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INTRODUCERE 

 

         Judecătoria Bârlad are sediul în municipiul Bârlad, strada  Republicii nr. 277,  judeţul 

Vaslui, într-o clădire complet renovată şi modificată în anul 2000.  

                     Conducerea Judecătoriei Bârlad este realizată de preşedinte, vicepreşedinte, colegiul 

de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţii specifice, exercitate în virtutea 

şi limita competenţelor legale, reglementate prin Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară, 

Hotărârea C.S.M nr. 1375/2015, privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti.  

                     În ceea ce priveşte colegiul de conducere, acesta are în componenţa sa un număr de 3 

judecători, din care unul este preşedintele instanţei, ceilalți doi judecători fiind aleşi de Adunarea 

Generală a Judecătorilor. 

         În prezent, conducerea Judecătoriei Bârlad este asigurată de vicepreşedintele acesteia, 

judecător Gabriela Enache, numit la data de 15.07.2017, în baza Hotărârii CSM nr. 838/4.07.2017. 

         Funcţia de preşedinte este vacantă începând cu 30.12.2017. 

                    La nivelul Judecătoriei Bârlad toţi judecătorii judecă în ambele materii, civilă şi penală, 

judecătorii definitivi exercitând şi funcţia de judecător de drepturi şi libertăţi,  fiind realizată o 

planificare de permanenţă săptămânală.  

          În cadrul instanţei funcţionează următoarele compartimente auxiliare: grefa, registratură, 

arhivă, biroul de informare şi relaţii publice, biroul de executări penale, biroul de executări civile.  

         Conducerea activităţii personalului auxiliar de specialitate este realizată de grefier-

şef Huminic Cristina, începând cu  data de 25.04.2019, în baza Deciziei nr. 135/10.04.2019 a Curţii 

de Apel Iaşi. 

        Activitatea economică, financiară şi administrativă a Judecătoriei Bârlad este 

asigurată de departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Tribunalului Vaslui. 

                     Prezentul raport de activitate se referă la raportul dintre calitatea actului de justiţie şi 

celeritatea în soluţionare, la relaţia dintre resursele umane şi volumul activităţii, complexitatea reală 

a activităţii şi corelarea sistemului judiciar cu necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor de lucru. 

                    Analiza este făcută comparativ cu datele statistice ale anilor precedenţi (2017 şi 2018) 

pentru a se putea evidenţia atât aspectele pozitive, cât şi cele negative, în vederea identificării 

cauzelor ce determină o tendinţă sau alta şi în mod special, pentru a identifica modalitatea de 

înlăturare a aspectelor negative. 
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CAPITOLUL I 

 

 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANȚEI JUDECĂTOREȘTI 

 

Secțiunea I.1 Volumul de activitate  

 

În cadrul Judecătoriei Bârlad nu au fost înfiinţate şi nu funcţionează secţii distincte pentru 

soluţionarea cauzelor civile şi penale însă, începând cu anul 2005, pentru a asigura o mai mare 

specializare a judecătorilor, s-a realizat, în fapt, o planificare a acestora în soluţionarea cauzelor, 

distinct, pe  materii -  civil şi penal. 

Începând cu anul 2017 Colegiul de Conducere al instanţei a hotârât ca toţi judecătorii să 

judece în ambele materii, civilă şi penală, judecătorii definitivi exercitând şi funcţia de judecător de 

drepturi şi libertăţi, fiind realizată o planificare de permanenţă săptămânală. Aceeaşi situaţie a 

continuat şi pe parcursul anului 2019. 

La  începutul  anului 2019  existau în stoc un număr de 4.010  dosare. 

În anul 2019, s-au înregistrat pe rolul Judecătoriei Bârlad, un număr de 9.508  cauze noi, din 

care: 

  -  7.778 civile  

-  1.730 penale,  

astfel că, în total, pe anul 2019, la Judecătoria Bârlad au existat un număr de 13.518 dosare de 

soluţionat (4.010- stoc iniţial 2018 + 9.508  intrări pe anul 2019) - din numărul dosarelor intrate, un 

număr de 25 au reprezentat cauze trimise spre rejudecare, dar care şi-au păstrat numărul unic dat 

de instanţa de fond la prima judecată.  

Reprezentarea grafică a distribuţiei activităţii pe anul 2019: 
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  În anul 2019, au fost soluţionate un număr de 9.218 dosare rămânând nesoluţionate 4.300 

dosare, dintre acestea, în 196 dosare judecata a fost suspendată, rămânând astfel pe rol, spre 

soluţionare un număr de 4.104 dosare. 

Pe materii situaţia evoluţiei  dosarelor se prezintă astfel: 

- stoc la începutul anului 2019 : 

- în materie  civilă – 3.235 dosare,  

- în  materie penală -  775 dosare.    

-  cauze noi în anul 2019:  

- în materie civilă un număr de  7.778 dosare,  

   - în materie penală un număr de 1.730 dosare. 

 

Reprezentarea grafică a stocului la sfârşit de an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultă că, în anul 2019, s-au aflat pe rolul instanţei, spre soluţionare, un număr de 13.518 

dosare, din care: 

- în  materie civilă  un număr de 11.013 dosare,  

- în  materie penală  un număr de  2.505 dosare. 
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Dinamica  activităţii, pe  materii, in  perioada 2017 – 2019 

 

 

 

Anul 2017 

 

Dinamica  activităţii  în  penal 

 

  

Dinamica  activităţii   în  civil 

Stoc 482 Stoc 1760 

Cauze noi intrate 2124 Cauze noi intrate 6642 

Cauze soluţionate 1890 Cauze soluţionate 5704 

Cauze pe rol 2606 Cauze pe rol 8402 

Anul 2018 

 

Dinamica  activităţii  în  penal 

 

  

Dinamica  activităţii   în  civil 

Stoc 779 Stoc 2.723 

Cauze noi intrate 1.801 Cauze noi intrate 6.511 

Cauze soluţionate 1.841 Cauze soluţionate 6.025 

Cauze pe rol 2.580 Cauze pe rol 9.234 

Anul 2019 

 

Dinamica activităţii în penal 

 

 

Dinamica activităţii în civil 

Stoc 775 Stoc 3.235 

Cauze noi intrate 1.730 Cauze noi intrate 7.778 

Cauze soluţionate 1.852 Cauze soluţionate 7.366 

Cauze pe rol 2.505 Cauze pe rol 11.013 

 

 

 



7 

 

Reprezentarea  grafică  a  activităţii  în  materie  penală : 2017 - 2019 
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Reprezentarea  grafică a activităţii în materie civilă : 2017 -  2019  
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 Din cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Bârlad în anul 2019 s-au soluţionat : 

- în  materie civilă  - 7.366 dosare, 

- în materie  penală – 1.852 dosare,  

rămânând de soluţionat un număr de 4.300 dosare – respectiv 3.647 dosare în materie civilă (din 

care 196 dosare a căror judecată este suspendată) şi 653 dosare în materie penală. 

 

Din cele 4.300 dosare rămase, în curs de soluţionare: 
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           - 3.647  dosare civile, din care: -  1947 dosare cu vechime  între 0-6 luni,  

                                               -      921  dosare cu vechime  între 6-12 luni,  

                                               -       637  dosare cu vechime  peste un an, 

                                               -      142  dosare  cu vechime peste 2 ani, 

                                               

         - 653  dosare penale, din care: -       343 dosare cu vechime  între 0-6 luni, 

-      112 dosare cu vechime  între 0-12 luni, 

                       -        93  dosare cu vechime peste un an,  

                       -        105 dosare cu vechime intre 2-3 ani, 

În anul 2019, s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de cauze nou intrate, faţă de 

anul precedent 2018, cu un număr de 1.196 dosare, precum şi o creştere a stocului de dosare, cu  

290 dosare. 

 

Reprezentarea grafică a evoluţiei cauzelor nou intrate : 2017 -  2019 
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      I.2.  Încărcătură pe judecător şi pe schemă 

 

Acest indicator reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluţionat un judecător în 

perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul 

judecătorilor care au funcţionat efectiv la o instanţă, respectiv 7,1  judecători  la Judecătoria Bârlad. 

         Astfel, în perioada de referinţă a anului 2019, s-a înregistrat următoarea încărcătură a cauzelor: 

a) încărcătura efectivă cauze/ pe judecător, raportat la numărul de dosare noi intrate  a 

fost de 1.339,2 dosare, iar raportat la numărul total de dosare aflate pe rolul Judecătoriei Bârlad, 

încărcătura a fost de  1.903,9 dosare.  
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b) încărcătura pe schemă pe judecător: 1.351,8 dosare (se determină prin raportarea 

volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor). 

 

Reprezentarea grafică a încărcăturii pe judecător 
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Reprezentarea grafică a dosarelor soluţionate raportat la numărul de judecători 
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c)  încărcătură efectivă cauze pe grefier de şedinţă, raportat la cauze noi intrate a fost de    

388,1 dosare, iar raportat la volumul total de dosare aflate pe rolul Judecătoriei Bârlad 

încărcătură a fost de  551,8  dosare. 

d) încărcătura pe schemă / grefier de şedinţă  a fost de:  500,6 dosare. 
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Se constată o scădere nesemnificativă a încărcăturii efective pe judecător, având în vedere că  

la nivelul anului 2019 încărcătura efectivă pe judecător  se apropie de dublul încărcăturii pe judecător 

la nivel naţional, în timp ce în anii 2017, 2018 aceasta a depăşit dublul încărcăturii pe judecător la 

nivel naţional. 

La grefieri,  se constată o  creştere a încărcăturii efective, precum şi cea raportată la schemă. 

Dacă în anul 2017, s-a constatat o creştere foarte mare a încărcăturii pe judecător, ajungându-

se la 2.158,4 dosare, ca urmare a scăderii numărului de judecători care au funcţionat efectiv în 

cadrul instanţei, fie prin pensionare, fie prin transfer la alte instanţe, atât în anul 2018, cât şi în anul 

2019 se constată o scădere nesemnificativă a încărcăturii pe judecător ajungându-se la 1903,9 

dosare.  

Şi în cursul anului 2019, se observă că, în mod constant, judecătorii care au soluţionat cauze 

atât în materie civilă, cât şi în materie penală, au avut repartizate, au rulat şi soluţionat un număr  

mare de dosare raportat la volumul de activitate. 

 

Reprezentarea  grafică a  evoluţiei  încărcăturii pe judecător:  

2016 – 2019 

2016 2017 2018 2019

1070,4

2158,4

2002,4
1903,9

 

 

 

 

       e) Operativitatea soluționării cauzelor 
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Metoda folosită pentru calculul operativităţii este cea utilizată de către Consiliul Superior al 

Magistraturii, aceasta constând în raportarea numărului cauzelor soluţionate la volumul de activitate, 

după ce, în prealabil, s-a dedus din acesta numărul cauzelor suspendate.  

Soluţia se fundamentează pe faptul că, suspendarea are la bază fie conduita culpabilă a 

părţilor, fie incidenţa unor factori obiectivi, externi activităţii instanţei, fiind astfel normal ca aceste 

cauze să nu afecteze indicatorul de operativitate. 

 

Indicele general de operativitate : 

Indicele general de operativitate obţinut ca urmare a raportului dintre totalul dosarelor de 

soluţionat (stoc 2018 + dosare nou intrate – dosare  suspendate)  şi  dosarele  soluţionate, a  fost  în  

anul 2019  de  69,19 %. 

 Indicele de operativitate obţinut ca urmare a raportului dintre totalul dosarelor intrate şi 

dosarele soluţionate, a fost în anul 2019 de  96,9 % . 

Se constată o creştere a indicelui de operativitate a activităţii de judecată la nivelul 

Judecătoriei Bârlad, comparativ cu  nivelul  din anul 2018, când valoarea indicelui de operativitate a 

fost de 94,63 %, astfel, putem afirma că, valoarea indicelui se menţine la valori destul de ridicate, ca 

expresie a eforturilor depuse de colectivul de magistraţi şi personal auxiliar, cu atât mai mult dacă 

avem în vedere că volumul de activitate al judecătorilor care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul 

Judecătoriei Bârlad, în perioada 2017-2019, a fost dublu faţă de media naţională. 

 

                Tabel  cu  dinamica activităţii  la  Judecătoria Bârlad : 2017 – 2019 

 

ANUL 
Cauze 

intrate 

Total de 

soluţionat 

Cauze 

soluţionate 

Operativitate 

% 

2017       8.766 11.008 7.594 70,25 % 86,63 % 

2018       8.312 11.814 7866 67,49 % 94,63 % 

2019      9.508 13.518 9.218 98,99% 96,64% 
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  Indicele de operativitate pe materii: 

 

a) În materie penală  -  indicele general de operativitate în anul 2019, obţinut ca urmare a 

raportului dintre totalul dosarelor de soluţionat (stoc 2018 + dosare nou intrate) şi dosarele 

soluţionate a fost de   73,93  %. 

Indicele de operativitate al instanţei ca urmare a raportului dintre totalul dosarelor nou intrate 

şi dosarele soluţionate a fost în anul 2019 de  107,05 %. 

Se constată o creştere a indicelui de operativitate în materie penală în anul 2019, când 

operativitatea a fost de 73,93 %, faţă de 71,35 % cât a fost în anul 2018, de asemenea, dacă avem în 

vedere  indicele de operativitate ca urmare a raportului dintre totalul dosarelor nou intrate şi dosarele 

soluţionate de  107,05 %,  observăm o creştere şi a acestuia faţă de cel din anul 2018 care a fost de 

102,2 %. 

 

b) În materie civilă – indicele general de operativitate în anul 2019, obţinut ca urmare a 

raportului dintre totalul dosarelor de soluţionat (stoc 2018 + dosare nou intrate) şi dosarele 

soluţionate a fost de:  66,88 %. 

Indicele de operativitate al instanţei ca urmare a raportului dintre totalul dosarelor nou intrate 

şi dosarele soluţionate a fost în anul 2019 de  94,70 %. 

De asemenea se constată o creștere a operativităţii şi în materie civilă în anul 2019, când 

operativitatea a fost de 66,88 %, faţă de 65,24 % în anul 2018, şi dacă avem în vedere  indicele de 

operativitate ca urmare a raportului dintre totalul dosarelor nou intrate şi dosarele soluţionate de  

94,70 %,  observăm o creștere şi a acestuia faţă de cel din 2018 care a fost de 92,53 %. 

Totodată se constată o creştere considerabilă a numărului de dosare intrate în anul 2019, cu 

1.196 dosare, de la 8.312 dosare în anul 2018, la 9.508 dosare în anul 2019.  

De asemenea se constată o creştere a numărului total de dosare de soluţionat cu un număr de 

1.352 dosare. 

 

   În ansamblu, s-a constatat un echilibru valoric a operativităţii pe ultimii trei ani ce are la 

bază o sumă de factori, atât de natură obiectivă, cât şi subiectivă, evidenţiindu-se, în primul rând, 

efortul magistraţilor şi al personalului auxiliar de specialitate, colaborarea bună cu compartimentele 

instanţei şi cu celelalte instituţii în aplicarea fermă a normelor procedurale care să conducă la 

înfăptuirea cu celeritate a actului de justiţie.  
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Situaţia privind operativitatea pe judecători: 

 

a) Rata de soluţionare 

FeJ.E01 Rata de solutionare, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare: {alfabetic} 
Directie ordonare: {crescator}  

  

  

ORDINE 
NUME 
JUDECATOR 

INTRATE PRIM 
TERMEN 

PRONUNTATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 anonymous 20 0 0,00%         

2 
AIONIŢOAIE 
Elena Gabriela 

1561 1481 94,90% 
  

    
  

3 BERARU Gina 1751 1688 96,40% 
  

    
  

4 
CICU Andreea-
Cristina 

243 179 73,70%       
  

5 
COJOCARU 
Andreea-
Cristina 

166 117 70,50%       

  

6 
COMĂNIŢĂ 
Adriana-
Magdalena 

1575 1319 83,70%     

    

7 
ENACHE 
Gabriela 

1267 1231 97,20% 
  

    
  

8 
NEAMŢU-
CUCU Oana 
Mădălina 

1612 1521 94,40% 
  

    
  

9 OANEA Anca 1744 1517 87,00%   
  

  
  

 

b) Situaţia privind activitatea pe judecător – analiză număr dosare 

 

AIONIŢOAIE Elena 

Gabriela
195 368 367 3179 305 1561 273 1481

BERARU Gina 202 437 431 4570 274 1751 268 1688

CICU Andreea-Cristina 24 30 30 429 0 243 34 179

COJOCARU Andreea-

Cristina
28 31 31 310 0 166 0 117

COMĂNIŢĂ Adriana-

Magdalena
189 400 387 3405 157 1575 242 1319

ENACHE Gabriela 173 325 321 3085 223 1267 177 1231

NEAMŢU-CUCU Oana 

Mădălina
197 405 402 3819 206 1612 294 1521

OANEA Anca 220 468 464 4564 246 1744 339 1517

PRONUNTATE
DOSARE 

RULATE

STOC 

INITIAL

INTRARI 

PRIM 

TERMEN

STOC 

FINAL
JUDECATOR TERMENE

NUMAR 

SEDINTE

SEDINTE 

CONDUSE
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c) Situaţia privind activitatea pe judecător – analiză complexitate 

 

 

AIONIŢOAIE Elena 

Gabriela
195 368 367 19748 2459 6826 2196 6352

BERARU Gina 202 437 431 28375 2198 8103 2078 7643

CICU Andreea-Cristina 24 30 30 1898 0 1092 176 762

COJOCARU Andreea-

Cristina
28 31 31 1420 0 757 0 533

COMĂNIŢĂ Adriana-

Magdalena
189 400 387 23316 1095 8683 1700 6598

ENACHE Gabriela 173 325 321 19485 2019 4954 1470 4777

NEAMŢU-CUCU Oana 

Mădălina
197 405 402 22167 1498 7489 2224 6596

OANEA Anca 220 468 464 30519 2398 8988 3052 7162

PRONUNTATEJUDECATOR TERMENE
NUMAR 

SEDINTE

SEDINTE 

CONDUSE

DOSARE 

RULATE

STOC 

INITIAL

INTRARI 

PRIM 

TERMEN

STOC 

FINAL

 
 

 

d)  Analiza centralizată, pe judecători, indicatori de eficiență 

 

E01 E02

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

E01 E02 E03 E05

7 ENACHE Gabriela

8
NEAMŢU-CUCU Oana 

Mădălina

9 OANEA Anca

4
CICU Andreea-

Cristina

5
COJOCARU Andreea-

Cristina

6
COMĂNIŢĂ Adriana-

Magdalena

I

1 anonymous

2
AIONIŢOAIE Elena 

Gabriela

3 BERARU Gina

ORDINE NUME JUDECATOR
GRAD DE EFICIENTA

F E S

FeJ.E06 Analiza centralizata  indicatori eficienta , analiza Judecator .
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria 

BARLAD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator} 
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E01 – Rată de soluţionare 

E02 – Vechime dosare în stoc 

E03 – Pondere dosare închise într-un an 

E05 – Documente redactate peste termen 

 

 Având în vedere analiza centralizată a indicatorilor de eficienţă pe judecători, în medie, se 

constată că aceştia au desfăşurat o activitate „ Eficientă” . 

        

 

   I.3 Indicatorii de eficienţă 

 

 

     În acord cu Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior 

al Magistraturii, prin care s-a aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii 

instanţelor, constituit la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii şi având în vedere indicatorii de 

performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii instanţelor, respectiv: 

a) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele 

nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de referinţă şi dosarele 

finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat procentual; 

b) Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele perioadei de 

referinţă şi nefinalizate,  mai vechi de l an pentru curţile de apel şi de 1 an şi 6 luni pentru celelalte 

instanţe; 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate în termen de 

mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de 

referinţă, exprimată procentual; 

d) Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul procesual fond 

şi mai puţin pentru curţile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării dosarului şi 

data închiderii documentului final; 

e) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective de redactare 

peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre,  

 în continuare, vor fi prezentaţi indicatorii de eficienţă a activităţii instanţei, astfel cum 

reies din aplicaţia STATIS 
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a. Indicatori de eficienţă, analiza centralizată 

 

E01 E02 E03 E04 E05

E01 E02 E03 E04 E05
1

Judecatoria 

BARLAD

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

GRAD DE EFICIENTA

F E S I

E S I

E06.Q03 Indicatori  Eficienta , analiza Judecatorie .
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare: 

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019

GRAD DE EFICIENTA

F

 

 

Cumulând cei cinci indicatori, valoarea medie a eficienţei instanţei este redată  de culoarea 

galbenă, care indică faptul  că instanţa s-a încadrat în gradul de eficientă „eficient”. 

 
 

b. Rata de soluţionare a dosarelor 

 

TOTAL
RAPORTAT LA 

INTRATE
TOTAL

DIN CARE 

DIN 

INTRATE

F E S I

4010 42,20% 9508 9218 65,10% 96,90%

TOTAL
RAPORTAT LA 

INTRATE
TOTAL

DIN CARE 

DIN 

INTRATE

F E S I

1 Judecatoria BARLAD 4010 42,20% 9508 9218 65,10% 96,90%

GRAD DE 

EFICIENTA

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

E01.Q03 Rata  de solutionare , analiza Judecatorie .

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare:

{alfabetic} Directie ordonare: {crescator} 

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE 

EFICIENTA

 

 

Analizând fiecare indicator în parte se observă că, rata de soluţionare a dosarelor calculată 

exclusiv în raport de dosarele nou intrate, în perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de  

9.508 dosare nou intrate şi un număr de 9.218 dosare soluţionate, încadrându-se la acest indicator, în 

gradul „satisfăcător”. 
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  Se constată o  stagnare  a indicatorului în gradul suficient, marja de fluctuaţie a valorii 

indicatorului este mică de  96,90 % în anul 2019, faţă de 94,60 % în anul 2018. 

  Chiar dacă gradul de eficienţă este satisfăcător, la acest indicator, trebuie avut în vedere 

volumul de activitate al Judecătoriei Bârlad în raport cu celelalte judecătorii de pe raza Curţii de 

Apel Iaşi în ceea ce priveşte numărul de dosare de soluţionat în cursul anului 2019 şi complexitatea 

cumulată, astfel: 

 

                 NUMĂR DE DOSARE 

 

 

Număr de dosare nou intrate 

 

 

 

EFECTIV ADITIONAT

30200 81829 112029 112029 87,7 933,1 1277,4 1277,4

EFECTIV ADITIONAT

1 Judecatoria BARLAD 4010 9508 13518 13518 7,1 1339,2 1903,9 1903,9

2 Judecatoria VASLUI 4653 12684 17337 17337 10,5 1208 1651,1 1651,1

3 Judecatoria HUSI 1246 4465 5711 5711 3,7 1206,8 1543,5 1543,5

4 Judecatoria PASCANI 2405 7967 10372 10372 8 995,9 1296,5 1296,5

5 Judecatoria HARLAU 1747 3857 5604 5604 4 964,3 1401 1401

6 Judecatoria IASI 15614 41777 57391 57391 50,5 827,3 1136,5 1136,5

7 Judecatoria RADUCANENI 525 1571 2096 2096 3,9 402,8 537,4 537,4

EFECTIV ADITIONAT INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

VOLUM ACTIVITATE

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENTA

INCARCATURA RAPORTATA LA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENTA

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT INTRATE

           Judecatorii in Curtea de Apel IASI

R02-J.Q08  Incarcatura  dosare judecator , analiza Judecatorii in Curte .
CRITERII DE CAUTARE

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Instanta: {Curtea de Apel IASI} Componenta: {numar dosare} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: {Incarcatura 

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 30 decembrie 2019
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COMPLEXITATE 

 

EFECTIV ADITIONAT

219477 368908 588385 588385 87,7 4206,5 6709,1 6709,1

EFECTIV ADITIONAT

1 Judecatoria BARLAD 27477 43541 71018 71018 7,1 6132,5 10002,5 10002,5

2 Judecatoria HUSI 8530 22293 30823 30823 3,7 6025,1 8330,5 8330,5

3 Judecatoria VASLUI 31001 59982 90983 90983 10,5 5712,6 8665 8665

4 Judecatoria HARLAU 11859 17267 29126 29126 4 4316,8 7281,5 7281,5

5 Judecatoria PASCANI 19980 34215 54195 54195 8 4276,9 6774,4 6774,4

6 Judecatoria IASI 116610 184310 300920 300920 50,5 3649,7 5958,8 5958,8

7 Judecatoria RADUCANENI 4020 7300 11320 11320 3,9 1871,8 2902,6 2902,6

EFECTIV ADITIONAT INTRATE
VOLUM ACTIVITATE

VOLUM ACTIVITATE

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENTA

INCARCATURA RAPORTATA LA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 

INITIAL
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

PREZENTA

INCARCATURA RAPORTATA LA

EFECTIV ADITIONAT INTRATE

           Judecatorii in Curtea de Apel IASI

R02-J.Q08  Incarcatura  dosare judecator , analiza Judecatorii in Curte .
CRITERII DE CAUTARE

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Instanta: {Curtea de Apel IASI} Componenta: {complexitate} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: 

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 30 decembrie 2019

 

 

 

 

Complexitate dosare nou intrate 

 

 

 

  

Având în vedere această situaţie comparativă se poate deduce cu uşurinţă că valoarea 

indicatorului nu este decât o rezultantă a disproporţiei dintre volumul de activitate şi numărul de 

judecători care şi-au desfăşurat activitatea la Judecătoria Bârlad în cursul anului 2019, principala 

problemă a instanţei fiind cea privind resursele umane.  
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c. Durata medie de soluţionare 

În ceea ce priveşte durata medie de soluţionare (în materie penală şi materie civilă), în 

perioada analizată, instanţa s-a încadrat în gradul „ foarte eficient” : 

  Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 4,9 luni, instanţa încadrându-se 

în gradul de „foarte eficient” , iar în penal durata a fost de 4,2 luni, instanţa încadrându-se în gradul 

„foarte eficient”. 

 

E04.Q03 Durata medie de solutionare, analiza Judecatorie. 
Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019 

  

DOSARE SOLUTIONATE 
DURATA 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

PENAL 
NON 

PENAL 

9218 1852 7366 4,2 4,9 
  

      P C 

ORDINE 
DENUMIRE 
JUDECATORIE 

DOSARE SOLUTIONATE 
DURATA 

SOLUTIONARE 
GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL 
NON 

PENAL 
F E S I 

PENAL 
NON 

PENAL 

1 
Judecatoria 
BARLAD 

9218 1852 7366 4,2 4,9 
  

      P C 
 

d. Stocul de dosare 

Cu privire la stocul de dosare la finele perioadei analizate se constată că, din cele 4.300 

dosare aflate în stoc un număr de 469 dosare, sunt mai vechi de 1 an, în consecinţă, la acest indicator 

instanţa s-a încadrat în gradul „ satisfăcător”. 

 

TOTAL

DIN CARE 

MAI VECHI 

DE 1,5 ANI

F E S I

4300 469 10,90%

TOTAL

DIN CARE 

MAI VECHI 

DE 1,5 ANI

F E S I

1
Judecatoria 

BARLAD
4300 469 10,90%

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

STOC DOSARE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA

E02.Q03 Vechime  dosare in stoc , analiza Judecatorie .

Stoc la data: {31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare:

{alfabetic} Directie ordonare: {crescator} 

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019

STOC DOSARE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA
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e.  Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

În perioada de referinţă , din totalul de 9.218 dosare soluţionate , un număr de 8.039 dosare 

au fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 87,20 % , 

astfel încât instanţa s-a încadrat în gradul „ foarte eficient”. 

 

TOTAL
DIN CARE 

INTR-UN AN
F E S I

9218 8039 87,20%

TOTAL
DIN CARE 

INTR-UN AN
F E S I

1 Judecatoria BARLAD 9218 8039 87,20%

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

DOSARE SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA

E03.Q03 Pondere  dosare inchise intr-un an , analiza Judecatorie .Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare:

{alfabetic} Directie ordonare: {crescator} 

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019

DOSARE SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA

 

 

f. Redactările peste termenul legal 

 

NUMAR 

DOSAR

E

PONDER

E

MEDIE 

ZILE 

DEPASIR

P M

NUMAR 

DOSAR

E

PONDER

E

MEDIE 

ZILE 

DEPASIR

P M
30,5 44,31

Judecatoria 

BARLAD
4503 1763 39,20% 66

TOTAL

DIN CARE REDACTATE 

PESTE TERMENUL LEGAL

F E S I

ORDIN

E

DENUMIRE 

JUDECATORIE

DOSARE SOLUTIONATE
TERMEN 

MEDIU 

REDACTA

RE

MEDIE 

ZILE 

REDACTA

RE

GRAD DE EFICIENTA

4503 1763 39,20% 66 30,5 44,3

MEDIE 

ZILE 

REDACTA

RE

GRAD DE EFICIENTA

TOTAL

DIN CARE REDACTATE 

PESTE TERMENUL LEGAL

F E S I

E05.Q03 Documente  redactate peste Termen , analiza Judecatorie .

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare: {alfabetic} 

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019

DOSARE SOLUTIONATE
TERMEN 

MEDIU 

REDACTA

RE

 

 

Din totalul de 4.503 dosare soluţionate prin hotărâre, un număr de 1.763 dosare au fost 

redactate peste termen, în perioada de referinţă, astfel încât instanţa se încadrează în gradul 

„ineficient”. 
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Analizând toţi indicatorii de eficienţă ai activităţii Judecătoriei Bârlad pe anul 2019, putem  

constata  că, gradul general de eficienţă a fost „eficient”. 

 

I.4 Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

 

Până la finele anului 2019 la  Judecătoria Bârlad s-au pronunţat un număr de 9.218 hotărâri din 

care un număr de 761  au fost atacate cu recurs şi apel, în proporţie de 8,25 %. 

          Din cele 761 de sentinţe atacate : 

- 540   în materie civilă:   -  532 apeluri 

      -     8 recursuri 

- 221 în materie penală:   - 136 apeluri                    

      -   85 contestaţii 

    

      I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti   

 

             In materie civilă din numărul de sentinţe atacate cu apel, în anul 2019, un număr de 174 au 

fost admise, iar din numărul de sentinţe atacate cu recurs un număr de 2 au fost admise. 

            Dintre acestea un număr de 15 sentinţe civile au fost desfiinţate şi trimise spre  rejudecare. 

            Procentul de admisibilitate fiind de  32,59 %. 

 

In materie penală din numărul total de sentinţe penale atacate cu apel, în anul 2019,  un 

număr de 49 au fost admise, iar din numărul de contestații formulate au fost admise 25. 

             Dintre acestea un număr de 6 sentinţe au fost desfiinţate şi trimise spre rejudecare. 

             Procentul de admisibilitate este de  33,48 %. 

 

În materie civilă, procentul de desfiinţare a hotărârilor, raportat la numărul total de 

hotărâri pronunţate, este de  2,38 %,  iar in materie penală, procentul este de 3,99 %. 

 

Rezultă un indice general de desfiinţare de 2,71 %. 

 

Datele statistice evidenţiază efortul depus de întregul colectiv de magistraţi şi personal 

auxiliar, pe parcursul anului 2019, pentru  soluţionarea cauzelor. 
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La durata de soluţionare a cauzelor trebuie să se ţină cont atât de complexitatea concretă a 

cauzei, cât şi de conduita părţilor şi a celorlalţi participanţi la proces.  

Mai mult, dezideratul soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil presupune şi acoperirea 

schemei de personal, dar şi existenţa unei legislaţii care să permită desfăşurarea rapidă a procedurilor 

judiciare şi care să descurajeze cererile şi comportamentele de tergiversare a soluţionării cauzelor. 

S-ar impune de asemenea creşterea efortului pentru stabilirea la nivel naţional, în mod unitar, 

a termenelor optime de soluţionare a diferitelor tipuri de cauze, ca un prim pas spre raţionalizarea şi 

normarea activităţii judecătorului. 

În anul 2019 a fost continuată aplicarea Programului pentru stabilirea volumului optim de 

muncă şi asigurarea calităţii activităţii în instanţe  - aprobat de Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Justiţia este un serviciu public care trebuie să accepte ca în activitatea faţă de justiţiabil, 

trebuie să ţină cont de susceptibilităţile, aşteptările si percepţiile subiective ale acestuia cu privire la 

timpul de soluţionare a litigiului său. 

 

 

CAPITOLUL  II   

 DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA NIVELUL 

INSTANŢEI. 

 

II.1. Situaţia posturilor 

 

La începutul anului 2019, statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Bârlad a cuprins un 

număr de 52 posturi din care: 

- 10 posturi de judecător; 

- 34 posturi personal auxiliar; 

- 5 posturi personal conex; 

- 3 posturi personal contractual. 

Din cele 10 posturi de judecător, 8 posturi de judecător au fost de execuţie, iar 2 posturi, de 

conducere - funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte.   

Postul de preşedinte este vacant începând cu data de 30.12.2017. 

Postul de conducere de vicepreşedinte este ocupat din data de 15.07.2017 în baza Hotărârii 

CSM nr. 838/4.07.2017. 

 



23 

 

Schema de judecători la Judecătoria Bârlad este de 10 posturi. 

La începutul anului 2019 au fost ocupate 7 posturi de judecători, din care 6 judecători 

definitivi şi 1 judecător stagiar, iar la data de 24.12.2019 au fost ocupate şi celelalte 3 posturi de 

judecător, astfel: 

- prin Decretul nr. 1.201 din 23.12.2019 al Preşedintelui României, publicat în Monitorul 

Oficial nr.1039 din 24.12.2019, doamna judecător Stoica Andreea-Claudia a fost numită judecător la 

Judecătoria Bârlad, 

- prin Decretul nr. 1.210 din 23.12.2019 al Preşedintelui României, publicat în Monitorul 

Oficial nr.1039 din 24.12.2019, domnul judecător Gavrilă Petrişor a fost numit judecător la 

Judecătoria Bârlad, 

- prin Decretul nr. 1.211 din 23.12.2019 al Preşedintelui României, publicat în Monitorul 

Oficial nr.1039 din 24.12.2019, doamna judecător Damian Lidia-Maria a fost numită judecător la 

Judecătoria Bârlad. 

 

Schema personalului auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Bârlad prevede un 

număr de 34 posturi personal auxiliar de specialitate din care un număr de 29 posturi de grefier cu 

studii superioare, 3 posturi de grefier cu studii medii şi 2 posturi de grefier arhivar. 

La începutul anului 2019, schema de personal auxiliar de specialitate a fost ocupată în 

totalitate. 

Cu toate acestea pe parcursul anului posturile efectiv ocupate au suferit numeroase 

modificări, astfel: 

Prin Decizia nr. 365 din 13 decembrie 2018 a Curţii de Apel Iaşi, s-a aprobat cererea d-nei 

grefier Avanu Alina – Mihaela, în sensul că, în perioada 14 ianuarie 2019 – 31 martie 2019, aceasta a 

beneficiat de concediu fără plată. 

Prin Decizia nr. 344 din 22 noiembrie 2018, d-na grefier Gherman Simona Marina a fost 

detaşată din cadrul Judecătoriei Bârlad la Direcţia Naţională Anticorupţie, nivel central, până la data 

de 01 septembrie 2019, iar prin Decizia nr. 290 din 26 august 2019, începând cu data de 01 

septembrie 2019, d-na grefier a fost transferată din cadrul Judecătoriei Bârlad la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Ploieşti, 

Prin Decizia nr. 382 din 19 decembrie 2018 a Curţii de Apel Iaşi, începând cu data de 19 

decembrie 2018, a fost modificată încadrarea unui grefier temporar, respectiv d-na grefier 

Harabagiu Alexandra Nicoleta, în sensul trecerii de pe postul vacant temporar din schema 

Judecătoriei Vaslui pe postul d-nei grefier titular Gherman Simona Marina de la Judecătoria Bârlad, 

care la acel moment era detaşată la DNA Bucureşti. 
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Prin Decizia nr. 384 din 20 decembrie 2018 a Curţii de Apel Iaşi, începând cu data de 20 

decembrie 2018, d-na grefier temporar Harabagiu Alexandra Nicoleta a fost detaşată de la 

Judecătoria Bârlad la Judecătoria Iaşi, iar prin Decizia nr. 82 din 11 februarie 2019 a Curţii de Apel 

Iaşi, începând cu data de 15 februarie 2019, d-na grefier a fost definitivată în funcţia de grefier pe 

durată nedeterminată şi numită în cadrul Judecătoriei Vaslui.  

Prin Decizia nr. 40 din 15 ianuarie 2019 a Curţii de Apel Iaşi, începând cu data de 1 februarie 

2019, a fost definitivat în funcţie la Judecătoria Bârlad un grefier temporar, respectiv d-na grefier 

Ilaşcu Elena-Fănica, iar prin Decizia nr. 87 din 14 februarie 2019 a Curţii de Apel Iaşi s-a dispus 

transferul grefierului Ilaşcu Elena-Fănica începând cu data de 1 martie 2019 din cadrul Judecătoriei 

Bârlad la Judecătoria Vaslui. 

 Prin aceeaşi decizie nr. 87 din 14 februarie 2019 a Curţii de Apel Iaşi, s-a dispus transferul 

d-nei grefier Moraru Laura-Adriana începând cu data de 1 martie 2019, de la Judecătoria Vaslui la 

Judecătoria Bârlad. 

Prin Decizia nr. 237 din 5 iulie 2019 a Curţii de Apel Iaşi, s-a dispus încetarea raporturilor 

de muncă ale doamnei grefier Roşca Lidia, grefier în cadrul Judecătoriei Bârlad, începând cu data de 

23 august 2019. 

Prin Decizia nr. 354 din 04 decembrie 2018 a Curţii de Apel Iaşi, doamna grefier Popa 

Genovica a fost desemnată grefier supleant pentru asigurarea desfăşurării activităţii la biroul 

judecătorului de supraveghere şi a privării de libertate din cadrul Penitenciarului Vaslui şi la Centrul 

de Reţinere şi arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în perioada 

01.01.2019-31.12.2019.  

Prin Decizia nr. 344 din 25 septembrie 2019 a Curţii de Apel Iaşi, începând cu data de 01 

octombrie 2019, au fost definitivaţi în funcţie 2 grefieri temporari, respectiv d-na grefier Mihalache 

Loredana şi d-na grefier Mercaş Anca, în sensul numirii pe durată nedeterminată în funcţia de grefier 

în cadrul Judecătoriei Bârlad. 

Prin Decizia nr. 376 din 06 noiembrie 2019, începând cu data de 14 noiembrie 2019 şi până 

la data de 19 septembrie 2021, s-a acordat d-nei grefier Mihalache Loredana concediul pentru 

creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani.  

Prin Decizia nr. 345 din 25 septembrie 2019 a Curţii de Apel Iaşi, începând cu data de 01 

octombrie 2019, d-na grefier Mercaş Anca a fost detaşată de la Judecătoria Bârlad la Judecătoria 

Vaslui, pentru o perioadă de 6 luni.  

Prin aceeaşi decizie nr. 345 din 25 septembrie 2019 a Curţii de Apel Iaşi s-a dispus detaşarea 

d-nei grefier arhivar Mitu Simona-Georgiana, pentru o perioadă de 6 luni începând cu data de 1 

octombrie 2019, de la Judecătoria Vaslui la Judecătoria Bârlad. 
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 II.2 Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2019 pe fiecare 

categorie de personal. 

 

            În anul 2019, nu au fost evidenţiate situaţii de natură a atrage răspunderea disciplinară ori 

penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar. 

 

CAPITOLUL  III 

FORMAREA PROFESIONALĂ A JUDECĂTORILOR ŞI PERSONALULUI AUXILIAR 

 

 La nivelul Judecătoriei Bârlad, în anul 2019, au avut loc, lunar, şedinţe de pregătire 

profesională, unde au fost discutate aspecte referitoare la noutăţile legislative, deciziile pronunţate de 

Curtea Constituţională, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţă europeană, 

probleme de drept ce au generat practică neunitară.  

Învăţământul profesional al judecătorilor, s-a desfăşurat conform planificării şi tematicii 

stabilite la începutul anului, fiecare judecător manifestând seriozitate în acest sens, prin întocmirea 

referatului de studiu, potrivit temei alese.  

Conducerea instanţei a monitorizat atent, cu respectarea principiului independenţei 

judecătorilor, situaţia dosarelor mai vechi de 6 luni în materie penală, respectiv 1 an în materie civilă, 

în acest sens fiind întocmite lunar situaţii cu privire la durata cauzelor aflate pe rolul instanţei, 

încercându-se a fi identificate motivele care conduc la trenarea acestora pe rolul instanţei şi la 

rezolvarea acestora prin formularea unor recomandări de principiu care să fie aplicate de toţi 

judecătorii din cadrul instanţei în cazuri similare. 

De asemenea, judecătorii din cadrul Judecătoriei Bârlad au participat în cursul anului 2019, la 

sediul Curţii de Apel Iaşi, la întrunirile trimestriale ale judecătorilor în materie penală şi civilă. 

 În anul 2019, formarea profesională a judecătorilor s-a realizat prin participarea la  

seminariile  organizate de către Curtea de Apel Iaşi, precum şi la seminariile organizate de Institutul 

Naţional al Magistraturii sau prin programele de formare profesională desfăşurate la nivelul instanţei. 

Judecătorii instanţei, au participat la următoarele seminare şi programe de formare 

profesională: 

 

Seminarii organizate de către Institutul Naţional al Magistraturii: 

1. „Noul Cod Penal” – 1 (un) judecător – d-na judecător Cicu Andreea-Cristina; 

2. „Evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor” -1 (un) judecător – d-na judecător 

Enache Gabriela; 

3. „Etică şi deontologie profesională” -1 (un) judecător – d-na judecător Enache Gabriela; 
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Seminarii organizate de către Curtea de Apel Iaşi: 

1. În cadrul proiectului „Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and 

Stakeholders Cooperation”, subiecte privind protecţia drepturilor victimelor infracţiunilor, trauma 

psihologică şi evitarea revictimizării, aspecte deontologice şi etice ale specialiştilor care asistă 

victime - 1 (un) judecător – d-na judecător Cicu Andreea-Cristina; 

2. Workshop de facilitare a scrierii ghidului de bune practici cu celelalte profesii judiciare, în 

special avocaţi, din cadrul proiectului „TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin 

îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar” – d-na Vicepreşedinte, judecător 

Enache Gabriela. 

O atenţie deosebită a fost acordată şi pregătirii profesionale a personalului auxiliar, care 

asigură un sprijin important activităţii magistraţilor în vederea îmbunătăţirea activităţii şi calităţii 

actului de justiţie. 

În acest sens, grefierii au participat în cursul anului 2019 la şedinţele de pregătire 

profesională, organizate trimestrial, la nivelul instanţei, sub coordonarea a doi judecători desemnaţi 

în acest sens (în materie civilă şi în materie penală), şedinţe la care au fost dezbătute teme şi 

probleme din activitatea curentă  a  instanţei. 

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Bârlad a participat în cursul anului 

2019 la următoarele programe de formare profesională, organizate de către Şcoala Naţională de 

Grefieri, astfel: 

1. „Managementul dosarului în procesul civil” - în perioada 18-21 martie 2019, Centrul de 

Pregătire Bârlad - 1 (un) grefier Aelenei Valerica;  

2. „Executări civile” - în perioada 03-05 aprilie 2019, Centrul de Pregătire Bârlad - 1 (un) 

grefier Burlibaşa Viorica;  

3. „Managementul dosarului în procesul penal” – în perioada 13-16.05.2019, Centrul de 

Pregătire Bârlad - 1 (un) grefier Huminic Cristina; 

4. „Abilităţi non juridice” -  în perioada 24.06.2019 – 26.06.2019, Centrul de Pregătire Bârlad 

- 1 (un) grefier Ciocoiu Victoriţa Toni;  

5. „Etică profesională” – în perioada 25-27.09.2019,  Centrul de Pregătire Bârlad - 1 (un) 

grefier Turculeţ Alin Cătălin;  

6. „Managementul dosarului în procesul civil” – în perioada  30.09 – 03.10.2019, Centrul de 

Pregătire Bârlad - 1 (un) grefier Cozma Corina-Coca;  

7. „Proceduri judiciare transfrontaliere” – în perioada 18-19.11.2019, Centrul de Pregătire 

Bârlad - 1 (un) grefier Ciocoiu Victoriţa Toni; 
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8. „Abilităţi non-juridice” – în perioada 16-18 octombrie 2019, la Centrul de Pregătire Bârlad 

– 2 (doi) grefieri Şerban Nicu şi Macoveiciuc Oana Alina. 

 

              CAPITOLUL  IV  

  INFRASTRUCTURA INSTANŢEI 

 

Activitatea instanţei se desfăşoară într-un imobil proprietate, dat în folosinţă în anul 2000, 

având toate utilităţile necesare, clădirea fiind compusă din 31 de încăperi, din care 3 săli de şedinţă, 

iar restul birouri.  

Clădirea în care funcţionează instanţa beneficiază de o dotare logistică de nivel corespunzător 

bunei funcţionări a instanţei, toate cele 3 săli de şedinţă fiind dotate cu instalaţie de amplificare şi 

sistem informatic de înregistrare a şedinţelor de judecată. 

Personalul instanţei, atât magistraţi, cât şi personalul auxiliar de specialitate, beneficiază de 

birouri spaţioase şi corespunzătoare şi de aparatura informatică necesară desfăşurării activităţii 

profesionale. 

Pe parcursul anului 2019 ca urmare a implementării proiectului „Achiziţia de echipamente / 

sisteme IT şi programe informatice pentru Ministerul Justiţiei şi instanţe”, potrivit procesului verbal 

de recepţie nr. 522/A/04.07.2019, au fost recepţionate la nivelul Judecătoriei Bârlad un număr de 44 

calculatoare Fujitsu Display, 44 monitoare Fujitsu Esprimo, 2 scanare A4 Fujitsu şi 1 scaner A3 

Fujitsu. 

La data de 24.09.2019, Judecătoria Bârlad, a fost dotată cu un terminal interactiv de tip 

infokiosk. 

În cadrul Proiectului TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin 

îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, la Judecătoria Bârlad a fost instalat 

un ecran de afişare (monitor/TV), pentru derularea unor informaţii de interes public, cu rol de 

informare a justiţiabililor. 

În luna iunie 2019, au fost instalate 4 aparate de aer condiţionat, dintre care unul în sala 

serverelor şi celelalte în 3 dintre birourile judecătorilor. 

În luna iulie 2019, au fost efectuate lucrări de reparaţii curente la un grup sanitar, impuse de 

starea necorespunzătoare a acestuia determinată de căderea tavanului. 

Au fost efectuate lucrări de reparaţii curente la instalaţia electrică de la arhiva depozit a 

instanţei, unde a fost schimbat şi aparatul de aer condiționat. 

În cursul anului 2019, nu au fost înregistrate probleme deosebite în ceea ce priveşte 

asigurarea resurselor materiale pentru buna funcţionare a activităţii curente, fiind achiziţionate, în 
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limitele bugetului disponibil, de către ordonatorul terţiar de credite – Tribunalul Vaslui - şi puse la 

dispoziţia instanţei materialele  necesare. 

 

Astfel, o parte din problemele semnalate la bilanţul din anul anterior au fost remediate, fiind 

necesare în continuare şi alte lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii instanţei.  

 

Împreună cu factorii de decizie, ordonatorii de credite terţiari şi secundari, au fost discutate şi 

analizate problemele de infrastructură, rămânând ca, pe parcursul anului 2020, în măsura în care 

resursa financiară alocată de la buget va permite acest lucru, să fie  remediate. 

Reamintim în  acest  sens ca probleme: 

- infiltraţiile de apă, care au degradat şi afectat, atât la interior, cât şi la exterior, în zona 

extensiei, partea centrală a clădirii; 

- balustrada de la intrarea în sediul instanţei și treptele trebuie reparate, întrucât au căzut 

bucăţi de marmură şi există anumite porţiuni care nu au stabilitate, accesul fiind interzis pe anumite 

porţiuni din cauza pericolului de accidente; 

- renovarea birourilor, întrucât acestea nu au mai fost văruite din anul 2000 când s-a dat în 

folosinţă imobilul, biroul preşedintelui instanţei este afectat de infiltraţiile de apă, tencuiala fiind 

degradată, birourile unde are acces publicul şi anume arhivă-registratură, birou de informare şi relaţii 

cu publicul fiind într-o stare nefirească, 

- dotarea tuturor birourilor din cadrul instanţei cu aparate de aer condiţionat sau cu un sistem 

de climatizare, întrucât în perioada de vară condiţiile de lucru sunt deosebit de dificile, din cauza 

temperaturilor ridicate, 

- schimbarea aparatului de aer condiţionat din sala 3 de judecată, cel existent nefiind eficient;  

- în sălile de judecată se impune înlocuirea scaunelor pentru judecători și grefieri, care sunt 

într-o evidentă stare de degradare şi reprezintă chiar un pericol, acestea nemaifiind schimbate încă 

din anul 2000, 

- găsirea de soluţii pentru extinderea spaţiului din arhivă, existând riscul ca acesta  să devină 

insuficient din cauza termenului de păstrare. 
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  CAPITOLUL V   

  CONCLUZII  

  

Se poate aprecia că în anul 2019 activitatea instanţei pe ansamblu a fost bună, iar realizările 

obţinute au fost urmare a efortului atât al magistraţilor, cât şi al personalului auxiliar.   

Principala problemă a Judecătoriei Bârlad a fost şi  în anul 2019 cea a resurselor umane, cu 

deosebire sub aspectul numărului de judecători.  

Numărul mare de dosare înregistrate, corelat cu sporirea nivelului de dificultate al acestora şi  

numărul redus de judecători, ar putea să fie gestionate în aşa manieră, încât să se ajungă la un 

rezultat eficient şi la o justiţie de calitate, dacă s-ar realiza în condiţii de încadrare corespunzătoare a 

schemelor de personal. 

Judecătoria Bârlad, pentru al treilea an consecutiv, înregistrează un volum de activitate, atât 

raportat la schema de judecători, cât şi la numărul efectiv de judecători, peste media naţională, ceea 

ce impune luarea de măsuri pentru mărirea schemei de judecători. 

O adecvare a numărului posturilor de judecători la volumul de activitate al instanţei şi la 

specificul acestei instanţe (natura şi complexitatea cauzelor, ceilalţi profesionişti ai dreptului, 

justiţiabilii) ar crea premisele unui interval suficient de timp pentru studierea dosarelor şi pregătirea 

şedinţelor de judecată. S-ar putea asigura timpul necesar pentru judecători de a se documenta, în ceea 

ce priveşte doctrina relevantă în fiecare cauză, pentru a identifica jurisprudenţa europeană incidentă 

în materie şi pentru perfecţionarea profesională în sistemul oferit de Institutul Naţional al 

Magistraturii şi de facultăţile de drept.  

De asemenea, s-ar crea premisele unei optime perioade de odihnă a judecătorilor, în vederea 

recuperării resurselor fizice, în ultimii trei ani magistraţii de la Judecătoria Bârlad, au desfăşurat o 

activitate intensă, fiind nevoiţi să desfăşoare activitate specifică profesiei, zi de zi, dar şi cu depăşirea 

unui program zilnic de lucru, ceea ce în timp poate afecta în mod iremediabil sănătatea acestora, dar 

și calitatea actului de justiție. 

Se impune ca instanţa prin organele sale de conducere să solicite în mod sistematic sprijin, atât 

de la Curtea de Apel Iaşi, cât şi de la Consiliul Superior al Magistraturii, în vederea preîntâmpinării   

problemelor de deficit de personal – judecători, în principal prin suplimentarea schemei de personal 

la nivelul celei existentă anterior anului 2015, specificul Judecătoriei Bârlad şi situaţia statistică pe 

ultimii 3 ani, impunând acest lucru.  

 

 În cursul anului 2019, raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au desfăşurat în 

general în parametri normali, neexistând sincope în comunicarea la nivel instituţional.  
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  Raporturile cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, au fost foarte bune, între cele 

două instituţii existând o strânsă colaborare, în raport de competenţele fiecăreia în înfăptuirea  actului 

de justiţie. 

 Acelaşi lucru îl putem afirma şi despre raporturile cu Baroul Vaslui, care a răspuns de 

fiecare dată, cu promptitudine, solicitărilor instanţei de a se asigura asistenţă judiciară gratuită 

părţilor din dosarele penale şi civile. 

 Relaţia cu experţii judiciari înscrişi pe listele Biroului local de expertize judiciare poate fi  

catalogată ca fiind  în general bună, însă pe viitor ne dorim îmbunătăţirea acesteia.   

Raporturile cu mass - media, justiţiabilii, asociaţiile profesionale şi societatea civilă au fost 

bune.  

Activitatea instanţei a fost percepută în general pozitiv de organismele menţionate şi se poate 

aprecia că în anul 2019 activitatea instanţei pe ansamblu a fost bună, iar realizările obţinute au fost 

urmare a efortului colectiv, atât al magistraţilor, cât şi al personalului auxiliar. 

Apreciem că în cadrul instanţei s-a reuşit crearea unui climat civilizat, echilibrat, accentul 

punându-se pe comunicare şi inter-relaţionare profesională, între toate compartimentele angrenate în 

realizarea actului de justiţie, ca serviciu public, eficient, transparent, în slujba cetăţeanului, prin 

garanţia aplicării corecte, imparţiale, a forţei ocrotitoare a legii. 

 

 

Vicepreşedinte Judecătoria Bârlad 

Judecător Gabriela ENACHE 

 

 

 


