în stoc dosarele pe care le-a 

considerat finalizate odată cu  deschiderea acestei proceduri. 

În cursul anului 2021, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-au înregistrat 6.009 

cauze, în creştere cu 1.617 cauze decât în anul 2020 şi mai mult cu 1.727 faţă de 

anul 2019, existând, prin urmare o majorare a volumului de activitate sub aspectul 

analizat. 

 

Pe secţii şi faze procesuale situaţia cauzelor nou înregistrate este următoarea: 

- la Secţia I civilă: 2.670 cauze în anul 2021 (faţă de 1.203 cauze în 2020), 

din care 2.114 fonduri (faţă de 797 în anul 2020), creşterea datorându-se în 

principal înregistrării unui număr mare de litigii în materia conflictelor de muncă,  

505 cauze în apel (faţă de 353 în anul 2020), 42 cauze în recurs (faţă de 32 în anul 

2020), 2 cauze contestaţie în anulare-apel (faţă de 3 în anul 2020), 1 cauză 

revizuire-fond (faţă de 2 în anul 2020), 2 cauze revizuire-apel (faţă de 5 în anul 

2020) şi 4 cauze revizuire-recurs (faţă de 3 în anul 2020).  

Rezultă, prin urmare, că numărul de cauze nou înregistrate la această 

secţie a crescut cu 1.467 dosare faţă de anul 2020, aceasta fiind determinată, în 

special, de creşterea dosarelor nou înregistrate în fond şi în apel. 
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- la Secţia II civilă, de contencios administrativ şi fiscal: 1.803 cauze în 

anul 2021 (faţă de 1.772 în anul 2020), din care 624 litigii cu profesionişti (faţă de 

550 în anul 2020), 298 cauze de insolvenţă (faţă de 292 în anul 2020), 881 cauze 

de contencios administrativ şi fiscal (faţă de 930 în anul 2020). 

Separat, pe cele 2 specializări ale Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, se constată că în materia litigiilor cu profesionişti şi 

insolvenţă au fost înregistrate în anul 2021 un număr de 922 cauze (faţă de 842 

în anul 2020), respectiv: 624 litigii cu profesionişti, 298 faliment. 

Analizând dosarele pe stadiul procesual constatăm că au fost înregistrate: 

544 cauze în fond (faţă de 469 în anul 2020), creşterea fiind realizată în principal 

din cauza modificării competenţei funcţionale în materia cererilor de despăgubiri 

provenite din accidente rutiere,  331 cauze în apel (faţă de 330 în anul 2020), 39 

cauze în recurs (faţă de 36 în anul 2020), o cauză contestaţie în anulare-apel (la fel 

ca în anul 2020), o cauză contestaţie în anulare-recurs (la fel ca în anul 2020), 2 

cauze revizuire-fond (faţă de 3 în anul 2020); 3 cauze revizuire-apel (faţă de 2 în 

anul 2020) şi o cauză revizuire-recurs (faţă de niciuna în 2020).  

În această specializare se constată că numărul de cauze nou înregistrate a 

crescut cu 80 dosare, faţă de anul 2020.  

În materia contenciosului administrativ şi fiscal s-au înregistrat în anul 

2021, un număr de 881 cauze (faţă de 930 în anul 2020), respectiv: 389 cauze de 

fond (faţă de 326 în anul 2020), 485 în apel (faţă de 595 în anul 2020), 3 în recurs 

(la fel ca în anul 2020), 1 cauză contestaţie în anulare-fond (faţă de niciuna în anul 

2020), 1 cauză contestaţie în anulare-apel (faţă de 4 în anul 2020) şi 2 cauze 

revizuire-apel (la fel ca în anul 2020). 

Se poate observa că, în această specializare, ansamblul cauzelor nou 

înregistrate a scăzut în anul 2021 cu 49 dosare, faţă de anul 2020. 

Prin urmare, la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

numărul de cauze nou înregistrate în anul 2021 a crescut cu 31 dosare faţă de 

anul precedent, aceasta fiind determinată, în special, de creşterea dosarelor nou 

înregistrate în materia litigii cu profesionişti.  
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           - la Secţia penală: 1.536 cauze în anul 2021 (faţă de 1.417 în anul 2020), 

din care 1.024 cauze de fond (faţă de 904 în anul 2020), 503 cauze în calea de atac 

a contestaţiei (faţă de 507 în anul 2020), 1 cauză contestaţie în anulare-fond (faţă 

de 2 în anul 2020), 1 cauză contestaţie în anulare-contestaţie (faţă de niciuna în 

anul 2020), 4 cauze revizuire-fond (la fel ca în anul 2020) şi 3 cauze revizuire-

contestaţie (faţă de niciuna în anul 2020).  

Creşterea cu 119 dosare a numărului cauzelor nou înregistrate la această 

secţie, este determinată de creşterea numărului de dosare în fond. 

În concluzie, din datele prezentate rezultă că, la Tribunal Bistriţa-Năsăud, în 

cursul anului 2021, au fost înregistrate cu 1.617 dosare mai multe faţă de anul 

2020, creşterea fiind localizată la nivelul Secţiei I civilă (+ 1.467 dosare), Secţiei 

penale (+ 119 dosare) şi Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

(+ 31 dosare). Tendinţa de creştere se păstrează şi dacă ne raportăm la anul 2019,  

diferenţa în plus fiind de 1727 dosare. 

 

 

În cursul anului 2021 numărul total al dosarelor de soluţionat la 

Tribunalul Bistriţa-Năsăud (calculat prin însumarea stocului din anul precedent cu 

numărul dosarelor nou intrate) a fost de 8.706 dosare (8.525 fără dosarele 

suspendate), în creştere faţă de anul 2020, cu 1.897 dosare. 
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Pe secţii situaţia cauzelor de soluţionat (categorie în care nu sunt cuprinse 

cauzele suspendate) se prezintă astfel: 
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Secţia I civilă a avut de soluţionat în total 3.507 dosare, cu 1.726 dosare 

mai multe faţă de anul 2020 când numărul acestora a fost de 1.781 dosare. 

Diferenţiat pe etape procesuale şi specializări, situaţia dosarelor de soluţionat 

la Secţia I Civilă se prezintă astfel: 

Anul Total Fond Ape

l 

Recur

s 

Cont. în 

anulare 

- fond 

Cont. în 

anulare 

- apel 

Rev. - 

fond 

Rev. -  

apel 

Rev. - 

rec. 

2019 2.539 1.699 699 119 - 4 2 9 6 

2020 1.781 1.067 621 63 6 6 3 8 5 

2021 3.507 2.661 757 68 5 5 2 2 7 

 

Anul Total Civil Litigii de 

muncă 

Asigurări 

sociale 

Proprietate 

intelectuală 

Minori şi 

familie 

2019 2.539 846 1.223 104 - 366 

2020 1.781 722 418 317 2 322 

2021 3.507 825 1910 308 2 462 

 

Secţia a II-a civilă a avut de soluţionat în total 3.241 dosare, cu 86 dosare 

mai mult faţă de anul precedent când numărul acestora a fost 3.155 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie şi specializări situaţia dosarelor de 

soluţionat la Secţia II Civilă, de contencios administrativ şi fiscal se prezintă astfel: 

 

Anul Total Fond Apel Recurs Cont. 

în an. - 

fond 

Cont. 

în an. 

- apel 

Cont. 

în an. -

recurs 

Rev. 

- 

fond 

Rev. 

- 

apel 

Rev. 

- 

rec. 

2019 3.585 1.958 1.485 75 - 19 6 23 11 7 

2020 3.155 1.622 1.436 71 - 8 4 4 7 4 

2021 3.241 1.744 1.400 71 1 7 3 5 8 2 

 

Anul Total Litigii cu profesioniştii Contencios admin. şi fiscal Faliment 

2019 3.585 1.079 1.760 746 

2020 3.155 1.019 1.544 592 

2021 3.241 1.109 1.513 619 

 

De menţionat este faptul că, din cele 1.400 cauze în apel, 764 au fost în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal şi 636 în cea a litigiilor cu 

profesionişti, iar din cele 71 dosare în recurs 6 au vizat contenciosul administrativ 

şi fiscal, 65 fiind litigii cu profesionişti.  
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Secţia penală a avut de soluţionat în total 1.777 dosare, cu 145 dosare mai 

mult decât în anul 2020 când numărul acestora a fost de 1.632 dosare. 

Diferenţiat pe grade de jurisdicţie situaţia dosarelor de soluţionat la secţia 

penală se prezintă astfel: 

Anul Total Fond Contestaţii Contestaţie 

în anulare - 

fond 

Contestaţie în 

anulare - 

contestaţie 

Revizuire-

fond 

Revizuire-

contestaţii 

2019 1.433 1017 406 - - 9 1 

2020 1.632 1.069 555 2 - 6 - 

2021 1.777 1.187 576 2 1 8 3 

În fine, volumul de activitate al completelor specializate, altele decât cele 

arătate mai sus, în cursul anului 2021 a fost următorul: 

La completele de litigii de muncă şi asigurări sociale au fost înregistrate 

un număr de 1.773 cauze noi (faţă de 566 în anul 2020), au fost de soluţionat, fără 

dosare suspendate, un număr de 2.218 cauze (faţă de 735 în anul 2020), au fost 

soluţionate 874 dosare, rămânând un stoc de 1.382 dosare nesoluţionate la care se 

adaugă şi cele 38 de cauze suspendate. La acest capitol trebuie precizat că din cele 

1733 cauze noi, 1054 au fost  înregistrate în ultimul trimestru al anului, fiind astfel 

imposibilă soluţionarea lor în primă instanţă. Mai mult decât atât, dintre acestea, 

616 cauze s-au înregistrat în luna decembrie 2021 afectând în mod serios indicatorii 

de eficienţă ai secţiei şi ai instanţei în ansamblu. 

De asemenea, la completele de minori şi familie au fost înregistrate un 

număr de 366 cauze noi (faţă de 238 în anul 2020), au fost de soluţionat, fără 

dosare suspendate un număr de 462 cauze (faţă de 322 în anul 2020), au fost 

soluţionate 369 cauze, rămânând un stoc de 95 dosare nesoluţionate, la care se 

adaugă şi cele 2 cauze suspendate. 

În cursul anului 2021 Tribunalul Bistriţa-Năsăud a soluţionat un număr de 

5.466 dosare ( faţă de 4.288 în anul 2020 şi 5.593 în anul 2019). 
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Separat pe secţii situaţia dosarelor soluţionate se prezintă astfel: 

La Secţia I civilă au fost soluţionate 1.769 cauze (faţă de 972 în anul 2020) 

din care 1.205 cauze de fond (faţă de 538 în anul 2020), 494 cauze în apel (faţă de 

382 în anul 2020), 56 cauze în recurs (faţă de 34 în anul 2020), 5 cauze contestaţie 

în anulare-fond (faţă de 1 în anul 2020), 3 cauze contestaţie în anulare-apel (la fel 

ca în anul 2020), 1 cauză revizuire-fond (faţă de 2 în anul 2020), 1 cauză revizuire-

apel (faţă de 8 în anul 2020) şi 4 cauze revizuire-recurs (faţă de 2 în anul 2020).  

La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal au fost 

soluţionate 2.088 cauze (faţă de 1.923 în anul 2020) din care 1.153 cauze de fond 

(faţă de 984 în anul 2020) dintre care 288 cauze litigii cu profesionişti (faţă de 183 

în anul 2020), 481 cauze de insolvenţă (faţă de 422 în anul 2020) şi 384 cauze în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal (faţă de 379 în anul 2020); 870 cauze 

în apel (faţă de 884 în anul 2020) dintre care 391 cauze litigii cu profesionişti (faţă 

de 339 în anul 2020) şi 479 cauze de contencios administrativ şi fiscal (faţă de 545 

în anul 2020); 47 cauze în recurs (faţă de 39 în anul 2020) dintre care 43 cauze în 

materia litigii cu profesionişti (faţă de 39 în anul 2020) şi 4 cauze în materia 

contencios administrativ şi fiscal (faţă de niciuna în anul 2020); 1 cauză contestaţie 
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în anulare-fond (faţă de niciuna în anul 2020); 6 cauze contestaţie în anulare-apel 

(faţă de 4 în anul 2020), 2 cauze contestaţie în anulare-recurs (faţă de 3 în anul 

2020), 2 cauze revizuire-fond (la fel ca în anul 2020); 5 cauze revizuire-apel (faţă 

de 4 în anul 2020) şi 2 cauze revizuire-recurs (faţă de 3 în anul 2020). 

La Secţia penală s-au soluţionat 1.609 cauze (faţă de 1.393 în anul 2020) 

din care 1.095 cauze de fond (faţă de 907 în anul 2020); 506 contestaţii (faţă de 

482 în anul 2020); 2 cauze contestaţie în anulare-fond (faţă de 1 în anul 2020) şi 6 

cauze revizuire-fond (faţă de 3 în anul 2020). 

De menţionat este faptul că, în total, la sfârşitul anului 2021 pe rolul 

tribunalului au rămas nesoluţionate 3.240 dosare (faţă de 2.521 în anul 2020), 

stocul fiind de 1.810 dosare la Secţia I civilă, 1.262 dosare la Secţia a II-a civilă, 

de contencios administrativ şi fiscal şi 168 dosare la Secţia penală, fiind suspendate 

un număr de 181 dosare. 

 

2. Volumul de activitate al judecătoriilor 
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Cele 3 instanţe de fond din circumscripţia Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 

respectiv Judecătoria Bistriţa, Judecătoria Beclean şi Judecătoria Năsăud şi-au 

început activitatea în anul 2021 cu un stoc de 8.044 dosare la care s-au adăugat 

cele 17.945 dosare nou înregistrate (faţă de 16.826 în anul 2020) fiind de 

soluţionat 25.357 dosare, fără cele suspendate (faţă de 24.271 în anul precedent). 

Din acestea au fost soluţionate 18.562 dosare (faţă de 17.071 în anul 2020).  

 

La Judecătoria Bistriţa, situaţia se prezintă astfel: 

 

La un stoc de 3.554 dosare s-au adăugat 10.233 dosare nou înregistrate 

(7.181 în materia civilă şi 3.052 în materia penală), astfel că numărul cauzelor de 

soluţionat, a fost de 13.787 dosare (faţă de 13.553 în anul 2020).  

Din totalul de 13.787 dosare de soluţionat, 9.885 au fost dosare în materia 

civilă (faţă de 9.639 în anul 2020), iar 3.902 dosare în materie penală (faţă de 

3.914 în anul 2020). 

De asemenea, au fost soluţionate 10.519 dosare (faţă de 10.083 în anul 

2020), din care 7.397 în materia civilă (faţă de 6.979 în anul 2020) şi 3.122 în 

materia penală (faţă de 3.104 în anul 2020), la sfârşitul anului rămânând 

nesoluţionate un număr de 3.268 dosare (faţă de 3.470 în anul 2020) din care 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2019 2020 2021

1
3
.3

4
4

9
.6

3
0

1
0
.2

3
3

1
7
.2

6
2

1
3
.5

5
3

1
3
.7

8
7

1
3
.4

0
6

1
0
.0

8
3

1
0
.5

1
9

VOLUMUL DE ACTIVITATE AL JUDECĂTORIEI BISTRIŢA

Înregistrate De soluţionat Soluţionate



14 

 

2.488 în materie civilă şi 780 în materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind 

de 410 (409 în materie civilă şi 1 în materie penală). 

La Judecătoria Beclean, situaţia se prezintă astfel: 

 

La un stoc de 2.251 dosare s-au adăugat 3.696 dosare nou înregistrate 

(2.915 dosare în materie civilă şi 781 dosare în materie penală), astfel că numărul 

dosarelor de soluţionat, a fost de 5.947 dosare (faţă de 5.949 în anul 2020). 

Din totalul de 5.947 dosare de soluţionat, 4.836 au fost dosare în materia 

civilă (faţă de 5.017 în anul 2019), iar 1.111 dosare în materie penală (faţă de 932 

în anul 2020). 

De asemenea, au fost soluţionate 3.892 dosare (faţă de 3.756 în anul 2020), 

din care 3.103 în materia civilă (faţă de 3.126 în anul 2020) şi 789 în materia penală 

(faţă de 630 în anul 2020), la sfârşitul anului rămânând nesoluţionate un număr de 

2.055 dosare (faţă de 2.193 în anul 2020) din care 1.733 în materie civilă şi 322 în 

materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 92 (toate în materia civilă). 

La Judecătoria Năsăud, situaţia se prezintă astfel: 
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La un stoc de 2.239 dosare s-au adăugat 4.016 dosare nou înregistrate 

(3.058 dosare în materie civilă şi 958 dosare în materie penală), astfel că numărul 

dosarelor de soluţionat, a fost de 6.255 dosare (faţă de 5.435 în anul 2020). 

Din totalul de 6.255 dosare de soluţionat, 4.899 au fost dosare în materia 

civilă (faţă de 4.247 în anul 2020), iar 1.356 dosare în materie penală (faţă de 

1.188 în anul 2020). 

De asemenea, au fost soluţionate 4.151 dosare (faţă de 3.232 în anul 2020), 

din care 3.173 în materia civilă (faţă de 2.427 în anul 2020) şi 978 în materia penală 

(faţă de 805 în anul 2020), la sfârşitul anului rămânând nesoluţionate un număr de 

2.104 dosare (faţă de 2.203 în anul 2020) din care 1.726 în materie civilă şi 378 în 

materie penală, numărul dosarelor suspendate fiind de 130 (129 în materie civilă şi 

1 în materie penală). 

 

I.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă 

 

Încărcătura de activitate pe judecător se impune a fi apreciată şi evidenţiată 

prin prisma volumului de activitate şi a gradului efectiv de ocupare a posturilor, dar 

şi prin raportare la schema de judecători, existând un indicator ce vizează 
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încărcătura pe schemă şi altul care reliefează încărcătura propriu-zisă, efectivă, în 

anul analizat. 

Totodată, pentru a evidenţia cât mai fidel activitatea desfăşurată de 

judecători, se impune ca analiza să aibă în vedere, pe lângă dosarele nou intrate în 

anul de referinţă, şi volumul de activitate efectiv, rezultat din însumarea  stocului 

de dosare şi a dosarelor nou intrate, precum şi a  celui  adiţionat, care ia în 

considerare încărcătura judecătorilor ce intră în compunerea  completurilor 

colegiale. 

Astfel, la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, pe schemă, nediferenţiat pe secţii 

sau materii încărcătura medie pe judecător, în anul 2021, a fost de  273,1 dosare 

raportat la dosarele nou intrate, peste media pe ţară de 251 dosare/ judecător. 

Prin urmare, creşterea semnificativă de activitate din anul 2021, se regăseşte şi în 

modul în care încărcătura tribunalului se raportează la încărcătura medie pe ţară, în 

anii 2019, 2020, încărcătura pe schemă a instanţei situându-se sub media pe ţară. 

Aceeaşi încărcătură raportată de această dată la volumul de activitate 

efectiv a fost de 395,7 dosare/judecător (faţă de media pe ţară de 396,8 

dosare/judecător), iar cea stabilită în funcţie de volumul adiţionat de 588,9 

dosare/judecător (faţă de media pe ţară de 648,1 dosare).  

În ceea ce priveşte criteriul al doilea, cel al încărcăturii concrete pe 

judecător, determinată de gradul de ocupare al schemei de personal, aceasta a 

fost de 349,4 dosare/judecător raportat la dosarele nou intrate, mai mare decât 

media pe ţară de 311,0 dosare, de 506,2 dosare/judecător în funcţie de volumul 

de activitate efectiv (faţă de media pe ţară de 491,6 dosare/judecător) şi respectiv 

de 753,2 dosare/judecător în funcţie de volumul de activitate adiţionat (faţă de 

media pe ţară de 802,9 dosare/judecător). Se observă astfel influenţa pe care o are 

numărul mare de posturi vacante asupra încărcăturii efective pe judecător. 

Diferenţiat pe secţii  situaţia se prezintă aşa: 

DENUMIRE SECŢIE 

COMPONENTA: NUMĂR DOSARE 

STOC INIŢIAL INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

ÎNCĂRCĂTURA RAPO RTATA LA 

EFECTIV ADIŢIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADIŢIONAT 

SECŢIA I CIVILĂ 909 2670 3579 4920 6,4 417,2 559,2 768,8 

SECŢIA PENALĂ 241 1536 1777 2357 4,9 313,5 362,7 481 

SECŢIA a ll-a CIVILĂ 1547 1803 3350 5678 7 257,5 478,5 811,1 
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De precizat că s-au avut în vedere 7 judecători pentru Secţia a II-a civilă (câţi 

au funcţionat în secţie efectiv pe parcursul anului 2021), raportat la împrejurarea 

că numărul dosarelor acestei secţii soluţionate de către judecătorii Secţiei I civilă, 

a fost redus în anul 2021, astfel că nu influenţează semnificativ datele statistice. 

Încărcătura efectivă pe judecător la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, raportat la 

complexitatea cauzelor deduse judecăţii, se prezintă astfel: 3585 pct./judecător 

raportat la dosare nou intrate, 5585 pct./judecător raportat la volumul efectiv şi 

7936 pct./ judecător raportat la volumul adiţionat.  

Pe specializări o atare analiză nu este susţinută de datele furnizate de 

aplicaţia Statis, însă  amintim situaţia pe materii , respectiv materia penală : 4136 

pct./judecător raportat la dosare nou intrate, 5474 pct./judecător raportat la 

volumul efectiv şi 6478 pct./ judecător raportat la volumul adiţionat. În materie 

civilă, în sens larg, încărcătura pe judecător se prezintă astfel: 3293 pct./judecător 

raportat la dosare nou intrate, 5629 pct./judecător raportat la volumul efectiv şi 

8516 pct./ judecător raportat la volumul adiţionat. 

 

Pe cele trei secţii ale tribunalului, încărcătura din punct de vedere al 

complexităţii se prezintă astfel: 
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DENUMIRE SECTIE 

COMPONENTA: COMPLEXITATE 

STOC INITIAL INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

SECŢIA PENALĂ 5672 21149 26821 31744 4,9 4316,1 5473,7 6478,4 

SECŢIA I CIVILĂ 11269 25063 36332 54619 6,4 3916,1 5676,9 8534,2 

SECŢIA a II-a CIVILĂ 17455 15447 32902 50129 7 2206,7 4701 7161,2 

 

 

 

La judecătorii, media pe ţară a încărcăturii/judecător pe schemă, raportat 

la dosarele nou intrate în anul 2021, a fost de 617,1 dosare/judecător, peste 

această medie aflându-se Judecătoria Beclean cu 924,0 dosare/judecător şi 

Judecătoria Năsăud cu 669,3 dosare/judecător, iar sub această medie 

Judecătoria Bistriţa cu 511,7 dosare/judecător. 

Încărcătura medie pe ţară, pe schemă şi raportată de această dată la 

volumul de activitate, a fost la judecătorii de 854,4 dosare/judecător peste 

această medie aflându-se Judecătoria Beclean cu 1486,8 dosare/judecător şi 

Judecătoria Năsăud cu 1042,5 dosare/judecător, iar sub această medie 

Judecătoria Bistriţa cu 689,4 dosare/judecător.  
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În ceea ce priveşte încărcătura concretă pe judecător,  determinată de 

gradul de ocupare al schemei de personal, la judecătorii media pe ţară a fost de 

783,6 dosare/judecător raportat la dosarele nou intrate, peste această medie 

aflându-se toate cele 3 judecătorii, respectiv Judecătoria Beclean cu 1192,3 

dosare/judecător, Judecătoria Năsăud cu 1004 dosare/judecător şi 

Judecătoria Bistriţa cu 874,6 dosare/judecător. 

În fine, încărcătura medie pe ţară stabilită în raport de volumul de 

activitate a fost, la judecătorii, de 1084,8 dosare/judecător, peste această medie 

aflându-se toate cele trei judecători, respectiv Judecătoria Beclean cu 1918,4 

dosare/judecător, Judecătoria Năsăud cu 1563,8 dosare/judecător şi 

Judecătoria Bistriţa cu 1178,4 dosare/judecător. 

DENUMIRE 
JUDECATORIE 

COMPONENTA: NUMAR DOSARE  

STOC INITIAL INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

Judecătoria BECLEAN 2251 3696 5947 5948 3,1 1192,3 1918,4 1918,7 

Judecătoria NASAUD 2239 4016 6255 6255 4 1004 1563,8 1563,8 

Judecatoria BISTRITA 3554 10233 13787 13787 11,7 874,6 1178,4 1178,4 
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I.3. Indicatori de eficienţă a activităţii instanţei 
 

Prin Hotărârea nr. 1305 din  9 decembrie 2014 a Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii, modificată prin Hotărârea nr.145/2015, a fost 

aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor, ce 

instituie 5 indicatori pe baza cărora se evaluează eficienţa şi eficacitatea instanţelor 

şi anume: 

1. rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport 

de dosarele nou intrate;  

2. stocul de dosare (mai vechi de 1 an pentru curţile de apel, 1 an şi 6 luni 

pentru judecătorii);  

3. ponderea dosarelor închise într-un an;  

4. durata medie de soluţionare (numai pentru stadiul procesual fond şi mai 

puţin pentru curţile de apel); 

5. redactările peste termenul legal. 

Pentru măsurarea eficienţei şi eficacităţii activităţii instanţelor prin prisma 

celor 5 indicatori au fost stabilite câte 4 plaje de eficienţă (foarte eficient, eficient, 

satisfăcător şi ineficient). 

 Din analiza raportului aferent perioadei 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 

2021 rezultă că, în anul anterior, activitatea Tribunalului Bistriţa-Năsăud s-a 

încadrat în gradul general de performanţă „EFICIENT”, determinat pe baza celor 

5 indicatori de performanţă, respectiv: 

E06.Q09 Indicatori Eficienta, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} 
Directie ordonare: {crescator}  

  

  GRAD DE EFICIENTA 

 
F E S I 

  

    

  E01 E02 E03 E04 E05  

ORDINE DENUMIRE SECTIE 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 
SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE 
CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL   

    

  E01 E02 E03 E04 E05 
 

2 SECŢIA I CIVILĂ 
  

    

  E01 E02 E03 E04 E05  

3 SECŢIA PENALĂ 
  

    

  E01 E02 E03 E04 E05  
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1. Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport 

de dosarele nou intrate. 

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 instanţa a înregistrat un număr de 6.009 

dosare intrate şi un număr de 5.466 dosare soluţionate, instanţa încadrându-se la 

acest indicator, în gradul de „SATISFĂCĂTOR”. 

Analizând acest indicator la nivelul celor trei secţii situaţia este următoarea:  

- Secţia I civilă -  se încadrează în gradul „INEFICIENT” 

- Secţia a II-a civilă – se încadrează în gradul „FOARTE EFICIENT” 

- Secţia penală – se încadrează în gradul „FOARTE EFICIENT”. 

Aşa cum s-a arătat deja mai sus, scăderea indicatorului de eficienţă E01 este 

cauzată de numărul mare de dosare înregistrate în materia litigiilor de muncă în 

ultimul trimestru al anului 2021, ponderea acestora fiind de 39,47% din totalul 

cauzelor de primă instanţă, noi înregistrate. 

 

E01.Q09 Rata de solutionare, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} 
Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2021 

  

STOC INITIAL INTRATE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 
GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

 TOTAL 
DIN CARE 

DIN 
INTRATE 

 F E S I 

2697 44,90% 6009 5466 52,30% 91,00%     
    

ORDINE 
DENUMIRE 

SECTIE 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN 
INTRATE 

F E S I 

1 

SECŢIA a II-a 
CIVILĂ, DE 
CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL 

1547 85,80% 1803 2088 44,80% 115,80% 

  

    

  

2 SECŢIA I CIVILĂ 909 34,00% 2670 1769 35,50% 66,30%       
  

3 SECŢIA PENALĂ 241 15,70% 1536 1609 90,60% 104,80% 
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2. Stocul de dosare 

        La data de 31.12.2021, din totalul de 3.240 dosare aflate pe stoc, un număr de 

143 dosare sunt cu vechimea între 1 an şi 1,5 ani, reprezentând un procent de 4,4%. 

La acest indicator instanţa se încadrează la gradul „FOARTE EFICIENT”. 

Analizând acest indicator la nivelul celor trei secţii, situaţia se prezintă astfel: 

- Secţia I civilă -  se încadrează în gradul „FOARTE EFICIENT” 

- Secţia a II-a civilă – se încadrează în gradul „EFICIENT” 

- Secţia penală – se încadrează în gradul „SATISFĂCĂTOR” 

Deşi gradul de eficienţă al secţiei penale este doar satisfăcător, se observă o 

îmbunătățire  faţă de situaţia înregistrată anul trecut, când  ponderea dosarelor mai 

vechi de 1,5 ani era de 15,10%, în timp ce în prezent procentul s-a redus la 11,3%, 

existând speranţa ca la finele anului 2022 şi această secţie să revină la gradul 

eficient. 

 

E02.Q09 Vechime dosare in stoc, analiza Sectie in Instanta. 
Stoc la data: {31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: 
{crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2021 

  

STOC DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE MAI VECHI DE 

1 sau 1,5 ANI 
F E S I 

3240 143 4,40%         

ORDINE DENUMIRE SECTIE 

STOC DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE MAI VECHI DE 

1 sau 1,5 ANI 
F E S I 

1 
SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV 
ŞI FISCAL 

1262 106 8,40%   
  

  
  

2 SECŢIA I CIVILĂ 1810 18 1,00% 
  

    
  

3 SECŢIA PENALĂ 168 19 11,30%     
    

 

3. Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2020, din totalul de 5.466 dosare soluţionate, 

un număr de 4.675 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la 

înregistrare, acestea reprezentând un procent de 85,5 %, în consecinţă la acest 

indicator instanţa se încadrează în gradul „FOARTE EFICIENT”. 
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E03.Q09 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} 
Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2021 

  

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 
INTR-UN 

AN 
F E S I 

5466 4675 85,50%         

ORDINE DENUMIRE SECTIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 
INTR-UN 

AN 
F E S I 

1 
SECŢIA a II-a CIVILĂ, DE 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI 
FISCAL 

2088 1566 75,00%   
  

  
  

2 SECŢIA I CIVILĂ 1769 1555 87,90%         

3 SECŢIA PENALĂ 1609 1554 96,60% 
  

    
  

 

4. Durata medie de soluţionare 

La acest indicator instanţa se încadrează în gradul „FOARTE EFICIENT”, cu 

o durată medie de soluţionare de 8,7 luni la dosarele non penale şi 2,2 luni la 

dosarele penale.    

 

E04.Q09 Durata medie de solutionare, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} 
Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2021 

  

DOSARE SOLUTIONATE 
DURATA 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

PENAL 
NON 

PENAL 

5466 1609 3857 2,2 8,7 
  

      P C 

ORDINE 
DENUMIRE 

SECTIE 

DOSARE SOLUTIONATE 
DURATA 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

PENAL 
NON 

PENAL 

1 

SECŢIA a II-a 
CIVILĂ, DE 
CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 
ŞI FISCAL 

2088 0 2088 0 10,6 

  

      P C 

2 SECŢIA I CIVILĂ 1769 0 1769 0 6,5 
  

      P C 

3 SECŢIA PENALĂ 1609 1609 0 2,2 0 
  

      P C 
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5. Hotărâri redactate peste termenul legal 

În perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, din totalul de 4.688 dosare soluţionate 

prin hotărâre, un număr de 1.862 dosare au fost redactate peste termenul legal, 

determinând încadrarea instanţei în gradul de eficienţă „INEFICIENT”, grad 

determinat în principal de cele două secţii civile. 

Din păcate, nici în anul 2021 nu s-a reuşit îmbunătățirea acestui indicator, 

situaţie determinată de creşterea volumului de activitate şi de existenţa la nivelul 

tribunalului a 6 posturi vacante, preponderent la cele două secţii civile, din care 

doar unul s-a reuşit să se  ocupe cu  un judecător delegat de la Judecătoria Bistriţa. 

Spre finalul anului situaţia s-a mai remediat prin efortul considerabil al 

judecătorilor, cel puţin la nivelul Secţiei I civilă, unde în trimestrul IV media zilelor 

de redactare a scăzut la 22 de zile,  însă nu suficient pentru a se remedia rezultatele 

înregistrate pentru anul trecut. 

 

E05.Q10 Documente redactate peste Termen, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2021 - 31.12.2021} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Tribunalul BISTRITA NASAUD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: 
{crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2021 

  

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE 
ZILE 

DEPASIRE 

4688 1862 39,70% 84,4 28 52,8 
      

  

P M 

ORDINE 
DENUMIRE 

SECTIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE 
ZILE 

DEPASIRE 

1 

SECŢIA a II-a 
CIVILĂ, DE 
CONTENCIOS 
ADMINISTRATIV 
ŞI FISCAL 

2026 1001 49,40% 92,7 29,7 68,5 

      

  

P M 

2 SECŢIA I CIVILĂ 1742 632 36,30% 98,8 29,8 54,6 
      

  

P M 

3 
SECŢIA 
PENALĂ 

920 229 24,90% 9 20,9 14,7 
  

    
  P M  

 

Din cele de mai sus rezultă că în anul 2021 din cei 5 indicatori: 3 s-au situat 

la nivelul „FOARTE EFICIENT” (stocul de dosare, ponderea dosarelor închise 

într-un an şi durata medie de soluţionare), 1 s-a situat la nivelul 
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„SATISFĂCĂTOR” (rata de soluţionare a dosarelor) şi unul s-a situat la nivelul 

„INEFICIENT” (hotărâri redactate peste termenul legal). 

 În ceea ce priveşte activitatea judecătoriilor, apreciată tot din perspectiva 

celor 5 indicatori de eficienţă, menţionăm că toate cele 3 judecătorii, respectiv 

Judecătoria Bistriţa, Judecătoria Beclean şi Judecătoria Năsăud s-au încadrat în 

gradul de eficienţă „EFICIENT”. 

Analizând situaţia judecătoriilor sub aspectul fiecărui indicator rezultă 

următoarele: 

Judecătoria Bistriţa 

1. rata de soluţionare a fost de 102,8% - „EFICIENT”; 

 2. stocul de dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni este de 15,5% - 

„INEFICIENT”; 

 3. ponderea dosarelor închise într-un an a fost de 92,1% - „FOARTE 

EFICIENT”; 

 4. durata medie de soluţionare a fost de 4,2 luni pentru cauzele non penale şi 

2,7 luni pentru cauzele penale – „FOARTE EFICIENT”; 

 5. hotărârile redactate peste termen au reprezentat 20,5% - „EFICIENT”. 

 

Judecătoria Beclean 

1. rata de soluţionare a fost de 105,3 % - „FOARTE EFICIENT”; 

 2. stocul de dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni este de 24,9% - 

„INEFICIENT”; 

 3. ponderea dosarelor închise într-un an a fost de 81,8% - „FOARTE 

EFICIENT”; 

 4. durata medie de soluţionare a fost de 7,4 luni pentru cauzele non penale şi 

5,3 luni pentru cauzele penale – „FOARTE EFICIENT”; 

 5. hotărârile redactate peste termen au reprezentat 49,1% - 

„SATISFĂCĂTOR”. 
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Judecătoria Năsăud 

1. rata de soluţionare a fost de 103,4% - „EFICIENT”; 

 2. stocul de dosare mai vechi de 1 an şi 6 luni este de 34,1% - 

„INEFICIENT”; 

 3. ponderea dosarelor închise într-un an a fost de 84,8% - „FOARTE 

EFICIENT”; 

 4. durata medie de soluţionare a fost de 5,8 luni pentru cauzele non penale şi 

5,5 luni pentru cauzele penale – „FOARTE EFICIENT”; 

 5. hotărârile redactate peste termen au reprezentat 36,0% - 

„SATISFĂCĂTOR”. 

 

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

În cursul anului 2021 la nivelul Secţiei I civile s-au pronunţat 1.769 

hotărâri, din care au fost atacate 371 hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind de 

20,97%, mai mică faţă de anul 2020 când a fost de 30,76%. 

La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în anul 2021, 

s-au pronunţat un număr total de 2.088 hotărâri, din care au fost atacate 461 

hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind de 22,08%, mai mică faţă de anul 2020 când 

a fost de 29,38%. 

La Secţia penală, în anul 2021, s-au pronunţat un număr total de 1.609 

hotărâri, din care au fost atacate 189 hotărâri, ponderea atacabilităţii fiind de 

11,75%, mai mică faţă de anul 2020 când a fost de 24,05%. 

 

 

I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

La nivelul Secţiei I civilă, din totalul celor 371 hotărâri atacate au fost 

modificate sau desfiinţate un număr de 99 hotărâri, indicele de casare fiind 

5,60%, ceva mai mare faţă de anul 2020 când acesta a fost de 4,94%. 

În privinţa hotărârilor pronunţate de tribunal în primă instanţă s-a constatat 

că în materia drept civil schimbarea în apel a soluţiilor pronunţate în fond de 
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tribunal a fost determinată de aprecierea diferită a cuantumului daunelor morale la 

care sunt îndreptăţiţi moştenitorii victimelor  accidentelor de circulaţie, de 

aprecierea diferită a cuantumului onorariului de avocat ce trebuie acordat şi de 

aprecierea diferită a probelor. O soluţie a fost schimbată ca urmare a interpretării 

diferite de către Curtea de Apel Cluj a dispoziţiilor art. 34 alin.2 din Legea  

165/2013 iar o altă soluţie a fost schimbată ca urmare a intervenirii, ulterior 

pronunţării soluţiei de către tribunal, a unei modificări legislative , de imediată 

aplicare. 

În materia legilor speciale privind minorii, schimbarea de către curtea de apel 

a soluţiilor a fost determinată de aprecierea diferită a oportunităţii luării măsurilor 

de protecţie prevăzute de aceste acte normative. 

Pe de altă parte, în materia litigii de muncă şi asigurări sociale, hotărârile 

judecătoreşti schimbate în anul 2021 privesc în mare parte drepturi ale personalului 

din justiţie, respectiv egalizarea indemnizaţiilor, acordarea voucherelor de vacanţă 

angajaţilor primăriei pentru anul 2019, acordarea unor sporuri prevăzute de Legea 

153/2017,  acordarea la stabilirea pensiei militare a sporului prevăzut de art. 108 

din Legea 223/2015, luarea în considerare la stabilirea pensiilor din sistemul public 

a unor sporuri din adeverinţe, iar schimbarea hotărârilor a fost determinată de 

interpretarea diferită a dispoziţiilor legale. 

Hotărârile pronunţate în apel de Secţia I civilă au fost casate de curtea de 

apel în dosare având ca obiect accesiune, înscriere în cartea funciară, servitute şi 

pretenţii, iar desfiinţarea a fost determinată de modul de interpretare a dispoziţiilor 

legale sau de intervenirea unei înţelegeri între părţi pe parcursul judecării 

recursului. 

 

La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, din totalul de 

461 hotărâri atacate, au fost desfiinţate sau modificate un număr de 97 hotărâri, 

indicele de casare fiind de 4,65%, mai mic faţă de anul 2020 când acesta a fost de 

5,25%. 
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Se impune a se menţiona că, în comparaţie cu datele statistice aferente anului 

2020, se remarcă scăderea indicelui de desfiinţare a hotărârilor pronunţate în anul 

2021 în cadrul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal de la 5,25% 

în anul 2020 la 4,65% în anul 2021. 

În materia contencios administrativ şi fiscal acest indice a înregistrat o va-

loare mult mai bună faţă de anul precedent -3,09%, în anul 2020 acest indicator 

ridicându-se la un procent de 5,47%, într-adevăr şi ponderea atacabilităţii fiind una 

mai scăzută în anul 2021 faţă de anul 2020, însă fără discuţie, chiar şi în contextul 

reducerii acestei ponderi, valoarea indicelui de desfiinţare a avut o evoluţie pozitivă 

faţă de aferentă anului 2020, deloc neglijabil fiind faptul că practica judiciară a 

instanţei de control în litigiile promovate de funcţionarii publici cu statut special 

(având ca obiect acordarea drepturilor salariale la nivel maxim) a fost unitară şi 

stabilă. 

În schimb, se constată creşterea indicelui de desfiinţare în materia litigii cu 

profesioniştii. Astfel, aferent anului 2020, acest indicator a fost de 3,87% (cu o 

pondere de atacabilitate de 22,7%), valoare cuantificată la 6,83% în anul 2021 (cu 

o pondere de atacabilitate de 16,39%); totodată, în materia insolvenţei acest pro-

cent a scăzut în anul 2021 la 4,16% faţă de cel specific anului 2020 - 6,62%, pon-

derea atacabilităţii înregistrând valori sensibil egale. Fără îndoială, justificarea nu-

mărului mare al hotărârilor desfiinţate de instanţa de control în calea de atac a re-

cursului, începând cu luna aprilie a anului 2021, este aceea că în litigiile având ca 

obiect „clauze abuzive", completele specializate constituite de nivelul secţiei, în 

considerarea celor statuate de CJUE la data de 25 noiembrie 2020 în cauza C-

269/19, au soluţionat în mod unitar capetele de cerere vizând constatarea caracte-

rului abuziv al clauzelor care reglementează mecanismul de stabilire a modului de 

calcul al ratei dobânzii variabile din contractul de împrumut, în sensul declarării ca 

abuzive, însă aspectele care au suscitat discuţii şi soluţii diverse au fost cele privind 

consecinţele constatării caracterului abuziv al unor astfel de clauze contractuale. 

Mai precis, fie s-a dispus înlăturarea părţii variabile din formula de calcul (dobânda 

de referinţă variabilă) şi restituirea sumelor încasate cu acest titlu, dobânda fiind 
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stabilită la nivelul celei de la data încheierii contractului, fie s-a procedat la înlocu-

irea dobânzii de referinţă cu indicele EURIBOR + p.p., formulă permisă de OUG 

nr.50/2010, fie părţile litigante au fost trimise la negociere, fiecare soluţie fiind 

argumentată în raport de solicitările concrete, izvorâte din conţinutul particular al 

contractului şi criticile formulate, chiar instanţa comunitară subliniind că aceste 

consecinţe ale constatării caracterului abuziv al unei clauze contractuale nu au un 

caracter exhaustiv. Evident, în contextul în care instanţa naţională trebuie să 

adopte, ţinând seama de ansamblul dreptului său intern, toate măsurile necesare în 

vederea protejării consumatorului de consecinţele prejudiciabile pe care anularea 

unui atare contract le-ar putea provoca, problematica în discuţie este una extrem de 

sensibilă şi care implică armonizarea, în primul rând, a practicii instanţei superioare 

chemată să analizeze argumentele instanţelor de fond, anul 2021 fiind caracterizat 

de căutarea acelor soluţii care să se plieze pe jurisprudenţa comunitară şi dispo-

ziţiile dreptului naţional, multe soluţii supuse controlului în anul de referinţă fiind 

pronunţate anterior statuărilor instanţei europene. 

Pe de altă parte, dinamica legislativă şi complexitatea, caracterul inedit al 

problemelor de drept specifice materiilor de competenţa acestei secţii, cu abordări 

diferite ale instanţelor judecătoreşti naţionale, ceea ce şi explică sesizarea ICCJ pe 

calea mecanismelor reglementate de art. 514 -518 C.pr.civ. şi art.519 - 521 

C.pr.civ., corelate cu imperativul atât de important al respectării principiului spe-

cializării judecătorului, proces de durată care este influenţat şi de asigurarea/ocu-

parea unei scheme dimensionate corespunzător, se pot constitui în argumente per-

tinente care justifică diminuarea cu mai puţin de 1% faţă de precedentul an, a indi-

catorului reprezentând indicele de casare. 

 

La Secţia penală, în cursul anului 2021, din totalul de 189 hotărâri atacate, 

au fost desfiinţate sau modificate un număr de 38 hotărâri, indicele de casare 

fiind 2,36%, mai mare faţă de anul 2020 când acesta a fost de 2,01%. 

În calea de atac a apelului au fost desfiinţate un număr mic de hotărâri, ca 

urmare a reaprecierii probelor existente la dosar sau după administrarea unor noi 
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probe de către instanţa de control judiciar, în raport de care s-a procedat la 

reevaluarea întregului probatoriu. În mare parte motivele de desfiinţare a 

hotărârilor s-au referit la: schimbarea încadrării juridice, schimbarea modalităţii de 

executare a pedepsei, schimbarea locaţiei la care inculpatul urma să execute munca 

neremunerată în folosul comunităţii, obligaţie impusă prin sentinţa instanţei de 

fond, reţinerea circumstanţei atenuante a provocării cu consecinţa reducerii 

pedepsei, reţinerea greşită a disp. art. 390 alin. 10 C.pr.pen. cu consecinţa 

schimbării modalităţii de executare a pedepsei, modificări ale cuantumului 

pedepsei sau modificarea soluţiei pronunţate în latura civilă a cauzei. 

Un număr redus de hotărâri au fost desfiinţate şi în calea de atac a contestaţiei 

exercitate împotriva încheierilor pronunţate în materia măsurilor preventive. 

Printre motivele care au stat la baza desfiinţării acestor încheieri ar putea fi 

amintite: înlocuirea măsurii preventive a arestului preventiv cu o măsură mai puţin 

restrictivă de libertate, modificarea limitei teritoriale pe care inculpaţii nu trebuie 

să o depăşească în cadrul măsurii controlului judiciar, revocarea măsurii controlului 

judiciar, desfiinţarea încheierii atacate în sensul admiterii propunerii de luare a 

măsurii arestului preventiv. 
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CAPITOLUL II 

II. DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE 

          II.1. Situaţia posturilor  

 Potrivit statelor de funcţii şi personal, la începutului anului 2021, au fost 

prevăzute în schema aprobată a Tribunalului Bistriţa-Năsăud şi a instanţelor arondate 

acestuia: 52 de posturi de judecător dintre care 22 la tribunal, iar restul de 30 la 

judecătorii (20 posturi de judecător la Judecătoria Bistriţa, 4 la Judecătoria Beclean şi 

6 la Judecătoria Năsăud). 

 Acestora li se adaugă 107 posturi aferente personalului auxiliar şi conex                   

(42 la Tribunalul Bistriţa-Năsăud şi restul de 65 la Judecătoriile Bistriţa, Năsăud şi 

Beclean), 4 posturi de asistenţi judiciari, 5 posturi de informaticieni, precum şi 9 

posturi de funcţionari publici şi 5 de personal contractual (3 la Tribunalul Bistriţa-

Năsăud şi câte unul la Judecătoriile Beclean şi Năsăud), însumând astfel un total de 

182 posturi în schemă, mai mult cu un post de grefier gradul II faţă de anul 2020 

(suplimentat la Judecătoria Beclean din data de 11.12.2020 prin Ordinul nr. 

7278/C/11.12.2020 al Ministrului Justiţiei). 

La începutul anului 2021, Statul de funcţii şi de personal al Tribunalului 

Bistriţa-Năsăud - aparat propriu cuprindea un număr total de 85 de posturi, din 

care: 22 posturi de judecător, 4 asistenţi judiciari, 9 funcţionari publici, 30 grefieri, 

1 grefier statistician, 3 grefieri arhivari şi 1 registrator, 5 specialişti IT, 2 agenţi 

procedurali, 2 aprozi, 3 şoferi şi 3 posturi personal contractual. La data de 01 

Ianuarie 2021, 80 posturi erau ocupate şi existau în schemă 5 posturi vacante de 

judecător. 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema aprobată  

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi  
vacante: 

1. JUDECĂTORI 22 17 5 

2. ASISTENŢI JUDICIARI 4 4 0 

3. 
GREFIERI 

studii superioare 23 23 0 

studii medii 7 7 0 

4. GREFIERI STATISTICIENI studii superioare 1 1 0 

5. INFORMATICIENI 5 5 0 
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Începutul anului regăseşte Tribunalul Bistriţa-Năsăud cu funcţiile de 

conducere ocupate (preşedinte instanţă şi preşedinţii celor 3 secţii), cu excepţia 

celei vacante de vicepreşedinte al instituţiei, funcţie ocupată totuşi prin delegări 

succesive încă din anul precedent 2020 (Hotărârile nr. 201/17.03.2020 şi nr. 

1136/24.09.2020 ale Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii), delegare care va fi prelungită şi pe parcursul anului 2021 

(Hotărârea nr. 393/01.04.2021 a Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii). Delegarea a încetat la 16 iulie 2021, data numirii doamnei 

judecător în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bistriţa-Năsăud pe o 

perioadă de 3 ani, ca urmare a validării rezultatelor concursului sau examenului 

organizat de C.S.M. în perioada martie - iunie 2021 (Hotărârile nr. 770 şi 771 din 

10.06.2021 ale Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii). 

 

 În anul 2021, la nivelul funcţiilor de conducere - categoria profesională - 

judecători, au intervenit următoarele fluctuaţii: 

 - cu data de 11 octombrie 2021, funcţia de conducere de preşedinte al Secţiei 

I civilă a Tribunalului Bistriţa-Năsăud a devenit vacantă, ca urmare a pensionării 

titularei (Decret prezidenţial nr. 1033/08.10.2021 publicat în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 968/11.10.2021; 

 - prin Hotărârea nr. 1235/28.10.2021 a Secţiei pentru Judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, o doamnă judecător din cadrul Secţiei I civilă a fost 

delegată în funcţia de preşedinte al acestei secţii începând cu data de 29 octombrie 

2021, până la ocuparea funcţiei, prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 

6 luni; 

6. GREFIERI ARHIVARI 3 3 0 

7. GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 

8. AGENŢI PROCEDURALI 2 2 0 

9. APROZI 2 2 0 

10. ŞOFERI 3 3 0 

11. FUNCŢIONARI PUBLICI 9 9 0 

12. PERSONAL CONTRACTUAL 3 3 0 

  TOTAL 85 80 5 
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 - având în vedere faptul că, la data de 7 decembrie 2021, funcţia de preşedinte 

al Secţiei penale a Tribunalului Bistriţa-Năsăud se vacanta prin expirarea 

mandatului iniţial, prin Hotărârea nr. 1369/02.12.2021 a Secţiei pentru judecători 

a Consiliului Superior al Magistraturii s-a dispus numirea doamnei judecător 

titular în această funcţie de conducere, pe o perioadă de 3 ani, începând cu 

aceeaşi dată. 

 La sfârşitul anului 2021, Tribunalul Bistriţa-Năsăud avea toate funcţiile de 

conducere ocupate, cu excepţia celei de preşedinte al Secţiei I civilă, ocupată prin 

delegare. 

   

Pentru funcţiile de execuţie la categoria de personal a judecătorilor, pe 

parcursul anului 2021, s-au înregistrat următoarele modificări la nivelul schemei: 

 

- începând cu data de 1 ianuarie 2021,  o doamnă judecător din cadrul 

Judecătoriei Bistriţa a promovat efectiv la Tribunalul Bistriţa-Năsăud (în urma 

validării rezultatelor concursului organizat de către C.S.M. în perioada august - 

decembrie 2020, conform Hotărârii nr.1551/18.12.2020 a Secţiei pentru Judecători 

a Consiliului Superior al Magistraturii); din data de 15 martie 2021, aceasta şi-a 

reluat efectiv activitatea suspendată pentru concediul de creşterea şi îngrijirea 

copilului în vârstă de până la 2 ani (Decizia nr.80/15.02.2021 a preşedintelui Curţii 

de Apel Cluj); 

 -  pe tot parcursul anului 2021 a operat măsura delegării în funcţie de 

execuţie a unei doamne judecător cu grad profesional de tribunal din cadrul 

Judecătoriei Bistriţa la Tribunalul Bistriţa-Năsăud, în considerarea situaţiei 

deosebite regăsite la instanţa noastră, unde, la începutul anului 2021, existau 5 

posturi vacante de judecător din schema completă de 22, numărul efectiv al 

judecătorilor prezenţi la serviciu fiind de doar 17, astfel încât, Curtea de Apel Cluj, 

consecventă politicii de echilibrare a volumului de muncă al judecătorilor, a 

aprobat delegările succesive ale doamnei judecător, cu avizul pozitiv al conducerii 
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Judecătoriei Bistriţa, ultima fiind dispusă din 15 decembrie 2021 pe o perioadă de 

6 luni (Decizia nr. 560/22.11.2021 a preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 

 Pe parcursul anului 2021, celor 5 posturi vacante de judecător din schema 

aparatului propriu de la începutul perioadei de referinţă li se adaugă 1 post vacant 

din 11 octombrie 2021, urmare a pensionării unei doamne judecător (Decret 

prezidenţial nr. 1033/08.10.2021) totalizând astfel un număr de 6 posturi vacante 

de judecător la sfârşitul anului.   

La nivelul celorlalte categorii de personal, pentru perioada de referinţă, 

evidenţiem următoarele:  

 - pentru cele 4 posturi de conducere vacante încă din 2020, dar ocupate totuşi 

prin delegări, (grefier şef Secţia I civilă, grefier şef Secţia a II-a civilă, grefier şef 

Secţia penală şi specialist IT şef) s-au făcut demersuri pentru organizarea unui 

concurs, dar datorită conjuncturii stării de alertă instituită pe teritoriul României, 

acesta s-a organizat şi desfăşurat doar în luna ianuarie 2021, candidaţii declaraţi 

admişi fiind numiţi în funcţiile de conducere de grefieri şefi secţii pentru o perioadă 

de 5 ani, începând cu data de 1 martie 2021 (Deciziile nr. 106, 108 şi 

110/23.02.2021 ale preşedintelui Curţii de Apel Cluj), respectiv reinvestirea în 

funcţia de specialist IT şef cu data de 01.02.2021 pe durata a 3 ani (Decizia nr. 

54/01.02.2021 a preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 

 - începând cu data de 15 februarie 2021 devine vacant 1 post de grefier-

arhivar, ca urmare a numirii titularei, prin concurs, în funcţia de grefier la 

Judecătoria Bistriţa (Decizia nr. 70/15.02.2021 a preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 

pentru ocuparea acestuia se organizează un concurs în luna iunie, astfel încât, cu 

data de 20 iulie 2021 acesta se ocupă (Decizia nr. 387/20.07.2021 a preşedintelui 

Curţii de Apel Cluj); 

 - la data de 1 martie 2021 devine vacant un post de aprod (personal conex) 

în urma încetării raportului de muncă al titularei, prin demisie, conform Deciziei 

nr. 95/2021 a preşedintelui Curţii de Apel Cluj; se organizează un concurs iar, 

începând cu data de 24.05.2021, postul se ocupă (Decizia nr. 278/2021 a 

preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 



35 

 

 - anticipând rămânerea unui post vacante de grefier cu studii medii în urma 

vocaţiei la pensionare cu data de 10 aprilie 2021 a titularei (Decizia nr. 138/2021 a 

preşedintelui Curţii de Apel Cluj) s-au făcut demersuri de transformare a acestuia 

în post de grefier gradul II, fiind emis în acest sens Ordinul nr. 2196/C/01.04.2021 

al Ministrului Justiţiei; postul astfel transformat se ocupă din data de 1 iunie 2021, 

prin transfer, de către o doamnă grefier, de la Tribunalul Constanţa (Decizia nr. 

262/2021 a preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 

 - un post temporar vacant de grefier cu studii medii (titulara fiind, iniţial, din 

16.11.2020, în concediu de maternitate iar, ulterior, din 22.03.2021, activitatea 

fiindu-i suspendată pentru  concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului în 

vârstă de până la 2 ani (Decizia nr.144 /2021 a preşedintelui Curţii de Apel Cluj) 

se ocupă din data de 1 aprilie 2021, pe durată determinată de către o candidată, prin 

valorificarea notei avute la concursul din 11-14.01.2021 organizat de către Curtea 

de Apel Cluj (Decizia nr. 169/2021 a preşedintelui Curţii de Apel Cluj); 

 - la data de 10 mai 2021 devine vacant un post de îngrijitor (personal 

contractual) ca urmare a pensionării titularei (Decizia nr. 201/13.04.2021 a 

preşedintelui Curţii de Apel Cluj); se organizează un concurs iar, începând cu data 

de 23.06.2021, postul se ocupă (Decizia nr. 340/2021 a preşedintelui Curţii de Apel 

Cluj); 

 - un post temporar vacant de grefier cu studii superioare juridice gradul II 

(titulara fiind, iniţial, din 24.06.2021, în concediu de maternitate iar, ulterior, din 

28.10.2021, activitatea fiindu-i suspendată pentru  concediul pentru creşterea şi 

îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani (Decizia nr.525 /2021 a preşedintelui 

Curţii de Apel Cluj) se ocupă din data de 1 iulie 2021, pe durată determinată de 

către o candidată, prin valorificarea notei avute la concursul din 25-27.05.2021 

organizat de către Curtea de Apel Cluj (Decizia nr. 352/2021 a preşedintelui Curţii 

de Apel Cluj); 

 - la data de 20.09.2021 a încetat delegarea unui şofer din cadrul aparatului 

propriu  pentru deservirea autoturismelor aflate în dotarea Serviciului de 
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Probaţiune Bistriţa-Năsăud (Decizia nr. 439/2021 a preşedintelui Curţii de Apel 

Cluj); 

     

  La sfârşitul perioadei de raportare, Statul de funcţii şi de personal al 

aparatului propriu al Tribunalului Bistriţa-Năsăud cuprindea un număr de 6 posturi 

vacante de judecător, schema celorlalte categorii de personal fiind completă, 

situaţia posturilor fiind următoarea: 

 

 

II.2 SITUAŢIA SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE ŞI PENALE 

APLICATE ÎN ANUL 2021 PE FIECARE CATEGORIE DE PERSONAL 

 

Pe parcursului anului 2021 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare  sau 

penale vreunui judecător din cadrul tribunalului sau a instanţelor arondate şi nici 

personalului auxiliar, conex, contractual sau funcţionarilor publici.  

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

CATEGORII DE PERSONAL Nr. posturi - 
schema 
aprobată  

Nr. posturi 
ocupate 

Nr. posturi 
vacante: 

1. JUDECĂTORI 22 16 6 

2. ASISTENŢI JUDICIARI 4 4 0 

3. 
GREFIERI 

studii superioare 23 23 0 

studii medii 7 7 0 

4. GREFIERI STATISTICIENI studii superioare 1 1 0 

5. INFORMATICIENI 5 5 0 

6. GREFIERI ARHIVARI 3 3 0 

7. GREFIERI REGISTRATORI 1 1 0 

8. AGENŢI PROCEDURALI 2 2 0 

9. APROZI 2 2 0 

10. ŞOFERI 3 3 0 

11. FUNCŢIONARI PUBLICI 9 9 0 

12. PERSONAL CONTRACTUAL 3 3 0 

  TOTAL 85 79 6 
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CAPITOLUL III 

 EFECTELE MASURILOR ADMINISTRATIVE DISPUSE ÎN PERIOADA 

STĂRII DE ALERTĂ 

 

In anul  2021 au fost menţinute măsurile adoptate în anul 2020 în vederea 

prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, în scopul protejării 

drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății. 

Astfel, în perioada stării de alertă , cu privire la personalul instantei 

respectiv judecători ,personal auxiliar , personal DEFA a avut loc o  limitarea 

contactelor directe, s-a limitat accesului în Palatul de Justiţie a personalului care 

prezintă simptome: febră, tuse şi dificultăţi de respiraţie, iar  o parte din personal si 

–a desfăşurat activitatea de la domiciliu în situaţia în care aveau  simptomatologie 

s-au contact cu o persoană bolnavă care încă nu avea decizie de izolare. Totodată 

s-a suplimentat activitatea personalului însărcinat cu păstrarea  igienei  şi a 

curăţeniei . 

   În ceea ce priveste activitatea instantei s-a menţinut recomandarea limitării  

numărului la maxim de 30 de cauze / şedinţă, după caz. De asemenea se constată 

că şi în această perioada s-a limitat  deplasarea   la instanţă a justiţiabililor, 

avocaţilor , consilierilor juridici prin  transmiterea şi primirea actelor de procedură 

preponderent în format electronic şi studierea dosarelor prin intermediul aplicaţiei 

Info Dosar. A fost adaptat programul de lucru ,inclusiv programul de lucru cu 

publicul ,în scopul prevenirii răspândirii Covid-19 şi a protecţiei persoanelor care 

îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţei. La programarea şedinţelor de judecată 

s-a ţinut seama de necesitatea asigurării unui echilibru intre principiul soluţionării 

cu celeritate a cauzelor si principiul asigurării sănătăţii publice. Prin gruparea 

cauzelor pe intervale orare ,urmărindu-se limitarea numărului de persoane prezente 

concomitent în sala de şedinţă şi valorificarea eficientă a intervalelor orare stabilite 

,astfel încât să se asigure respectarea regulilor de distanţare socială. Limitările 

impuse au generat consecinţe negative din perspectiva criteriilor de eficientă , 

evidenţiindu-se creşterea duratei de soluţionare, a timpului de desfăşurare a 

şedinţelor de judecată prin programarea cauzelor pe intervale orare, dar şi pe tipuri 
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de obiecte; creşterea volumului de muncă al grefierilor prin creşterea ponderii 

comunicărilor electronice de acte şi proceduri; îngreunarea desfăşurării activităţii 

din cauza situaţiilor de carantinare/ izolare a personalului . 

  Efecte cu privire la ceilalţi participanţi, respectiv justiţiabili, avocaţi, 

jurişti experţi, lichidatori judiciari  au constat în limitarea deplasării la instanţă , 

transmiterea şi primirea actelor de procedură  făcându-se preponderent în format 

electronic şi studierea dosarelor prin intermediul aplicaţiei Info Dosar; permiterea 

accesului în incinta  Palatului de Justiţie doar a persoanelor implicate în 

soluţionarea cauzelor programate pentru aceea zi, cu 15 minute înainte de intervalul 

orar menţionat în lista de şedinţă; limitarea accesului în Palatul de Justiţie a 

persoanelor  care prezintă simptome: febră, tuse şi dificultăţi de respiraţie.   
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CAPITOLUL  IV 

 FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI. 

 

1.Formare profesională magistraţi  

Programul de formare continuă a magistraţilor la nivel centralizat şi 

descentralizat s-a aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.28/2021, fiind organizate seminarii în multe domenii de interes 

pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei dar că,  în contextul epidemiologic 

determinat de apariţia virusului SARS-CoV-2,  pregătirea profesională a 

judecătorilor a fost afectată de pandemie.  

În anul 2021, fiecare judecător a optat pentru un număr de maxim 2 seminarii 

organizate la nivel centralizat, în materia în care a fost interesat, în funcţie de aceste 

opţiuni şi de numărul anterior de participări la seminarii, judecătorii fiind selectaţi 

la diferite programe de pregătire. 

 În îndeplinirea misiunii sale de formare a membrilor sistemului judiciar, 

INM a desfășurat și coordonat în perioada de referință activități de formare 

profesională continuă pentru judecători, atât la nivel centralizat, cât și la nivel 

descentralizat, într-un context pandemic dificil. 

În concret, în anul 2021 judecătorii Tribunalului Bistriţa-Năsăud au 

participat  la următoarele seminarii: Ghidului de bune practici privind relaţia 

sistemului judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, desfăşurată în 

data de 12 martie 2021, la Bistriţa; seminarul cu tema „Management judiciar”, 

dedicat judecătorilor cu funcţii de conducere, organizat în perioada 24 – 25 mai 

2021, la Bucureşti; seminarul Noul Cod civil. Noul Cod de procedură civilă”, 

desfăşurat în perioada 13 – 14 mai 2021, la Cluj; seminarul cu tema „Insolvența 

persoanei juridice”, desfăşurat în perioada 23 – 24 septembrie 2021, la Bucureşti; 

seminarul „Procedura fiscală - în mod special executarea silită fiscală şi TVA”, 

desfăşurat în perioada 17 – 18 iunie 2021, la Bucureşti 
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De asemenea, chiar dacă în perioada anului 2021 au fost adoptate unele 

măsuri de relaxare a restricțiilor sanitare, situația epidemiologică caracterizată 

printr-un nivel deosebit de ridicat de transmitere comunitară înregistrat la nivel 

național, a făcut ca unele programe de formare profesionale să fie  realizate online 

. Magistrați secţiei penale din cadrul tribunalului au participat la seminarul cu tema 

„Etică şi deontologie”, desfăşurat în data de 26 octombrie 2021; seminarul cu tema 

„Jurisprudenţa recentă a C.E.D.O. în materie penală”, desfăşurat în data de 23 

noiembrie 2021.  

În acelaşi  format on line s-au desfăşurat şi seminariile „Aspecte de 

actualitate din practica CJUE – Cooperare judiciară în materie civilă”, organizat  în 

data de 15.10.2021 şi seminarul cu tema „Abilităţi non-juridice – comunicare 

interpersonală şi organizaţională; dezvoltare personală”, desfăşurat în data de 7 

decembrie 2021 la care au participat judecători ai secţiei I civilă. 

În acest context factual, şi acest an pregătirea  profesională s-a axat mai mult 

pe studiul individual şi pe  întâlnirile lunare sau atunci când a fost cazul, pe 

dezbaterea de practică judiciară neunitară unde au fost evidenţiate probleme de 

drept cu privire la care a fost sesizat Completul pentru dezlegarea unor probleme 

de drept, respectiv Completul pentru pronunţarea unor recursuri în interesul legii, 

ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.   

De asemenea, este de menţionat că  asistenţii judiciari  au participat la 

seminariile cu tema „Legislaţia muncii şi asigurărilor sociale. Influenţa 

jurisprudenţei CJUE”, organizat în perioada 16 – 21 iunie 2021 şi au participat la 

,,Reuniunea cu asistenţii judiciari din completele specializate în soluţionarea 

litigiilor de muncă şi asigurări sociale propuşi de către Confederaţia sindicatelor 

democratice din România – modificările legislaţiei muncii şi consecinţele în cadrul 

procesual privind soluţionarea litigiilor de muncă – 16 – 19 septembrie 2021”. 

 

2.Formare profesională personalului auxiliar 

În anul 2021 formarea profesională a personalului auxiliar s-a realizat atât 

la nivel centralizat, cât şi descentralizat. 
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Programul de formare profesională continuă a personalului auxiliar de 

specialitate comunicat la începutul anului 2021 a oferit posibilitatea pentru fiecare 

grefier de a opta pentru forme diversificate de perfecţionare, respectiv în centrele 

de formare, la nivel descentralizat şi  în format eLearning . 

Ca urmare a selecţiei efectuate, s-a asigurat participarea unui număr de 22 

grefieri ai tribunalului la webinariile şi seminariile  organizate de Şcoala Naţională 

de Grefieri.  

Tematica seminariilor a fost circumscrisă următoarelor domenii: drept 

procesual civil, drept procesual penal, aplicaţii informatice, abilităţi non-juridice, 

deontologie. 

Astfel, personalul auxiliar de specialitate a  participat la webinarul cu tema 

„Utilizarea aplicației ReJust”, organizat în data de 18 noiembrie 2021şi la 

următoarele seminarii organizate online :„Managementul echilibrului dintre viața 

personală și cea profesională”, desfăşurat în data de 25 martie 2021 ; „Repartizare 

aleatorie”, desfăşurat în data de 29 martie 2021;Seminarul cu tema „Managementul 

timpului”, desfăşurat în data de 30 martie 2021;Seminarul cu tema „Termenele 

procedurale”, desfăşurat în data de 7 aprilie 2021; seminarul cu tema „Introducerea 

soluției în dosarele pronunțate în materie civilă. Cazuri particulare”, desfăşurat în 

data de 13 aprilie 2021; seminarul cu tema „Introducerea soluției în dosarele 

pronunțate în materie civilă. Cazuri particulare”, desfăşurat în data de 13 aprilie 

2021;seminarul cu tema „Cooperare judiciară în domeniul obținerii de probe în 

materie civilă și comercială”, desfăşurat în data de 31 martie 2021,seminarul cu 

tema „Termenele procedurale”, desfăşurat în data de 7 aprilie 2021, seminarul cu 

tema „Dosarul electronic. Comunicarea on-line a actelor de procedură – noi 

funcționalități și aplicații complementare TDS”, desfăşurat în data de 16 aprilie 

2021, seminarul cu tema „Managementul timpului”, desfăşurat în data de 30 martie 

2021, Seminarul cu tema „Introducerea soluției în dosarele pronunțate în materie 

civilă. Cazuri particulare”, desfăşurat în data de 13 aprilie 2021;seminarul cu tema 

„Dosarul electronic. Comunicarea on-line a actelor de procedură – noi 

funcționalități și aplicații complementare TDS”, desfăşurat în data de 16 aprilie 
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2021; seminarul cu tema „Etică şi transparenţă”, desfăşurat în data de 20 aprilie 

2021; seminarul cu tema „Managementul echilibrului dintre viața personală și cea 

profesională”, desfăşurat în data de 25 martie 2021;seminarul cu tema „Etică şi 

transparenţă”, desfăşurat în data de 20 aprilie 2021;Seminarul cu tema 

„Managementul activităţii grefierului după şedinţa de judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea încheierilor şi hotărârilor judecătoreşti în materie civilă”, 

desfăşurat în perioada 29 – 30.03.2021, la Bucureşti; seminarul cu tema „Executări 

penale”, desfăşurat în data de 8 noiembrie 2021; Seminarul cu tema „Psihologie 

judiciară”, desfăşurat în perioada 01.07.2021 – 31.07.2021 ; seminarul cu tema 

„Managementul activității grefierului după ședința de judecată – Tehnici/Standarde 

comune pentru redactarea încheierilor și hotărârilor judecătorești – în materie 

civilă”, desfăşurat în perioada 27 – 28 septembrie 2021, la Bucureşti; seminarul cu 

tema „Managementul echilibrului dintre viața personală și cea profesională”, 

desfăşurat în data de 25 martie 2021; seminarul cu tema „Tehnica redactării 

încheierilor de ședință și a hotărârilor judecătorești” - domeniul Drept procesual 

civil, desfăşurat în data de 21 aprilie 2021. 

În sistem eLearning s-au desfăşurat seminarul cu tema „Engleză juridică”, 

desfăşurat în perioada 17.05.2021 – 15.11.2021, si seminarul cu tema „Limba 

română”, desfăşurat în perioada 17.05.2021 – 16.11.2021, la care a participat un 

grefier din cadrul Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 

De asemenea grefierul statistician al instanţei a participat la Webinarul cu 

tema „Centralizarea datelor statistice, indicatorii de  eficiență și eficacitate. 

Analiză comparativă: Statis Semicentral – Statis Central”, organizat în data de 26 

aprilie 2021. 

În ceea ce priveşte întâlnirile trimestriale de învăţământ profesional, conform 

art. 32 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate, 

la Secţia penală au fost organizate două întâlniri profesionale, cu respectarea 

regulilor de distanţare socială, la fiecare întâlnire fiind cumulate tematicile 

prestabilite pentru semestre. 
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 Pentru celelalte categorii de personal, respectiv din cadrul secţiilor civile, 

arhivă şi registratură, au fost organizate 3 întâlniri efective,  judecătorul desemnat 

cu învăţământul profesional postând totodată şi  materialele didactice primite de la 

Şcoala Naţională de Grefieri pe portalul intern, la care are acces tot personalul 

instanţei, punând în vedere personalului auxiliar să acceseze aceste materiale 

pentru însuşirea cunoştinţelor.      

În fine, trebuie subliniate eforturile întregului personal pentru menţinerea 

standardelor profesionale la cel mai înalt nivel, atenţia continuă acordată 

elementelor de noutate şi preocuparea pentru îmbunătățirea calităţii actului de 

justiţie.  
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CAPITOLUL V 

INFRASTRUCTURA INSTANŢELOR 

          

Tribunalul Bistriţa-Năsăud îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în 

municipiul Bistriţa, într-o clădire modernă inaugurată în anul 2001, dotată cu 

mobilier funcţional, cu infrastructură pentru conectarea în reţea a echipamentului 

IT, realizată pe o suprafaţă de 6.100 m.p., în regim demisol, parter şi 3 etaje, dotată 

cu sistem propriu de telefonie, de supraveghere şi pază TV, de semnalizare a 

incendiilor, de calculatoare, asigurându-se astfel condiţii de desfăşurare a activităţii 

la nivelul standardelor europene. Instanţa are 3 săli de judecată, din care una 

exclusiv pentru judecarea cauzelor penale. De asemenea, pentru buna funcţionare 

a secţiei penale, instanţa a fost dotată şi cu aparatură pentru audierea martorilor sub 

acoperire, care în prezent este funcţională, amenajându-se în acest scop şi o 

încăpere din corpul nou al clădirii. 

Beneficiind de „Programul naţional de consolidare a infrastructurii 

instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ” finanţat prin 

Compania Naţională de Investiţii, în perioada ianuarie 2017-februarie 2019, Palatul 

de Justiţie a intrat într-un amplu proces de înnoire, constând în extinderea cu un 

nou corp de clădire  în regim de înălţime D+P+3E cu aria construită  de 250 mp şi 

aria desfăşurată de 1.200 mp; anveloparea termică şi renovarea părţii vechi a 

imobilului, efort investiţional în valoare de 10.346.257,26 lei. Lucrarea a fost 

recepționată la începutul anului 2019, în prezent fiind asigurate condiţiile necesare 

bunei desfăşurări a activităţii. În anul 2021 s-a realizat recepţia finală, raportat la 

expirarea perioadei de garanţie. 

În anul 2020 s-au alocat fonduri şi s-a procedat la achiziţionarea şi montarea 

rafturilor  necesare spaţiului destinat arhivei din corpul nou al clădirii în valoare de 

94.920 lei, iar în anul 2021 s-a desemnat Comisia de selecţionare a documentelor 

din arhivă, urmând ca, în măsura verificării, dosarele ce se impune a fi păstrate să 

fie mutate în arhiva nouă. Din cauza restricţiilor impuse de situaţia pandemică 

activitatea acestei comisii nu s-a finalizat în anul 2021, urmând ca selecţia să fie 
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definitivată în anul 2022. De menţionat că în cadrul procedurii de selecţie se 

formează o bază electronică de date cu toate dosarele ce se păstrează la nivelul 

arhivei tribunalului şi care va permite pe viitor o identificare mult mai uşoară a 

dosarelor cu termenul de păstrare expirat. 

 Sub aspect administrativ, tribunalul, fiind instanţa cu personalitate juridică 

şi în acelaşi timp ordonator terţiar de credite,  organizează şi asigură prin 

departamentul economico-financiar şi administrativ condiţiile materiale şi 

financiare pentru buna desfăşurare şi funcţionare a activităţii acestei instanţe şi a 

celor trei judecătorii.  

 Toate secţiile tribunalului, precum şi compartimentele auxiliare  îşi 

desfăşoară  activitatea în sediul descris mai sus. În concret, la etajele II şi III  sunt 

amplasate birourile judecătorilor şi a personalului auxiliar, fiind asigurat un  

circuit separat de cel al publicului. 

            Toţi judecătorii tribunalului beneficiază de câte un birou individual, mobilat 

corespunzător şi cu lumină naturală, fiind amenajate birouri şi pentru judecătorii 

care vor veni pe posturile în prezent vacante.  

           De asemenea, personalul auxiliar dispune de condiţii de muncă 

corespunzătoare, în birouri ocupate de câte 2 grefieri, de regulă din aceeaşi secţie.  

 Tot la etajul III, de această dată în zona accesibilă publicului, se află spaţiul 

destinat Biroului de Informaţii şi Relaţii cu Publicul, ca şi cel al funcţionarului din 

cadrul Biroului local de expertize judiciare tehnice-contabile. 

 În aripa nouă a imobilului, la parter, se află birourile funcţionarilor din cadrul 

Departamentului economico-financiar şi administrativ, iar etajul I este destinat 

compartimentului IT, care beneficiază de spaţiul şi dotările necesare, inclusiv de o 

sală a serverelor ce asigură cerinţele de securitate impuse de standardele actuale, 

existând şi 1 birou de judecător şi unul pentru asistenţii judiciari. 

 Totodată, tribunalul dispune de 3 săli de judecată, situate la etajul al II-lea,  

din care 2 amenajate cu boxe pentru arestaţi, toate de dimensiuni corespunzătoare 

asigurării solemnităţii şedinţei de judecată şi dotate cu aparatură de înregistrare a 

şedinţelor de judecată. În concret, 2 săli de judecată ( sala nr.4 şi 5) sunt folosite de 
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judecătorii secţiilor I şi II civilă, iar cealaltă sală (nr.6) este destinată exclusiv 

secţiei penale. 

 În plus, la etajul II al corpului nou sunt la dispoziția tribunalului 7 săli de 

cameră de consiliu, ce urmează a fi puse în funcțiune după găsirea unor soluţii 

tehnice pentru înregistrarea şedinţelor de judecată. 

În prezent tribunalul  este dotat cu calculatoare pentru întreg personalul, 

inclusiv Biroul local de expertize, Compartimentul economico-financiar şi Biroul 

informaţii şi relaţii publice. Toţi judecătorii au acces la internet, acces la sistemul 

de comunicaţie electronică, cu adresă de e-mail înregistrată pe domeniul just.ro, 

acces la programul legislativ „Lex”, actualizat zilnic. 

Întregul personal al instanţei este conectat la o reţea intranet, fiind posibilă o 

rapidă şi  bună comunicare a tuturor informaţiilor referitoare la: activitatea 

instanţei, a conducerii şi a  colegiului de conducere,  unificarea practicii judiciare, 

învăţământul profesional, concursuri şi examene, anunţuri, lista experţilor 

judiciari; lista traducătorilor autorizaţi, jurisprudenţa CEDO şi CJUE, sumarul 

Monitorului Oficial  etc. 

Pentru toate secţiile tribunalului funcţionează o registratură şi arhivă 

comună, un birou de statistică, un compartiment informatică, spaţiu şi fond 

bibliotecă.   

Judecătoria Bistriţa îşi desfăşoară activitatea în sediul Palatului de Justiţie, 

situat în municipiul Bistriţa, în aceeaşi clădire cu tribunalul.  

Instanţa din oraşul  reşedinţă de judeţ dispune de 3 săli de şedinţă, toate 

dotate cu aparatură pentru înregistrarea şedinţelor de judecată, iar una dintre ele şi 

cu echipamente destinate audierii martorilor sub acoperire.  Urmare a extinderii 

clădirii „Palatul de justiţie” şi această instanţă beneficiază de 6 camere de consiliu 

care urmează a fi date în funcţiune, una dintre ele urmând a fi adaptată în vederea 

folosirii exclusive pentru audierea minorilor.  

Judecătoria Năsăud îşi desfăşoară activitatea în sediul inaugurat în anul 

2005, realizat în acelaşi stil arhitectural cu Palatul de Justiţie din Bistriţa, având 3 

săli de judecată, din care una pentru desfăşurarea cauzelor penale. Şi aici există 
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sistem propriu de telefonie, de supraveghere şi pază, de semnalizare a incendiilor, 

de calculatoare, condiţiile de lucru fiind similare celor existente la Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud şi  la Judecătoria Bistriţa. 

Judecătoria Beclean îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în Beclean, 

într-un imobil supus unei reparaţii capitale în anul 1993. Dacă restul instanţelor 

beneficiază de săli de judecată, birouri, arhive  suficiente şi corespunzătoare, la 

Beclean activitatea se desfăşoară  în condiţii  cu totul improprii. Clădirea  se află 

în prezent în proprietatea unităţii administrativ teritoriale, însă este revendicată în 

condiţiile prevăzute de Legea 10/2001 şi din cauza unor inadvertenţe privind 

înscrierile în cartea funciară,  notificarea este departe de a fi soluţionată. Dat fiind 

acest statut, investiţiile locale în construcţie  nu pot fi solicitate. 

La o schema de 4 judecători  există o singură sală de judecată, unde se fixează 

termene atât pentru cauzele civile cât şi pentru cele penale. Drept consecinţă, în 

cazul înregistrării unor cauze urgente de natură penală, cum ar fi propunerea de 

arestare preventivă, se impune suspendarea şedinţei de judecată stabilite anterior, 

pentru a se putea derula cauza penală.  

Raportat la situaţia juridică şi faptică a  actualului sediu, s-a conchis că 

singura soluţie viabilă este cea a  edificării unei clădiri noi. În realizarea noii 

investiţii s-au început demersurile în anul 2007, în luna aprilie 2009 a fost demarată 

licitaţia de proiectare ce a fost finalizată în luna august 2009, s-a întocmit proiectul 

tehnic şi detaliile de execuţie şi au fost înaintate spre aprobare Consiliului Tehnico-

Economic din cadrul Ministerului Justiţiei, lucrările începând la data de 31 

octombrie 2011, în baza contractului de execuţie nr.1.932/20.10.2011. 

Pe parcursul derulării contractului au apărut numeroase probleme, inclusiv 

necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, neincluse în contractul iniţial, 

determinate de constatarea că, la adâncimea prevăzută în proiect, terenul nu era 

corespunzător din punct de vedere geotehnic, impunându-se adâncirea săpăturii şi 

realizarea unei perne de balast.  
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La finalul anului 2021 stadiul fizic şi valoric al investiţiei este realizat în 

proporţie 34%, suma totală investită de Ministerul Justiţiei  fiind de 5.300.160,05 

lei.                                       

Raportat la expirarea contractului de execuţie, prin Decizia nr. 9/26.04.2021 

a fost desemnată Comisia de recepţie a lucrărilor executate la sediul nou al 

Judecătoriei Beclean, însă având în vedere necesitatea verificării lucrărilor deja 

executate raportat la timpul îndelungat de execuţie, s-a dispus suspendarea 

procedurii de recepţie. Drept consecinţă, s-a procedat la expertizarea sediului nou 

a Judecătoriei Beclean, pentru stabilirea gradului de conservare a lucrărilor 

efectuate în vederea recepţionării clădirii de către Tribunalul Bistriţa-Năsăud 

precum şi pentru stabilirea lucrărilor care trebuie revizuite sau reproiectate, 

achiziţie în valoare de 49.291 lei.  Abia la finalul anului 2021 s-au definitivat toate 

rapoartele  de expertiză, astfel că în cel mai scurt timp va avea loc recepţia lucrărilor 

executate. În acelaşi timp s-a procedat la declanşarea achiziţiei serviciilor de 

revizuire şi actualizare a proiectului tehnic în vederea continuării lucrărilor din 

cadrul obiectivului de investiţii „Sediu Judecătorie Beclean”. Din păcate nu s-a 

înregistrat nici o ofertă, astfel că la începutul anului 2022 se impune reluarea 

procedurii de achiziţie. 

În paralel, s-au făcut demersuri pentru actualizarea datelor din cartea 

funciară referitoare la sediul vechi al Judecătoriei Beclean, sens în care s-a realizat 

o documentaţie topografică, situaţia clară de carte funciară permiţând apoi 

expertizarea structurii de  rezistenţă a clădirii în ideea solicitării de fonduri pentru 

lucrări de reparaţii. S-a analizat chiar şi varianta închirierii unei clădiri care să 

permită desfăşurarea activităţii în bune condiţii, însă în oraşul Beclean până în 

prezent nu a fost identificată o locaţie care să corespundă nevoilor instanţei. 

În limita creditelor bugetare alocate, pe parcursul anului 2021 la clădirile în 

care îşi desfăşoară  activitatea cele patru instanţe au fost realizate câteva lucrări de 

modernizare şi întreţinere. Astfel, s-a realizat instalaţia de supraveghere a 

Judecătoriei Beclean prin montarea a 9 camere de supraveghere interioare, 4 

exterioare şi dispozitive de monitorizare, înregistrare şi stocare date, lucrare în 
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valoare  de 21.797,23 lei; expertizarea şi transformarea grupului sanitar de la 

parterul Judecătoriei Năsăud în vederea accesibilizării acestuia de către persoanele 

cu dizabilităţi, 22.739,46 lei; modernizarea instalaţiei electrice existente în cadrul 

Palatului de Justiţie Bistriţa, corp vechi, prin înlocuirea parţială a corpurilor de 

iluminat clasice cu corpuri folosind tehnologia LED, reparaţii la cazanele de 

încălzire a Palatului de Justiţie Bistriţa şi Judecătoriei Năsăud – 10.869,46 lei; 

montare jaluzele verticale 12,3 mp şi rolete textile 7,84 mp, -  valoare 1.941,55 lei; 

montarea a 16 ml rafturi metalice pentru utilizarea acestora de către Judecătoria 

Bistriţa şi Judecătoria Năsăud ,12.399,80 lei. 

          În ce priveşte sistemul informatic  al tribunalului şi al instanţelor 

arondate, se constată că în urma achiziţiilor de tehnică de calcul, realizate în 

ultimii ani, cea mai mare parte a calculatoarele instanţelor au fost înlocuite, reuşind 

ca cele mai vechi calculatoare, IBM NetVista, Gemina şi Fujitsu-Siemens, puse în 

funcţiune în perioada 2002-2007, să fie înlocuite. 

În anul 2021 a continuat utilizarea imprimantelor laser Lexmark T640/642 

şi a multifuncționalelor Lexmark X644, puse la dispoziţie de către SC Ecocart 

Holding SRL Balş, la tribunal fiind instalate 24 imprimante şi 7 multifuncţionale, 

la Judecătoria Bistriţa 17 imprimante şi 5 multifuncţionale, la Judecătoria Năsăud 

14 imprimante şi 2 multifuncţionale, iar la Judecătoria Beclean 9 imprimante şi o 

multifuncţională.  

În aprilie 2021 au fost achiziționate un număr de 253 licenţe Bitdefender 

GravityZone Advanced Business Security, cu valabilitate de 12 luni, care asigură 

protecţia antivirus a tuturor echipamentelor de calcul utilizate în cadrul instanţelor 

din judeţ, precum şi a Serviciului de Probaţiune Bistriţa-Năsăud. 

 În vara acestui an s-a reluat licitaţia pentru laptopuri, din fondurile alocate 

de către Ministerul Justiţiei, finalizată prin achiziţionarea a 61 laptopuri Lenovo 

ThinkBook 15 G2 ARE cu Microsoft Windows 10 Pro şi Microsoft Office 

Professional Plus 2019, geantă de transport + mouse Lenovo. Acestea au fost, în 

cea mai mare parte a lor, configurate şi distribuite personalului, pentru munca de la 

domiciliu, în conformitate cu Decizia nr. 17 din 20 septembrie 2021 emisă de către 
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preşedintele Tribunalului Bistriţa-Năsăud. Laptopurile rămase sunt păstrate pentru 

a fi atribuite judecătorilor aflaţi în prezent în concediu de creştere a copilului,  

precum şi celor care vor ocupa posturile vacante existente la nivelul tribunalului şi 

al judecătoriilor arondate. 

 La sfârşitul lunii noiembrie 2021, ca urmare a derulării Proiectului 

Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 – „Formarea profesională şi 

consolidarea capacităţii la nivelul sistemului Judiciar”, Tribunalul Bistriţa-

Năsăud, Judecătoria Bistriţa şi Judecătoria Năsăud au primit, fiecare, câte un sistem 

integrat de videoconferinţă, fiecare având în dotare câte un terminal 

videoconferinţă sală de judecată şi câte un terminal videoconferinţă sală martor 

sub acoperire. 

În lunile noiembrie şi decembrie 2021 au fost achiziţionate, din fonduri 

alocate de către Ministerul Justiţiei, 5 calculatoare complete tip Office DELL 

Vostro 3888MT, cu Microsoft Windows 10 Pro şi Microsoft Office Home and 

Business 2019, care înlocuiesc staţii de lucru mai vechi la Tribunalul Bistriţa-

Năsăud şi Judecătoria Bistriţa. 

Tot din aceleaşi fonduri au fost achiziționate şi 4 unităţi centrale calculator 

IT, dotate cu spaţiu de stocare de 2x 4TB şi cu Microsoft Windows 10 Pro, necesare 

în procesul de salvare zilnică a datelor din Tribunalul Bistriţa Năsăud, Judecătoria 

Bistriţa şi Judecătoria Năsăud, precum şi o unitate centrală cu Microsoft Windows 

10 Pro, necesară în activitatea Judecătoriei Beclean. 
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CAPITOLUL VI 

 CONCLUZII. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII 

INSTANŢEI 

 

Din datele prezentate şi consideraţiile făcute pe parcursul acestui material de 

bilanţ rezultă cu prisosinţă eforturile pe care le-a depus întreg personalul 

tribunalului şi cel al judecătoriilor din circumscripţie pentru depăşirea tuturor 

provocărilor anului 2021 şi evitarea deprecierii parametrilor definitorii pentru actul 

de justiţie. Din păcate,  gradul de ocupare a schemelor de judecători dublat de 

creşterea volumului de activitate sunt elemente care nu ne-au permis să realizăm o 

îmbunătățire semnificativă a indicatorilor statistici. Atât tribunalul cât şi  

judecătoriile arondate au fost afectate în anul 2021 de existenţa numeroaselor 

posturi vacante, respectiv temporar vacante, iar aprobarea de către CSM a ocupării 

unor posturi de judecători în condiţiile art. 1341 din Legea nr.304/2004, republicată, 

pentru toate cele trei judecătorii din raza tribunalului a rămas fără efecte concrete, 

atâta timp cât nu s-au organizat concursuri de ocupare a funcţiilor vacante.  

Dincolo de problemele de ocupare a schemelor de personal, situaţia 

pandemică existentă a influenţat în continuare activitatea, atât sub aspectul 

necesităţii respectării măsurilor de distanţare socială cât şi în privinţa nevoii de 

suplinire a persoanelor aflate în izolare, respectiv carantină. Din această 

perspectivă, subliniem abordarea responsabilă din partea personalului, reuşindu-se 

evitarea unor focare de infecţie, în acelaşi timp respectându-se îndatoririle de 

serviciu, fără afectarea cauzelor cu caracter urgent. 

Şi în anul 2021 s-au păstrat vulnerabilitățile existente la toate instanţele din 

ţară şi care din păcate par a se perpetua, legate de insuficienţa resurselor materiale 

şi cu precădere a celor umane, modul incoerent de recrutare a judecătorilor, 

supraîncărcarea instanţelor cu cauze ce ar putea fi rezolvate pe cale administrativă. 

Din păcate, volumul mare de activitate este un element hotărâtor în opţiunea 

judecătorilor  care întrunesc condiţiile de pensionare de a se retrage din activitate. 
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           Apreciem că revine în sarcina CSM şi deopotrivă a Ministerului Justiţiei 

obligaţia de asigura politici de personal coerente, respectiv finanţare 

corespunzătoare, cu ajustarea schemelor pe baza determinării realiste a volumului 

optim de muncă atât pentru judecători cât şi pentru personalul auxiliar, concomitent 

cu demersurile de ocupare a posturilor vacante. Subliniem că, în special la 

judecătorii, diferenţele de încărcătură pe schemă sunt foarte mari la nivel naţional, 

astfel că instanţele mici, cum ar fi Judecătoria Beclean, devin neatractive şi din 

acest punct de vedere.  

Din dorinţa de a îmbunătăţi activitatea instanţei, ne propunem să continuăm 

demersurile pentru ocuparea posturilor vacante în toate modalităţile prevăzute de 

lege, să promovăm un mai bun management al timpului judecătorului pentru 

reducerea termenelor de redactare a hotărârilor; să continuăm monitorizarea 

trimestrială de către preşedinţii de secţii a situaţiei dosarelor suspendate/neînchise 

în vederea adoptării măsurilor legale, cu consecinţa reducerii stocului şi a duratei 

de soluţionare a dosarelor; să asigurăm şi urmărim perfecţionarea personalului, în 

special a celui auxiliar, în materia tehnologiei informaţiei; vor continua procedurile 

legale pentru reluarea lucrărilor la sediul nou al Judecătoriei Beclean şi cele care 

să asigure condiţii decente pentru desfăşurarea activităţii în sediul vechi; se vor 

organiza întâlniri profesionale cu judecătoriile arondate pentru discutarea 

problemelor de drept ce au generat sau pot genera practică neunitară, chiar şi în 

sistem on line dacă situaţia pandemică o va impune; se va finaliza mutarea, selecţia 

şi  evidenţierea informatică a dosarelor păstrate în arhiva tribunalului. 

 

 



 

 

     ANEXE 
 

BILANŢ  2021 

TRIBUNALUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 

 

I. VOLUMUL DE ACTIVITATE ŞI OPERATIVITATEA 

 

Materia 
Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total de 

soluţionat 

Total de 

sol. fără 

susp. 

Soluţio- 

nate 

Stoc la 

sfârsitul 

anului 

Suspen- 

date 

Operativi- 

tate 

Civil 2456 4473 6929 6748 3857 3072 181 57,16 % 

Penal 241 1536 1777 1777 1609 168 - 90,55 % 

Total  2697 6009 8706 8525 5466 3240 181 64,12 % 

 

 

Stadiu 

procesual 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total de 

solu-

ţionat 

Total de 

soluţionat 

fără susp. 

Soluţio- 

nate 

Stoc la 

sfârsitul 

anului 

Suspen- 

date 

Operativi- 

tate 

Civil I 909 2670 3579 3507 1769 1810 72 50,44 % 
Fond 591 2114 2705 2661 1205 1500 44 45,28 % 
Apel 269 505 774 757 494 280 17 65,26 % 

Recurs 37 42 79 68 56 23 11 82,35 % 
Contestaţie 

în anulare – 

fond  

5 - 5 5 5 - - 100 % 

Contestaţie 

în anulare – 

apel  

3 2 5 5 3 2 - 60 % 

Revizuire – 

fond  
1 1 2 2 1 1 - 50 % 

Revizuire – 

apel  
- 2 2 2 1 1 - 50 % 

Revizuire – 

recurs  
3 4 7 7 4 3 - 57,14 % 

Civil II 1547 1803 3350 3241 2088 1262 109 64,42 % 
Fond 902 933 1835 1744 1153 682 91 66,11 % 
Apel 601 816 1417 1400 870 547 17 62,14 % 

Recurs 30 42 72 71 47 25 1 66,20 % 
Contestaţie 

în anulare – 

fond 

- 1 1 1 1 - - 100 % 

Contestaţie 

în anulare – 

apel  

5 2 7 7 6 1 - 85,71 % 

Contestaţie 

în anulare –

recurs 

2 1 3 3 2 1 - 66,67 % 

Revizuire – 

fond  
3 2 5 5 2 3 - 40 % 

Revizuire – 

apel  
3 5 8 8 5 3 - 62,50 % 

Revizuire – 

recurs  
1 1 2 2 2 - - 100 % 

Civil I + II 2456 4473 6929 6748 3857 3072 181 57,16 % 



 

 

Stadiu 

procesual 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total de 

solu-

ţionat 

Total de 

soluţionat 

fără susp. 

Soluţio- 

nate 

Stoc la 

sfârsitul 

anului 

Suspen- 

date 

Operativi- 

tate 

Penal 241 1536 1777 1777 1609 168 - 90,55 % 
Fond 163 1024 1187 1187 1095 92 - 92,25 % 

Contestaţie 73 503 576 576 506 70 - 87,85 % 
Contestaţie 

în anulare – 

fond   

1 1 2 2 2 - - 100 % 

Contestaţie 

în anulare – 

contestaţie 
- 1 1 1 - 1 - 0 % 

Revizuire – 

fond  
4 4 8 8 6 2 - 75 % 

Revizuire – 

Contestaţie 
- 3 3 3 - 3 - 0 % 

TOTAL 2697 6009 8706 8525 5466 3240 181 64,12 % 

 

 

 

II. VOLUMUL DE ACTIVITATE PE STADIU PROCESUAL ŞI MATERII 2021 

 
Stadiu 

procesual 
Materia 

Stoc 

iniţial 
Intrate 

Total 

volum 
Soluţionate Suspendate Stoc 

CIVIL I  909 2670 3579 1769 72 1810 

Fond Civil 66 100 166 99 6 67 

 
Minori şi 

familie 
42 241 283 232 - 51 

 Lit. de muncă 303 1622 1925 636 15 1289 

 
Asigurări 

sociale 
178 151 329 236 23 93 

 
Proprietate 

intelectuală 
2 - 2 2 - - 

 Total 591 2114 2705 1205 44 1500 

Apel Civil 216 386 602 363 16 239 

 
Minori şi 

familie 
53 119 172 131 1 41 

 Total 269 505 774 494 17 280 

Recurs Civil 34 36 70 50 10 20 

 
Minori şi 

familie 
3 6 9 6 1 3 

 Total 37 42 79 56 11 23 

Contestaţie 

în anulare – 

fond 
Civil 3 - 3 3 - - 

 
Asigurări 

sociale 
2 - 2 2 - - 

 Total 5 - 5 5 - - 

Contestaţie 

în anulare – 

apel 

Civil 3 2 5 3 - 2 

 Total  3 2 5 3 - 2 

Revizuire – 

fond 
Civil 1 1 2 1 - 1 

 Total  1 1 2 1 - 1 



 

 

Stadiu 

procesual 
Materia 

Stoc 

iniţial 
Intrate 

Total 

volum 
Soluţionate Suspendate Stoc 

Revizuire – 

apel 
Civil - 2 2 1 - 1 

 Total  - 2 2 1 - 1 

Revizuire – 

recurs 
Civil 3 4 7 4 - 3 

 Total 3 4 7 4 - 3 

CIVIL II  1547 1803 3350 2088 109 1262 

Fond 
Litigii cu 

profesioniştii 
175 246 421 288 28 133 

 
Contencios 

admin. şi fiscal 
388 389 777 384 43 393 

 Faliment 339 298 637 481 20 156 

 Total 902 933 1835 1153 91 682 

Apel 
Litigii cu 

profesioniştii 
317 331 648 391 12 257 

 
Contencios 

admin. şi fiscal 
284 485 769 479 5 290 

 Total 601 816 1417 870 17 547 

Recurs 
Litigii cu 

profesioniştii 
27 39 66 43 1 23 

 
Contencios 

admin. şi fiscal 
3 3 6 4 - 2 

 Total 30 42 72 47 1 25 

Contestaţie 

în anulare – 

fond 

Contencios 

admin. şi fiscal 
- 1 1 1 - - 

 Total - 1 1 1 - - 

Contestaţie 

în anulare – 

apel  

Litigii cu 

profesioniştii 
1 1 2 1 - 1 

 
Contencios 

admin. şi fiscal 
4 1 5 5 - - 

 Total  5 2 7 6 - 1 

Contestaţie 

în anulare –

recurs 

Litigii cu 

profesioniştii 
2 1 3 2 - 1 

 Total  2 1 3 2 - 1 

Revizuire – 

fond  

Litigii cu 

profesioniştii 
1 2 3 2 - 1 

 Faliment 2 - 2 - - 2 

 Total  3 2 5 2 - 3 

Revizuire – 

apel  

Litigii cu 

profesioniştii 
2 3 5 3 - 2 

 
Contencios 

admin. şi fiscal 
1 2 3 2 - 1 

 Total  3 5 8 5 - 3 

Revizuire – 

recurs  

Litigii cu 

profesioniştii 
1 1 2 2 - - 

 Total  1 1 2 2 - - 

CIVIL 

I + II 
TOTAL 2456 4473 6929 3857 181 3072 

PENAL  241 1536 1777 1609 - 168 

 Fond 163 1024 1187 1095 - 92 

 Contestaţie 73 503 576 506 - 70 



 

 

Stadiu 

procesual 
Materia 

Stoc 

iniţial 
Intrate 

Total 

volum 
Soluţionate Suspendate Stoc 

 
Contestaţie în 

anulare – fond 
1 1 2 2 - - 

 

Contestaţie în 

anulare – 

Contestaţie 

- 1 1 - - 1 

 
Revizuire – 

fond 
4 4 8 6 - 2 

 
Revizuire – 

Contestaţie 
- 3 3 - - 3 

TOTAL GENERAL 2697 6009 8706 5466 181 3240 

 

 

III. VOLUMUL DE ACTIVITATE AL JUDECĂTORIILOR 2021 

 

Judecă-

toria 
Materia 

Stoc 

anterior 

Intrate în 

cursul 

anului 

Total de 

soluţionat 

Total de 

sol. fără 

susp. 

Soluţio

-nate 

Stoc la 

sfârşit 

de an 

Suspen

-date 

Operati-

vitate 

Bistriţa 

Civil 2704 7181 9885 9476 7397 2488 409 78,06 % 

Penal 850 3052 3902 3901 3122 780 1 80,03 % 

Total 3554 10233 13787 13377 10519 3268 410 78,63 % 

Beclean 

Civil 1921 2915 4836 4744 3103 1733 92 65,41 % 

Penal 330 781 1111 1111 789 322 - 71,02 % 

Total 2251 3696 5947 5855 3892 2055 92 66,47 % 

Năsăud 

Civil 1841 3058 4899 4770 3173 1726 129 66,52 % 

Penal 398 958 1356 1355 978 378 1 72,18 % 

Total 2239 4016 6255 6125 4151 2104 130 67,77 % 

 

Total 

judecă

-torii 

8044 17945 25989 25357 18562 7427 632 73,20 % 

 

 

 

IV. INDICII DE DESFIINŢARE, PONDEREA HOTĂRÂRILOR 

ATACATE, PRONUNŢATE DE TRIBUNAL 

 

INSTANŢA 

NR. HOT. 

PRONUNŢATE 

ÎN ANUL 2021 

NR. HOT. 

ATACATE 

ÎN ANUL 

2021 

PONDEREA 

ATACABILITĂŢII 

% 

NR. HOT. 

DESFIINŢATE 

SAU 

MODIFICATE 

ÎN CĂILE DE 

ATAC ÎN 2021 

INDICE 

DE 

CASARE 

% 

TRIBUNALUL 

BISTRIŢA - 

NĂSĂUD 

5466 1021 18,68 % 234 4,28 % 

Secţia I Civilă 1769 371 20,97 % 99 5,60 % 
Secţia II Civilă 2088 461 22,08 % 97 4,65 % 
Secţia Penală 1609 189 11,75 % 38 2,36 % 

 



 

 

IV.1. Indicele de modificare/desfiinţare rezultat din hotărârile pronunţate în 

apel de tribunal în 2021 

 

 

Tribunalul 
Ramura de 

drept 

Cauze 

soluţionate 

Admis 

apelul 

Schimbat 

hotărârea 

Trimis spre 

rejudecare 

Indice de 

desfiinţare 

Bistriţa-Năsăud 

Civil  1379 391 361 30 28,35 % 

Penal - - - - - 

Total 1379 391 361 30 28,35 % 

 

 

IV.2. Indicele de modificare/desfiinţare rezultat din hotărârile pronunţate în 

recurs de tribunal în 2021 

 

 

Tribunalul 
Ramura de 

drept 

Cauze 

soluţionate 

Admis 

recursul 

Trimis spre 

rejudecare 

Rejudecat de 

instanţa de 

recurs 

Indice de 

desfiinţare 

% 

Bistriţa – Năsăud  

Civil 111 31 10 21 27,93 % 

Penal 506 68 14 54 13,44 % 

Total 617 99 24 75 16,05 % 

 

 

 

V. INDICII DE DESFIINŢARE, PONDEREA HOTĂRÂRILOR 

ATACATE, PRONUNŢATE DE JUDECĂTORII 

 

 

JUDECĂTORIA 

NR. HOT. 

PRONUNŢATE 

ÎN ANUL 2021 

NR. HOT. 

ATACATE 

ÎN ANUL 

2021 

PONDEREA 

ATACABILITĂŢII 

% 

NR. HOT. 

DESFIINŢATE 

SAU 

MODIFICATE 

ÎN CĂILE DE 

ATAC ÎN 2021 

INDICE DE 

CASARE % 

BISTRIŢA 10519 1355 12,88 % 398 3,78 % 
BECLEAN 3892 393 10,10 % 97 2,49 % 
NĂSĂUD 4151 392 9,44% 101 2,43% 

 
Hotărâri atacate: 

Judecătoria Bistriţa:  Civil   – apelate: 824      recurate: 65                   total civil: 889 
                                                Penal – apelate:  122      contestate: 344              total penal: 466 

TOTAL: 1355 

 

Judecătoria Beclean:  Civil – apelate: 269        recurate: 9                    total civil: 278 
                                                 Penal – apelate: 59        contestate: 56                total penal: 115 

TOTAL: 393 

 

Judecătoria Năsăud:  Civil – apelate: 274         recurate: 21                  total civil: 295  
                                                 Penal – apelate: 58         contestate: 39               total penal: 97 

TOTAL: 392 

 

 



 

 

 

Încărcătura cauzelor de soluţionat şi soluţionate pe judecător în anul 2021 la 

instanţele din raza Curţii de Apel Cluj în raport de numărul de posturi efectiv 

ocupate şi numărul de posturi din schemă, de la fiecare instanţă 
 

 

Instanţa 

Număr posturi 

judecător 

efectiv ocupate 

Volum cauze 

de soluţionat 

Volum mediu 

cauze de 

soluţionat/ 

judecător 

Volum cauze 

soluţionate 

Volum mediu 

cauze 

soluţionate/ 

judecător 

Curtea de Apel Cluj 58,8 12117 206,1 9379 159,5 

Tribunalul 

Comercial Cluj 
12,6 6036 479,0 3799 301,5 

Tribunalul Cluj 37,0 16589 448,4 11552 312,2 

Tribunalul 

Bistriţa-Năsăud 
17,2 8706 506,2 5466 317,8 

Tribunalul 

Maramureş 
23,3 10512 451,2 6452 276,9 

Tribunalul Sălaj 14,6 4280 293,2 3041 208,3 

TOTAL tribunale 104,7 46123 440,5 30310 289,5 

 


