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INTRODUCERE
Judecătoria Roman are sediul în Roman, Paţa Roman Vodă nr. 1, judeţul
Neamţ şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, Legea nr.303/2004 privind statutul
magistraţilor, ambele modificate prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniul proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, Regulamentul
de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr.1375 din
17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, cât şi alte acte
normative privitoare la organizarea şi funcţionarea activităţii autorităţii
judecătoreşti.
Aceasta a fost înfiinţată la data de 01.01.1832, nu are personalitate
juridică şi funcţionează în raza de competenţă teritorială a Tribunalului Neamţ
alături de Judecătoria Piatra Neamţ, Judecătoria Bicaz şi Judecătoria Târgu
Neamţ, având ca instanţe de control Tribunalul Neamţ şi Curtea de Apel Bacău.
Judecătoria Roman are o competenţă teritorială ce cuprinde municipiul
Roman şi un număr de 23 comune, stabilită conform Hotărârii de Guvern nr.
337/1993 ( anexa nr. 1), cu o populaţie totală de peste 150.000 locuitori, din care
aproximativ 70.000 în mediul urban.
Instanţa funcţionează în aripa de est a Palatului administrativ din mun.
Roman, într-un spaţiu edificat în anul 1934, care, după anul 2004, a trecut printrun amplu proiect de renovare, modernizare si recompartimentare, putându-se vorbi
în prezent de un sediu modern, care corespunde exigenţelor activităţilor curente.
Schema de judecători a Judecătoriei Roman cuprinde în prezent 11
posturi de judecător, dintre care 2 posturi de funcţie de conducere (preşedinte şi
vicepreşedinte). Şi in anul 2021, ca şi în anii precedenţi , instanţa a funcţionat cu
un deficit de judecători .
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În ceea ce priveşte schema de personal auxiliar de specialitate şi conex,
sunt prevăzute 18 posturi de grefier, 3 posturi de grefier arhivar, un aprod, un
muncitor şi un conducător auto.
Conducerea instanţei a fost asigurată de preşedinte delegat

(d-nul

judecător Apetri Robert Valerian), de vicepreşedinte delegat (d-nii judecători
Chiriluţă Constantin şi Pavlovici Nicoleta Cristina, succesiv) şi de Colegiul de
Conducere compus din preşedintele instanţei şi doi membri (domnii judecători
Pavlovici Nicoleta Cristina şi Chiriluţă Constantin).
Preşedintele instanţei a supus analizei colegiului de conducere măsurile
organizatorice, circuitul administrativ al cererilor, stabilindu-se clar atribuţiile
persoanelor implicate în înregistrarea, repartizarea, comunicarea cererilor şi
îndeplinirea altor activităţi.
Principalele preocupări ale conducerii instanţei în anul 2021 le-au
constituit:
- urmărirea respectării cu stricteţe a dispoziţiilor privind repartizarea
aleatorie a cauzelor,
- respectarea duratei rezonabile de soluţionarea a dosarelor
- repartizarea şi gestionarea echilibrată a resurselor umane în cadrul
instanţei.
-unificarea practicii judiciare prin organizarea de întâlniri lunare cu
magistraţii din cadrul instanţei
Analiza activităţii desfăşurate de corpul profesional al Judecătoriei
Roman în cursul anului 2021, va porni de la realităţile cu care ne-am confruntat,
subliniind atât reuşitele, dar şi deficienţele, precum cât şi neajunsurile din
activitatea noastră, asupra cărora înţelegem să atragem atenţia şi să furnizăm
puncte de plecare pentru o analiză critică şi responsabilă.
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CAPITOLUL I
DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI
I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei

Datele statistice ale activităţii Judecătoriei Roman pentru ultimii 3 ani
(2019 - 2021) evidenţiază o creştere semnificativă în anul 2019 urmată de o
scădere constantă pe parcursul anilor 2020-2021 a numărului dosarelor pe rolul
instanţei.
Astfel, în anul 2021 au fost înregistrate 7482 dosare, din care 5726
dosare în materii non-penale (4890 dosare în materie civilă, 832 dosare în materie
minori şi familie, 4 dosare în materie litigii cu profesionişti) si 1756 în materie
penală. Adăugându-se la acestea cauzele aflate în stoc la data de 1 ianuarie 2021,
respectiv 4879 de cauze din care 4355 cauze non-penale şi 524 cauze penale,
rezultă un total de 12361 de cauze repartizate spre soluţionare în anul 2021, din
care 10081 de cauze non-penale şi 2280 de cauze penale.
În anul 2020 au fost înregistrate 8316 dosare, din care 6237 dosare în
materii non-penale (5493 dosare în materie civilă, 743 dosare în materie minori şi
familie, 1 dosare în materie litigii cu profesionişti) si 2079 în materie penală.
Adăugându-se la acestea cauzele aflate în stoc la data de 1 ianuarie 2020, respectiv
4383 de cauze din care 3580 cauze non-penale şi 803 cauze penale, rezultă un
total de 12699 de cauze repartizate spre soluţionare în anul 2020, din care 9817
de cauze non-penale şi 2882 de cauze penale.
În schimb, în anul 2019 au fost înregistrate 9117 dosare, din care 6257
dosare în materii non-penale (5340 dosare în materie civilă, 912 dosare în materie
minori şi familie, 3 dosare în materie litigii cu profesionişti 1 dosar în materie
contencios administrativ şi fiscal, 1 dosar în materia litigii de muncă) si 2860 în
materie penală. Adăugându-se la acestea cauzele aflate în stoc la data de 1 ianuarie
2019, respectiv 4311 de cauze din care 3162 cauze non-penale şi 1149 cauze
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penale, rezultă un total de 13428 de cauze repartizate spre soluţionare în anul
2019, din care 9419 de cauze non-penale şi 4009 de cauze penale.
Evoluţia volumului de activitate în perioada 2019-2021
Anul

Stoc iniţial

Intrate

Total cauze pe rol Soluţionate

Stoc final

2019

4311

9117

13428

9045

4383

2020

4383

8316

12699

7820

4879

2021

4879

7482

12361

7721

4640
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În ceea ce priveşte volumul de activitate pe materii, după cum se poate
constata, în anul 2021 din cele 7482 de cauze nou-înregistrate, 5726 de dosare
sunt în materii non-penale şi 1756 în materie penală.
Aşadar, numărul de dosare înregistrate în anul 2021 este mai mic cu 834
dosare decât numărul de dosare înregistrat în anul 2020 (în procente reprezentând
o scădere de 10,03% faţă de numărul de dosare înregistrate în anul precedent), şi
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mai mic cu 1635 decât numărul de dosare înregistrate în anul 2019 (reprezentând
o scădere de 17,93% faţă de numărul de dosare înregistrate în anul 2019).
Pe materii, în ce priveşte cauzele

non-penale, în anul 2021 s-au

înregistrat 5726 de cauze, faţă de 6237 cauze înregistrate în anul 2020 şi 6257
cauze înregistrate în anul 2019. Se remarcă o scădere a numărului dosarelor intrate
raportat la anul 2020, respectiv cu 511 dosare mai puţine faţă de anul 2020 (8,19%)
şi cu 531 dosare mai puţine decât în anul 2019 (8,49 %).
În ce priveşte cauzele penale, numărul de dosare înregistrate a scăzut
raportat la anul 2020 ( 1756 dosare în anul 2021 faţă de 2079 dosare în anul 2020
şi 2860 dosare în anul 2019). Astfel, se observă că în anul 2021 s-au înregistrat cu
323 dosare penale mai puţine faţă de anul precedent (15,54%) şi cu 1104 dosare
mai puține faţă de anul 2019 (38,60%).

Pondere dosare intrate 2021

Penal
23,5%

Non-penal
76,5%

Penal
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Non-penal

Evoluţia volumului de activitate pe materii în perioada 2019-2021
Materia
Non-penal

Penal

TOTAL

Anul

Intrate

Total de soluţionat

2019

6257

9419

2020

6237

9817

2021

5726

10081

2019

2860

4009

2020

2079

2882

2021

1756

2280

2019

9117

13428

2020

8316

12699

2021

7482

12361

TENDINŢE
Materia

Anul

Intrate

2021 raportat la 2020

-511 ds (-8,19%)

Non-penal 2021 raportat la 2019

-531 ds (-8,49%)

+662 ds (+7,03%)

2021 raportat la 2020 -323 ds (-15,54%)

- 602 ds (-20,89%)

2021 raportat la 2019 -1104ds (-38,60%)

-1729 ds (-43,13%)

Penal

2021 raportat la 2020
TOTAL

-834 (-10,03%)

2021 raportat la 2019 -1635 ds (-17,93%)

Total de soluţionat
+264 ds (+2,69%)

-338 ds (-2,66%)
-1067 ds (-7,95%)

Rezultă aşadar scăderea numărului de cauze nou înregistrate cu 10,03%
în anul 2021 faţă de anul 2020 şi cu 17,93% faţă de anul 2019.
De asemenea, în anul 2021 a scăzut numărul de dosare de soluţionat
cu ,66 % faţă de anul 2020 şi cu 7,95% faţă de anul 2019.
În ciuda acestei scăderi a numărului de dosare de soluţionat trebuie avute
în vedere şi numeroasele de cereri incidentale (cereri de reexaminare taxa de
timbru, cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare împotriva anulării
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acţiunii, etc.) ce nu pot fi cuantificate din punct de vedere statistic dar care au
devenit din ce în ce mai numeroase.
Din numărul total de cauze înregistrate în materii non-penale, 4890
dosare au fost în materie civilă, 832 dosare în materie minori şi familie, 4 dosare
în materie litigii cu profesionişti.
În materie penală, au fost înregistrate şi soluţionate în anul 2021 de către
judecătorii de drepturi şi libertăţi un număr total de 160 de dosare din care: 19
cauze având ca obiect luarea măsurii arestării preventive, 39 cauze având ca obiect
efectuare percheziţie, 59 cauze având ca obiect obţinere date, 16 cauze având ca
obiect supraveghere tehnică, 6 cauze având ca obiect înlocuire măsură preventivă,
2 cauze având ca obiect internare provizorie, 12 cauze contestație, 3 cauze având
ca obiect prelungire arestare preventivă, 1 revocare măsura preventivă și 3
prelungire supraveghere tehnică.
De asemenea, au fost pronunţate 3721 hotarâri, 28 încheiere măsuri
preventive, 200 încheiere anulare cerere, 39 încheieri percheziţie.
În ceea ce priveşte stocul de dosare, situaţia comparată a stocurilor de
dosare la sfârşitul anilor 2020 şi 2021, pe materii, se prezintă după cum urmează:

ANUL

NON -PENAL

PENAL

2020

4355

524

4879

2021

4284

356

4640
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TOTAL

STRUCTURA STOCULUI LA FINALUL ANULUI 2021
Non-penal

Penal

8%

92%

Stocul existent la sfârşitul anului 2020 a fost de 4879 dosare (4355 nonpenale şi 524 penale) iar la sfârşitul anului 2021 este de 4640 dosare (4284 nonpenale şi 356 penale), înregistrându-se în anul 2021 o scadere procentuală de
4.89 % pe ansamblul cauzelor faţă de stocul anului precedent. Se remarcă că
scăderea stocului de dosare se regăseşte atât în materie penală cât şi în materii
nonpenale, respectiv de 1,63% (cu 71 dosare mai putin faţă de anul precedent) .
Această scădere se datorează efortului deosebit al întregului personal al instanţei .
În concluzie, în anul 2021 s-a înregistrat un volum total de activitate
de 12361 de cauze repartizate spre soluţionare, din care 10081 de cauze nonpenale şi 2280 de cauze penale.
Comparativ cu anii precedenţi situaţia volumului de activitate este
următoarea :
În anul 2020 au fost înregistrate 12699 de cauze repartizate spre
soluţionare, din care 9817 de cauze non-penale şi 2882 de cauze penale.
În anul 2019 au fost înregistrate 13428 de cauze repartizate spre
soluţionare, din care 9419 de cauze non-penale şi 4009 de cauze penale.
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Raportat la anul 2020 se relevă o scădere a numărului total de cauze

aflate pe rol cu 338 dosare (2,66%), respectiv o creștere cu 264 de dosare (2,69%)
în materii non-penale şi o scădere cu 602 dosare (20,89%) în materie penală.
Raportat la anul 2019 se relevă o scădere a numărului total de cauze
aflate pe rol cu 1067 dosare (7,95%), respectiv o creștere cu 662 dosare (7,03%)
în materii non-penale şi o scădere cu 1729 de (43,13%) în materie penală.
În privinţa numărului cauzelor soluţionate, comparativ cu anul 2020,
când au fost soluţionate 7820 cauze (5462 non-penale şi 2358 penale), în anul 2021
au fost soluţionate 7721 cauze (5797 non-penale şi 1924 penale), înregistrânduse o uşoară scădere de 99 dosare soluţionate (1,26%).
Cu toate acestea se constată că, procentual, această scădere este mult mai
mică decât diferenţa de dosare intrate (un procent de 10,03%) care a condus în mod
automat la scăderea stocului de dosare la finele anului de 239 dosare (un procent
de 2,39 %).
I.2. Încărcătura pe judecător şi scheme

Datele statistice privind volumul de muncă al magistraţilor evidenţiază,
la nivel general, o creştere însemnată a încărcăturii pe judecător pentru anul 2021,
atât în ceea ce priveşte numărul de şedinţe şi numărul dosarelor rulate în condiţiile
în care numărul de judecători care au activat efectiv a fost cu mult mai mic (1, 3)
decât cel din anul 2020, respectiv de la 8,8 judecători în anul 2020 la 7,3 judecători
în anul 2021.
În acest sens, se impun a fi prezentate mai întâi datele generale comparate
pentru anul 2021 faţă de anul 2020 atât din prisma schemei de judecători a
Judecătoriei Roman (11 posturi) dar şi din prisma încărcăturii efective pe judecător
în activitate în anumite perioade ale anului 2021.
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Potrivit Situatiei centralizatoare a datelor statistice pentru instante
in anul 2021,

încărcătura medie pe tară

pe judecător şi scheme este

următoarea:
Raportat la schema de judecători s-au înregistrat în medie/ţară 617.1
dosare/ judecător, raportat la numărul de dosare intrate şi 854.4 dosare/ judecător,
raportat la volumul de activitate.
Raportat la numărul efectiv de judecători s-au înregistrat în medie/ţară
783.6 dosare/judecător, raportat la numărul de dosare intrate

şi 1084.8

dosare/judecător, raportat la volumul de activitate.
La Judecătoria Roman , în anul 2021, din cele 11 posturi de judecători
cât prevede schema, au fost ocupate efectiv 7,3 posturi.
Raportat la schema de judecători, în anul 2021 la Judecătoria Roman,
s-au înregistrat 680,2 dosare/judecător raportat la numărul de dosare intrate (+
63,1 dosare/judecător (10,22%) faţă de media pe ţară) şi 1123,7 dosare/judecător
raportat la volumul de activitate (+269,3 dosare/judecător (31,51%) faţă de media
pe ţară).
Raportat la numărul efectiv de judecători, în anul 2021 ,s-au înregistrat
1024,9 dosare/judecător, raportat la numărul de dosare intrate (+ 241,3
dosare/judecător

(30,79%

)

faţă

de

media

pe

ţară)

şi

1693,3

dosare/judecător ,raportat la volumul de activitate (+608,5 dosare/judecător
(56,09 %) faţă de media pe ţară).
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Evoluţia încărcăturii pe judecător şi pe scheme 2021
La nivelul Curţii de Apel Bacău , în anul 2021, încărcatura
dosare/judecător este prezentată în tabelul de mai jos
COMPONENTA: NUMAR DOSARE
Nr.
DENUMIRE JUDECATORIE
crt.

STOC INTRAT
INITIAL
E

VOLUM ACTIVITATE

Schema Efectiv
posturi ocupate

EFECTIV ADITIONAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INTRATE

Judecatoria ROMAN
Judecatoria BACAU
Judecatoria BICAZ
Judecatoria BUHUSI
Judecatoria MOINESTI
Judecatoria ONESTI
Judecatoria PIATRA-NEAMT
Judecatoria PODU TURCULUI
Judecatoria TARGU NEAMT

4879
7372
703
1284
2500
2911
7158
620
1648

7482
18777
2648
2541
5292
6854
13878
1453
4070

12361
26149
3351
3825
7792
9765
21036
2073
5718

12361
26149
3351
3825
7792
9765
21038
2073
5718

11
34
5
4
10
14
20
4
7

7,3
23,8
4,6
2,9
6,9
10
18,3
2,6
4,8

Total

29075

62995

92070

92072

109

81,20

ANUL

2020

2021

Încărcătura
pe schemă
raportată la
ds intrate

ÎNCĂRCĂTURA PE SCHEMĂ
RAPORTATĂ LA:

680,2
552,3
529,6
635,3
529,2
489,6
693,9
363,3
581,4
577,9

ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR
RAPORTATĂ LA:

VOLUM ACTIVITATE
VOLUM ACTIVITATE
INTRATE
EFECTIV ADITIONAT
EFECTIV ADITIONAT
1123,7
1123,7
1024,9
1693,3
1693,3
769,1
769,1
788,9
1098,7
1098,7
670,2
670,2
575,7
728,5
728,5
956,3
956,3
876,2
1319
1319
779,2
779,2
767
1129,3
1129,3
697,5
697,5
685,4
976,5
976,5
1051,8
1051,9
758,4
1149,5
1149,6
518,3
518,3
558,8
797,3
797,3
816,9
816,9
847,9
1191,3
1191,3
844,7
844,7
775,8
1133,9
1133,9

Încărcătura pe
Încărcătura Încărcătur
schemă raportată pe judecător
a pe
la volum de
raportată la judecător
activitate
ds intrate
raportată
la volumul
de
activitate

Jud Roman

752.2

1148.7

940,2

1435,9

2
Media/ţară

595.9

819.7

747.6

1028.4

Jud2 Roman

680.2

1123.7

1024.9

1693.3

Media/ţară

617.1

854.4

783.6

1084.8

Comparativ cu anul 2020, în anul 2021 se observă că volumul de activitate
al judecătorilor a crescut în mod considerabil după cum urmează:
-încărcătura pe schema raportat la ds. intrate a scăzut cu 72 dosare (9,57%);

13

-încărcătura pe schema raportat la volum a crescut cu 25 dosare (2,17%);
-încărcătura pe judecător a crescut atât la dosarele intrate (84,7 dosare
8,26%) cat si la volumul de activitate (257,4 dosare 15,20%).
În ceea ce priveşte numărul de dosare soluţionate raportat la numărul de
judecători efectiv în activitate la nivelul judecătoriilor din raza Curţii de Apel
Bacău, situaţia se prezintă după cum urmează:

Nr. Crt. DENUMIRE JUDECATORIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Judecătoria BACAU
Judecătoria PIATRA-NEAMT
Judecătoria ROMAN
Judecătoria ONESTI
Judecătoria MOINESTI
Judecătoria TARGU NEAMT
Judecătoria BICAZ
Judecătoria BUHUSI
Judecătoria PODU TURCULUI

Total dosare
solutionate
19291
13786
7721
7107
5311
4283
2720
2715
1339

Medie dosare
solutionate
rap. la nr. jud.
efectiv
810,55
753,33
1057,67
710,70
769,71
892,29
591,30
936,21
515,00

Din cele de arătate anterior se poate lesne observa că Judecătoria Roman
se poziţionează pe locul 1 dintre judecătoriile din raza Curţii de Apel Bacău, în
ceea ce priveşte încărcătura pe judecător raportată la volumul de activitate dar şi în
ceea ce priveşte media dosarelor soluţionate pe judecător. .
Concluzionând, în anul 2021, deşi volumul de activitate al judecătorilor
a scăzut atât în materie penală cât şi în materie civilă, scăderea fiind cauzată în
principal de reducerea numărului de dosare intrate, au fost soluţionate un număr
foarte ridicat de dosare ceea ce a condus la un stoc de dosare la finalul anului redus
faţă de cel de la finele anului 2021, deşi în anul 2021 au funcţionat efectiv 7,3
judecători dintre care un judecător stagiar.
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Apreciem însă că aceste date nu relevă întrutotul volumul real de
activitate al judecătorilor, deoarece nu au fost avute în vedere la statistică anumite
tipuri de cereri incidentale
În ceea ce priveşte echilibrarea încărcăturii între judecători volumul de
muncă a fost împărţit echitabil între judecătorii instanţei, prin raportare la
complexitatea cumulată la sfârşitul anului, la acest aspect contribuind activitatea
colegiului care a supravegheat permanent acest aspect şi a luat măsuri pentru
echilibrarea volumului de muncă .
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I.3. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de
eficienţă

Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei
activităţii instanţelor prin 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 ,sunt următorii:
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;
a) Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol
la finele perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de
apel şi de 1 an şi 6 luni pentru celelalte instanţe;
b) 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;
c) 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;
d) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei
respective de redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final
Hotărâre.
În perioada analizată (01.01.2021-31.12.2021), Judecătoria Roman s-a
încadrat în gradul de performanţă „eficient", similar celui din anul 2020.
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Se vor prezenta scurte comentarii cu datele statistice aferente fiecărui
indicator, astfel:
a ) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv
în raport de dosarele nou intrate
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Rata de soluţionare mai mare de 100% semnifică o scădere a stocului de
dosare, iar cea mai mică de 100% arată o creştere a acestui stoc. Pentru
calificativul „foarte eficient” este necesar un indicator de peste 105%.
În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 7482 dosare,
din care 5726 dosare în materii non-penale (4890 dosare în materie civilă, 832
dosare în materie minori şi familie, 4 dosare în materie litigii cu profesionişti) si
1756 în materie penală) şi au fost soluţionate un număr de 7721 dosare (5041 în
materie civilă, 4 în materia litigii cu profesionişti, 752 în materia minori şi familie
şi 1924 în materie penală) .
Prin raportare la totalul dosarelor intrate, în anul 2021 s-a înregistrat o
operativitate de 103,20% ( 103,1% în materie civilă, 100,0% în materia litigii cu
profesionişti, 90,4% în materia minori şi familie şi 109,6 % în materie penală),
instanţa încadrându-se, la acest indicator, în gradul „Eficient", potrivit plajelor de
eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători.
În ceea ce priveşte dosarele din materia minori şi familie instanţa s-a
încadrat în gradul satisfăcător deoarece, în multe dosare din materia minori şi
familie este necesară administrarea unor probe prin comisie rogatorie în străinătate,
ceea ce duce la acordarea unor termene de judecată mai lungi şi implicit la creşterea
duratei de soluţionare.
În materie civilă şi în materie de litigii cu profesioniştii instanţa s-a
încadrat în gradul eficient.
În materie penală instanţa s-a încadrat în gradul foarte eficient.
Comparativ, în anul 2021, indicele de operativitate la nivelul instanţei a
crescut în mod considerabil faţă de anul precedent (95 % în 2020), determinând
şi încadrarea, la acest indicator, în gradul „Eficient",faţă de „Satisfăcător”,
conform activităţii în anul 2020
Prin urmare , referitor la acest indicator , se remarca o crestere
semnificativa a performantei instanţei raportat la anul precedent. Atingerea
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gradului eficient este explicabilă prin efortul deosebit al magistraţilor în contextul
unei scăderi a numărului de dosare nou intrate si a volumului efectiv de activitate .
b) Stocul de dosare calculat ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la
finele perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de mai vechi de 1 an sau
1,5 ani.

Pentru calificativul „foarte eficient” este necesar un indicator de sub 5%.
La sfârşitul anului 2021, din totalul de 4640 dosare aflate în stoc un
număr de 1047 dosare (863 dosare în materie civilă , 0 dosare în materie litigii
cu profesionişti, 154 dosare în materie minori şi familie şi 30 dosare penale),
reprezentând un procent de 22,6% din stocul de dosare erau mai vechi de 1 an
sau 1, 5 ani.
La sfârşitul anului 2021 structura stocului de dosare este următoarea :
-în materie civilă un total de 3452 dosare, din care 863 dosare cu
vechimea mai mare de 1,5 ani (25,0%).
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-în materia litigii cu profesionişti un total de 2 dosare, din care 0
dosare cu vechimea mai mare de 1,5 an (0%).
-în materia minori şi familie un total de 830 dosare, din care 154 dosare
cu vechimea mai mare de 1,5 an (18,6%).
-în materie penală stocul este compus din 356 dosare, din care 30
dosare au o vechime mai mare de 1,5 an (8,4%).
Comparativ, la sfârşitul anului 2020 , din totalul de 4879 dosare aflate în
stoc, un număr de 674 dosare au o vechime mai mare de 1 an (566 dosare în
materie civilă , 0 dosare în materie litigii cu profesionişti, 89 dosare în materie
minori şi familie şi 19 dosare penale), reprezentând un procent de 13,8 % din
stocul de dosare. Structura stocului de dosare cuprindea în materie non-penală un
total de 4355 dosare, din care 655 dosare cu vechimea mai mare de 1 an şi 524
dosare în materie penală, din care 19 dosare au o vechime mai mare de 1 an
(3,6%).
Este de observat, la acest capitol, o creştere a numărului de dosare mai
vechi de 1,5 an atât în materie penală cât şi în materie civilă, în comparaţie cu
datele similare înregistrate la 31 decembrie 2020.
De asemenea, trebuie avut în vedere că în mare parte dosarele mai vechi
de un an, impun un probatoriu amplu, pentru lămurirea tuturor aspectelor de care
depinde soluţionarea pricinilor deduse judecăţii. O altă cauză frecvent întâlnită în
prelungirea duratei de soluţionare a dosarelor, mai ales în materie penală, o
reprezintă îndeplinirea legală a procedurii de citare a părţilor care domiciliază în
străinătate şi care nu manifestă interes în soluţionarea rapidă a pricinii. O cauză
obiectivă pentru care anumite cauze sunt soluţionate într-un interval mai mare de
timp o constituie existenţa în continuare a numeroase norme procedurale, atât în
materie civilă, dar mai ales penală, care afectează celeritatea cu care se
soluţionează cauzele deduse judecăţii. La aceste probleme de ordin procedural, se
adaugă cele de ordin practic: dificultăţi majore în îndeplinirea procedurii de citare
cu părţile aflate în străinătate, necomunicarea relatiilor de catre institutii la
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termenul stabilit, existenţa situaţiilor în care se trimit cauzele spre rejudecare la
instanţa inferioară, dificultăţi în administrarea unor probe precum expertizele
tehnice sau contabile judiciare, dificultăţi în asigurarea interpreţilor de limbi străine
în instanţă, netrimiterea la timp a relaţiilor solicitate de către diverse instituţii
publice sau private etc.
În vederea reducerii cazurilor de întârziere a soluţionării dosarelor pe
rolul Judecătoriei Roman s-a continuat si in anul 2021 procesul de monitorizare
permanentă pentru fiecare complet de judecată a cauzelor mai vechi de un an aflate
pe rol, prin intermediul statisticii însoţită de centralizarea cauzelor care duc la
întârzierea în soluţionarea dosarelor şi identificarea unor soluţii optime . De
asemenea, în cadrul şedinţelor de învăţământ profesional sau de practică neunitară
s-a insistat şi pe aspecte procedurale, precum: respectarea riguroasă a normelor de
procedură în privinţa cererilor de amânare, discutării şi încuviinţării probatoriului,
aplicării amenzilor judiciare.
Pentru reducerea stocului de dosare se ţine evidenţa cauzelor suspendate
şi, periodic, acestea sunt repuse pe rol, în vederea perimării celor pentru care s-a
împlinit termenul prevăzut de Codul de procedură civilă.
In consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul
„Ineficient", potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr.
1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători, faţă de „Satisfăcător” în anul 2020,
fiind de altfel singurul indicativ la care s-a înregistrat o scădere a performanţei.
Această scădere este explicabilă mai ales prin fluctuaţia extrem de
ridicată de judecători întrucât în anul 2021 au fost foarte multe schimbări ale
titularilor completurilor de judecată şi foarte multe cazuri în care din motive
obiective a trebuit să se asigure permanenţa titularului completului de judecată,
astfel cum va fi expus pe larg în capitolul special rezervat.
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c) Ponderea dosarelor închise într-un an

Pentru calificativul „foarte eficient” este necesar un indicator de peste
80%.

Conform datelor statistice situaţia dosarelor închise în perioada de
referinţă este următoarea:
În perioada de referinţă, din totalul de 7721 dosare soluţionate un număr
de 6254 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare,
reprezentând un procent de 81,0% (în anul 2020 -87,5%).
In consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „Foarte
eficient", potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014
a Secţiei pentru judecători similar celui corespunzător anului 2020.
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d ) Durata medie de soluţionare

Pentru calificativul „foarte eficient” este necesar un indicator sub 11
luni vechime în materiile non penale şi de sub 5 luni vechime în penal.
Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 7,6 luni,
instanţa încadrându-se în gradul „Foarte eficient".
În materie penală, această durată a fost de 3,8 luni, instanţa încadrânduse în gradul „Foarte eficient".
La acest indicator de eficienţă, Judecătoria Roman se încadrează la
gradul „foarte eficient".
Durata de soluţionare a cauzelor este un indicator ce trebuie analizat în
strânsă corelaţie cu încărcătura medie pe judecător şi cu complexitatea cauzelor
repartizate. În anul 2021 s-a remarcat scăderea numărului de dosare de soluţionat
în raport cu anul precedent ( - 338) în condiţiile în care numărul de judecători care
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au funcţionat efectiv scăzut considerabil în raport cu anul precedent (de la 8,8 la
7,3), precum şi creşterea numărului dosarelor de complexitate medie sau ridicată,
aşa încât plasarea acestui indicator calitativ la nivelul menţionat relevă o organizare
eficientă a activităţii de judecată.
Apreciem că soluţionarea cu celeritate a cauzelor nu trebuie să constituie
un scop în sine în activitatea de judecată, în detrimentul calităţii actului de justiţie.
Cauzele trebuie soluţionate într-un termen rezonabil, dar cu respectarea
drepturilor procedurale ale părţilor şi în condiţiile administrării tuturor probelor
necesare aflării adevărului, chiar dacă aceasta presupune prelungirea în timp a
soluţionării unor cauze.
e)Redactările peste termenul legal

Pentru calificativul „foarte eficient” este necesar un indicator de sub 10%.
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Ca minus, în activitatea instanţei se remarcă indicatorul ,,redactările peste
termenul legal, unde instanţa noastră apare ca ineficientă.
În perioada de referinţă, din totalul de 3910 dosare soluţionate prin
hotărâre, un număr de 1773 dosare au fost redactate peste termen (45,3%), media
de depăşire fiind de 71,1 şi media zile de redactare fiind de 51,8 zile, determinând
încadrarea instanţei în gradul „ineficient".
Gradul de eficienţă obţinut la acest indicator este cauzat în principal de
factori obiectivi care ţin de natura şi complexitatea cauzelor şi de supraîncărcarea
completelor active.
De asemenea, deşi o parte din dosare au fost redactate în termen legal, nu
au fost închise, figurând în continuare ca neredactate în programul Statis.
Raportat la anul 2020 , când instanţa s-a încadrat la acest indicator în
gradul „ineficient" se remarcă o creștere a performantei referitoare la acest
indicator, materializata in scăderea ponderii dosarelor redactate peste termen (de
la 45,6 % in anul 2020 la 45,3 %, in anul 2021).
Pe materii, din analiza datelor statistice, rezultă următoarele:
-în materie civilă, din totalul de 2453 dosare soluţionate prin hotărâre,
un număr de 1300 dosare au fost redactate peste termen (53,0%), media de depăşire
fiind de 78,8 şi media zile de redactare fiind de 63,5 zile, determinând încadrarea
instanţei în gradul „ineficient".
-în materia litigii cu profesionişti din totalul de 3 dosare soluţionate
prin hotărâre, 0 dosare au fost redactate peste termen (0,0 %), media de depăşire
fiind de 0 şi media zile de redactare fiind de 1,3 zile, determinând încadrarea
instanţei în gradul „ foarte eficient".
-în materia minori şi familie din totalul de 713 de dosare soluţionate
prin hotărâre, 238 dosare au fost redactate peste termen (33,4 %), media de depăşire
fiind de 64,2 şi media zile de redactare fiind de 35,5 zile, determinând încadrarea
instanţei în gradul „satisfăcător".

25

-în materie penală din totalul de 741 dosare soluţionate prin hotărâre,

235 dosare au fost redactate peste termen (31,7 %), media de depăşire fiind de 35,2
şi media zile de redactare fiind de 29,0 zile, determinând încadrarea instanţei în
gradul „ eficient ".
Cauza principală care a condus la întârziere în redactarea hotărârilor este
volumul deosebit de mare de activitate coroborat cu lipsa de personal, atât în ceea
ce priveşte magistraţii cât şi în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate.
De asemenea, trebuie avut în vedere volumul de activitate al Judecătoriei Roman
în raport cu celelalte judecătorii de pe raza Curţii de Apel Bacau în ceea ce priveşte
numărul de dosare de soluţionat în cursul anului 2021 şi complexitatea cumulată.
Referitor la acest indicator, şi în anul 2021 s-a continuat monitorizarea
redactării sentinţelor pronunţate de această instanţă, lunar fiind întocmite situaţii
cu privire la sentinţele care nu sunt redactate în termenul legal.
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I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti
Calea de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti reprezintă un remediu
posibil şi necesar faţă de erorile judiciare care pot apărea, dar şi faţă de schimbările
legislative mai favorabile, cum sunt cele datorate intrării în vigoare a Noului Cod
Penal, sau a Noului Cod de procedură penală, potrivit cărora, dacă faptele au fost
săvârşite înainte de data de 1 februarie 2014, se aplică legea penală mai favorabilă,
coduri care au fost supuse controlului Curţii Constituţionale şi modificate de
nenumărate ori.
Existenţa căilor de atac este o garanţie a dreptului la apărare şi dă
certitudine părţilor că o hotărâre greşită va putea fi desfiinţată.
Imaginea reală a calităţii actului de justiţie nu poate fi completă fără
evidenţierea indicilor privind ponderea atacabilităţii hotărârilor şi casarea/
menţinerea hotărârilor în căile de atac.
Din perspectiva ponderii atacabilităţii hotărârilor, datele statistice arată
că hotărârile judecătoreşti pronunţate la Judecătoria Roman în anul 2021 au fost
atacate în proporţie de 12,45 % (fiind înregistrate 961 căi de atac).
Pe materii, ponderea a fost de 11.59 % în materii non-penale (672 căi
de atac) şi de 15,02 % în materie penală (289 căi de atac).
NON-PENAL

PENAL

TOTAL

Hot. închise

5797

1924

7721

Hot. atacate

672

289

961
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I.5 Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti
In anul 2021 au fost pronuntate un numar de 7721 hotărâri (5797 in
materie non-penală si 1924 in materie penala) , au fost formulate 961 căi de atac
(672 in materie non-penală si 289 in materie penala) din care au fost admise 221
(179 in materie non-penală si 42 in materie penala) cu consecinţa modificării,
desfiinţării sau casării hotărârii primei instanţe. Raportat la numărul căilor de atac
promovate, acestea reprezintă 22,99 %, iar la numărul de hotărâri închise
reprezintă 2,86 %.
In privinţa indicelui de casare/menţinere se constată că, în materii nonpenale, din 672 apeluri şi recursuri promovate împotriva sentinţelor pronunţate în
anul 2021 au fost admise 179, cu consecinţa modificării, desfiinţării sau casării
hotărârii primei instanţe. Raportat la numărul căilor de atac promovate, acestea
reprezintă 26,63 %, iar la numărul de hotărâri pronunţate reprezintă 3,08 %.
În raport cu statistica anului anterior este de observat o creștere a
numărului de hotărâri desfiinţate/casate (de la 165 sentinţe în anul 2020, la 179
sentinţe). De asemenea a crescut și ponderea hotărârilor desfiinţate din totalul
hotărârilor pronunţate de la 3 % în anul 2020 la 3,08 % în anul 2021, însă se
remarcă o scădere a acestora raportat la numărul de căi de atac formulate, de la
30,89 % în anul 2020 la 26,63 % în anul 2021.
În materie penală au fost admise 42 de apeluri şi contestaţii, ceea
ce procentual reprezintă 14,53% din căile de atac formulate şi, respectiv 2,18%
din numărul de hotărâri pronunţate, (11,23 % şi, respectiv, 2,11% in anul 2020).
Se remarcă, aşadar în materie penală o uşoară creştere a indicelui de desfiinţare şi
a ponderii hotărârilor desfiinţate din totalul hotărârilor pronunţate şi din căile de
atac formulate.
În esenţă, în materie civilă, principala cauză de desfiinţare în căile de
atac a hotărârilor pronunţate de Judecătoria Roman a reprezentat-o greşita
interpretare a legii sau apreciere a probelor de către prima instanţă. De asemenea,
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s-au reţinut de instanţele de control judiciar drept motive de casare soluţionarea
greşită a cauzei pe excepţie fără a se intra în examinarea fondului pricinii, lipsa de
rol activ în ceea ce priveşte administrarea dovezilor, aplicarea greşită a unor
instituţii de drept sau prevederi legale în care există practică neunitară, încălcarea
drepturilor procesuale (mai ales prin vicierea procedurii de citare sau stabilirea în
mod incomplet a cadrului procesual).
În materie penală, principala cauză de modificare a hotărârilor
pronunţate de Judecătoria Roman a fost reprezentată de asemenea, de aprecierea
eronată a probelor şi a dispoziţiilor legale aplicabile sau de încălcarea drepturilor
şi garanţiilor procesuale, dar s-a dispus reformarea hotărârilor şi pe chestiuni de
individualizare judiciară sau execuţională a pedepsei .
Hotărârile desfiinţate sau casate au fost evidenţiate în materiale de sinteză
întocmite de judecătorii care realizează analiza practicii instanţelor de control
judiciar, cu selectarea hotărârilor fiecărui magistrat, motivele de nelegalitate şi
netemeinicie ale hotărârilor fiind discutate cu ocazia întâlnirilor lunare.
Preocuparea principală a magistraţilor din cadrul Judecătoriei Roman a
fost reprezentată de reducerea ponderii hotărârilor desfiinţate în căile de atac, cu
predilecţie a soluţiilor de trimitere spre rejudecare. Este imperativ ca aceste
demersuri să continue în vederea creşterii calităţii actului de justiţie.

Preşedinte
Apetri Robert Valerian
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