
R O M Â N I A 

 

JUDECĂTORIA  BÂRLAD 

 

 

 

 

 

 

R A P O R T     D E     B I L A N Ţ 

 

-  2022 - 

 

 

 



2 

 

Cuprins 

 

INTRODUCERE ..........................................................................................................   pag.   3 

 

Capitolul I 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANȚEI JUDECĂTOREȘTI 

 

Secțiunea I.1 Volumul de activitate ................................................................................   pag.   4 

Secțiunea I.2 Încărcătura pe judecător și pe schemă .......................................................   pag.   8 

Secțiunea I.3 Indicatorii de eficiență ...............................................................................   pag. 13 

Secțiunea I.4 Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești ......................................   pag. 18 

Secțiunea I.5 Indicii de desființare a hotărârilor judecătorești  .......................................   pag. 18 

 

Capitolul II 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA NIVELUL INSTANȚEI 

 

Secțiunea II.1 Situația posturilor......................................................................................   pag. 19 

Secțiunea II.2 Situația sancțiunilor disciplinare și penale aplicate în cursul anului  

                         2021 pe fiecare categorie de personal ....................................................   pag. 22 

 

Capitolul III 

 

 FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI ..............................................   pag. 22 

 

Capitolul IV 

 

INFRASTRUCTURA INSTANȚEI................................................................................  pag. 25 

 

Capitolul V 

CONCLUZII. PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII .........  pag. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

INTRODUCERE 

 

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

Vaslui, într-o clădire dată în folosinţă 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 

și limita competențelor legale, reglementate prin Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară 

şi Hotărârea C.S.M nr. 3243/2022 privind Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti.  

            În ceea ce priveşte colegiul de conducere, acesta, pe parcursul anului 2022, a avut în 

componenţa sa un număr de 3 judecători: preşedintele instanţei şi doi judecători aleşi de Adunarea 

Generală a Judecătorilor. 

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

judecător Gabriela Enache, numit prin Hotărârea nr. 771 din data de 10 iunie 2021 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Prin Hotărârea nr. 2023 din data de 12 august 2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, începând cu data de 16.08.2022, a fost numită vicepreşedinte - doamna 

judecător Oanea Anca. 

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

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

Conducerea activităţii personalului auxiliar de specialitate este realizată de grefier şef 

Huminic Cristina, începând cu data de 25.04.2018, în baza Deciziei nr. 135/10.04.2018 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 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. 

           Prin Hotărârea nr. 9 din data de 20.12.2021 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei 

Bârlad, au fost stabilite completurile de judecată pentru anul calendaristic 2022, respectiv un 

număr de 7 completuri în materia penală şi 8 completuri în materia civilă.  

 Prin aceeaşi hotărâre a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Bârlad, s-a hotărât ca, 

începând cu data de 01.01.2022 şi până la data de 03.07.2022 inclusiv: 

 - un număr de 5 completuri de judecată în materia penală să fie inhibate pentru repartizarea 

aleatorie, fiind active 2 completuri; 

 - un număr de 2 completuri de judecată în materia civilă să fie inhibate pentru repartizarea 

aleatorie, fiind active 6 completuri. 

 La  începutul anului 2022 existau în stoc un număr de 3.575  dosare.  

  În anul 2022, s-au înregistrat pe rolul Judecătoriei Bârlad, un număr de 8.583  cauze noi, 

din care: 

  -  6.951 civile,  

 -  1.632 penale,  

astfel că, în total, pe anul 2022, la Judecătoria Bârlad au existat un număr de 12.158 dosare de 

soluţionat (3.575- stoc iniţial 2022 + 8.583  intrări pe anul 2022) - din numărul dosarelor intrate, 

un număr de 23 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 2022: 
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 În anul 2022, au fost soluţionate un număr de 8.159 dosare rămânând nesoluţionate 3.999 

dosare, dintre acestea, în 202 dosare judecata a fost suspendată, rămânând astfel pe rol, spre 

soluţionare un număr de 3.797 dosare. 

Pe materii situaţia evoluţiei dosarelor se prezintă astfel: 

 -  cauze noi în anul 2022:  

  - în materie civilă un număr de  6.951 dosare,  

    - în materie penală un număr de 1.632 dosare. 

 - stoc la sfârşitul anului 2022:          

  - în materie  civilă – 3.520 dosare,  

   - în  materie penală -  479 dosare.   
 

Reprezentarea grafică a stocului la sfârşit de an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultă că, în anul 2022, s-au aflat pe rolul instanţei, spre soluţionare, un număr de 12.158 

dosare, din care: 

- în  materie civilă  un număr de 10.072 dosare,  

- în  materie penală  un număr de 2.086 dosare. 
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Dinamica  activităţii, pe  materii,  în  perioada 2020 – 2022: 

Anul 2020 

 

Dinamica  activităţii  în  penal 

 

  

Dinamica  activităţii   în  civil 

Stoc 714 Stoc 3.669 

Cauze noi intrate 1.605 Cauze noi intrate 6.930 

Cauze soluţionate 1.706 Cauze soluţionate 7.159 

Cauze pe rol 2.319 Cauze pe rol 10.599 

Anul 2021 

 

Dinamica activităţii în penal 

 

 

Dinamica activităţii în civil 

Stoc 655 Stoc 3.482 

Cauze noi intrate 1.709 Cauze noi intrate 6.569 

Cauze soluţionate 1.950 Cauze soluţionate 6.969 

Cauze pe rol 2.364 Cauze pe rol 10.051 

Anul 2022 

 

Dinamica activităţii în penal 

 

 

Dinamica activităţii în civil 

Stoc 454 Stoc 3.121 

Cauze noi intrate 1.632 Cauze noi intrate 6.951 

Cauze soluţionate 1.607 Cauze soluţionate 6.552 

Cauze pe rol 2.086 Cauze pe rol 10.072 
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Reprezentarea  grafică  a  activităţii  în  materie  penală, în perioada 2020 – 2022: 
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Reprezentarea  grafică a activităţii în materie civilă, în perioada 2020 -  2022: 
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 Din cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Bârlad, în anul 2022 s-au soluţionat: 

 - în  materie civilă  - 6.552 dosare, 

 - în materie  penală - 1.607 dosare,  

 rămânând de soluţionat un număr de 3.999 dosare - respectiv 3.520 dosare în materie 

civilă (din care 202 dosare a căror judecată este suspendată) şi 479 dosare în materie penală. 

Din cele 3.999 dosare rămase, în curs de soluţionare: 

             - 3.520  dosare civile, din care: -   1.707 dosare cu vechime  între 0-6 luni,  

                                                     -      961 dosare cu vechime  între 6-12 luni,  

                                                              -      558  dosare cu vechime  peste un an, 

                                                     -      294  dosare  cu vechime peste 2 ani, 
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   - 479  dosare penale, din care: -      243 dosare cu vechime  între 0-6 luni, 

          -      163 dosare cu vechime  între 0-12 luni, 

                                                                         -       73  dosare cu vechime peste un an. 

                        

În anul 2022, s-a înregistrat o creştere a numărului de cauze nou intrate, faţă de anul 

precedent 2021, cu un număr de 305 dosare, şi o creştere a stocului  de dosare, cu  424 dosare. 

 

Reprezentarea grafică a evoluţiei cauzelor nou intrate, în perioada 2020 -  2022: 
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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 2022, s-a înregistrat următoarea încărcătură a 

cauzelor: 
 

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

fost de 1.208,9 dosare, iar raportat la numărul total de dosare aflate pe rolul Judecătoriei 

Bârlad, încărcătura a fost de  1.712,4 dosare.  

 

b) încărcătura pe schemă pe judecător: 1.215,8 dosare (se determină prin raportarea 

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

340,6 dosare, iar raportat la volumul total de dosare aflate pe rolul Judecătoriei Bârlad 

încărcătură a fost de  482,5  dosare. 

 

d) încărcătura pe schemă / grefier de şedinţă  a fost de:  392,1 dosare (se determină prin 

raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale 

instanţelor – 31 grefieri de şedinţă). 
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Se constată o creştere a încărcăturii efective pe judecător, astfel că, şi la nivelul anului 

2022 încărcătura efectivă pe judecător de 1.712,4 dosare este peste media națională, la fel ca şi 

în ultimii 5 ani.                                

La grefieri,  se constată o  menţinere a încărcăturii efective, precum şi cea raportată la 

schemă. 

Şi în cursul anului 2022, se observă că, în mod constant, judecătorii din cadrul Judecătoriei 

Bârlad  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 – 2022 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1070,4

2158,4

2002,4

1519,8

1903,9

1591,7     1712,4

 

 

       e) Operativitatea soluționării cauzelor 
 

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 2021 + dosare nou intrate - dosare  suspendate)  şi  dosarele  soluţionate, a  fost  în  

anul 2022  de  68,24 %. 

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

dosarele soluţionate, a fost în anul 2022 de  95,04 % . 
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Se constată o scădere a indicelui de operativitate a activităţii de judecată la nivelul 

Judecătoriei Bârlad, comparativ cu nivelul din anul 2021, când valoarea indicelui de operativitate 

a fost de 107,7 %,  însă, putem afirma că, valoarea indicelui a rămas în limite 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 2017-2022, a fost mult peste media naţională. 

 

Tabel  cu  dinamica activităţii  la  Judecătoria Bârlad, în perioada 2018 – 2022: 

 

ANUL 

Cauze 

intrate 

Dosare 

suspendate 
Total de 

soluţionat 

Cauze 

soluţionate 

Operativitate 

% 

4/1-2 4/1 

1 2 3 4 5 6 

2018       8.312 160 11.814 7866 67,49 % 94,63 % 

2019      9.508 196 13.518 9.218 98,99% 96,64% 

2020 8.535 188 12.918 8.865 106,2% 103,9% 

2021 8.278 130 12.415 8.919 109,4% 107,7% 

2022 8.583 202 12.158 8159 97,35% 95,1% 

 

  

  Indicele de operativitate pe materii: 
 

 

a) În materie penală  -  indicele general de operativitate în anul 2022, obţinut ca urmare a 

raportului dintre totalul dosarelor de soluţionat (stoc 2021 + dosare nou intrate) şi dosarele 

soluţionate a fost de 77,03%.    

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

intrate şi dosarele soluţionate a fost în anul 2021 de  98,46 %. 

Se constată o scădere a indicelui de operativitate în materie penală în anul 2022, când 

operativitatea a fost de 77,03 %, faţă de 82,4% cât a fost în anul 2021, dacă avem în vedere  

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

soluţionate de  98,46 %,  observăm de asemenea o scădere a acestuia faţă de cel din anul 2021 

care a fost de 114,1 %.  

 

b) În materie civilă – indicele general de operativitate în anul 2022, obţinut ca urmare a 

raportului dintre totalul dosarelor de soluţionat (stoc 2021 + dosare nou intrate) şi dosarele 

soluţionate a fost de:  65,05 %.  
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Indicele de operativitate al instanţei ca urmare a raportului dintre totalul dosarelor nou 

intrate şi dosarele soluţionate a fost în anul 2022 de  94,25 %.  

Se constată o scădere a operativităţii şi în materie civilă în anul 2022, când operativitatea a 

fost de 65,03% faţă de 69,3 %  în anul 2021, şi dacă avem în vedere indicele de operativitate ca 

urmare a raportului dintre totalul dosarelor nou intrate şi dosarele soluţionate de 94,25%, 

observăm o scădere a acestuia faţă de cel din 2021 care a fost de 106,1%. 

Se constată o creştere a numărului de dosare intrate în anul 2022, cu 305 dosare, de la 

8.278 dosare în anul 2021, la 8.583 dosare în anul 2022.  

Totodată, se constată o uşoară scădere a numărului total de dosare de soluţionat cu un 

număr de 257 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.  

 

 Situaţia privind operativitatea pe judecători: 

 

a) Rata de soluţionare 

 

F E S I

1 anonymous 29 23 79,30%

2 BERARU Gina 932 771 82,70%

3
COJUŞNEANU Silvana-Bianca-

Anasstasia
874 767 87,80%

4 COMĂNIŢĂ Adriana-Magdalena 1461 1226 83,90%

5 DAMIAN Lidia-Maria 1202 750 62,40%

6 ENACHE Gabriela 976 879 90,10%

7 GAVRILĂ Petrişor 1560 1369 87,80%

8 NEAMŢU-CUCU Oana Mădălina 1394 1155 82,90%

9 OANEA Anca 1646 1273 77,30%

FeJ.E01  Rata  de solutionare , analiza Judecator .
Perioada analizata: {01.01.2022 - 31.12.2022} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu 

ORDINE NUME JUDECATOR
INTRATE PRIM 

TERMEN

PRONUN

TATE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA
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 b) Analiza centralizată, pe judecători, indicatori de eficiență 

 

E01 E02 E03

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
10 OANEA Anca

FeJ.E06 Analiza centralizata  indicatori eficienta , analiza Judecator .
Perioada analizata: {01.01.2022 - 31.12.2022} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} 

Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator} 

7 ENACHE Gabriela

8 GAVRILĂ Petrişor

9
NEAMŢU-CUCU 

Oana Mădălina

4

COJUŞNEANU 

Silvana-Bianca-

Anasstasia

5
COMĂNIŢĂ Adriana-

Magdalena

6
DAMIAN Lidia-

Maria

I

1 anonymous

3 BERARU Gina

ORDINE
NUME 

JUDECATOR

GRAD DE EFICIENTA

F E S

 
 

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 se constată că 

aceştia au desfăşurat, în general, 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; 
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  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: 
 

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: {01.01.2022 - 31.12.2022} Dosar arhivat: {nu} Instanta:

{Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator} 
OD: date prezentate in raport valabile la: 30 decembrie 2022

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

3575 41,70% 8583 8159 66,60% 95,10%

TOTAL

RAPORTAT 

LA 

INTRATE

TOTAL

DIN CARE 

DIN 

INTRATE

F E S I

1
Judecatoria 

BARLAD
3575 41,70% 8583 8159 66,60% 95,10%

GRAD DE EFICIENTA

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

STOC INITIAL

INTRATE

SOLUTIONATE

VALOARE 

INDICATOR

E01.Q03  Rata  de solutionare , analiza Judecatorie .
Perioada analizata: {01.01.2022 - 31.12.2022} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare: 

OD: date prezentate in raport valabile la: 30 decembrie 2022
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  8.583 dosare nou intrate şi un număr de 8.159 dosare soluţionate, încadrându-se la acest 

indicator, în gradul „Suficient”. 
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  Se constată o scădere a indicatorului de la gradul de „Foarte eficient” la gradul 

„Suficient”, marja de fluctuaţie a valorii indicatorului fiind de 95,10% în anul 2022, faţă de 

109,70% în anul 2021. 

 

  În raport cu celelalte judecătorii de pe raza Curţii de Apel Iaşi în ceea ce priveşte numărul 

de dosare de soluţionat în cursul anului 2022 şi complexitatea cumulată, situaţia se prezintă astfel: 

  

Număr dosare: 

EFECTIV ADITIONAT

28092 80004 108096 108098 87,3 916,4 1238,2 1238,2

EFECTIV ADITIONAT

1
Judecatoria 

VASLUI
3964 12092 16056 16056 9,7 1246,6 1655,3 1655,3

2
Judecatoria 

BARLAD
3575 8583 12158 12158 7,1 1208,9 1712,4 1712,4

3
Judecatoria 

HARLAU
1135 4350 5485 5485 3,6 1208,3 1523,6 1523,6

4
Judecatoria 

HUSI
1237 3982 5219 5219 3,6 1106,1 1449,7 1449,7

5
Judecatoria 

PASCANI
3017 7001 10018 10020 8,5 823,6 1178,6 1178,8

6 Judecatoria IASI 14589 41736 56325 56325 50,8 821,6 1108,8 1108,8

7
Judecatoria 

RADUCANENI
575 2260 2835 2835 4 565 708,8 708,8

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: {01.01.2022 - 31.12.2022} Instanta: {Curtea de Apel IASI} Componenta: {numar dosare} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: 

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 30 decembrie 2022

 
  

 Complexitate: 

EFECTIV ADITIONAT

211262 384846 596108 596142 87,3 4408,3 6828,3 6828,7

EFECTIV ADITIONAT

1
Judecatoria 

VASLUI
26796 58809 85605 85605 9,7 6062,8 8825,3 8825,3

2
Judecatoria 

HARLAU
9202 20510 29712 29712 3,6 5697,2 8253,3 8253,3

3
Judecatoria 

BARLAD
25753 38693 64446 64446 7,1 5449,7 9076,9 9076,9

4
Judecatoria 

HUSI
9468 18708 28176 28176 3,6 5196,7 7826,7 7826,7

5 Judecatoria IASI 109967 203712 313679 313679 50,8 4010,1 6174,8 6174,8

6
Judecatoria 

PASCANI
25622 33702 59324 59358 8,5 3964,9 6979,3 6983,3

7
Judecatoria 

RADUCANENI
4454 10712 15166 15166 4 2678 3791,5 3791,5

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: {01.01.2022 - 31.12.2022} Instanta: {Curtea de Apel IASI} Componenta: {complexitate} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: 

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 30 decembrie 2022
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Având în vedere această situaţie comparativă se poate deduce cu uşurinţă disproporţia 

dintre volumul de activitate şi numărul de judecători care şi-au desfăşurat activitatea la Judecătoria 

Bârlad în cursul anului 2022, principala problemă a instanţei fiind cea privind resursele umane, 

generată şi de subdimensionarea schemei, motiv pentru care instanţa s-a încadrat în gradul de 

eficientă „Suficient”, la indicatorul privind rata de soluţionare a dosarelor. 

  

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 5,3 luni, instanţa încadrându-

se în gradul de „foarte eficient”, iar în penal durata a fost de 2,5 luni, instanţa încadrându-se în 

gradul „foarte eficient”. 

 

PENAL NON PENAL

P C

PENAL NON PENAL

P C

E S I

1 Judecatoria BARLAD 8159 1607 6552 2,5 5,3

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA

TOTAL
DIN CARE

8159 1607 6552 2,5 5,3

PENAL NON PENAL F

GRAD DE EFICIENTA

TOTAL
DIN CARE

PENAL NON PENAL F E S I

E04.Q03  Durata  medie de solutionare , analiza Judecatorie .
Perioada analizata: {01.01.2022 - 31.12.2022} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare: 

OD: date prezentate in raport valabile la: 30 decembrie 2022
DOSARE SOLUTIONATE DURATA SOLUTIONARE

 

 

d. Stocul de dosare 

Cu privire la stocul de dosare la finele perioadei analizate se constată că, din cele 3.999 

dosare aflate în stoc un număr de 615 dosare, sunt mai vechi de 1 an, în consecinţă, la acest 

indicator instanţa s-a încadrat în gradul „ insuficient”. 

 

TOTAL
DIN CARE MAI VECHI 

DE 1,5 ANI
F E S I

3999 615 15,40%

TOTAL
DIN CARE MAI VECHI 

DE 1,5 ANI
F E S I

1 Judecatoria BARLAD 3999 615 15,40%

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

STOC DOSARE
VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE 

E02.Q03  Vechime  dosare in stoc , analiza Judecatorie .
Stoc la data: {31.12.2022} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare: {alfabetic} 

OD: date prezentate in raport valabile la: 30 decembrie 2022
STOC DOSARE

VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE 
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e.  Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 8.159 dosare soluţionate, un număr de 7.192 dosare 

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

88,10% , astfel încât instanţa s-a încadrat în gradul „ foarte eficient”. 

TOTAL
DIN CARE 

INTR-UN AN
F E S I

8159 7192 88,10%

TOTAL
DIN CARE 

INTR-UN AN
F E S I

1 Judecatoria BARLAD 8159 7192 88,10%

ORDINE
DENUMIRE 

JUDECATORIE

DOSARE SOLUTIONATE
VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA

E03.Q03  Pondere  dosare inchise intr-un an , analiza Judecatorie .
Perioada analizata: {01.01.2022 - 31.12.2022} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} 

OD: date prezentate in raport valabile la: 30 decembrie 2022

DOSARE SOLUTIONATE
VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA

 

 

 

f. Redactările peste termenul legal 

NUMAR 

DOSARE
PONDERE

MEDIE 

ZILE 

DEPASIRE

P M

NUMAR 

DOSARE
PONDERE

MEDIE 

ZILE 

DEPASIRE

P M
30,4 17,61 Judecatoria BARLAD 4193 688 16,40% 34,2

TOTAL

DIN CARE REDACTATE PESTE 

TERMENUL LEGAL

F E S I
ORDINE

DENUMIRE 

JUDECATORIE

DOSARE SOLUTIONATE

TERMEN 

MEDIU 

REDACTARE

MEDIE ZILE 

REDACTARE

GRAD DE EFICIENTA

4193 688 16,40% 34,2 30,4 17,6

MEDIE ZILE 

REDACTARE

GRAD DE EFICIENTA

TOTAL

DIN CARE REDACTATE PESTE 

TERMENUL LEGAL

F E S I

E05.Q03 Documente  redactate peste Termen , analiza Judecatorie .

Perioada analizata: {01.01.2022 - 31.12.2022} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Judecatoria BARLAD} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie

ordonare: {crescator} 

OD: date prezentate in raport valabile la: 30 decembrie 2022

DOSARE SOLUTIONATE

TERMEN 

MEDIU 

REDACTARE

 

 

Din totalul de 4.193 dosare soluţionate prin hotărâre, un număr de doar 688 dosare au fost 

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

„eficient”. 

 

Analizând toţi indicatorii de eficienţă ai activităţii Judecătoriei Bârlad pe anul 2022, 

putem  constata  că, gradul general de eficienţă a fost „eficient”. 
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I.4 Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

 

Până la finele anului 2022 la  Judecătoria Bârlad s-au pronunţat un număr de 8.159 hotărâri 

din care un număr de 855  au fost atacate cu recurs şi apel, în proporţie de 10,4 %. 

           

 Din cele 855 de sentinţe atacate : 

- 612   în materie civilă:   -  590 apeluri 

      -   22 recursuri 

- 243 în materie penală:     - 59 apeluri                    

      -  184  contestaţii    

    

      I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti   

 

             În materie civilă, din numărul de sentinţe atacate cu apel, în anul 2022, un număr de 248 

au fost admise, iar din numărul de sentinţe atacate cu recurs un număr de 6 au fost admise. 

            Dintre acestea un număr de 16 sentinţe civile au fost desfiinţate şi trimise spre  rejudecare. 

            Procentul de admisibilitate este de  41,5 %. 

 

În materie penală, din numărul total de sentinţe penale atacate cu apel, în anul 2022,  un 

număr de 59 au fost admise, iar din numărul de contestații formulate au fost admise 25. 

             Dintre acestea un număr de 7 sentinţe au fost desfiinţate şi trimise spre rejudecare. 

             Procentul de admisibilitate este de  34,5 %. 

 

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

hotărâri pronunţate, este de  3,87 %,  iar in materie penală, procentul este de 5,22 %. 

 

Rezultă un indice general de desfiinţare de 4,14 %. 

 

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

auxiliar, pe parcursul anului 2022, pentru  soluţionarea cauzelor. 

 

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 o schema 

corespunzătoare, 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. 
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În anul 2022 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. 

 

Evoluţia volumului de activitate la Judecătoria Bârlad în perioada 2021-2022: 

 

Anul  Stoc 

început 

de an 

Cauze nou intrate Total dosare pe rol Cauze soluţionate Operativitate  Stoc 

final de 

an 

 Total  Total  Civil  Penal  Total  Civil  Penal  Total  Civil  Penal  Procente  Total  

2021 4137 8278 6569 1709 12415 10051 2364 8919 6969 1950 107,7% 3496 

2022 3575 8583 6951 1632 12158 10072 2086 8159 6552 1607 95,04% 3999 

Tendinţe -13,5% +3,6% +5,8% -4,5% -2,0% +0,2% -11,6% -8,5% -5,9% -17,5% -11,7% +14,3% 

 

CAPITOLUL  II   

 

 DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA NIVELUL 

INSTANŢEI 

 

II.1. Situaţia posturilor 

La începutul anului 2022, statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Bârlad a cuprins un 

număr de 51 posturi din care: 

- 10 posturi de judecător; 

- 33 posturi personal auxiliar de specialitate; 

-   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.   

 Prin Hotărârea nr. 771 din data de 10 iunie 2021 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, începând cu data de 16.07.2021, doamna judecător Enache Gabriela a 

fost numită în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bârlad. 

Prin Hotărârea nr. 2023 din data de 12 august 2022 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, începând cu data de 16.08.2022, doamna judecător Oanea Anca a fost 

numită în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Bârlad. 

Schema de judecători la Judecătoria Bârlad este de 10 posturi. 

La începutul anului 2022 au fost ocupate 9 posturi de judecători, din care: 
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- un judecător s-a aflat în concediu de creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani 

(doamna judecător Damian Lidia - Maria - Decizia nr. 262 din data de 31.07.2020 a Curţii de 

Apel Iaşi – până în luna martie 2022 inclusiv); 

- un judecător s-a aflat în concediu medical, urmat de concediu prenatal, postnatal (ianuarie 

– 12 iunie 2022) şi concediu de creştere şi îngrijire copil (doamna judecător Stoica Andreea 

Claudia). 

Prin Decretul nr. 84 din 21 ianuarie 2022 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

68/21.01.2022, începând cu data de 25 ianuarie 2022 doamna judecător Aioniţoaie Elena 

Gabriela a fost eliberată din funcţie ca urmare a pensionării. 

Prin Decizia nr. 82 din 07 martie 2022 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, s-a decis ca, 

începând cu data de 01 aprilie 2022, doamna judecător Damian Lidia Maria să revină în 

activitate.  

Prin Hotărârea nr. 995 din 14 martie 2022 a Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia 

pentru judecători s-a hotărât încetarea efectelor Hotărârii nr. 1171/24.09.2020 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte postul doamnei judecător 

Damian Lidia - Maria, începând cu data de 01.04.2022, ca urmare a încadrării doamnei judecător 

pe propriul post vacant din cadrul instanţei. 

Prin Decretul nr. 386 din 29 martie 2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 312 din data de 

30 martie 2022, doamna judecător Cojuşneanu Silvana-Bianca-Anasstasia a fost numită în 

funcţia de judecător la Judecătoria Bârlad. 

Prin Decizia nr. 150 din 23 mai 2022 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, începând cu data 

de 13 iunie 2022 a fost acordat doamnei judecător Stoica Andreea Claudia concediu pentru 

creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. 

Prin Hotărârea nr. 1660 din 23 iunie 2022 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia 

pentru judecători a fost aprobată ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art. 134 

indice 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, a unui post temporar vacant de judecător la Judecătoria Bârlad (postul 

doamnei judecător Stoica Andreea Claudia). 

La data de 01.12.2022 potrivit situaţiei posturilor de judecător (schemă, ocupate, vacante, 

vacantabile, funcţii de conducere vacante, posturi indisponibilizate) publicată de Consiliul 

Superior al Magistraturii, la Judecătoria Bârlad, schema de judecător este de 10 posturi din care 8 

posturi ocupate şi 2 vacante din care 1 post vacant la 01.01.2023, un post aprobat potrivit 

art. 134 ind. 1. 

Ulterior publicării acestei situaţii, prin Hotărârea nr. 2549 din 15.11.2022 a Consiliului 

Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători a fost aprobat transferul doamnei judecător 

Damian Lidia-Maria de la Judecătoria Bârlad la Judecătoria Alexandria, începând cu data de 

01.01.2023. 

Prin Decretul nr. 1.786 din 29.12.2022 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

1272/29.12.2022, doamna judecător Comăniţă Adriana – Magdalena, judecător la Judecătoria 

Bârlad a fost eliberată din funcţie ca urmare a pensionării începând cu data de 01.01.2023. 
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Schema personalului auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoriei Bârlad prevede un 

număr de 33 posturi personal auxiliar de specialitate din care un număr de 28 posturi de grefier 

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

  La începutul anului 2022, schema de personal auxiliar de specialitate a fost ocupată în 

totalitate. 

Pe parcursul anului 2022: 

- grefier Aelenei Valerica s-a aflat începând cu data de 09 iunie 2021 în concediul pentru 

creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (Decizia nr. 178 din 02 iunie 2021 a 

Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi);  

- grefier Avanu Alina Mihaela s-a aflat începând cu data de 24 ianuarie 2022 în concediul 

pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (Decizia nr. 36 din 19.01.2022 a 

Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi);  

- grefier Sandu Daniela - Claudia a fost desemnat 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 01.01.2022-31.12.2022.  

Prin Decizia nr. 452 din 24 decembrie 2021 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, începând 

cu data de 10 ianuarie 2022, doamna grefier Barcan Elena a fost numită în funcţia de grefier 

studii superioare juridice durată determinată la Judecătoria Bârlad, pe postul titularei Avanu 

Alina, aflată în concediu de maternitate.  

Prin Decizia nr. 143 din 17 mai 2022 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, în perioada 01 

iulie 2022 – 28 octombrie 2022 şi prin Decizia nr. 312 din 01 noiembrie 2022 a Preşedintelui 

Curţii de Apel Iaşi, în perioada 31 octombrie 2022 – 29 noiembrie 2022 a fost acordat concediu 

fără plată doamnei grefier Cruceanu Gabriela.  

Prin Decizia nr. 33 din 17 ianuarie 2022 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, începând cu 

data de 7 ianuarie 2022 a fost definitivată în funcţie, în sensul trecerii de la gradul debutant la 

gradul II, grefierul temporar Slavu Mădălina Andreea din cadrul Judecătoriei Bârlad (numită 

în funcţia de grefier studii superioare juridice durată determinată la Judecătoria Bârlad pe postul 

titularei Aelenei Valerica, aflată în concediu de maternitate – Decizia nr. 186 din 14 iunie 2021 a 

Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi). 

Prin Decizia nr. 191 din 23 iunie 2022 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, s-a dispus 

transferul grefierului Vătămanu Dana de la Judecătoria Iaşi la Judecătoria Bârlad, începând cu 

data de 1 septembrie 2022 şi transferul grefierului Gafiţa Oana Maria de la Judecătoria Bârlad la 

Judecătoria Iaşi, începând cu data de 01 septembrie 2022.  

Prin Decizia nr. 287 din 23.09.2022 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi, începând cu data 

de 9 septembrie 2022 a fost definitivată în funcţie, în sensul trecerii de la gradul debutant la 

gradul II, grefierul temporar Barcan Elena din cadrul Judecătoriei Bârlad. 

Prin Decizia nr. 455 din 24 decembrie 2021 a Preşedintelui Curţii de Apel Iaşi începând cu 

data de 01 ianuarie 2022 a fost încadrat în funcţia de muncitor calificat domnul Cohn Eduard. 
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 II.2 Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2022 pe fiecare 

categorie de personal. 

            În anul 2022, 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 2022, 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 2022, 

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

civilă, astfel: 

- întrunirea judecătorilor de la secţiile/completele specializate în materie penală şi pentru 

cauze cu minori, aferentă trimestrului I/2022 – 25 martie 2022 – domnul judecător Gavrilă 

Petrişor; 

- întrunirea judecătorilor de la secţiile/completele specializate în materie penală şi pentru 

cauze cu minori, aferentă trimestrului II/2022 – 24 iunie 2022 – domnul judecător Gavrilă 

Petrişor; 

- întrunirea judecătorilor de la secţiile/completele specializate în materie civilă, aferentă 

trimestrului II/2022 – 30 iunie 2022 – doamna judecător Comăniţă Adriana Magdalena; 

- întrunirea judecătorilor de la secţiile/completele specializate în materie civilă, aferentă 

trimestrelor III-IV/2022 – 17 noiembrie 2022 – doamna preşedinte Enache Gabriela. 
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 În anul 2022, formarea profesională a judecătorilor s-a realizat prin participarea la  

seminare organizate de către Curtea de Apel Iaşi, precum şi la seminare 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: 

 

Seminare organizate de către Institutul Naţional al Magistraturii: 

1. Program de pregătire profesională a judecătorilor şi procurorilor care au fost admiși în 

magistratură în condiţiile art. 33 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor – 1 (un) judecător – d-na judecător Cojuşneanu Silvana Bianca Anasstasia, numit 

judecător la Judecătoria Bârlad prin Decretul nr. 386/29.03.2022 al Preşedintelui României, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 312/30.03.2022; 

2. Seminar „Metodologia actului de justiţie în materie civilă” - Bucureşti, 7 - 8 aprilie 2022 

- 1 (un) judecător - d-na judecător Neamţu - Cucu Oana Mădălina; 

3. Seminar cu tema „Administrarea probatoriului în cauzele penale” - 26 - 27 mai 2022 - 1 

(un) judecător - d-na judecător Neamţu - Cucu Oana Mădălina; 

4. Seminar cu tema „Executarea hotărârilor penale, cu accent pe aspecte specifice 

populaţiei de etnie romă” - 28 - 29 septembrie 2022 - 1 (un) judecător - d-na judecător Cojuşneanu 

Silvana Bianca Anasstasia. 

 

Seminare organizate de către Curtea de Apel Iaşi: 

1. În cadrul proiectului „Ghidul specializărilor expertizei tehnice judiciare” - întâlnire 

online la data de 4 februarie 2022 - 1 (un) judecător - d-na judecător Comăniţă Adriana - 

Magdalena; 

2. Seminar cu tema „Jurisprudenţa CEDO - aspecte de noutate în materie civilă şi penală” - 

31 martie - 1 aprilie 2022 - 2 (doi) judecători - d-na judecător Comăniţă Adriana Magdalena (în 

materie penală) şi d-na judecător Beraru Gina (în materie civilă); 

3. În cadrul proiectului „Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” - seminar cu tema 

„Noul Cod penal. Noul Cod de procedură penală” - 7 - 8 aprilie 2022 - 1 (un) judecător -  domnul 

judecător Gavrilă Petrişor; 

4. Seminar cu tema „Drept penal. Drept procesual penal” (PFCD 2022 - Domeniul nr. 1: 

Formare în domeniul modificărilor legislative; Formare specializată; Practică neunitară) - 19 mai 

2022 - 1 (un) judecător -  domnul judecător Gavrilă Petrişor; 

5. Seminar cu tema „Noutăţi în jurisprudenţa CJUE în materie penală” (Domeniul nr. 2: 

Cooperare judiciară internaţională în materie penală) - 09 septembrie 2022 - 1 (un) judecător -  

domnul judecător Gavrilă Petrişor; 
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6. Seminar cu tema „Drept procesual civil” (PFCD 2022 - Domeniul nr. 1: Formare în 

domeniul modificărilor legislative; Formare specializată; Practică neunitară) - 11 noiembrie 2022 - 

1 (un) judecător -  doamna Vicepreşedinte - judecător Oanea Anca; 

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

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

actului de justiţie. 

În acest sens, grefierii au participat în cursul anului 2022 la şedinţele de pregătire 

profesională, organizate trimestrial, la nivelul instanţei, sub coordonarea unui judecător desemnat 

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 2022 la următoarele programe de formare profesională, organizate de către Şcoala 

Naţională de Grefieri, astfel: 

1. Seminare multidisciplinare destinate grefierilor recrutaţi în anul 2021, prin concurs de 

ocupare în mod direct a posturilor - în perioada 04.04.2022 - 09.04.2022 - Centrul de Pregătire 

Bârlad - 1 (un) grefier Slavu Mădălina Andreea;  

2. Seminar cu tema „Aspecte jurisprudenţiale şi soluţii de unificare a practicilor 

administrative şi de evidenţă electronică în materie civilă” - în perioada 27 - 29.04.2022, Centrul 

de Pregătire Bârlad - 1 (un) grefier Slavu Mădălina Andreea;  

3. Seminar cu tema „Aspecte jurisprudenţiale şi soluţii de unificare a practicilor 

administrative şi de evidenţă electronică în materie civilă” - în perioada 04 - 06.05.2022 - 1 (un) 

grefier Gafiţa Oana Maria; 

4. Seminar cu tema „Abordări unitare privind repartizarea aleatorie a cauzelor înregistrate 

pe rolul instanţelor judecătoreşti” -  în perioada 26.10.2022 - 28.10.2022 - 1 (un) grefier Olariu - 

Niţu Adrian;  

5. Seminar cu tema „Tehnici de redactare unitară a actelor procedurale în materie civilă” - 

în perioada 26.10.2022 - 28.10.2022 - Centrul de Pregătire Bârlad - 2 (doi) grefieri: grefier 

Marţincu Gheorghe Irineu şi grefier Barcan Elena;  

6. Seminar cu tema „Atitudini şi comportamente etice în activitatea profesională. Aspecte 

jurisprudenţiale privind abaterile disciplinare” - în data de 09.11.2022, la sediul Curţii de Apel Iaşi 

- 2 (doi) grefieri Popa Genovica şi grefier Carp Stela;  

7. Sesiune de instruire, în format online, la data de 12.09.2022, în intervalul orar 09.30 - 

15.30, cu privire la noul modul al aplicaţiei Statis - grefier şef Huminic Cristina, grefier Modoranu 

Daniela, grefier Panica Alina Luminiţa, specialist IT Oanea Iulian şi specialist IT Caranica 

Alexandru Petrişor; 



25 

 

8. Sesiune de prelucrare a persoanelor desemnate să lucreze cu aplicaţia ROARMIS 

dezvoltată în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea sistemului informatic naţional integrat de 

evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni” - grefier Foiea Adriana şi grefier Anton Liliana. 

 

             CAPITOLUL  IV  

  INFRASTRUCTURA INSTANŢEI 

 

Activitatea instanţei se desfăşoară într-un imobil 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, sistem de video conferinţă 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, precum şi de aparatura informatică necesară desfăşurării 

activităţii profesionale. 

În cursul anului 2022 au fost primite/recepționate următoarele: 

-  6 staţii de lucru în cadrul proiectului „Formarea profesională şi consolidarea capacităţii 

la nivelul sistemului judiciar”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 - 2021; 

- pompă pentru apă în arhivă depozit. 

În contextul implementării proiectului Formarea profesională şi consolidarea capacităţii 

la nivelul sistemului judiciar, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014 – 2021, 

a fost inclusă activitatea de dezvoltare a unor camere de audiere a minorilor, iar una din 

instanţele beneficiare din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi este Judecătoria Bârlad. 

În acest sens, a fost identificat spaţiul dedicat camerei de audiere a minorilor, au fost 

comunicate informaţiile solicitate cu privire la suprafaţă, condiţii tehnice, modalitate acces în sală, 

distanţa dintre sală şi cameră audiere minori, a fost constituită comisia de recepţie şi a fost emis 

referat de necesitate către Tribunalul Vaslui în vederea asigurării materialelor necesare igienizării 

(văruit) acestui spaţiu. 

În cursul anului 2022, nu au fost înregistrate probleme deosebite în ceea ce priveşte 

asigurarea resurselor materiale pentru buna funcţionare a activităţii curente, fiind achiziționate, 

în limitele bugetului disponibil, de către ordonatorul terţiar de credite - Tribunalul Vaslui - şi puse 

la dispoziţia instanţei materialele necesare. 

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

şi analizate problemele de infrastructură, rămânând ca, pe parcursul anului 2023, în măsura în care 

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

Reamintim în  acest sens următoarele probleme: 

- igienizarea spaţiului identificat la nivelul Judecătoriei Bârlad cu destinaţie cameră audiere 

minori; 
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- necesitatea achiziţionării unui sistem de videoconferinţă în sala de şedinţă din apropierea 

camerei de audiere minori întrucât în această sală se găseşte un dispozitiv de videoconferință 

achiziţionat în urmă cu 13 ani şi în prezent nu este compatibil cu sistemele existente la 

penitenciare şi centrele de reţinere, iar funcţionarea lui este defectuoasă; 

- achiziţionarea unor uşi metalice şi grilaje metalice la uşile aferente camerelor de 

arest/încăperilor unde staţionează persoanele private de libertate la prezentarea în instanţă la 

termene; 

- achiziţionarea unor staţii de amplificare anunţ în sălile de şedinţă; 

- necesitatea achiziţionării unei noi centrale termice întrucât centrala termică existentă este 

foarte veche, depăşită din punct de vedere tehnic, aceasta a prezentat defecţiuni mari în iarna 

anului 2021 când a trebuit înlocuită o piesă care a fost achiziționată cu foarte mare greutate, după 

aproximativ 2 săptămâni, perioadă în care instanţa nu a beneficiat de căldură, iar pe parcursul 

anului 2022, centrala s-a defectat de mai multe ori; 

 - lipsa spaţiului din arhivă şi necesitatea identificării de soluţii pentru extindere, existând 

riscul ca acesta să devină insuficient din cauza termenului de păstrare;  

 - dotarea a două încăperi cu rafturi metalice pentru depozitarea dosarelor, cu suporturi/ 

picioare înalte (aprox. 30 cm de la sol până la primul raft); 

 - lipsa unei pompe de evacuare a apei, necesitatea verificării/curăţării/modificării 

dimensiunilor gurilor de canalizare/găurilor de colectare şi evacuare a apei din holul arhivei 

depozit, achiziţionarea unei pompe de apă murdară pentru debit mare; 

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

extensiei, partea centrală a clădirii; 

- necesitatea renovării birourilor, întrucât acestea nu au mai fost văruite din anul 2000 când 

s-a dat în funcţiune 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 sunt într-o stare nefirească; 

- în sălile de judecată, în birourile judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate se 

impune înlocuirea scaunelor, care sunt într-o evidentă stare de degradare şi reprezintă chiar un 

pericol, acestea nemaifiind schimbate încă din anul 2000; 

- lipsa următoarelor dotări: 

- sistem alertare personal de pază şi protecţie şi semnalarea stării de pericol de către 

personal; 

- sistem de iluminare al exteriorului clădirii şi al căilor de acces; 

- mijloace de semnalare a pericolului personal (butoane sau pedale de panică) dispuse în 

birourile şi/sau în locurile unde se desfăşoară activităţi cu publicul; 

- sistem de acces în curtea instanţei şi în spaţiile destinate persoanelor private de libertate, 

în momentul prezentării acestora la instanţă. 
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 CAPITOLUL V   

  CONCLUZII  

PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂŢIRII ACTIVITĂŢII 

  

Se poate aprecia că în anul 2022 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 2022 cea a resurselor umane, cu 

deosebire sub aspectul numărului de judecători şi mai ales al subdimensionării schemei.  

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 şaselea 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 şase 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 şase ani, impunând acest lucru.  

 

Dinamica volumului de activitate la Judecătoria Bârlad în anul 2022 relevă 

următoarele tendinţe,  în raport cu anul 2021: 

- Creşterea numărului dosarelor nou intrate, cu -3,60%; 

- Scăderea numărului total al dosarelor aflate pe rol, cu -2,00%; 

- Scăderea numărului dosarelor soluţionate, cu -8,50%; 

- Scăderea indicelui de operativitate/ratei de soluţionare, cu -11,70% ; 
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- Scăderea încărcăturii pe judecător, cu -2,07%, raportat la schema de personal şi creşterea 

cu +13,90%,  raportat la numărul de judecători care au funcţionat efectiv; 

- Creşterea  numărului de dosare din stocul de la finalul anului 2022, cu +14,30%.  

 

În cursul anului 2022, raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au desfășurat 

în general în parametri normali, neexistând sincope în comunicarea la nivel instituțional.  

  Raporturile cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad au fost foarte bune, între cele 

două instituţii existând o strânsă colaborare, în raport de competențele 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 îmbunătățirea acesteia.   

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

poate aprecia că în anul 2022 activitatea instanţei pe ansamblu a fost bună, iar realizările obţinute 

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

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

parcursul anului 2022, au fost bune.  

La nivelul instanţei sunt afișate la loc vizibil ghiduri privind modalitatea de redactare şi 

tehnoredactare a cererilor şi privind modul de comportare în cadrul instanţei. 

La nivelul Judecătoriei Bârlad este funcţional accesul la dosarul electronic, potrivit 

Deciziei nr. 20/2020 din 09.10.2020 a Preşedintelui Judecătoriei Bârlad.  

 Portalul Judecătoriei Bârlad oferă posibilitatea consultării online a listelor de şedinţe cu 

intervalul orar al dosarelor; informării asupra măsurilor administrative dispuse de conducerea 

instanţei; consultării ghidurilor pentru practicieni şi justiţiabili (modele de cereri în materia 

dreptului civil, în materia dreptului penal, etc.) şi a broşurilor; accesării modelului de cerere pentru 

consultarea dosarului electronic. 

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. 

Ţinând cont de factorii care pot influența procesul de management, în special a celor care 

ţin de structura judecătoriei şi de atribuţiile preşedintelui, fără a face abstracţie de problemele reale 

şi actuale din sistemul judiciar, principalul obiectiv pentru anul următor constă în continuarea 

procesului de maximizare a performanţei Judecătoriei Bârlad. 

În continuare ne propunem: 

 - menţinerea continuităţii completelor de judecată şi planificarea şedinţelor de judecată la 

nivel de semestru; 

- monitorizarea strictă a cauzelor suspendate şi repunerea periodică pe rol a acestora în 

vederea perimării cererilor pentru care s-a împlinit termenul prevăzut de lege; 
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- soluţionarea până la primul termen de judecată a incidentelor procedurale referitoare la 

abţinere, incompatibilități, recuzare; 

- soluţionarea cu prioritate a cererilor de ajutor public judiciar şi comunicarea, de îndată, 

părţilor interesate a modului de soluţionare a cererilor respective; 

- stabilirea de către judecătorul cauzei prin rezoluţie completă a măsurilor premergătoare 

necesare soluţionării cu celeritate a dosarelor, măsuri referitoare la: 

- stabilirea taxelor de timbru în vederea achitării acestora; 

- completarea, modificarea, precizarea cererilor atunci când este cazul; 

- ataşarea copiilor certificate de pe toate înscrisurile pe care cererea se întemeiază în 

vederea comunicării către părţile litigante; 

- verificarea strictă a activităţii personalului auxiliar de specialitate în privinţa îndeplinirii 

în termen şi corect a actelor procedurale dispuse la termenul de judecată în vederea identificării 

deficienţelor ce ar putea influenţa soluţionarea cu celeritate a dosarelor.  

- realizarea cu sprijinul şi sub coordonarea Tribunalului Vaslui a unor întâlniri de lucru 

între conducerea Judecătoriei Bârlad şi reprezentanţii instituţiilor implicate în derularea 

procedurilor judiciare: Baroul de Avocaţi, Penitenciare, Corpul Experţilor Tehnici pentru 

înlăturarea oricăror disfuncţionalităţi care ar conduce la tergiversarea soluţionării cauzelor. 

- respectarea cu stricteţe a normelor procesuale referitoare la soluţionarea cererilor 

formulate de părţi pentru lipsă de apărare, depunerea întâmpinărilor ori a înscrisurilor doveditoare 

etc.; fixarea unor termene de judecată ulterioare rezonabile şi utile de natură a permite aducerea la 

îndeplinire a măsurilor dispuse de instanţă (citare părţi, depunere de înscrisuri). 

Strategia de resurse umane va urmări în continuare o adecvare a numărului posturilor de 

judecători la volumul de activitate şi la specificul instanţei acestei instanţe, precum şi ocuparea 

posturilor.  

Priorităţile activităţii profesionale rămân şi pentru anul 2023 asigurarea calității, eficienței 

si transparenței actului de justiție, adaptarea sistemului judiciar la evoluția societății și implicit 

creșterea încrederii în actul de justiție ca manifestare a unei normalități şi a echilibrului social. 

 

Preşedinte Judecătoria Bârlad 

Judecător Gabriela ENACHE 

 

 


