
 

 

C U P R I N S 

 

 

I N T R O D U C E R E 

1. Scurte considerații privind starea sistemului judiciar  ..................................................... 3 

2. Scurte consideraţii privind situaţia instanţei în anul 2018  .............................................  3 

 

C A P I T O L U L    I 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI  ........................................................... 7 

I.1. Volumul de activitate al instanţei  ................................................................................  7  

I.1.1. Volumul de activitate pe secţii, pe materii şi pe stadii procesuale ...................  12 

I.1.1.1. Volumul de activitate al secţiei penale, pe complete specializate 

și pe materii  .......................................................................................................  12  

I.1.1.2. Volumul de activitate al secţiei I civilă, pe materii, stadii 

procesuale şi completuri specializate  .................................................................  15 

I.1.1.3. Volumul de activitate al secţiei a II-a civilă şi de contencios 

administrativ şi fiscal, pe materii, stadii procesuale şi completuri 

specializate  ........................................................................................................  17 

I.2. Încărcătura pe judecător la nivelul instanţei şi la nivelul schemei .............................  21  

I.2.1. Încărcătura pe secții și pe judecători  ...............................................................  21 

I.3. Analiza activității instanței din perspectiva indicatorilor de eficiență  .......................  30 

I.4. Indicii de atacabilitate și indicii de desfiinţare a hotărârilor  .....................................  46 

I.5. Indicii de desființare a hotărârilor judecătorești  .......................................................  49 

 

C A P I T O L U L    I I 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA NIVELUL INSTANŢEI  .............  50 

II.1. Situația posturilor  .....................................................................................................  50  

II.1.1. Situația judecătorilor  ......................................................................................  50 

II.1.2. Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal  ..................................  52 

II.1.3. Solicitări avize, transformări, suplimentări  .....................................................  56 

II.2. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale în anul 2018  ...........................................  57 

 

C A P I T O L U L    I I I 

FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI  ................................................................  59 



2018 
RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

2 

III.1. Situația pregătirii profesionale a judecătorilor și personalului auxiliar  ...................  59 

III.2. Situația pregătirii profesionale a personalului auxiliar  ............................................  63 

 

C A P I T O L U L    I V 

INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ A INSTANŢEI  ................................  68 

 

C A P I T O L U L    V 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII ACTIVITĂȚII  ..............................  74 

V.1. Concluzii  ...................................................................................................................  74 

V.2. Propuneri în vederea îmbunătățirii activității  ........................................................... 76 

 

 

  



RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

2018 

 

3 

 

I N T R O D U C E R E 

 

1. Scurte consideraţii privind starea sistemului judiciar 

 
Procesul de reformare profundă și de modernizare a sistemului judiciar românesc a 

înregistrat – incontestabil – progrese, recunoscute ca atare și în cadrul organismelor Uniunii 

Europene. Rezultatele așteptate sunt eficientizarea justiției ca serviciu public, consolidarea 

instituțională a sistemului judiciar, integritatea, calitatea și transparența în actul de justiție, 

precum și sporirea accesibilității serviciului public al justiției. 

Vizibilitatea performanțelor reale implică, în mod necesar, stabilitatea și îmbunătățirea 

cadrului normativ și instituțional, știut fiind că modul în care este înfăptuită justiția influențează în 

mod direct coordonatele fundamentale de funcționare a societății românești, care sunt reflectate, 

în final, în standardul de viață al cetățenilor. 

Prin urmare, încrederea și respectul autentic al societății pentru o instituție fundamentală 

a statului de drept, așa cum este instanța judecătorească, nu pot fi gândite decât în legătură cu 

înfăptuirea unui act de justiție calitativ, eficient și responsabil, în condiții de deplină independență, 

imparțialitate și integritate. 

 

2. Scurte considerații privind situația instanței în anul 2018 

 
Curtea de Apel Bacău, în ansamblul său, parte integrantă a sistemului judiciar, a parcurs 

începând cu anul 2018, alături de celelalte instanțe din România, amplul proces de dezvoltare și 

consolidare a justiției ca serviciu public modern, credibil și previzibil, ca urmare a aplicării noii 

legislații civile și penale.  

Sensul justiţiei este apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor astfel că, întregul edificiu 

judiciar trebuie să graviteze în jurul acestora,  iar colectivul unei instanţe trebuie să fie perceput ca 

un reper de profesionalism, de demnitate şi de modernitate. 

Din perspectiva acestor consideraţii, obiectivele majore atât ale conducerii cât şi ale 

întregului colectiv în anul 2018 au fost creşterea încrederii în actul de justiţie, perfecţionarea 

profesională şi, nu în ultimul rând, conduita în sala de judecată. 

Sub aspectul structurii organizatorice și manageriale, Curtea de Apel Bacău este o instanţă 

judecătorească cu personalitate juridică și ordonator secundar de credite care are în circumscripţia 

sa instanţele din două judeţe, Bacău şi Neamţ, respectiv tribunalele din cele două reşedinţe ale 

judeţelor menţionate şi Judecătoriile Bacău, Oneşti, Moineşti, Buhuşi şi Podu Turcului, Piatra 

Neamţ, Roman, Târgu Neamţ şi Bicaz. 
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Conducerea Curţii de Apel Bacău este constituită din preşedinte, un vicepreşedinte, trei 

preşedinţi de secţie, colegiul de conducere şi adunarea generală a judecătorilor, fiecare cu atribuţii 

specifice exercitate în virtutea şi limitele competenţelor legale. 

Anul 2018 a fost marcat de schimbări la nivelul conducerii Curții de Apel Bacău, schimbările 

intervenite nefiind de natură a afecta stabilitatea instanței. 

 Componenta stabilităţii, sub aspectul ocupării funcţiilor de conducere, a imprimat acest 

caracter şi acţiunilor iniţiate sau continuate în anul 2018, în acord cu viziunea managerială a 

preşedintelui instanţei, vicepreşedintelui şi preşedinţilor de secţie. 

În raport de resursele umane şi financiare aprobate, Preşedintele Curţii de apel în 

colaborare cu preşedinţii celor două tribunale au urmărit asigurarea unor condiţii normale de 

lucru, echilibrarea volumului de activitate şi funcţionarea normală a activităţii la toate instanţele 

arondate. 

Totodată, a existat o preocupare deosebită pentru îmbunătăţirea percepţiei publice asupra 

activităţii instanţei, pentru construcţia de imagine în direcţia unei relaţii a cetăţeanului cu justiţia 

bazată pe respect şi încredere. 

Pornind de la faptul că eficienţa unei instanţe nu se rezumă doar la înfăptuirea actului de 

justiţie, managementul de instanţă s-a configurat din perspectiva cetăţeanului, punându-se accent 

pe identificarea şi înlăturarea disfuncţionalităţilor, pe accesul facil la informaţii, pe colaborarea 

inter-instituţională. 

Apreciind că un manager bun nu este cel care permanent invocă lipsa de resurse umane şi 

financiare, ci acela care reuşeşte să obţină performanţa cu resursele umane pe care le are şi să 

evite afectarea funcţionarii normale a instanţei cu resursele materiale de care dispune, s-a avut în 

vedere o gestionare corectă şi prudentă a acestora. 

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. 

Totodată, s-a procedat la organizarea de întâlniri cu grefierii de şedinţă, întâlniri în cadrul 

cărora au fost aduse la cunoştinţă noile modificări legislative, s-au efectuat teste ale aplicaţiilor 

informatice. 

Un aspect important cu influenţă pozitivă asupra duratei rezonabile de soluţionare a 

dosarelor l-a constituit şi în acest an împrejurarea că judecătorii secţiilor civile au procedat la 

verificarea de îndată a cererilor, fără a ţine cont de termenul de recomandare alocat de aplicaţia 

ECRIS, aplicând dispoziţiile procedurale printr-o interpretare în acord cu scopul acestora, respectiv 

apărarea drepturilor şi intereselor justiţiabilului. De altfel, la nivelul Curţii de Apel Bacău nu s-a 

aplicat niciodată de la intrarea în vigoare a codului de procedură civilă acel termen de 

recomandare, colegiul stabilind ca verificarea cererilor în accepţiunea noţiunii „de îndată” să se 

realizeze în ziua primirii sau a doua zi. 
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Principalele preocupări ale conducerii instanţei în anul 2018 le-au reprezentat:  

- ocuparea tuturor posturilor vacante;  

- echilibrarea schemelor de personal în cadrul tuturor instanţelor;  

- obţinerea de fonduri necesare desfăşurării activităţii dar şi crearea unor condiţii 

normale de lucru;   

- urmărirea respectării cu stricteţe a dispoziţiilor privind repartizarea aleatorie a cauzelor, 

specialiştii IT generând periodic rapoarte care au fost analizate de preşedintele instanţei 

rezultatele analizei fiind cuprinse în note de constatare;  

- repartizarea şi gestionarea echilibrată a resurselor umane în cadrul instanţei. La 

gestionarea resurselor umane s-a urmărit o repartizare echilibrată pe secţii şi 

compartimente, pe criterii obiective atât a magistraţilor cât şi a personalului auxiliar. Cu 

referire la acest din urmă aspect, s-a avut în vedere la stabilirea atribuţiilor, prin fişa 

postului, potenţialul fiecărui angajat,  precum şi actualizarea permanentă a atribuţiilor 

personalului curţii în funcţie de evoluţiile legislative şi de modificările intervenite în 

programul ECRIS. 

- unificarea practicii judiciare prin îmbunătăţirea comunicării cu instanţele inferioare şi 

organizarea de întâlniri periodice atât cu acestea, cât şi în cadrul instanţei; 

- monitorizarea punerii în practică a Programului privind volumul optim de muncă al 

judecătorilor; sub acest aspect s-a urmărit realizarea unui echilibru între cerinţele 

acestui program şi exigenţele soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil, primul 

termen acordat dosarelor nou intrate nedepăşind 2 luni. 

Se impune precizarea că la nivelul Curţii de apel nu s-a ţinut cont efectiv  de încărcătura 

maximă stabilită de CSM, de multe ori acest punctaj fiind depăşit, apreciindu-se că primează 

soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

Deşi nu s-au ivit disfuncţionalităţi, apreciez că este loc de mai bine atât în ce priveşte 

circuitul administrativ al cererilor cât şi în ceea ce priveşte modul în care întreg colectivul înţelege 

să îşi exercite atribuţiile. 

Preşedinţii de secţii au asigurat buna desfăşurare a activităţii la nivelul fiecărei secţii, au 

propus colegiului de conducere constituirea completelor de judecată cât şi dezbaterea altor 

probleme ce vizau organizarea secţiilor. Astfel activitatea s-a aflat sub influenţa majoră a Noilor 

coduri şi a legilor de punere în aplicare, care s-au făcut simţite şi pe parcursul anului 2018, în ce 

priveşte căile de atac şi care au determinat modificări în modul de organizare a activităţii, fiind 

necesară configurarea unor completuri noi, precum și a modificărilor aduse legilor de organizare și 

funcționare a sistemului judiciar. 

În raport de resursele umane existente în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, precum şi de 

modificările legislative intervenite, s-au luat măsuri de reorganizare a activităţii pe completele de 

judecată, înfiinţându-se complete noi, în scopul asigurării unui volum de activitate echilibrat. 
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În plus de aceasta, intrarea în vigoare la data de 23.07.2018  a Legii nr. 207/2018 pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a determinat 

configurarea unor completuri noi de apel compuse din 3 judecători. Astfel, urmare a intrării în 

vigoare a disp. Art. VI. din  O.U.G. nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul justiției, în cadrul ședințelor de colegiu s-a decis ca la toate cele trei secții, 

apelurile care vizează procesele pornite în intervalul 23.07.2018 – 16.10.2018 să  se judece în 

complete constituite din 3 judecători. 

Totodată, au fost luate măsurile administrative necesare în vederea respectării dispozițiilor 

art. 7 alin. 3 din Legii nr. 304/2004, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 207/2018, referitoare 

la configurarea sălilor de judecată astfel încât să fie asigurată respectarea principiului egalității de 

arme în ceea ce privește așezarea judecătorului, procurorilor și avocaților. 

În vederea realizării repartizării aleatorii a cauzelor prin Ordinul de serviciu nr. 1/2018 s-au 

stabilit completele de judecată şi compunerea acestora. În constituirea şi compunerea 

completelor de judecată s-a urmărit şi s-a realizat respectarea principiului continuităţii completului 

de judecată, singurele schimbări în completele de judecată realizându-se în condiţiile R.O.I.I.J. în 

cazul incidentelor procedurale referitoare la compunerea completelor de judecată sau în caz de 

absenţă sau aprobate de colegiul de conducere pentru motive  obiective. 
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C A P I T O L U L   I 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI 

 

I.1. Volumul de activitate al instanţei 

 
 Volumul de activitate la nivelul întregii instanţe a scăzut în raport cu anul 2017. Astfel, pe 

rolul Curţii de Apel Bacău s-au aflat un număr de 9297 cauze, din care 6510 cauze nou intrate şi 

2787 dosare aflate în stoc la 01.01.2018. 

Volumul de activitate calculat cu luarea în considerare a completurilor colegiale a fost de 

21102 cauze. 

Privind retrospectiv, se constată că în anul 2016 volumul de activitate a fost de 9157 cauze, 

în anul 2017 a fost de 10211 dosare, iar în anul 2018 a fost de 9297 cauze, fiind așadar în scădere. 

 

Evoluţia volumului de activitate în perioada 2016-2018: 

 

An 2016 2017 2018 

Număr cauze 9157 10211 9297 
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Evoluţia volumului de activitate al Curţii de Apel Bacău în perioada 2016-2018: 

Anul 
Stadiu  

procesual 
Stoc  

inițial 
Dosare 
intrate 

Dosare 
soluţionate 

Stoc  
final 

2016 

Directe 149 696 686 159 

Apel 1162 3389 3383 1168 

Recurs 1250 2051 2200 1101 

Contestații NCPP 18 442 445 15 

Total 2579 6578 6714 2443 

2017 

Directe 164 705 708 161 

Apel 1192 3391 3208 1375 

Recurs 1106 3180 3102 1184 

Contestații NCPP 16 457 453 20 

Total 2478 7733 7471 2740 

2018 

Directe 174 593 622 145 

Apel 1397 3155 3394 1158 

Recurs 1196 2310 2754 752 

Contestații NCPP 20 452 442 30 

Total 2787 6510 7212 2085 
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 Grafic, evoluţia volumului de activitate pe stadii procesuale al Curţii de Apel Bacău în 

perioada 2016-2018 a fost următoarea:  
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I.1.1. Volumul de activitate pe secţii, pe materii şi stadii procesuale în cadrul secţiilor 

 
În îndeplinirea atribuțiilor regulamentare privind echilibrarea volumului de activitate, 

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Bacău a luat în discuție la solicitarea Președintelui Secției I 

civile, analiza volumului de activitate din mai multe perspective. 

Preşedintele Secţiei I civile a solicitat a se dispune ca începând cu anul 2018 cauzele la care 

face referire Hotărârea Colegiului de conducere nr. 95/19.12.2014, astfel cum a fost completată 

prin Hotărârea nr. 9/05.02.2015, să fie repartizate spre soluţionare, Secţiei a II-a civilă, de 

contencios administrativ şi fiscal, pentru echilibrarea volumului de activitate între cele două secții 

civile. 

Astfel, la sfârșitul anului 2014 constatându-se un dezechilibru cu referire la încărcătura pe 

judecători, prin Hotărârea colegiului de conducere nr. 95 din 19 decembrie 2014 s-a dispus ca o 

parte din dosarele având ca obiect restituire taxă poluare cât și litigiile cu profesioniști de natură 

civilă să fie preluate de secția I civilă, această măsură producându-şi efectele şi pe parcursul anului 

2018. 

În raport de istoricul  evoluţiei volumului de activitate al secţiilor civile, care a relevat faptul 

că în anii anteriori secţia a II - a civilă a avut un volum de activitate dublu raportat la celelalte două 

secţii ale instanţei, iar la momentul când s-a decis preluarea litigiilor cu profesionişti şi a taxelor de 

poluare de la Tribunalul Neamţ – Secţia I civilă, de către secţia I civilă a Curţii de Apel Bacău, în 

spate erau date statistice semnificative, care au  impus echilibrarea volumului de activitate, 

Colegiul de Conducere a constatat că nu se impune luarea unor măsuri pentru echilibrarea 

volumului de activitate. 

Preşedintele  Secţiei I civilă a mai solicitat a se face o analiză a volumului de activitate și în 

ceea ce privește cauzele evaluabile în bani (de până la 200.000 lei) care ar urma să ajungă  în 

recurs la secția I a Curții de Apel Bacău, însă, datele statistice colectate au relevat faptul că la 

momentul analizei nu se impunea luarea unor măsuri pentru echilibrarea volumului de activitate. 

 

I.1.1.1. Volumul de activitate al secţiei penale, pe stadii procesuale. 

În cursul anului 2018 la nivelul secţiei penale au fost înregistrate 3132 de cauze, dintre care 

2406 dosare nou înregistrate şi 726 cauze rămase în stoc la sfârşitul anului 2018, structurate astfel: 

387 cauze directe (326 cauze nou înregistrate); 2273 apeluri (1628 cauze nou înregistrate) şi 472 

contestaţii (452 cauze nou înregistrate). 
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VOLUM ACTIVITATE 

  
Stadiul  

procesual 
TOTAL 

din care Ponderea în totalul 
cauzelor 

înregistrate în anul 
2018 

Stoc 
iniţial 

Dosare 
intrate 

Fond 387 61 326 12,35% 

Apel 2273 645 1628 72,57% 

Contestații 
(NCPP) 

472 20 452 15,07% 

TOTAL SECȚIE 3132 726 2406 100% 

 

 

 

 

Analizând evoluţia volumului de activitate pe o perioadă de trei ani (2016-2018) se poate 

observa că volumul de activitate al secţiei penale a înregistrat o creştere în anul 2017 şi o uşoară 

diminuare în anul 2018 când au fost înregistrate 3132 dosare, cu 76 mai puţine decât în anul 

precedent. 

Situaţia volumului de activitate pe ani este următoarea: 

Anul Volum total de activitate 

2016 3024 

2017 3208 

2018 3132 

 
 

12,351%

72,577%

15,072%

Ponderea categoriilor de cauze noi înregistrate 
la secția penală

Fond
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Evoluția volumului de activitate pe cei trei ani, pe fiecare stadiu procesual este identică, 

numărul cauzelor crescând în 2017 şi scăzând nesemnificativ în 2018. 

 

Evoluţia  volumului de activitate în perioada 2016-2018: 

Anul Stadiul procesual Stoc iniţial 
Dosare 
intrate 

Dosare 
soluţionate 

Stoc final 

2016 

Fond 26 346 336 36 

Apel 396 1796 1662 530 

Contestaţii NCPP 18 442 445 15 

Total 440 2584 2443 581 

2017 

Fond 39 377 357 59 

Apel 535 1784 1679 640 

Contestaţii NCPP 16 457 453 20 

Total 580 2618 2489 719 

2018 

Fond 61 326 337 50 

Apel 645 1628 1706 567 

Contestaţii NCPP 20 452 442 30 

Total 726 2406 2485 647 

 

 

 

2925

3000

3075

3150

3225

2016 2017 2018

Volumul de activitate la secția penală



RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

2018 

 

15 

 

 

 

 I.1.1.2. Volumul de activitate al secţiei I civilă, pe materii si stadii procesuale 

În cursul anului 2018, la nivelul Secției I Civile, au fost înregistrate 3353 de cauze, dintre 

care 2196 dosare nou înregistrate şi 1157 cauze rămase în stoc la sfârşitul anului 2017, structurate 

astfel: 14 cauze directe (114 cauze nou înregistrate); 582 apeluri (1078 cauze nou înregistrate) şi 

561 de recursuri (1004 cauze nou înregistrate). Ponderea categoriilor de cauze nou înregistrate în 

cursul anul 2018, este următoarea: 114 cauze directe  - 3,81%; 1078 apeluri – 49,50% şi 1004 

recursuri – 46,67%.  

Categorie cauze (funcţie de 
stadiul procesual) 

Nr. cauze nou înregistrate în 
anul 2018 

Pondere în totalul cauzelor 
înregistrate în anul 2018 

Fond 114 5,19% 

Apel 1078 49,08% 

Recurs 1004 45,71% 
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Dosare înregistrate în 2018 cu prim termen în 2019: 

Stadiu procesual Cauze 

Fond 17 

Apel 446 

Recurs 320 

TOTAL 783 

 

 

Analizând evoluţia volumului de activitate pe o perioadă de trei ani (2016 - 2018) se poate 

observa că volumul de activitate al secţiei civile a înregistrat o scădere cu 408 de cauze faţă de 

anul 2017.  

 

Situaţia volumului de activitate pe ani este următoarea: 

Anul Volum total de activitate 

2016 3148 

2017 3761 

2018 3353 
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 I.1.1.3. Volumul de activitate al secţiei a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal 

În cursul anului 2018, pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal au 

intrat un număr de 1.908 dosare, față de 2.393 de dosare cât s-au înregistrat în 2017, sau de 1.884 

înregistrate în 2016, constatându-se astfel, comparativ cu anul anterior, o diminuare a cauzelor 

nou înregistrate, structura pe categorii, în funcţie de stadiul procesual fiind următoarea: cauze 

directe – 153 ; cauze în apel – 449 ; cauze în recurs – 1.306.  

La numărul de cauze intrate în 2018 se adaugă un stoc semnificativ de  904  dosare rămase 

nesoluţionate din anul 2017, structurat după cum urmează: 99 cauze directe, 170 cauze în apel şi 

635 cauze în recurs. Numărul total al cauzelor aflate pe rolul secţiei în 2018 se ridică astfel la 2.812 

de dosare din care: cauze directe – 252, cauze în apel – 619, iar cauze în recurs – 1941. 

Comparativ, numărul total de cauze a fost în anul 2017 de 3.242, iar în anul 2016 de 2.985. 

 

Situaţia volumului de activitate în perioada 2016 – 2018 

 

 

 

An Volum 

2016 2.985 

2017 3.242 

2018 2.812 

 
  

Ca urmare a aplicării Programului pentru stabilirea volumului optim de muncă în instanţe, 

aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin H.C.S.M. nr. 609/2016, la nivelul Secţiei a II- a 

Civile s-a atribuit la începutul anului 2018 un punctaj maxim pentru fiecare complet de judecată. 
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Doar în mod excepțional, pe parcursul anului au fost modificați parametrii de repartizare. Astfel, în 

funcţie de dosarele nou intrate într-o anumită perioadă şi punctajele alocate acestora, avându-se 

în vedere încărcătura pe fiecare complet, precum şi natura urgentă a termenelor impuse de lege 

pentru soluţionarea cauzelor respective, întâi s-a procedat la majorarea intervalului de repartizare 

pe toate completurile din materia respectivă. Dacă sistemul informatic nu permitea repartizarea 

pe acest criteriu, ca regulă, al doilea pas consta în majorarea punctajelor stabilite iniţial, în funcţie 

de necesităţi, cu mențiunea că, după repartizare, se revenea la punctajul inițial. 

Volumul de activitate, calculat în funcţie de punctaj în anul 2018 nu a depăşit, în general, 

nivelul maxim de 5.060 de puncte/şedinţă stabilit de C.S.M., astfel că nu au fost necesare ajustări 

ale punctajelor pe şedinţe. Analizând evoluţia volumului de activitate în raport de anul anterior se 

poate constata o diminuare a volumului total de activitate la nivelul secţiei, de la un total de 3.242 

de cauze în 2017 la 2.812  în 2018. Este confirmată, astfel, dacă ne raportăm la o perioadă mai 

mare de timp, tendința de descreștere a volumului de activitate la nivelul secției, în anul 2015 

înregistrându-se 4.509 dosare iar în anul 2016,  2.985 dosare. 

În ceea ce priveşte structura cauzelor nou înregistrate pe categorii şi faze procesuale, chiar 

şi la dosarele de recurs în materia contenciosului administrativ şi fiscal, care constituie ponderea 

cea mai mare în activitatea de judecată a secţiei, s-a menţinut, de asemenea,  trendul descrescător 

din anii anteriori, în sensul că în cazul acestora, numărul dosarelor nou înregistrate a fost de 2.762 

în anul 2015, 1.339 de dosare în anul 2016, 2.236 dosare în 2017 și 1.306 în 2018. 

În ce priveşte numărul cauzelor din stadiul procesual fond s-a înregistrat, de asemenea, o 

scădere a numărului de cauze nou intrate, de la 206 în 2016 și 217 în 2017, la 153 în anul 2018.  

La dosarele din stadiul apelului nu s-a menținut tendința de creștere înregistrată începând 

cu anul  2013. Astfel, în anul 2013 au fost înregistrate  100 de cauze nou intrate,  în 2014 - 222 de 

cauze, 2015 - 302 cauze, 2016 -339  și 2017 - 540 de cauze, pentru ca în anul 2018 numărul 

cauzelor nou intrate în apel să se ridice doar la 449.  

 

 Evoluţia stocului final de dosare în perioada 2016 - 2018 pe stadiu procesual: 

Stadiul procesual 2016 2017 2018 

Fond 104 90 78 

Apel 131 165 145 

Recurs 594 624 432 

 

 

Se observă diminuarea evidentă a stocului pentru toate cele trei stadii procesuale. 

Existenţa unui număr relativ mare de dosare nesoluţionate la sfârşitul anului 2018 este justificată, 
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în condiţiile în care o parte a dosarelor ce se regăsesc în stoc sunt dosare supuse noului Cod de 

procedură civilă, aflate – la finalul anului - în faza verificării şi regularizării. 

 

Evoluţia stocului total final de dosare în perioada 2016 – 2018 

 

 

 

 

Toate aspectele prezentate în acest capitol sunt sintetizate în situaţia din  tabelul de mai 

jos. 

 

Evoluţia volumului de activitate în perioada 2016-2018 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Stoc inițial 

Dosare 
intrate 

Volum de 
activitate 

Dosare 
soluționate 

Stoc final 

2016 

Fond 102 206 308 204 104 

Apel 115 339 454 323 131 

Recurs 884 1339 2223 1629 594 

Total 1101 1884 2985 2156 829 

2017 

Fond 107 217 324 234 90 

Apel 142 540 682 517 165 

Recurs 600 1636 2236 1612 624 

Total 849 2393 3242 2362 879 

0

225

450

675

900

2016 2017 2018

Volum

2016

2017

2018



2018 
RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

20 

2018 

Fond 99 153 252 174 78 

Apel 170 449 619 474 145 

Recurs 635 1306 1941 1509 432 

Total 904 1908 2812 2157 655 

 

 

Ponderea dosarelor soluționate din dosarele aflate in stocul inițial                                                           

 

 

              Ponderea dosarelor soluționate din dosarele nou intrate 
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I.2. Încărcătura pe judecător la nivelul instanței și la nivelul schemei 

 

 În anul 2018 încărcătura pe fiecare judecător la nivelul Curţii de Apel Bacău, raportat la 

schema de judecători se prezintă astfel: 

 Stocul de dosare la finele anului 2017 a fost de 2787 dosare, în cursul anului 2018 s-au 

înregistrat 6510 dosare intrate, rezultând un volum efectiv de 9297 dosare şi  un volum adiţionat 

de 21102 dosare. 

 Schema de posturi aprobate în anul 2018 a fost de 38 posturi judecător, iar efectiv ocupate 

au fost 32,2 posturi. 

 
 Încărcătura pe schemă raportat la dosarele intrate a fost de 171,3 dosare, rezultând un 

volum efectiv de 244,7 dosare pe judecător din schemă şi un volum adiţionat de 555,3 dosare pe 

judecător din schemă. 

 
 Încărcătura pe judecător raportat la volumul de activitate, se prezintă astfel: 202,2 dosare 

intrate, 288,7 dosare  reprezentând volum efectiv de activitate şi 655,3 dosare adiţionate. 

Având în vedere aceste date, rezultă că în anul 2018 au fost soluţionate 7212 dosare, 

înregistrându-se o operativitate de 110,8% raportată la dosarele intrate. 

 

I.2.1. Încărcătura pe secţii şi pe judecători 

 

Secţia penală. Încărcătura pe judecători 

Încărcătura medie pe judecător la secția penală a fost de 231 dosare în raport de numărul 

dosarelor intrate, de 301 cauze în raport de volumul de activitate și de 541 în raport de volumul 

adiționat. 

Încărcătura pentru judecătorii care au activat în cadrul secţiei, în raport de cauzele rulate, 

în cursul anului 2018, şedinţe conduse, dosare soluţionate, dosare redactate este următoarea: 

 

Nume judecător 

Nr. 
sedinţe 

Nr. 
sedinţe 
conduse 

Nr. 
dosare 
rulate 

Nr. 
dosare 

pronunța-
te 

Nr. dosare 
redactate 

(hotărâri și 
încheieri) 

Nr. 
documente 

finale 
redactate 

Nr. Hot. 
redac- 

tate peste 
termenul 

legal 

2018 2018 2018 2018 2018 2018  

Pralea Ovidiu 
Vasilică 

210 149 1155 425 252 173 29 

Anti Silviu 203 108 1097 439 263 196 17 
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Adrian Bogdan 157 117 993 411 232 179 21 

Căliman Carmen 
01.01.2018 - 
03.12.2018 

119 84 174 113 110 68 0 

Diţă Costică 266 188 1198 455 316 213 11 

Finică Adrian-
Octavian 

190 128 1015 450 275 195 58 

Galavan  Adina 
Cătălina 

165 103 1014 428 235 175 26 

Hanganu Ioana 
Luciana 

01.12.2018 - 
31.12.2018 

12 3 14 11 8 5 0 

Iacobuţ Neculai 
Cătălin 

169 119 1020 478 263 212 10 

Mengoni 
Alexandru 

144 95 986 452 241 190 7 

Munteanu 
Viorel 

176 94 1108 421 249 197 8 

Pocovnicu 
Dumitru 

205 120 1056 455 213 175 1 

TOTAL SECŢIE 2016 1308 10830 4538 2657 1978 188 

 

 

Potrivit datelor generate de ECRIS încărcătura medie pe judecător raportată la volumul de 

activitate (efectiv) la nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie se prezintă astfel: 

 

Stadiul 
procesual 

Numărul de dosare 

Volum 
 de 

activitate 
efectiv 

INCARCATURA PE 
JUDECATOR- 

SCHEMA: 

INCARCATURA PE JUDECATOR- 
POSTURI EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecători 
pe schemă 

Media (nr. 
dosare/ 

judecător pe 
schema) 

Nr. judecători 
(posturi efectiv 

ocupate) 

Media (nr. 
dosare/ 

judecător 
posturi efectiv 

ocupate) 

Fond 387     

Apel 2273     
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Contestații 
(NCPP) 

472     

Total secție 3132 12 261 10,4 301,2 

 

În anul 2018 încărcătura  medie pe judecător raportat la dosarele intrate se prezintă astfel: 

 

Stadiul 
procesual 

Numărul de dosare 

Dosare 
intrate 

INCARCATURA PE 
JUDECATOR- 

SCHEMA: 

INCARCATURA PE JUDECATOR-
POSTURI EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecatori 
pe schema 

Media 
(nr.dosare/ 

judecător pe 
schema) 

Nr. Judecători 
(posturi efectiv 

ocupate) 

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

posturi efectiv 
ocupate) 

Fond 326     

Apel 1628     

Contestații 
(NCPP) 

452     

Total secție 2406 12 200,5 10,4 231,3 

 

  

Secţia I civilă. Încărcătura  pe judecător şi pe scheme 

Încărcătura în raport de cauzele rulate, în cursul anului 2018,  şedinţe conduse, dosare 

soluţionate, dosare redactate este următoarea: 

Nume judecător 

Nr. sedinţe 
participate 

Nr. 
sedinţe 
conduse 

Nr. 
dosare 
rulate 

Nr. 
dosare 

pronunţa
te 

Nr. dosare 
redactate 

(hotărâri şi 
încheieri) 

Nr. 
document

e finale 
redactate 

2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Doru - Octavian Pîrjol 
Năstase 

62 37 508 235 145 123 

Manuela Petrina 
Aştefănesei 

24.09.2018-31.12.2018 
23 10 152 58 40 24 
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Anamaria Monica 
Busuioc 

124 69 1115 645 321 278 

Liliana Ciobanu 96 52 1114 651 296 274 

Sorina Ciobanu 91 47 1032 624 277 255 

Valerica Niculina Grosu 86 43 942 593 277 254 

Camelia Negoiţă 
01.01.2018-03.12.2018 

70 31 807 547 251 243 

Daniela Părău 92 45 1052 632 309 261 

Sorina Romaşcanu 70 37 947 619 281 271 

Stefanescu Cezar 77 47 983 631 297 271 

Monica Vadana 90 44 1115 695 337 294 

TOTAL 881 462 9767 5930 2831 2548 

 

 

Încărcătura pe judecător raportată la volumul de activitate (efectiv) al Secției I civilă 
în anul 2018 

Stadiul 
procesual 

Numărul de dosare 

Volum 
 de 

activitate 
efectiv 

INCARCATURA PE 
JUDECATOR- 

SCHEMA: 

INCARCATURA PE JUDECATOR- 
POSTURI EFECTIV OCUPATE: 

Nr. 
judecatori 
pe schema 

Media 
(nr.dosare/ 

judecător pe 
schema) 

Nr. Judecători 
(posturi efectiv 

ocupate) 

Media (nr.dosare/ 
judecător posturi 
efectiv ocupate) 

Fond 128     

Apel 1660     

Recurs 1565     

Total secție 3353 12 279,4 9,4 356,7 

 

 

 

 

Încărcătura pe judecător raportată la dosarele intrate la Secția I civilă în anul 2018 
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Stadiul 
procesual 

Numărul de dosare 

Dosare 
intrate 

INCARCATURA PE 
JUDECATOR- 

SCHEMA: 

INCARCATURA PE JUDECATOR-
POSTURI EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecatori 
pe schema 

Media 
(nr.dosare/ 

judecător pe 
schema) 

Nr. Judecători 
(posturi efectiv 

ocupate) 

Media (nr.dosare/ 
judecător posturi 
efectiv ocupate) 

Fond 114     

Apel 1078     

Recurs 1004     

Total secție 2196 12 183,0 9,4 233,6 

 

 

Potrivit datelor generate de ECRIS încărcătura pe fiecare judecător al secţiei I civile se 

prezintă astfel: 

 

Nume şi prenume 
Număr de dosare la 

care a participat 
Număr dosare 

finalizate 

Doru- Octavian Pîrjol Năstase 508 235 

Manuela Petrina Aştefănesei 
(24.09.2018-31.12.2018) 

152 58 

Anamaria Monica Busuioc 1115 645 

Liliana Ciobanu 1114 651 

Sorina Ciobanu 1032 624 

Valerica Niculina Grosu 942 593 

Camelia Negoiţă  
(01.01.2018-03.12.2018) 

807 547 

Daniela Părău 1052 632 

Sorina Romaşcanu 947 619 

Stefanescu Cezar 983 631 

Monica Vadana 1115 695 

TOTAL 9767 5930 
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În anul 2018 încărcătura pe fiecare judecător al secţiei I civile, în funcție de punctaj, se 

prezintă astfel: 

 

Nume şi prenume 
Complexitate 

dosare 
soluţionate 

Complexitate 
dosare 

nesoluţionate 
Total 

Aștefănesei Petrina Manuela 413,0 527,89 940,89 

Busuioc Anamaria Monica 4619,2 1904,56 6523,76 

Ciobanu Liliana 4613,2 2.073,85 6687,05 

Ciobanu Sorina 4581,2 1816,86 6398,06 

Grosu Valerica Niculina 4375,4 1721,36 6096,76 

Negoiță Camelia 4286 1212,81 5498,81 

Părău Daniela 4624,8 3254,15 7878,95 

Pîrjol-Năstase Doru-Octavian 1568 844,06 2412,06 

Romașcanu Sorina 4843 1785,18 6628,18 

Ştefănescu Cezar 4832,2 1827,64 6659,84 

Vadana Monica 4880,4 2128,83 7009,23 

 

 

 

Secţia a II a civilă şi contencios administrativ fiscal 

La stabilirea încărcăturii pe judecător au fost avuţi în vedere trei indicatori statistici, 

respectiv numărul de dosare rulate, numărul mediu de dosare cu care a fost învestit fiecare 

judecător şi numărul mediu de hotărâri pronunţate de fiecare judecător în cursul anului 2018.  

Pe parcursul anului 2018 schema de judecători a secției a fost de 14 judecători, din care 3 

cu funcții de conducere, aceștia din urmă, date fiind celelalte atribuții pe care le-au îndeplinit, 

participând la un număr mai mic de ședințe de judecată. Prin urmare, calculul încărcăturii pe 

judecător s-a efectuat prin luarea în calcul a unui număr mai mic de judecători, după cum se va 

vedea din tabelele care urmează. 

În cursul anului 2018 au fost rulate, la nivelul secţiei un număr de 2812 dosare; dosarele 

soluționate în perioada de referință fiind în număr de 2157 a rezultat o pondere a dosarelor 

soluționate din totalul dosarelor aflate în stocul inițial de 93,4%. Aşadar, raportând cele 2.812 

(7.326 volum de activitate adiționat) de cauze rulate la numărul judecătorilor din schemă (14),  
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rezultă că fiecare judecător care a compus completurile de judecată a rulat un număr mediu de 

523,3 cauze. 

 Dacă se are în vedere numărul efectiv de judecători care au asigurat compunerea 

completurilor de judecată, excluzând parţial judecătorii care îndeplinesc funcţii de conducere (o 

medie de 12,3 judecători posturi efectiv ocupate), numărul mediu de dosare rulat de fiecare 

judecător se ridică la 595,6. 

  

 Încărcătura pe judecător in funcţie de dosarele intrate, volumul efectiv si volumul 

adiţionat  

 Încărcătura pe judecător, raportată la volumul de activitate, a fost de 200,9 de dosare, dacă 

ne raportăm la schema secției, de 14 judecători, și de 228, 6 de dosare, dacă ne raportăm la 

posturile efectiv ocupate (12,3 judecători). 

 

 

 

Încărcătura pe judecător raportată la volumul de activitate (efectiv) al Secției a II-a civilă 
în anul 2018 

Stadiul 
procesual 

Numărul de dosare 

Volum 
 de 

activitate 
efectiv 

ÎNCARCĂTURA PE 
JUDECĂTOR- 

SCHEMĂ: 

ÎNCARCĂTURA PE JUDECĂTOR- 
POSTURI EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecători 
pe schemă 

Media 
(nr.dosare/ 

judecător pe 
schemă) 

Nr. Judecători 
(posturi efectiv 

ocupate) 

Media (nr.dosare/ 
judecător posturi 
efectiv ocupate) 

Fond 252     

Apel 619     

Recurs 1941     

Total secție 2812 14 200,9 12,3 228,6 

 

 

Încărcătura pe judecător, raportată la dosarele intrate, a fost de 136,3 de dosare, dacă ne 

raportăm la schema secției și de 228, 6 de dosare, dacă ne raportăm la posturile efectiv ocupate. 
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Încărcatura pe judecător raportată la dosarele intrate la Secția a II-a civilă în anul 2018 

Stadiul 
procesual 

Numărul de dosare 

Dosare 
intrate 

ÎNCĂRCĂTURA PE 
JUDECĂTOR- 

SCHEMĂ: 

ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR-
POSTURI EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecători  
pe schemă 

Media 
(nr.dosare/ 

judecător pe 
schema) 

Nr. Judecători 
(posturi efectiv 

ocupate) 

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

posturi efectiv 
ocupate) 

Fond 153     

Apel 449     

Recurs 1306     

Total secție 1908 14 136,3 12,3 155,1 

 

 

  În ceea ce privește încărcătura pe judecător, raportată la volumul de activitate adiționat, 

aceasta a fost, prin raportare la aceleași criterii de mai sus, de 523,3 și, respectiv, 595,6 cauze . 

 

 

Încărcatura pe judecător raportată la volumul de activitate adiționat al Secției a II-a civilă  

în anul 2018 

Stadiu 
procesual 

Volum 
 de 

activitate 
adiționat 

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-SCHEMA: 

INCARCATURA PE JUDECATOR- 
POSTURI EFECTIV CUPATE: 

Nr. judecători 
pe schema 

Media 
(nr.dosare/ 

judecător pe 
schema) 

Nr. Judecători 
(posturi efectiv 

ocupate) 

Media (nr.dosare/ 
judecător posturi 
efectiv ocupate) 

Fond 252     

Apel 1251     

Recurs 5823     

Total secție 7326 14 523,3 12,3 595,6 
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Volum de activitate pe judecător, potrivit rapoartelor generate de ECRIS 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
magistrat 

Nr. 
şedinţe 

Nr. 
şedinţe 
conduse 

Nr. 
dosare 
rulate 

Nr. 
dosare 

finalizate 

Nr. dosare 
redactate 

(hotărâri si 
încheieri) 
Total din 

care: 

Nr. 
hotărâri 

repartizate 
pentru 

redactat 

Total, 
din 

care: 

1 Albescu Loredana 55 14 230 143 50 43 

2 
Bărbieru Marcel 
Grigore 

203 81 770 523 237 208 

3 Chiriac Violeta 108 61 352 214 101 82 

4 
Ciopraga Gabriela 
Mona 

189 66 753 460 189 171 

5 Grancea Gabriel 96 32 399 248 113 80 

6 
Maftei Smaranda 
Claudia 

52 22 223 131 62 60 

7 Moglan Lăcrămioara 204 95 894 525 248 194 

8 Napa Morina 204 79 968 607 256 224 

9 
Pătrașc - Bălan Ionela 
- Diana 

218 91 885 523 232 186 

10 Petrescu Ioan 217 98 857 462 216 134 

11 Popescu Claudia 230 114 1039 600 288 231 

12. 
Radu Cristina 
Mădălina 

190 76 720 402 194 163 

13 Stănişor Vera 182 90 741 459 204 175 

14 Şerban Cătălin 150 52 638 424 178 175 

 Total secție 2.298 971 9.469 5.721 2.568 2.126 
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 I.3. Analiza activității instanței din perspectiva indicatorilor de eficiență 

 

Stabilirea unui sistem complex de monitorizare și analiză comparativă a eficienței 

sistemului judiciar din România în scopul îmbunătățirii performanțelor instanțelor și a alocării 

resurselor într-un mod mai judicios reprezintă o activitate de maxim interes, atât pentru instanțe, 

pentru cei implicați în procedurile judiciare și publicul larg, cât și pentru factorii de decizie din 

domeniul judiciar. 

Prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii a fost aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor, care 

cuprinde, printre altele, cinci indicatori de eficienţă a activităţii instanţelor, pentru fiecare dintre 

aceştia fiind stabilite plaje de eficienţă. 

Scopul aprobării unor astfel de indicatori a constat în necesitatea existenţei unor 

instrumente care să permită măsurarea performanţei judiciare din perspectiva duratei rezonabile 

de soluţionare, identificarea cauzelor care generează întârzierea proceselor, precum şi asigurarea 

unor standarde unitare la nivel de sistem. 

Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii curţilor de 

apel sunt următorii: 

a) Rata de soluţionare se calculează ca fiind raportul dintre numărul dosarelor soluţionate în 

perioada de referinţă şi numărul dosarelor nou create în aceeaşi perioadă; dosarele 

suspendate nu influenţează calculele raportului;  

b) Vechime dosare în stoc se calculează ca fiind suma dosarelor aflate încă pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi care înregistrează o vechime mai mare de 1 an pentru curţile de 

apel; vechimea este determinată în interiorul unui ciclu procesual, fără a se ţine cont de 

vechimea dosarelor în sistem; 

c) Pondere dosare închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate în cel mult 1 an de 

la creare, raportat la suma dosarelor soluţionate în perioada de referinţă, exprimat 

procentual; 

d) Durata medie de soluționare - reprezintă timpul mediu scurs de la data înregistrării cauzei 

la instanţa respectivă şi data închiderii documentului final; perioada în  care un dosar a fost 

suspendat, indiferent de motiv, va fi scăzută din durata de soluţionare; 

e) Documente redactate peste termen - reprezintă procentul de redactare peste termen a 

dosarelor finalizate cu document final combinat cu numărul mediu de zile de depăşire a 

termenelor legale de redactare (ca medie a acestora pe fiecare tip de instanţă sau instanţă 

în parte); fac excepţie (nu sunt contabilizate statistic) dosarele finalizate cu următoarele 

documente finale: încheiere executare silită, încheiere finală (dezînvestire), încheiere finală 
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cameră de consiliu, încheiere încuviinţare ascultare, rezoluţie – trimitere la complet iniţial 

şi încheiere învestire cu formulă executorie. 

Implementarea indicatorilor de performanţă şi analiza efectuată pe baza acestora au fost 

concepute ca un instrument de introspecţie analitică a propriei activităţi la nivelul instanţei, de 

stabilire a mijloacelor de îmbunătăţire a acestei activităţi şi de creştere a gradului de eficienţă. 

Din perspectiva indicatorilor de eficienţă, pe baza datelor statistice aferente anului  2018 

instanţa s-a încadrat în gradul „foarte eficient”, așa cum rezultă din tabelul de mai jos. 

 

 

 

La nivelul instanţei, gradele de performanţă, pe fiecare dintre cei 4 indicatori sunt 

următoarele: 

 

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

nou intrate 

Ca şi în anii anteriori, pe parcursul anului 2018 un obiectiv prioritar al activităţii colectivului 

instanţei l-a constituit soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, în acord cu celelalte garanţii 

instituite în privinţa dreptului la un proces echitabil, datele statistice înregistrate fiind de natură a 

evidenţia rezultatul demersurilor efectuate în acest sens. 
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În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 6510 dosare nou intrate şi un 

număr de 7212 dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul „foarte eficient ", 

potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

Rata de soluţionare 

 

 

 

Rata de soluţionare - pe materii 

 

 

 

 

Stocul de dosare mai vechi de un an 

Conceptul „justiţia tardivă nu e justiţie” constituie fundamentul managementului fluxului 

dosarelor.  

Toate instanțele au în comun nevoia fundamentală de a măsura performanța judiciară și 

din punct de vedere al acestui concept, cu păstrarea în același timp a legalității și calității actului 
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de justiție, fiind știut că hotărârea judecătorească îşi pierde utilitatea socială dacă nu ajunge la 

timp la destinatarul actului de justiţie. 

Deşi se confruntă cu un volum relativ mare de activitate şi complexitate şi o legislaţie în 

continuă schimbare, Curtea de Apel Bacău a făcut eforturi considerabile pentru reducerea 

volumului de dosare mai vechi de 1 an pe rolul instanţei.  

La data de referinţă, 31.12.2018, din totalul de 2085 dosare aflate în stoc un număr de 65 

dosare, reprezentând un procent de 3,1%  sunt mai vechi de 1 an. 

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul „Foarte eficient”, 

potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători. 

 

Vechime dosare în stoc 

 

 

Vechime dosare în stoc - pe materii 

 

 

 



2018 
RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

34 

Ponderea dosarelor închise în 2018 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 7212 dosare soluţionate, un număr de 7107 dosare 

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

98,5%. 

În 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. 

 

 

Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

 

Ponderea dosarelor închise într-un an - pe materii 
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Redactările peste termenul legal 

În perioada de referinţă, din totalul de 6651 dosare soluţionate, un număr de 808 dosare 

au fost redactate peste termen, determinând încadrarea instanţei în gradul „foarte eficient”. 

Instanţa s-a încadrat la gradul de „foarte eficient” cu media numărului de zile de redactare 

a fost de 22,2 interval rezonabil dacă avem în vedere încărcătura pe judecător în anul de referinţă. 

 

Hotărâri redactate peste termen 

 

 
Hotărâri redactate peste termen - pe materii 
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Pe secţii şi materii, din analiza datelor statistice rezultă următoarele: 

 

La Secţia penală  

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

nou intrate 

 

În perioada de referinţă 01.01.2018 – 31.12.2018, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 

de familie a înregistrat un număr de 2406 dosare nou intrate şi un număr de 2485 dosare 

soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul „eficient”, potrivit plajelor de eficienţă 

stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 

 Aplicaţia STATIS a evidenţiat un grad de eficienţă „eficient” referitor la numărul de dosare 

soluţionate (2485), raportat la numărul de dosare intrate (2406) şi o valoare indicator de  103,3%, 

constatându-se o evoluţie faţă de anul 2017 când gradul de eficienţă a fost „satisfăcător”  şi 

valoarea indicatorului de 95,1%. 

 

Stocul de dosare 

 La data de referinţă 31.12.2018, se aflau in stocul secției 726 dosare, toate acestea cu o 

vechime sub un an, de la data înregistrării pe rolul Curții de Apel Bacău, încadrându-se la 

indicatorul de faţă în gradul „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea 

nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 

 

JUDECATOR 
VECHIME STOC FINAL 

06-12 LUNI 12-24 LUNI peste 24 LUNI 

ADRIAN Bogdan 4 0 0 

ANTI Silviu 2 0 0 

CĂLIMAN Carmen 0 0 0 

DIŢĂ Costică 3 0 0 

FINICĂ Adrian Octavian 4 0 0 

GALAVAN Adina Cătălina 3 0 0 

HANGANU Ioana Luciana 0 0 0 

IACOBUŢ Neculai Cătălin 2 0 0 

MENGONI Arin Alexandru 3 0 0 

MUNTEANU Viorel 2 0 0 
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POCOVNICU Dumitru 5 0 0 

PRALEA Ovidiu Vasilică 3 0 0 

TOTAL  31 0 0 

 

 Ponderea dosarelor închise într-un an 

 În perioada de referinţă 01.01.2018 – 31.12.2018, la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 

de familie, din totalul de 2485 dosare soluţionate,  un număr de 2451 dosare au fost soluţionate în 

termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de  98,6%. În consecinţă, la 

acest indicator, Secţia s-a încadrat în gradul „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 

Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători, indicator superior celui din anul precedent. 

 

Redactările peste termenul legal 

 În perioada de referinţă 01.01.2018 – 31.12.2018, la Secţia penală şi pentru cauze cu minori 

şi de familie, din totalul de 1978 dosare redactate, doar un număr de 188 dosare au fost redactate 

peste termen, determinând încadrarea secţiei în gradul „foarte eficient”.  

 

Operativitatea pe judecător, la secţia penală, se prezintă astfel: 

Nume judecător PRONUNȚATE INTRATE PRIM TERMEN 
OPERATIVITATE 

2018 

Pralea Ovidiu Vasilică 425 506 84,00% 

Anti Silviu 439 492 89,20% 

Adrian Bogdan 411 456 90,10% 

Căliman Carmen 
01.01.2018 - 03.12.2018 

113 131 86,30% 

Diţă Costică 455 506 89,90% 

Finică Adrian-Octavian 450 491 91,60% 

Galavan  Adina Cătălina 428 499 85,80% 

Hanganu Ioana Luciana 
01.12.2018 - 31.12.2018 

11 14 78,60% 

Iacobuţ Neculai Cătălin 478 533 89,70% 

Mengoni Alexandru 452 466 97,00% 

Munteanu Viorel 421 476 88,40% 

Pocovnicu Dumitru 455 485 93,80% 
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La Secţia I civilă 

Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) . 

Evoluţia operativităţii în perioada 2016 – 2018 

Perioada Cauze directe Apeluri Recursuri 

2016 101,39% 111,48% 80,20% 

2017 105,40% 94,80% 96,50% 

2018 97,4 112,6 124,0 

 

 

Operativitatea pe judecător, la secţia I civilă, se prezintă astfel: 

Nr. crt. Nume judecător 2016 2017 2018 

1. 
Aștefănesei Manuela Petrina 
24.09.2018-31.12.2018 

72% 0 % 45,3% 

2. Busuioc Anamaria Monica 77% 97,50% 95% 

3. Ciobanu Liliana 76% 93,00% 94,5% 

4. Ciobanu Sorina 78% 96,00% 96% 

5. Grosu Valerica Niculina 74% 102,00% 90% 

6. 
Negoiță Camelia 
01.01.2018-03.12.2018 

79% 108,00% 90,3% 

7. Părău Daniela 78% 97,20% 96,5% 

8. Pîrjol-Năstase Doru-Octavian 69% 91,10% 102,60% 

9. Romașcanu Sorina 77% 101,70% 92,7% 

10. Ştefănescu Cezar 0% 86,20% 95,1% 

11. Vadana Monica 71% 97,00% 93,5% 

 

 

 Operativitatea fără cauzele cu prim termen în 2018 

 

Stoc 
iniţial 

Dosare 
intrate 

Dosare 
soluţionate 

Stoc 
final 

Operativitate 
 % 

1157 2196 2570 783 117,0 % 
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            Dintre cele 783 de dosare rămase în stoc la sfârşitul anului 2018, un număr de 19 dosare au 

o vechime între 6 luni – 1 an , 2 dosare au vechime între 1 an – 2 ani și 0 dosare au o vechime mai 

mare de 2 ani. 

În anul 2018, dintre cele 3353 dosare aflate pe rol (din care au fost 2196 cauze nou  intrate 

şi 1157 cauze aflate în stoc, preluate din anul 2017), au fost soluţionate 2570 de cauze, la sfârşitul 

anului rămânând în stoc 783 de  dosare. Stocul este mai mic față de anul 2017, în condițiile unui 

volum de muncă mai mic. 

 Structura cauzelor existente şi soluţionate este următoarea:  

1) cauze directe - 128 dosare (din care au fost soluţionate 111); 

2) apeluri - 1660 dosare (din care au fost soluţionate 1214); 

3) recursuri - 1565 dosare (din care au fost soluţionate 1245). 

În raport de datele prezentate, la nivelul secţiei civile s-a realizat un indice de operativitate 

de 117,0 %  care, la nivelul celor trei categorii de cauze se prezintă astfel: cauze directe - 97,4%;  

apeluri – 112,6 %; recursuri – 124,0 % 

 

Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

În materie civilă, în perioada de referinţă, au intrat 366 dosare şi au fost soluţionate 279 

dosare, gradul de performanţă fiind „ineficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 

Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători.   

În materia asigurărilor sociale, au intrat 238 dosare şi au fost soluţionate 244 dosare, 

gradul de performanţă fiind „eficient”. 

În materia litigiilor de muncă, în perioada de referinţă, au intrat 743 dosare şi au fost 

soluţionate 842 dosare, gradul de performanţă fiind „foarte eficient”. 

În materia minori şi familie, au intrat 35 dosare şi au fost soluţionate 34 dosare, gradul de 

performanţă fiind „suficient”. 

 În materia proprietăţii intelectuale, a intrat 1 dosar şi a fost soluţionate 3 dosare, gradul 

de performanţă fiind „foarte eficient”. 

 

Stocul de dosare 

Evoluţia  stocului de dosare în perioada 2016 – 2018 

Stadiul 2016 2017 2018 

Fond 19 12 17 

Apel 507 570 446 

Recurs 507 560 320 
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În perioada de referinţă, din totalul de 94 dosare în materia asigurărilor sociale 2 dosare 

sunt mai vechi de 1 an, reprezentând un procent de 2,1%. Din cele 12 dosare în materia minori şi 

familie niciun dosar nu este mai vechi de un an. Din cele 185 dosare în materie civilă aflate în stoc, 

2 dosare sunt mai vechi de un an, reprezentând 1,1%. În materia litigiilor de muncă, din totalul de 

312 dosare aflate în stoc 2 dosare, reprezentând un procent de 0,6%, sunt mai vechi de 1 an. 

În consecinţă, la indicatorul de faţă, secţia s-a încadrat în gradul de performanţă „foarte 

eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători. 

Ponderea dosarelor închise într-un an, în perioada de referinţă se prezintă astfel: 

În materia asigurărilor sociale, în perioada de referinţă, din totalul de 244 dosare 

soluţionate, un număr de 235 dosare au fost soluţionate în termen de maxim un an de la 

înregistrare, gradul de performanţă  fiind „foarte eficient”. 

În materia litigiilor de muncă, în perioada de referinţă, din totalul de 842 dosare 

soluţionate, un număr de 834 dosare au fost soluţionate în termen de maxim un an de la 

înregistrare, gradul de performanţă fiind  „foarte eficient”. 

În materia minori şi familie, din totalul de 34 dosare soluţionate, un număr de 34 dosare au 

fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, gradul de performanţă fiind „foarte 

eficient”.  

În materia proprietăţii intelectuale, în perioada de referinţă, din totalul de 2 dosare 

soluţionate au fost soluţionate 2 dosare  în termen de maxim un an de la înregistrare, gradul de 

performanţă fiind  „foarte eficient”.  

În materie civilă, din totalul de 279 dosare soluţionate, un număr de 273 dosare au fost 

soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, gradul de performanţă fiind „foarte 

eficient”. 

 

Hotărâri redactate peste termenul legal 

În perioada de referinţă, în materia asigurărilor sociale, din totalul de 244 hotărâri 

pronunţate, un număr de 29 de hotărâri, care reprezintă un procent de 11,9%, au fost redactate 

peste termen, determinând încadrarea secţiei în această materie în gradul „foarte eficient”. 

În materie civilă, din totalul de 273 hotărâri pronunţate, un număr de 21 de hotărâri, care 

reprezintă un procent de 7,7%, au fost redactate peste termen, determinând încadrarea secţiei în 

această materie în gradul „foarte eficient”. 

În materia litigiilor de muncă, din totalul de 829 hotărâri pronunţate, un număr de 77 de 

hotărâri, care reprezintă un procent de 9,3%, au fost redactate peste termen, determinând 

încadrarea secţiei în această materie în gradul „foarte eficient”. 



RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

2018 

 

41 

În materia minori şi familie, din totalul de 33 hotărâri pronunţate, un număr de 2 hotărâri, 

care reprezintă un procent de 6,1%, au fost redactate peste termen, determinând încadrarea 

secţiei în această materie în gradul „foarte eficient”. 

În materia proprietăţii intelectuale, din totalul de 2 hotărâri pronunţate toate au fost 

redactate în termenul legal, determinând încadrarea secţiei în această materie în gradul „foarte 

eficient”.  

 Au existat hotărâri redactate peste termenul legal, însă, în general, depăşirea termenelor 

nu a fost mai mare de 32 de zile şi s-a datorat în principal unor cauze subiective, şi anume, stilului 

de redactare mai elaborat al unor judecători. 

 

 

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

 

Rata de soluționare a dosarelor (operativitatea) 

Din totalul celor 2.812 dosare aflate pe rolul secției în anul 2018  au fost soluționate un 

număr de 2.157 de cauze, operativitatea înregistrată fiind, astfel, de 113,1 %. 

Pe stadii procesuale nivelurile de operativitate înregistrate sunt  de 113,7 % pentru 

dosarele de fond ( soluționate 174 din 252), 104,8 % pentru cele din  apel ( soluționate 474 din 

619) și 115,5% pentru cele din recurs (soluționate 1.509 din 1.941). 

Pe judecători, operativitatea este redată în tabelul de mai jos: 

 

Nume judecător 
PRONUNȚATE 

INTRATE PRIM 
TERMEN 

OPERATIVITATE 

2018 2018 2018 

Albescu Loredana 143 173 82,70% 

Bărbieru Marcel Grigore 523 544 96,10% 

Chiriac Violeta 214 241 88,80% 

Ciopraga Gabriela Mona 460 492 93,50% 

Grancea Gabriel 
14.05.2018 -31.12.2018 

248 286 86,70% 

Maftei Smaranda Claudia 131 143 91,60% 

Moglan Lăcrămioara 525 617 85,10% 

Napa Morina 607 640 94,80% 
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Pătrașc-Bălan Ionela-
Diana 

523 568 92,10% 

Petrescu Ioan 462 575 80,30% 

Popescu Claudia 600 616 97,40% 

Radu Cristina Madalina 402 488 82,40% 

Stănişor Vera 459 478 96% 

Şerban Cătălin 424 427 99,30% 

 

 

Stocul de dosare 

La data de referinţă, 31.12.2018, din cele 655 de dosare rămase în stoc, 4 dintre ele au 

vechime mai mare de 6 luni iar unul este mai vechi de 1 an. Ponderea acestora se ridică astfel la 

0,61% și respectiv, 0,15%. 

În consecinţă, la indicatorul de faţă, secţia s-a încadrat în gradul de performanţă „foarte 

eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători. 

Pe parcursul anului 2018, ca şi în anii anteriori, s-au făcut eforturi considerabile pentru 

soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, obiectiv ce poate fi considerat atins, faţă de 

procentul real de operativitate, înregistrat în condiţiile în care stocul de dosare înregistrat la 

începutul anului a fost considerabil. Aplicând cu rigurozitate dispoziţiile procedurale, soluţionarea 

cauzelor în toate stadiile procesuale s-a realizat, de regulă, într-un termen de 6 luni, dar numărul 

mare de dosare nou înregistrate a condus la stabilirea primului termen de judecată într-un interval 

ce se plasează între  2-3 luni; în aceste condiţii, chiar dacă intervalul dintre primul termen de 

judecată şi data soluţionării cauzei este, în marea majoritate a cauzelor de până la 6 luni, trebuie 

remarcat că datorită modificărilor aduse de noul Cod de procedură civilă, procedura de 

regularizare a cererii de chemare în judecată şi a cererilor prin care se declară căile de atac 

presupune anumite intervale de timp reglementate strict de lege, care conduc la o majorare a 

intervalului cuprins între data depunerii cererii şi data primului termen de judecată. 

Reţinând că, potrivit practicii comunitare, caracterul rezonabil al procedurii se apreciază 

după complexitatea cauzei, comportamentul părţilor, comportamentul autorităţilor şi importanţa 

procedurii, putem afirma că soluţionarea cauzelor s-a realizat în anul 2018 în termen rezonabil, 

ceea ce constituie o transpunere în activitatea curentă a uneia din cerinţele impuse de acquis-ului 

comunitar. 

Aşadar, raportat la competenţa funcţională, volumul de activitate este unul echilibrat, însă, 

consider că specificul activităţii de judecată a instanței este dat de gradul ridicat de complexitate a 
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dosarelor și de abundența si varietatea  actelor normative,  precum și de  frecvența cu care se 

modifică acestea, ceea ce presupune alocarea timpului necesar pentru studiul dosarelor și 

însușirea legislației incidente, pentru pregătirea ședințelor de judecată, cât și punerea la curent cu 

practica altor  instanțe, în contextul în care multe din problemele care apar în dosare  conțin 

aspecte de noutate pentru care nici nu este conturată o practică și comportă deseori discuții 

pentru a nu se ajunge la o practică neunitară. 

 

Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 2.157  dosare soluţionate, un număr de 2.119 

dosare au fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, ponderea dosarelor 

închise într-un an ridicându-se, astfel, la 98,2%. Durata medie de soluționare a cauzelor a fost, 

pentru anul anterior, de 4,7 luni.  

În consecinţă, la indicatorul de faţă, secţia s-a încadrat în gradul de performanţă „foarte 

eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători. 

 

 

 

 

 

Hotărâri redactate peste termenul legal  

În perioada de referinţă, din totalul celor 2.126 de hotărâri pronunțate, 462 au fost 

redactate peste termenul legal, înregistrându-se o pondere  a acestora din urmă de 21,7%. Din 

acest punct de vedere secţia s-a încadrat în gradul de performanţă „eficient”, , media zilelor de 

redactare fiind 30, 1 zile. 

99%

1%
Ponderea dosarelor închise într-un an

Dosare închise într-un an Dosare închise în mai mult de 1 an
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 Întârzierile în redactare au fost datorate în principal complexităţii deosebite a dosarelor, 

având în vedere că litigiile de contencios administrativ şi fiscal acoperă o sferă largă a relaţiilor 

sociale, tendinţa constantă în ultimii ani a fost de creştere şi diversificare a acestor litigii, iar 

dosarele prezintă anumite particularităţi din punct de vedere al procedurii de judecată, 

complexităţii şi timpului alocat pentru studierea şi motivarea unor astfel de dosare. Legislaţia 

aplicabilă este foarte variată, aflată în permanentă schimbare şi necesită un efort susţinut din 

partea judecătorilor pentru a fi la curent cu modificările succesive. 

 Astfel, intârzierile în redactarea hotărârilor au atât cauze obiective, cât şi subiective. Printre 

cauzele obiective se numără, pe lângă complexitatea deosebită a unor cauze care necesită 

perioadă mai mare de redactare și existența unor termene mai scurte de redactare în materia 

achizițiilor publice și insolvenței. Printre cauzele subiective pot fi menționate stilul fiecărui 

judecător, modalitatea în care îşi gestionează timpul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78,300%

21,700%

Ponderea hotărârilor redactate peste termen

Hotărâri redactate în termen Hotărâri redactate peste termen
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 I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătorești 

 

 

 În anul 2018 la nivelul Curţii de apel Bacău indicele de atacabilitate general a fost de 6,36%, 

indicele de casare a fost de 17,00% iar ponderea schimbării a fost de 1,60%. Detaliat, pe secţii 

situaţia se prezintă astfel: 

 

 

Denumire 
secție 

Stadiul  
procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate la 
Curtea de 

Apel Bacău 
care au intrat 

în apel sau 
recurs la ICCJ 

în 2018 

Cauze 
admise la 

ICCJ 

Ponderea 
atacabilitatii 
(col2/col.1 

cauze 
solutionate 

susceptibile a 
fi atacate cu  

apel sau 
recurs*100%) 

Ponderea 
schimbării  

(col.3/cauze 
soluționate 

susceptibile a 
fi atacate cu 

recurs cu apel 
sau 

recurs*100%) 

Indicele de 
casare 

(col3/col2*1
00%) 

Secţia I civilă 

 col. 1 col. 2 col.3 col. 4 col.5 col 6 

Fond 114 0 

1 apel 
admis 

   

Apel 1078 

2 decizii 
pronunțate în 
apel  atacate 

cu recurs 

   

Recurs 1004 14    

TOTAL 
SECȚIE 

2196 din 
care 1192 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

16 1,34% 0,08% 6,25% 

Secţia a II-a 
civilă, de 

contencios 
administrativ 

şi fiscal 

Fond 174 0 

21 
recursuri 
admise 

   

Apel 474 

11 decizii 
pronunțate în 
apel atacate 

cu recurs 

   

Recurs 1509 109 recursuri    

TOTAL 
SECȚIE 

2157 din 
care 648 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

120 18,52% 3,24% 17,50% 
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Secţia penală 
și pentru 
cauze cu 

minori și de 
familie 

Fond 337 

35 apeluri 
10 apeluri 

admise 

23,74% 0,78% 20,00% 

45 contestatii 
6 

contestati
i admise 

Apel 1706 
31 recursuri 

in casatie 

4 
recursuri 
in casatie 
admise 

1,82% 0,20% 12,90% 

Contestații 
(NCPP) 

472 0     

TOTAL 
SECȚIE 

22485 din 
care 2043 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

111 20 5,43% 0,98% 18,02% 

TOTAL  
CURTE DE APEL BACĂU 

7212 din 
care 3883 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

247 42 6,36% 1,60% 17,00% 

 

 

 

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti, pe secții se prezintă astfel: 

 

 Secția penală 

În anul 2018, secția penală a pronunțat un nr. de 2515 hotărâri, din care 1706 cauze au fost 

soluționate ca instanță de apel, 337 cauze au fost soluționate în primă instanță și 472 cauze în 

contestații. 

S-a declarat apel în 35 de cauze, în 45 de cauze s-a declarat contestație, iar 31 de decizii au 

fost atacate cu recurs în casație. 

Ca urmare a căilor de atac formulate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate la 

nivelul secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie din cadrul Curţii de Apel Bacău au fost 

admise: 10 apeluri; 6 contestaţii şi 4 recursuri în casaţie. 
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Stadiul  
procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate la 
Curtea de 

Apel Bacău 
care au 
intrat în 
apel sau 
recurs la 

ICCJ în 2018 

Cauze 
admise la 

ICCJ 

Ponderea 
atacabilitatii 
(col2/col.1 

cauze 
solutionate 

susceptibile a 
fi atacate cu  

apel sau 
recurs*100%) 

Ponderea 
schimbării  

(col.3/cauze 
soluționate 

susceptibile a 
fi atacate cu 

recurs cu apel 
sau 

recurs*100%) 

Indicele de 
casare 

(col3/col2*1
00%) 

Fond 337 

35 apeluri  
10 apeluri 

admise 

23,74% 0,78% 20,00% 
 45 

contestatii 

6 
contestatii 

admise 

Apel 1706 
31 recursuri 

in casatie 

4 recursuri 
in casatie 

admise 
1,82% 0,20% 12,90% 

Contestații 
(NCPP) 

472 0         

TOTAL 
SECȚIE 

2515 din 
care 2043 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

111 20 5,43% 0,98% 18,02% 

 

 

 

 Secția civilă 

În anul 2018 Secţia I civilă a pronunţat un număr de 2196 hotărâri, din care 1192 decizii ca 

instanţă de recurs, 1078 decizii ca instanţă de apel şi 114 sentinţe în primă instanţă. 

Din cele 1192 hotărâri pronunţate în primă instanţă şi apel, s-a declarat recurs în 16  cauze. 

Pentru hotărârile pronunţate de secţia I civilă în prim instanță și în apel ponderea de atacabilitate 

este de  1,34 %. 
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Stadiul  
procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate la 
Curtea de 

Apel Bacău 
care au intrat 

în apel sau 
recurs la ICCJ 

în 2018 

Cauze 
admise 
la ICCJ 

Ponderea 
atacabilitatii 

(col2/col.1 cauze 
solutionate 

susceptibile a fi 
atacate cu  apel sau 

recurs*100%) 

Ponderea 
schimbării  

(col.3/cauze 
soluționate 

susceptibile a 
fi atacate cu 

recurs cu apel 
sau 

recurs*100%) 

Indicele de 
casare 

(col3/col2*1
00%) 

 col. 1 col. 2 col.3 col. 4 col.5 col 6 

Fond 114 0 

1 apel 
admis 

      

Apel 1078 

2 decizii 
pronunțate în 
apel  atacate 

cu recurs 

      

Recurs 1004 14       

TOTAL 
SECȚIE 

2196 din 
care 1192 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

16 1,34% 0,08% 6,25% 

 

 

Secția a II-a civilă 

 În anul 2018 la nivelul secției civile II indicele de atacabilitate a fost de 18,52%, indicele de 

casare a fost de 17,50 % iar ponderea schimbării a fost de 3,24 %. Detaliat, situaţia se prezintă 

astfel: 

 

Stadiul  
procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze atacate 
la Curtea de 

Apel Bacău care 
au intrat în apel 

sau recurs la 
ICCJ în 2016 

Cauze admise 
la ICCJ 

Ponderea 
atacabilității 
(col2/col.1 

cauze 
soluționate 

susceptibile a 
fi atacate cu  

apel sau 
recurs*100%) 

Ponderea 
schimbării  

( col.3/cauze 
soluționate 

susceptibile a 
fi atacate cu 

recurs cu 
apel sau 

recurs*100%) 

Indicele 
de casare( 
col3/col2*

100%) 

Fond 174 0 

21 recursuri 
admise 

0     

Apel 474 

11 decizii 
pronuntate in 

apel atacate cu 
recurs 

2,32%   
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Recurs 1509 109 recursuri    

TOTAL 
SECȚIE 

2157 din care 
648 

susceptibile a 
fi atacate cu 

apel sau 
recurs 

120 18,52% 3,24% 17,50% 

 

 

 

I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

Secția penală  

Ca urmare a căilor de atac formulate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate la 

nivelul secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie din cadrul Curţii de Apel Bacău au fost 

admise: 10 apeluri; 6 contestaţii şi 4 recursuri în casaţie. 

 

 Secţia I civilă 

În perioada de referință, au fost reformate în recurs un număr de 1 decizie. Raportat la 

numărul total de hotărâri pronunţate, supuse apelului si recursului, ponderea schimbării este de 

0,08 % . Raportat la cauzele atacate cu apel si recurs, indicele de casare este de 6,25%. 

 

Secția a II-a civilă 

În cursul anului 2018,  din numărul total de 2157 de hotărâri, 648 au fost susceptibile a fi 

atacate cu apel sau recurs. Din totalul de 120 dosare în care s-a declarat recurs, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie a pronunţat un număr de 21 de decizii de reformare a acestor hotărâri 

pronunţate la nivelul secţiei. Aceste date însă nu sunt relevante strict pentru anul 2018, deoarece 

o mare parte a hotărârilor reformate au fost pronunţate în anii anteriori celui analizat.   
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C A P I T O L U L    I I 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE  

LA NIVELUL INSTANŢEI 

 

 

II.1. Situația posturilor  

Dinamica volumului de activitate şi gradul sporit de dificultate a activităţii judiciare impun 

cu necesitate o gestionare eficientă a resurselor umane disponibile astfel încât, prin conjugarea 

eforturilor individuale cu cele colective, să se asigure un nivel ridicat de performanţă a instanţei. 

Politica de resurse umane a Curţii de Apel Bacău a avut la bază monitorizarea permanentă 

a fluctuaţiilor de personal, acordându-se întâietate recrutării, selecţionării, integrării, instruirii şi 

evaluării constante a performanţelor personalului pe fiecare domeniu de activitate. 

O atenţie aparte a fost acordată în continuare diagnozei volumului de activitate pe secţiile 

din cadrul curţii de apel. Tot astfel, s-a manifestat o preocupare constantă pentru transparenţa 

procesului decizional şi consolidarea unei culturi a încrederii şi simetriei comunicării interne.  

La nivelul anului 2018, statul de funcţii şi personal al instanţelor judecătoreşti din raza de 

competenţă a Curţii de Apel Bacău conținea un număr de  698 posturi aprobate, însă, doar 657 

posturi au fost finanțate,  din care 219 judecători, 238 grefieri cu studii superioare, 47 grefieri cu 

studii medii, 57 grefieri arhivari, 17 specialiști IT, 5 grefieri registratori, 13 agenți procedurali, 27 

aprozi, 18 șoferi, 25 funcționari publici și 20 posturi personal contractual, schemele de personal 

fiind redate amănunțit în. 

Pe perioada anului 2018 resursele umane au fost gestionate în sensul desfăşurării unei 

activităţi de judecată eficientă, aceasta rezultând din indicatorii de performanţă obţinuţi, care sunt 

la un nivel foarte bun, având în vedere volumul de activitate existent. 

 

II.1.1. Situaţia judecătorilor 

 a. Funcţiile de execuţie 

Potrivit sferei competenţei materiale, funcțională și procesuală, activitatea Curţii de Apel 

Bacău este  organizată în cele trei secţii, respectiv secția penală (în cadrul căreia și-au desfășurat 

activitatea 11 judecători dintr-o schemă de 12 și 13 grefieri), secţia I civilă (în cadrul căreia și-au 

desfășurat activitatea 10 judecători dintr-o schemă de 12 și 10 grefieri) şi secţia a II-a civilă şi 

contencios administrativ (cu 13 judecători în activitate dintr-o schemă de 14 și 12 grefieri). 
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La 1.01.2018, ca urmare a organizării concursului de promovare în funcții de execuție, a 

fost promovat de la Tribunalul Bacău domnul judecător Petrescu Ioan, iar de la 14.05.2018 a fost 

promovat domnul judecător Grancea Gabriel de la Tribunalul Bacău la Curtea de Apel Bacău. 

 Se impune precizarea că cei doi judecători promovați în perioada de referință –Petrescu 

Ioan și Grancea Gabriel au susținut concursul în materia contenciosului administrativ fiind 

specializați în această materie, astfel că au fost repartizați la Secția a II-a Civilă, de contencios 

administrativ și fiscal. Această împrejurare corelată cu pensionarea unui judecător din cadrul 

aceleiași secții, cu trecerea altui judecător la Secția I Civilă, dar și cu intrarea în concediu prenatal 

la o perioadă relativ scurtă de la promovarea doamnei Maftei Smaranda Claudia au determinat 

mai multe modificări în ce privește componența completurilor de judecată la Secția a II-a Civilă, 

președintele de secție sesizând Colegiul de Conducere în vederea aprobării modificărilor propuse. 

În perioada de referință au fost în concediu pentru creșterea copilului doamnele judecător 

Aștefănesei Petrina Manuela – până la data de 24.09.2018 și doamna Maftei Smaranda Claudia 

începând cu 10.04.2018. 

La data de 1 ianuarie 2018, numărul posturilor de judecător aprobate în schemă era de 38, 

din care erau ocupate 35 de posturi la Secţia I civilă – 12 judecători, din care funcționau efectiv 10 

judecători; la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 14 judecători ( funcționau 

efectiv 13 judecători; la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 12 judecători  

funcționau efectiv 11 judecători. Schemele pe secții au fost stabilite de Colegiul de Conducere în 

urma analizei volumului de activitate, specificului activității dar ținând cont și de împrejurarea că 

în perioada de referință atât funcția de președinte, cât și funcția de vicepreședinte au fost ocupate 

de judecătorii din cadrul Secției a II-a Civile, de contencios administrativ și fiscal. 

Astfel, schema actuală pe secții a fost determinată atât de analiza volumului de activitate, 

atât sub aspectul complexității cât și a specificului activității. 

În cursul anului 2018 au fost eliberați din funcție prin pensionare un număr de doi 

judecători: Carmen Căliman, prin Decretul Președintelui României din data de 01.12.2018 și 

Negoiță Camelia, eliberată din funcție prin Decretul Președintelui României din data de 3.12.2018. 

Prin HCSM. Nr. 1356/27.11.2018 a fost aprobat transferul  doamnei judecător Hanganu 

Ioana Luciana la Curtea de Apel Bacău de la Curtea de Apel Galați, repartizarea doamnei judecător 

fiind dispusă prin hotărâre de colegiu la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a 

Curţii de Apel Bacău, începând cu data de 5.12.2018. 

b. Funcţiile de conducere 

În ceea ce priveşte asigurarea conducerii administrativ - judiciare la nivelul instanţelor, se 

constată că funcţiile de conducere vacantate la începutul anului 2018 au fost ocupate ca urmare a 

promovării candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Consiliul Superior al Magistraturii. În 
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privinţa funcţiilor de conducere neocupate s-au formulat propuneri privind delegarea în funcţiile 

respective. În această manieră s-a asigurat, exercitarea prerogativelor manageriale.  

Astfel, conducerea instanţei a fost asigurată în perioada 01.01.2018- 15.07.2018 de către 

vicepreşedinte Maria Violeta Chiriac, doamna judecător fiind delegată în funcția de președinte prin 

Hotărârea C.S.M. nr. 9 din 11.01.2018 pe o perioadă de 6 luni. 

În aceeași perioadă, funcția de vicepreședinte a fost ocupată ce către domnul judecător 

Cătălin Șerban, prin Decizia Președintelui Curții de Apel Bacău nr. 56/1/15.03.2018  fiind desemnat 

să îndeplinească atribuțiile de vicepreședinte a Curții de Apel Bacău, începând cu data de 

19.03.2018, ulterior prin Hotărârea secției pentru judecători a CSM. nr. 1440/19.12.2018 fiind 

numit cu delegare. 

De la data de 15.07.2018  a fost numită în funcția de Președinte al Curții de Apel Bacău 

doamna judecător Loredana Lenuța Albescu prin Hotărârea secției pentru judecători a CSM. nr. 

767/04.07.2018. 

Din situația anterior redată, se observă existenţa stabilităţii în privinţa ocupării funcţiilor de 

conducere la nivelul Curţii de Apel Bacău schimbările intervenite nefiind de natură a infirma 

această concluzie. 

Conducerea instanţei a fost asigurată și de Colegiul de Conducere (în anul 2018 fiind 

adoptate 81 hotărâri menite să asigure buna organizare și funcționare a instanței), iar conducerea 

secțiilor a fost asigurată de președinții de secții (d-na Albescu Loredana Lenuța la secția a II a civilă 

și contencios administrativ și fiscal, până la data de 15.07.2018, iar din luna septembrie de către d-

nul judecător Cătălin Șerban, numit cu delegare; la secția penală de către d-na Căliman Carmen 

până la data de 1 decembrie 2018, când a fost eliberată din funcție prin pensionare și de către d-

nul judecător Pralea Ovidiu de la data de 19.12.2018, numit cu delegare prin H.C.S.M. nr. 

1440/19.12.2018; la secția I civilă conducerea a fost asigurată de către d-nul judecător Pârjol 

Năstase Doru Octavian). 

 

 II.1.2. Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal 

La nivelul aparatului propriu, pentru categoria personalului auxiliar de specialitate şi conex, 

statele de funcţii includ 56 posturi la data de 31 decembrie 2018, pentru categoria funcţionarilor 

publici statele de funcţii includ 9 de posturi, iar pentru categoria personalului contractual statele 

de funcţii includ 4 de posturi.  

Progresele de necontestat în privința suplimentării și echilibrării schemelor de personal se 

impun a fi continuate, fiind de remarcat raportul grefier/judecător încă subunitar înregistrat la 

Curtea de Apel Bacău, ce relevă persistența subdimensionării schemelor de grefieri. 
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În cursul anului 2018, și-au încetat activitatea prin pensionare două grefiere: doamna Aron 

Mariana din cadrul secției a II-a civile la data de 01.07.2018, și doamna Adriana Șerban din cadrul 

secției  I civile la data de 24.10.2018 

Doamna grefier Alexandra Arseni, intrată în concediu pentru creșterea copilului la 

începutul anului 2018, ulterior a fost admisă la examenul de intrare în magistratură, fiindu-i 

încetat raportul de serviciu la data de 08.08.2018, urmare a numirii în funcția de judecător. 

Totodată, doamna grefier Alina - Ionela Cârjă a fost admisă la I.N.M. cu data de 01.01.2019. 

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate, la data de 1 ianuarie 2018 toate 

posturile erau ocupate.  Din acest număr total, numărul posturilor de grefier, pe fiecare secţie, se 

prezenta astfel: la Secţia I civilă – 10 grefieri (din care un grefier-şef), la Secţia a II-a civilă, de 

contencios administratival şi fiscal – 12 grefieri (din care un grefier-şef şi primul grefier); la Secţia 

penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 13 grefieri (din care un grefier-şef). Distinct de 

grefierii repartizaţi pe secţii funcţionează un grefier documentarist şi un grefier statistician. La 

sfârșitul anului exista doar un post vacant. 

La compartimentul arhivă îşi desfăsoară activitatea 7 grefieri arhivari şi 5 aprozi. Totodată, 

în cadrul instanţei funcţionează 3 specialişti IT, 4 şoferi, 8 funcţionari publici (dintr-o schema de 9) 

şi 4 posturi personal contractual. 

Aceste scheme au fost valabile în toată perioada de referinţă. 

În privinţa resurselor umane, s-a urmărit asigurarea numărului necesar de posturi în 

schema instanţei, făcându-se demersurile concrete pe care conducerea instanţei le-a avut la 

dispoziţie, pe temei legal şi regulamentar.  

Asigurarea ocupării posturilor vacante de personal auxiliar de specialitate (la nivelul Curţii 

a fost un singur post vacant) s-a realizat, în cursul anului 2018, prin examen de promovare în 

funcție, cât și prin  repartiţie de la SNG, iar pentru  instanţele arondate prin organizarea de 

concursuri sau prin valorificarea, de către candidaţii declaraţi admişi, a rezultatelor obţinute la 

concursurile precedente ori prin transferul între instanţe, procedură realizată după consultarea 

conducerilor instanţelor implicate, cât și prin  repartiţie de la SNG. 

  În privinţa fluctuaţiei judecătorilor (determinată de promovarea unor judecători de la 

tribunale la curte, de concediu postnatal şi de concediu pentru creşterea copilului, precum și de 

pensionarea unora dintre judecători) în perioada de referinţă, aceasta a avut potenţialul de a crea 

efecte negative, făcându-se eforturi, atât la nivelul conducerii instanţei, cât şi al conducerii 

secţiilor, pentru reconfigurarea modalităţii de organizare, aşa încât aceste efecte să fie diminuate 

sau evitate. 

Cu referire la personalul auxiliar și conex, nu au existat fluctuații majore în anul 2018,  fiind 

un post vacant temporar al unui grefier aflat în concediu de creștere a copilului. În anul 2018 toate 

posturile au fost ocupate, însă, sunt doi grefieri în concediu de creștere a copilului. În perioada de 
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referință s-au înregistrat mai multe concedii medicale, însă, au fost luate măsurile necesare astfel 

încât să nu fie afectată activitatea instanței. 

  

Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul instanţei 

 Situaţia posturilor la nivelul Curţii de Apel Bacău – aparat propriu în anul 2018 este 

reliefată în tabelele de mai jos comparativ cu anul 2017. 

 

1. Schema personal Curtea de Apel Bacău-aparat propriu la 31.12.2017 

 

Categorie de personal 
Posturi 

aprobate 
Posturi 

finanţate 

Posturi 
finanţate 
ocupate 

Posturi 
vacante 

finanţate 

Posturi 
vacante 

nefinanţate 

Magistraţi 38 38 35 3 0 

Personal auxiliar 47 47 47 0 0 

Personal conex 12 12 12 0 0 

Funcţionari publici 9 9 8 1 0 

Personal contractual 4 4 3 1 0 

TOTAL 110 110 105 5 0 

 

 

2.   Schema personal Curtea de Apel Bacău-aparat propriu la 31.12.2018 

 

Categorie de personal 
Posturi 

aprobate 
Posturi 

finanţate 

Posturi 
finanţate 
ocupate 

Posturi 
vacante 

finanţate 

Posturi 
vacante 

nefinanţate 

Magistraţi 38 38 37 1 0 

Personal auxiliar 47 47 46 1 0 

Personal conex 12 12 12 0 0 

Funcţionari publici 9 9 8 1 0 

Personal contractual 4 4 3 1 0 

TOTAL 110 110 106 4 0 
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În anul 2018 au avut loc modificări ale statului de funcţii după cum urmează: 

Magistraţi: 

La data de 01.01.2018 promovează efectiv la Curtea de Apel Bacău d-l Petrescu Ioan și d-l 

Grancea Gabriel la data de 15.05.2018. 

La data de 15.11.2018 promovează efectiv la Curtea de Apel Bacău d-na Jercan Petronela 

Mihaela și d-l Budeanu Vasile Sorin.  

La data de 01.12.2018 a fost transferată d-na Hanganu Ioana Luciana de la Curte de Apel 

Galați. 

La data de 01.12.2018 a fost eliberată din funcția de judecător prin pensionare d-na 

Căliman Carmen. 

La data de 03.12.2018 a fost eliberată din funcția de judecător prin pensionare d-na 

Negoiță Camelia. 

Personal auxiliar: 

Astfel la nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 47 de posturi, ocupate toate din care:  

- 35 de grefieri din care 4 grefieri cu funcţii de conducere, 31 de grefieri cu funcţii de 

execuţie, 34 grefieri cu studii superioare, 1 grefier cu studii medii) 

- 1 grefier documentarist cu studii superioare; 

- 1 grefier statistician cu studii superioare juridice; 

- 3 specialişti IT din care un specialist IT şef; 

- 7 grefieri arhivari din care un grefier arhivar şef. 

Personal conex:  

La nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 12 posturi din care: 

- 3 posturi de agent procedural ocupate 

- 5 posturi de aprod ocupate 

- 4 posturi de şofer ocupate. 

Funcţionari publici: 

La nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 9 posturi: 

- 1 post de conducere şi 8 de execuţie  

Personal contractual: 

La nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 4 posturi: 

- 1 post vacant (referent de specialitate psiholog) 

- 1 post ocupat de referent I  

- 1 post ocupat de muncitor calificat  

- 1 post ocupat de îngrijitor. 
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 Concursuri 

Pentru asigurarea unui management eficient al resurselor umane din categoria 

personalului auxiliar de specialitate şi conex, precum și din cea a funcționarilor publici, în anul de 

referinţă, au fost efectuate demersuri pentru ocuparea integrală a schemelor de personal şi 

pentru organizarea de concursuri/examene care să permită accesul personalului la forme de 

dezvoltare a carierei profesionale (promovare grefieri în funcții de execuție la instanța superioară, 

promovare din funcţia de grefier cu studii medii în funcţia de grefier cu studii superioare juridice, 

promovare în grade/trepte profesionale superioare pentru personalul auxiliar de specialitate). 

 Astfel, Curtea de Apel Bacău a organizat în anul 2018 următoarele concursuri: 

- concurs pentru ocupare a trei posturi vacante de grefier arhivar din data de 03.11.2018; 

- concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier prin promovare la o instanţă 

superioară din data de 24.11.2018; 

- examen pentru promovarea în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de 

grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, precum și din funcţia de grefier 

arhivar/grefier registrator cu studii medii în cea de grefier arhivar/grefier registrator cu 

studii superioare în data de 08.12.2018; 

- concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de muncitor 

calificat treapta I la Judecătoria Tg. Neamț în data de 08.12.2018;  

- concursul de ocupare a postului vacant de muncitor calificat treapta I de la Tribunalul 

Bacău din data de 10.12.2018. 

 

 

II.1.3. Solicitări avize, transformări, suplimentări  

 

 Solicitare aviz M.J. pentru modificarea statului de funcții al Tribunalului Bacău prin 

suplimentarea schemei după cum urmează: 

- trei posturi de muncitor calificat I – personal contractual  

- un post de consilier IA – inginer constructor – personal contractual; 

- un post de consilier juridic IA – consilier juridic – personal contractual. 

 Solicitare aviz M.J. pentru modificarea statului de funcții al Tribunalului Bacău prin 

transformarea unui post de specialist IT într-un post de grefier cu studii superioare gradul II. 

 Solicitare aviz M.J. pentru transformarea unui post vacant de grefier cu studii medii, în post 

de grefier cu studii superioare juridice gradul II, din statul de funcţii al Curții de Apel Bacău. 

 Solicitare aviz M.J. pentru transformarea unor posturi de grefieri debutanți în posture de 

grefieri gradul II de la Judecătoria Moinești. 
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Solicitare aviz M.J. pentru suplimentarea statului de funcții al Curții de Apel Bacău – aparat 

propriu cu un post de muncitor calificat treapta I. 

Solicitare aviz M.J. pentru suplimentarea statului de funcții al Curții de Apel Bacău – aparat 

propriu cu un post de muncitor calificat  treapta  I, cu consecința diminuării statului de funcții al 

Judecătoriei Onești cu un post de muncitor calificat treapta I. 

Solicitare aviz M.J. pentru modificarea statului de funcții al Tribunalului Bacău prin 

suplimentarea schemei cu trei posturi după cum urmează: 

- un post de grefier cu studii superioare juridice gradul II – personal auxiliar de 

specialitate cu atribuții de secretar; 

- un post de consilier gradul IA – inginer constructor – personal contractual; 

- un post de consilier juridic gradul IA – consilier juridic – personal contractual. 

  Solicitare aviz M.J. pentru transformarea fără concurs a unui post ocupat de grefier cu 

studii medii treapta I în post de grefier cu studii superioare juridice gradul I din statul de funcții al 

Judecătoriei Onești. 

  Solicitare aviz M.J. pentru suplimentarea statului de funcții al Tribunalului Bacău cu 7 

(șapte) posturi de grefier cu studii superioare juridice gradul II și 2 (două) posturi de grefier arhivar 

cu studii medii treapta II. 

Solicitare aviz M.J. pentru suplimentarea statului de funcții al Tribunalului Bacău cu un post 

de grefier cu studii medii treapta I, cu consecința diminuării statului de funcții al Judecătoriei 

Onești cu un post de grefier cu studii medii  treapta I și transformarea lui într-un post de grefier cu 

studii superioare juridice gradul II. 

Solicitare aviz M.J. pentru organizarea concursului de ocupare a două posturi de specialist 

IT din statele de funcții al Tribunalului Bacău și Tribunalului Neamț. 

Solicitare aviz M.J. pentru transformarea unor posturi de personal auxiliar de specialitate 

ca urmare a promovării examenul de promovare în grade şi trepte profesionale a personalului 

auxiliar de specialitate și din funcția de grefier/grefier arhivar/grefier registrator cu studii medii în 

funcția de grefier/grefier arhivar/registrator cu studii superioare juridice. 

Solicitare aviz M.J. pentru suplimentarea statului de funcții al Curții de Apel Bacău cu un 

post de grefier cu studii  superioare juridice gradul I, cu consecința diminuării statului de funcții al 

Judecătoriei Onești cu un post de grefier cu studii superioare juridice gradul I.  

 

II.2. Situația sancțiunilor disciplinare și penale aplicate pe fiecare categorie de personal în 

cursul anului 2018 

Sancțiuni disciplinare 

Pe parcursul anului 2018, ca urmare a petiţiilor formulate cu privire la corpul profesional al 

judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bacău şi al instanţelor arondate, au fost efectuate verificări 
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prealabile de către Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile privind săvârşirea 

unor abateri disciplinare dintre cele prevăzute în art. 99 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, însă, în toate cazurile au fost date rezoluții de clasare. 

 Astfel, la nivelul Curţii de Apel Bacău aparat propriu nu a fost aplicată nicio sancţiune 

disciplinară vreunui judecător în cursul anului 2018. 

Cu referire la personalul auxiliar, s-a aplicat o singură sancțiune disciplinară, respectiv 

sancţiunea disciplinară a reducerii cu 5% a salariului pe o perioadă de 3 luni, conform disp. art. 85 

alin. 1 lit. b) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, pentru un grefier de la Judecătoria 

Bacău. 

 

Sancțiuni penale 

În anul 2018 nu au fost aplicate sancțiuni penale personalului din cadrul Curții de Apel 

Bacău. 
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C A P I T O L U L    I I I 

FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 

 

III.1. Situația pregătirii profesionale a judecătorilor și personalului auxiliar 

 

Pe perioada anului 2018, activitatea de formare continuă şi de perfecţionare a pregătirii 

profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar s-a realizat atât la nivel centralizat, prin 

programele organizate de Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri cât şi la 

nivelul instanţei. 

Totodată, întreg corpul de magistraţi al instanţei a manifestat preocupare pentru 

cunoaşterea şi aplicarea dreptului comunitar.  

Întregul colectiv a manifestat disponibilitate de a participa la seminarii cât și preocuparea 

pentru studiul individual. 

În perioada 1.01.2018 – 15.03.2018 doamna Chiriac Maria Violeta a exercitat atribuțiile 

Vicepreședintelui, principalele activități fiind concentrate asupra organizării întâlnirilor trimestriale 

cu judecătorii instanțelor arondate. 

 Astfel, prin adresa nr. 116/I/A/33 din 10.01.2018 trimisă celor două tribunale s-a solicitat 

transmiterea problemelor de drept, fiind comunicate totodată, și aspecte legate de modificarea 

Legii nr. 101/2016, apoi prin adresa nr. 1252/I/A/33 din 30.01.2018 s-a comunicat președinților de 

secții calendarul activităților care se desfășoară în baza H.C.S.M. nr. 148 din 19.03.2015, același 

calendar fiind comunicat și către tribunale prin adresa nr. 360/I/A/33 din 30.01.2018. 

 Totodată, a avut loc o întâlnire cu judecătorii desemnați cu unificarea practicii de la cele 

trei secții,  întâlnire în cadrul căreia s-a stabilit o modalitate unitară de întocmire a referatelor. 

 Întâlnirile trimestriale au avut loc la 27.03.2018, respective 17.12.2018 la Secția a II a Civilă, 

de contencios administrativ și fiscal, la 29.03.2018, respective 13.12.2018 la Secția I Civilă și 

30.03.2018, respectiv 19.12.2018 la Secția Penală, fiind întocmite minutele pe fiecare secție.     

Vicepreședintele instanței s-a preocupat de configurarea  unei aplicaţii (platformă), care să 

poată fi utilizată de toate instanţele din circumscripţia Curţii de Apel Bacău, în care să poată fi 

încărcate materiale (minute ale întâlnirilor trimestriale organizate la nivelul curţilor de apel, 

minutele întâlnirilor organizate prin intermediul INM cu preşedinţii secţiilor din cadrul curţilor de 

apel, decizii relevante comunicate de curţile de apel, decizii de speţă relevante ale ÎCCJ, precum şi 

decizii pronunţate în recursul în interesul legii şi pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, decizii 

ale Curţii Constituţionale, hotărâri CEDO şi CJUE, modele de minute şi hotărâri, articole din reviste 

şi cărţi de specialitate), organizate pe materii şi instituţii. Platforma nu a fost încă finalizată 
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deoarece selecția implică o perioadă mai mare de timp, însă sunt create pe fiecare secție 

directoare în care se încarcă minutele. 

Astfel, una din preocupările principale ale vicepreşedintelui curţii de apel a constituit-o 

îndeplinirea atribuţiilor de organizare şi coordonare a studiului profesional al judecătorilor şi a 

activităţii de unificare a practicii, de asigurare a cunoaşterii şi valorificării practicii instanţelor de 

control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei europene şi a hotărârilor 

obligatorii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie de către judecătorii curţii de apel şi de organizare a 

informării judecătorilor cu privire la actele normative nou apărute.  

În îndeplinirea acestor atribuţii s-a implicat în organizarea întâlnirilor trimestriale pentru 

unificarea practicii, a participat la şedinţele organizate de  preşedinţii de secţie, a identificat actele 

normative noi publicate în Monitorul Oficial al României cu relevanţă în activitatea instanţei, 

deciziile Curţii Constituţionale, deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în recursurile 

în interesul legii şi cele prin care au fost dezlegate probleme de drept şi au fost informaţi 

judecătorii cu privire la apariţia acestora prin postarea  informaţiilor pe intranetul instanţei.  

 

 Situaţia pregătirii profesionale a magistraților pe anul 2018 este următoarea: 

 

Secţia I civilă 

Şi în anul 2018 a continuat programul de formare continuă la nivel centralizat, organizat de 

Institutul Naţional al Magistraturii, pe baza opţiunilor formulate de către judecători. În acest an au 

fost selectaţi şi au participat la seminarii următorii judecători de la secţia I civilă: 

 

NUME ŞI PRENUME SEMINARE JUDECĂTORI 2018 

CIOBANU SORINA 

-  INM, 15.06.2018, Întâlnirea comună a președinților secțiilor civile 
ale ÎCCJ și curților de apel 
- INM, 29.06.2018, Întâlnirea comună a președinților secțiilor civile 
ale ÎCCJ și curților de apel 

 

 

Secţia penală 

La secţia penală şi în anul 2018 s-a continuat activitatea de formare profesională continuă, 

atât la nivel centralizat, prin seminariile organizate de I.N.M., cât şi la nivel descentralizat, în baza 

programului întocmit la începutul anului 2018, după consultarea judecătorilor.  

 Temele dezbătute au vizat atât practica judiciară în materie penală cât şi probleme de 

drept comunitar. În cadrul învăţământului profesional descentralizat au fost dezbătute  

următoarele teme:  
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Nr. 
Perioada 

seminarului 
NUME PRENUME TEMA SEMINARULUI 

1. Ianuarie COSTICĂ DIŢĂ 
Contestaţia în anulare – definirea, obiectul, subiecţii, 
tipurile şi motivele contestaţiei în anulare. Aspecte de 
practică judiciară    

2. Februarie 
ALEXANDRU 
MENGONI 

Infracţiuni de fals în noul Cod penal 

3. Martie 
VIOREL 

MUNTEANU 
Atribuţiile judecătorului de cameră preliminară. Practică 
judiciară neunitară 

4. Aprilie SILVIU ANTI 
Aspecte privind pedepsele: pedeapsa amenzii şi 
pedepsele complementare 

5. Mai 
CĂTĂLIN 
IACOBUŢ 

Măsuri educative neprivative de libertate 

6. Iunie OVIDIU PRALEA Nulitatea în noul Cod de procedură penală 

7. Septembrie BOGDAN ADRIAN Arestul la domiciliu 

8. Octombrie 
ADRIAN 

OCTAVIAN 
FINICĂ 

Recursul în casaţie – reglementare şi jurisprudenţă 

9. Noiembrie 
DUMITRU 

POCOVNICU 
Executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de 
indisponibilizare – Decizia cadru 2003/577/JAI din 22 
iulie 2003  

Şi în anul 2018 a continuat programul de formare continuă la nivel centralizat, organizat de 

Institutul Naţional al Magistraturii, pe baza opţiunilor formulate de către judecători. În anul 2018 

au fost selectaţi şi au participat la seminarii următorii judecători de la secţia penală: 

 

NUME ŞI PRENUME SEMINARE JUDECĂTORI 2018 

CĂLIMAN CARMEN 

 – FREEDOM HOUSE, Sinaia, 21-23.03.2018 
Îmbunătățirea investigării și recuperării produsului 
infracțiunii de trafic de persoane 
– MJ, București, 12-13.04.2018 Reuniunea Rețelei 
Judiciare Române în materie penală 
– MJ, Suceava, 3-5.10.2018, Reuniunea Rețelei 
Judiciare Române în materie penală 
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MUNTEANU VIOREL 

 – INM, 18.05.2018, Întâlnirea comună a președinților 
secțiilor penale ale ÎCCJ și curților de apel 
-  EJTN, Germania, 24.09 – 5.10.2018, program de 
schimb  

 

 

Secţia a II a civilă şi contencios administrativ fiscal 

 Judecătorii secţiei au participat la următoarele întâlniri profesionale: 

 

NUME ŞI PRENUME SEMINARE JUDECĂTORI 2018 

CHIRIAC MARIA VIOLETA 

1. Curtea de Apel Bacău, 19.11.2018 Conflicte în 
Organizație. Rolul comunicării 
2. Curtea de Apel Bacău, 7.12.2018 Jurisprudența CJUE în 
materie fiscală și a achizițiilor publice 

ŞERBAN CĂTĂLIN 
1.  Curtea de Apel Bacău, 7.12.2018 Jurisprudența CJUE în 
materie fiscală și a achizițiilor publice 

ALBESCU LOREDANA 
1.  Curtea de Apel Bacău, 7.12.2018 Jurisprudența CJUE în 
materie fiscală și a achizițiilor publice 

MOGLAN LĂCRĂMIOARA 1.INM, Iași, 9.11.2018 Dreptul  insolventei 

PĂTRAŞC BĂLAN IONELA DIANA 

1.INM, București, 25-26.06.2018, Cea de-a XII a 
Conferință EuRoQuod  
2.Curtea de Apel Bacău, 19.11.2018 Conflicte în 
Organizație. Rolul comunicării 

PETRESCU IOAN 
1.Curtea de Apel Bacău, 7.12.2018 Jurisprudența CJUE în 
materie fiscală și a achizițiilor publice 

 

 

Pe lângă seminariile organizate de INM, judecătorii secţiei au mai participat şi la alte forme 

de pregătire profesională organizate la nivel centralizat, precum la nivel descentralizat, la diferite 

programe  organizate la nivelul Curţii de Apel Bacău. 

În cadrul acestei din urmă forme de formare profesională au fost organizate în anul 2018 

întâlniri cu judecătorii secţiei, atât în cadru formal, cât și informal, în care s-au  discutat aspecte de 

noutate, acte normative noi, decizii ale ICCJ sau ale curții Constituționale, probleme de practică 

neunitară ivite în cadrul secției, sau discuții purtate în scopul preîntâmpinării unei practici 

neunitare, stabilindu-se modalităţi practice de interpretare şi aplicare în mod unitar a noilor 

reglementări. 
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Alături de cele două forme de pregătire, pregătirea individuală reprezintă modalitatea 

practică în care judecătorii din cadrul secţiei s-au menţinut în timp real la nivelul evoluţiei 

legislaţiei, dar şi al practicii judiciare.  

Nu mai puţin importante au fost dezbaterile informale ale judecătorilor din cadrul secţiei, 

în situaţiile în care se impuneau abordări teoretice ale aplicării dispoziţiilor legale. 

Au fost identificate problemele de drept care au determinat o practică judiciară neunitară 

în cadrul secţiei şi s-au realizat studii asupra acestora, cu referire şi la practica judiciară a altor 

instanţe, studiu ce a fost supus dezbaterii judecătorilor la întâlnirile lunare. 

 În cadrul întâlnirilor profesionale au fost abordate şi aspecte de noutate, cu accent pe 

dispoziţiile care au  suscitat controverse, în vederea evitării pe cât posibil a practicii neunitare. S-a 

ţinut seama de dinamica procesului legislativ în materia contenciosului administrativ şi necesitatea 

asimilării legislaţiei Uniunii Europene şi jurisprudenţei CJUE, ceea ce a implicat un efort 

suplimentar din partea judecătorilor. 

 A fost asigurată magistraţilor comunicarea practicii celorlalte secţii ale curţilor de apel din 

ţară, mai ales în materiile în care curţile de apel sunt instanţe de recurs. 

 S-a  urmărit valorificarea practicii ICCJ, ca instanţă de control judiciar, prin care au fost 

dezlegate problemele de drept soluţionate diferit la nivelul secţiei. 

 S-a urmărit identificarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cadrul secţiei prin care au 

fost soluţionate diferit chestiunile de drept şi pentru care nu s-a realizat unificarea practicii la 

nivelul secţiei. Sub un prim aspect, s-au constatat în unele cazuri erori ale instanţelor de fond la 

stabilirea căilor de atac şi a termenului de exercitare a acestora, determinate de interpretări 

eronate ale dispoziţiilor legale incidente sau uneori de ignorarea acestora. 

  

 

 III.2. Situația pregătirii profesionale a personalului auxiliar 

Secția penală 

Personalul auxiliar de specialitate, sub îndrumarea judecătorului delegat Viorel Munteanu, 

în cursul anului 2018, a continuat programul de pregătire profesională, conform tabelului redat 

mai jos:  

 

NR. 
CRT. 

DATA 
SEMINARULUI 

TEMA SEMINARULUI REFERENŢI 

1. 23.03.2018 1. Amenda judiciară 
2. Securitatea informațiilor clasificate în 
format electronic 
3. Contestația în anulare. Revizuirea 

Luminiţa Gorea 
Ştefana Diaconu 
 
Adriana Ioana Drilea 
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2. 22.06.2018 1. Audierea martorilor. Protecţia martorilor 
vulnerabili. 
2. Cauzele care înlătură răspunderea 
penală. Cauzele care înlătură executarea 
pedepsei. Cauzele care înlătură 
consecințele condamnării. 
3. Crearea dosarelor asociate. 

Nicoleta Călin 
 
Mihaela Cîrlan 
 
 
 
Elena Damaschin 

3. 21.09.2018 1. Măsuri de siguranță. Punerea în 
executare. 
2. Punerea în executare a pedepselor 
complementare 
3. Activitatea grefierului de şedinţă. 

 Marcela Otic 
 
Gabriela Patriche 
 
Daniela Maria Botezatu 

4. 14.12.2018 1. Procedura în cauzele cu infractori 
minori. 
2. Acordul de recunoaștere a vinovăției 
3. Incompatibilitatea. Strămutarea. 
4. Nulitățile 

Narcisa Teodora Stafie 
 
Alina Ionela Cîrjă 
Dinu Ionuţ Albu 
Elena Popescu 

 

 

 

De asemenea, personalul auxiliar de specialitate a participat şi la seminariile organizate de 

S.N.G., în anul 2018 astfel:  

 

Nume şi Prenume SEMINARE 2018 

Gorea Luminiţa – SNG, 2 – 5.10.2018 Managementul dosarului în procesul penal 

 

 

Secţia I civilă 

Personalul auxiliar de specialitate, sub îndrumarea judecătorului delegat Ciobanu Sorina, în 

cursul anului 2018, a continuat programul de pregătire profesională, conform tabelului redat mai 

jos:  

 I.  Abilități non-juridice 

Data: 25.03.2018 

Referent: grefier Cernat Andreea 

II. Despre familie. Logodna. Căsătoria. Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor. 

Desfacerea căsătoriei 
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Data: 22.06.2018 

Referent: grefier Mitrofan Cornelia 

III. Procedura prealabilă judecăţii cauzei conform Noului Cod de procedură civilă         

Data: 21.09.2018 

Referent: grefier Chelaru Tatiana 

IV. Comunicare şi deontologie 

Data: 14.12.2018 

Referent: grefier Spoială Gabriela 

 

             

 

Secţia a II a civilă şi contencios administrativ fiscal     

În ce priveşte pregătirea profesională a grefierilor, aceştia nu au fost selectaţi în număr 

prea mare în 2018 (faţă de anul anterior) pentru participarea la forme de pregătire profesională 

organizate în mod centralizat. 

De asemenea, s-au organizat periodic întâlniri la nivelul secţiei şi al instanţei, în care s-au 

purtat discuţii asupra noilor dispoziţii legale şi regulamentare, s-au stabilit modalităţi unitare de 

interpretare şi aplicare a acelor dispoziţii care aveau legătură directă cu activitatea grefierilor.  

 

 

Nume şi Prenume SEMINARE 2018 

Arsu Florica 

1. București, 27.09.2018 Rolul grefierilor și al Rechtspfleger-ului 

în Parteneriatul pentru întărirea statutului de drept și al unei 

justiții independente în serviciul cetățenilor în Europa 

Mititelu Carmen 1. Bârlad, 7-9.11.2018 Abilități non-juridice 
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 Programul de pregătire profesională a personalului auxiliar din cadrul Secţiei a II-a Civilă, 

de Contencios Administrativ şi Fiscal şi a compartimentului arhivă  

 

S-au organizat periodic întâlniri la nivelul secţiei şi al instanţei, în care s-au purtat discuţii 

asupra noilor dispoziţii legale şi regulamentare, s-au stabilit modalităţi unitare de interpretare şi 

aplicare a acelor dispoziţii care aveau legătură directă cu activitatea grefierilor.  

Sub îndrumarea judecătorului delegat, a continuat programul de pregătire profesională, 

conform tabelului redat mai jos:  

 

Nr. 
Crt. 

DATA TEMA CINE PREZINTĂ 

1. 
28.03.2018 

Tr. I 
Incidente procedurale.  Noul Cod de procedură 
civilă. 

RAICHERT 
ANAMARIA 

2. 
20.06.2018 

Tr. II 

Abateri disciplinare ale personalului 
auxiliar specialitate. Legea nr. 567/2004 privind 
Statutul personalului auxiliar de specialitate al  
instanţelor judecătoreşti. 

 
MOVILĂ AMALIA 

3. 
26.09.2018 

Tr. III 

Cererea de chemare în judecată. Cuprinsul cererii. 
Numărul de exemplare. Nulitatea cererii. 
Timbrarea cererii. Înregistrarea cererii conform 
N.C.P.C. 
 
Pregătirea şedinţei de judecată conform R.O.I.I.J. 

MITITELU CARMEN 
 
 
 
 

MOISĂ GIANINA 

4. 
05.12.2018 

Tr. IV 
Citarea şi comunicarea actelor de procedură în 
reglementarea Noului Cod de procedură civilă. 

DUMITRU 
DANIELA 

 

 

În prezent  judecătorii, personalul auxiliar și funcționarii publici au acces imediat și direct la 

legislația națională, europeană, a drepturilor omului, cât și la doctrină. În vederea asigurării 

surselor de informare care să permită accesul imediat și direct la legislație, la jurisprudența 

națională, europeană, a drepturilor omului etc., au fost luate următoarele măsuri: 

- Pentru anul 2018 Curtea de Apel Bacău a achiziționat produsul informatic „Autentic-

monitor, flexibil, Monitorul Oficial Părțile I, III, IV, VI”, un abonament anual la Monitorul Oficial 

Partea I pe suport de hârtie, precum și produsul informatic „Eurolex”. De asemenea, au fost 

achiziționate un număr de șase abonamente la reviste de specialitate juridică, respectiv revistele: 

„Dreptul”, „Curierul Fiscal”, „Pandectele române”, „Revista de drept social. Dreptul muncii”, 

„Revista română de drept european” și Curierul judiciar”, precum și alte publicații juridice. 
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- Au fost puse la dispoziția judecătorilor publicațiile primite de la alte instituții (Consiliul 

Superior al Magistraturii, Ministerul Justiției, unele instanțe judecătorești, etc.). 

 

 În anul 2018, funcţionarii publici din cadrul Curţii de Apel Bacău nu au urmat programe de 

formare profesionale în domeniile care se regăsesc în fişa postului care au fost identificate ca 

necesare la evaluarea performanţelor profesionale individuale şi se regăsesc în planul anual de 

perfecţionare elaborat şi aprobat în condiţiile legii, deoarece nu a putut fi asigurată finanţarea din 

bugetul Curţii de Apel Bacău, acesta fiind insuficient chiar şi pentru cheltuielile curente ale 

instanței. 
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C A P I T O L U L    I V 

INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ A INSTANŢEI 

 

 

Infrastructura imobiliară 

Principala resursă materială a oricărei entități este sediul în care aceasta își desfășoară 

activitatea. Or, la acest moment, sediul Curții de Apel Bacău nu mai este unul suficient față de 

volumul actual de activitate și schema de personal (aparatul propriu constând în prezent într-o 

schemă de  110 posturi, din care 105 ocupate), şi nu se mai poate asigura o funcționare optimă.  

Curtea de Apel Bacău funcționează în prezent în clădirea din str. Cuza Vodă nr. 1 Bacău, 

clădire ce s-a aflat în administrarea Ministerului Justiției – Tribunalul Bacău, conform anexei 11 la 

H.G. nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul statului, cu 

modificările și completările ulterioare, în aceeași clădire având sediul și Tribunalul Bacău.  

În baza Protocolului de predare – primire nr. 998/25A din 22.03.2006/1059/34A din 

20.03.2006, Curtea de Apel Bacău a primit spre folosință pentru desfășurarea activității spațiul 

înscris la art.1  precum și mijloacele materiale (mijloace fixe, obiecte de inventar, cărți și publicații 

înscrise la art. 2 și art. 3.). 

Prin H.G. nr. 706/5 sept. 2018 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile 

aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor 

imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea 

curţilor de apel şi a tribunalelor s-a aprobat transmiterea imobilului situat în Bacău, str. Cuza Vodă 

nr. 1 Bacău din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în 

administrarea Curţii de Apel Bacău, așa cum rezultă din Anexa nr. 2 pct. 17 a actului normativ. 

Predarea-preluarea imobilului s-a făcut în baza Protocolului nr. 65/66494/12.12.2018 intervenit 

între Ministerul Justiției și Curtea de Apel Bacău, iar între Curtea de Apel Bacău și Tribunalul Bacău 

a fost încheiat Protocolul de predare-preluare nr. 143/I/A/22/14.ian.2019, privind transmiterea cu 

titlu gratuit a dreptului de folosință asupra unor spații din incinta imobilului aflat în administrarea 

Curții de Apel Bacău. 

Sediul a fost dat în folosinţă în 2005, fiind, așadar, o clădire relativ nouă, însă, facem 

precizarea că a fost proiectat și construit într-o manieră nefuncțională, cu holuri foarte mari care 

nu permit o reconfigurare a spațiilor inițiale, birouri mici, săli de judecată puține (3 săli de 

judecată) și un spațiu insuficient pentru arhivă. 

Spațiul destinat activităţii Curţii de Apel Bacău este insuficient, birourile proiectate inițial 

pentru doi judecători, au fost încă de la început supraaglomerate, în ele desfășurându-și 
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activitatea câte 3-4 judecători; situația este similară și pentru personalul auxiliar și funcționarii 

publici. 

Dacă în ceea ce priveşte condiţiile de lucru asigurate judecătorilor şi grefierilor poate fi 

considerat satisfăcător, lipsa spaţiului este evidentă în ceea ce priveşte arhiva, atât cea curentă cât 

şi depozitul şi sălile de deliberare care au fost transformate în bibliotecă şi sală de studiu a 

dosarelor de către procurorii de şedinţă. 

Ocuparea posturilor vacante a avut consecinţe asupra confortului, atât în ce priveşte 

judecătorii cât şi personalul auxiliar. 

Totodată, în raport de modificările aduse de noul cod de procedură civilă, dosarele stau o 

perioadă mai mare la grefieri aspect de natură a aglomera birourile. Pentru rezolvarea acestei 

situaţii s-a procedat la achiziţionarea de fişete amplasate pe hol în condiţii de securitate și 

imprimantele fiind amplasate tot pe hol.  

Deşi a fost singura soluţie găsită pentru rezolvarea acestei probleme amplasarea fişetelor 

pe holul de la etajul III, pe lângă aspectul estetic necorespunzător creează un disconfort în a 

circula. 

 Ținând cont de faptul că modalitatea de proiectare nu a permis o reconfigurare a clădirii în 

sensul amenajării mai multor birouri, au fost identificate câteva soluții care să decongestioneze 

supraaglomerarea. Astfel, având în vedere că în spațiul alocat Arhivei era amplasată aparatura de 

scanare unde îşi desfășura activitatea aprodul desemnat pentru a efectua operațiunile de scanare, 

s-a identificat un spațiu pe holul de lângă Arhivă unde s-a edificat o cameră din termopan în care a 

fost transferat scanerul și salariatul care lucrează la acesta. 

 Totodată, ținând cont de împrejurarea că după intrarea în vigoare a Noului Cod de 

procedură civilă au fost desemnați agenții procedurali să înmâneze la sediul instanței actele de 

procedură în situațiile în care părțile nu au fost găsite, s-a dispus construirea din termopan a unei 

încăperi lângă sala de judecată nr. 5 între parterul și etajul I al clădirii, spațiu în care își desfășoară 

activitatea agenții procedurali (care anterior stăteau în birou cu grefierul statistician). 

 Având în vedere că în ultimii ani schema Curții de Apel Bacău a fost majorată cu 8 

judecători și 5 grefieri, ca urmare a demersurilor efectuate, a fost necesară identificarea unor 

soluții pentru repartizarea în birouri în așa manieră încât să fie create condiții de studiu şi de lucru 

adecvate. 

În acest context, cu ocazia încheierii Protocolului cu Tribunalul Bacău, s-au purtat discuții și 

s-a convenit ca o parte din spațiile alocate inițial Tribunalului Bacău, cât și din spațiile comune să 

fie preluate de către Curtea de Apel Bacău, procedându-se astfel la o nouă redistribuire a spațiilor,  

în funcție de necesitățile celor două instanțe. 

S-a ținut seama inclusiv de împrejurarea că prin aceeași H.G. nr. 706/5 sept. 2018 s-a 

aprobat transmiterea imobilului situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 4,  Bacău din domeniul public al 

statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Tribunalului Bacău, așa cum 
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rezultă din Anexa nr. 2 pct. 19 a actului normativ, care a vizat inclusiv preluarea de către Tribunalul 

Bacău a spațiului folosit de D.N.A. – Structura Teritorială Bacău, aflat în același imobil de pe strada 

Ștefan cel Mare, nr. 4, Bacău, ca urmare a mutării acestei instituții. 

Tor în referire la spațiile de care dispune în prezent Curtea de Apel Bacău, între Tribunalul 

Bacău și Curtea de Apel Bacău a fost încheiat Protocolul de predare-preluare nr. 204/I/A/22//17 

ian. 2019, privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de folosință asupra unor spații din 

incinta imobilului situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 4 aflat în administrarea Tribunalul Bacău 

(compusă din arhiva mică subsol - 18,75 mp., grup sanitar-17,85 mp., garaje- 62,08 mp), spații care 

au fost deținute și până acum de către Curte, fiind vorba, în concret, de o reînnoire a protocolului. 

Chiar și cu această nouă repartizare a spațiilor, sediul actual (în care îşi desfăşoară 

activitatea şi două secţii ale Tribunalului Bacău) nu acoperă necesităţile, atât sub aspectul 

desfăşurării activităţii cu publicul, cât şi sub aspectul condiţiilor optime de lucru, soluţia 

identificată fiind fie a mutării Tribunalului Bacău, fie a Curţii de Apel Bacău într-un sediu nou. 

Sub acest aspect, facem precizarea că în ședința de Guvern din 10 decembrie 2014 a fost 

aprobat Memorandumul dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și 

Ministerul Justiției având ca temă 3 programe de investiții în infrastructura instanțelor, iar în lista 

celor 12 obiective – construcții noi a fost inclusă Judecătoria Bacău, cât și Palatul de Justiție Neamț 

(acesta din urmă fiind deja în construcție); 

Urmare a demersurilor efectuate încă din iunie 2017, prin Hotărârea Consiliul local Bacău 

nr. 253/29.06.2017 s-a transmis acordul de principiu privind trecerea din domeniul public al 

Municipiului Bacău  în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției a unei 

suprafețe de 2800 mp (compusă din 2242 mp teren și 591 mp. Teren și construcții) situat în str. 

Oituz, nr. 30, în imediata vecinătate a sediului actual, fiind întocmită tema de proiectare pentru un 

sediu nou al Judecătoriei. 

Și în cursul anului 2018 s-au efectuat demersuri la Ministerul Justiției în vederea emiterii 

Hotărârii de Guvern privind transmiterea terenului în administrarea Ministerului Justiției, ultima 

adresă fiind nr. 853/I/A/22 din 9.03.2018, astfel că prin H.G. Nr. 1034/2018 din 21 decembrie 

2018, privind modificarea datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al 

statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unor imobile din domeniul public 

al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea curţilor de apel şi a 

tribunalelor, s-a aprobat transmiterea imobilului situat în Bacău, str. Oituz, nr. 30 Bacău din 

domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Tribunalului 

Bacău, așa cum rezultă din Anexa nr. 2 pct. 11 a actului normativ. În luna ian. 2019 s-a semnat și 

Protocolul de predare-preluare între Ministerul Justiției și Tribunalul Bacău și s-a întocmit cartea 

funciară a imobilului. 

 Prin construirea unui sediu nou, clădirea în care își desfășoară activitatea în prezent 

Judecătoria Bacău va putea fi utilizată pentru arhiva depozit și ar face posibilă mutarea unor 
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categorii de personal, aspecte care ar decongestiona oarecum supraaglomerarea Curții de Apel 

Bacău. 

Tot în aceeași direcție, au fost efectuate demersuri pe parcursul anului trecut la autoritățile 

locale pentru a obține sprijin prin punerea la dispoziție a unui spațiu necesar depozitării dosarelor 

de la Judecătoria Bacău,  concretizate în emiterea H.C.L. in luna ian.2019. 

 Totuși, apreciem că toate aceste demersuri constituie soluții de moment și considerăm că 

este mai mult decât necesară construirea noului sediu, doar în acest mod putând fi rezolvată 

problema lipsei de spațiu a instanțelor care își desfășoară activitatea în municipiul Bacău. 

 

 

Infrastructura informatică  

În ceea ce privește echipamentele informatice, în cadrul instanţei sunt utilizate un număr 

de 95 de calculatoare; pentru cele 20 de stații de lucru repartizate Curții de Apel Bacău de către 

Consiliul Superior al Magistraturii în baza Proiectului cofinanțat prin Mecanismul Financiar 

Norvegian 2009 – 2014, conform procesului-verbal de primire nr. 584/21304/27.04.2015, au fost 

solicitate fonduri de la Ministerului Justiției pentru achiziția de licențe Microsoft Office, stațiile de 

lucru respective nefiind prevăzute cu aceste licențe. 

   La Curtea de Apel Bacău funcționează echipamentele de înregistrare audio a ședințelor de 

judecată instalate prin Sistemul Informatic Integrat pentru Înregistrarea Ședințelor de Judecată 

(SIIISJ). 

 Referitor la cele trei echipamentele de videoconferință aflate în dotarea instanței, 

destinate realizării de videoconferințe cu instanțe din țară și străinătate, precum și audierii unor 

martori cu identitate protejată, arătăm faptul că cele aflate în sala de ședințe nr. 6 și respectiv în 

bibliotecă funcționează la parametri normali, în timp ce echipamentul de videoconferință instalat 

în sala de consiliu s-a defectat în anul 2017. Curtea de Apel Bacău a efectuat demersurile necesare 

la ordonatorul principal de credite - Ministerul Justiției pentru solicitarea fondurilor bugetare 

necesare achiziționării unui echipament de videoconferință, dar până la această dată nu au fost 

repartizate fondurile respective. 

Ca urmare a încheierii şi derulării contractului de leasing de către Ministerul Justiţiei privind 

dotarea cu echipamente informatice, întregul personal are acces la un calculator propriu cu 

instrumentele adecvate pentru a putea fi utilizate (programe, periferice). De asemenea, de pe fiecare 

calculator au putut fi accesate programele legislative Lex Expert şi Eurolex, toate calculatoarele având 

conexiune la Internet. 

Departamentul economic a inițiat și desfășurat procedurile de achiziție pentru încheierea 

contractelor de furnizare a serviciului de legislație, jurisprudență. Astfel, în 2018 în urma evaluării 

ofertelor a fost desemnată compania G&G Consulting S.R.L. Neamț, cu produsul „Eurolex”, 

încheindu-se contractul nr. 283/I/A/23 din 25.01.2018. 
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O mare parte a echipamentelor informatice aflate în dotarea instanței sunt vechi, fiind în 

prezent depășite atât fizic, cât și moral, multe dintre calculatoare având peste 12 ani vechime. În 

perioada 2015-2017 s-a reușit reînnoirea parțială a echipamentelor de calcul, fiind înlocuite cu 

calculatoare noi aproximativ o treime din totalul celor existente, tot în această perioadă primindu-

se și trei servere noi. Toate acestea au fost achiziționate atât prin eforturi proprii, cât și prin 

diferite programe finanțate din fonduri externe. În ce privește echipamentele de printare, acestea 

au fost înlocuite aproape în totalitate în ultimii 3 ani, numai prin eforturi proprii. În anul 2018 nu s-

au mai făcut achiziții notabile în domeniul IT, cu excepția unui singur aparat fax multifuncțional. Se 

preconizează ca pe parcursul anului 2019, printr-un program național de dotare, să se înlocuiască 

și restul de două treimi de calculatoare vechi. 

 

 

Resurse financiare aflate la dispoziția Curții de Apel Bacău și a tribunalelor arondate în 

anul 2018. 

Este unanim acceptat faptul că astăzi, independenţa financiară a sistemului judiciar este 

condiţionată, în mod esenţial, de alocarea unor resurse bugetare în echilibru cu volumul de 

activitate, cu schemele de personal şi cu necesitatea realizării unei infrastructuri adecvate 

îndeplinirii rolului social al justiţiei. 

Or, resursele bugetare alocate Curţii de Apel Bacău nu au acoperit şi nu acoperă nici în 

prezent nevoile tuturor instanţelor din circumscripţia acestei curţi de apel şi avem în vedere aici 

atât aparatul propriu, cât şi ordonatorii terţiari de credite, reprezentaţi de tribunale. 

 În calitate de ordonator secundar de credite, pentru anul 2018 s-a procedat împreună cu 

funcționarii publici de la departamentul economico – financiar la întocmirea proiectului de buget 

ținând cont de nevoile instanțelor, s-au efectuat solicitări la MJ privind aprobarea deschiderii de 

credite bugetare pe capitole de cheltuieli la care s-au anexat note justificative. 

Pentru funcţionarea aparatului propriu Curtea de Apel Bacău a avut aprobat în anul 2018 

un buget în sumă totală de 22.847.530 lei, în baza căruia Ministerul Justiţiei a alocat credite în 

sumă de 22.762.977 lei. Din aceştia, s-a cheltuit suma de 22.735.738 lei din care, „Cheltuieli de 

personal”, 21.882.889 lei, „Cheltuieli de bunuri şi servicii” de 365.428 lei, despăgubiri civile 

353.689 lei și active nefinanciare 133.732 lei. 

 Nu au existat probleme în alocarea fondurilor aferente plăţii salariilor  personalului Curţii 

de Apel. Pe tot parcursul anului 2018 nu s-au întâmpinat dificultăţi cu privire la primirea creditelor 

bugetare de la Ministerul Justiţiei pentru plata furnizorilor de utilităţi, de prestări servicii, de 

achiziţii bunuri, de lucrări, precum şi pentru alte cheltuieli de întreţinere şi funcţionare ale 

instanţei, însă bugetul a fost insuficient pentru acoperirea tuturor necesităților instanței. 

 Resursele materiale au fost utilizate cu respectarea principiilor legalității, prudenței, 

economicității și transparenței, aspect ce rezultă și din certificatul de conformitate al Curții de 
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Conturi nr. 8/1655/I/A/30/12.07.2018, întocmit cu ocazia controlului derulat în perioada 23 mai - 

29iunie 2018, fiind organizate proceduri de licitație publică pentru achiziționarea materialelor 

necesare desfășurării în condiții optime a activității, astfel că nu s-au ivit disfuncționalități sub 

aspect administrativ, nefiind înregistrate sincope în activitatea instanței deoarece întotdeauna au 

fost achiziționate din timp consumabile (hârtie, tonere, pixuri, sfoară, etc.), registre, condici. 

 Din cele anterior expuse, rezultă că desfăşurarea fără sincope a activităţii instanţei şi 

evitarea sau eliminarea unor disfuncţionalităţi care au apărut, în mod inerent, prin raportare la 

baza materială a instanţei, au presupus implicarea constantă, directă şi cu bună-credinţă, prin 

măsuri eficiente şi reale, a conducerii instanţei, în condiţiile reducerii treptate a fondurilor alocate 

de către ordonatorul principal de credite, demersurile conducerii reflectându-se în îmbunătăţirea 

condiţiilor în care judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate îşi desfăşoară activitatea. 

La elaborarea sistemului de control intern managerial conducerea Curţii de Apel Bacău a 

urmărit să optimizeze modul de cheltuire a banilor publici, să îndeplinească eficient obiectivele 

propuse şi astfel să contribuie la îmbunătăţirea performanţei organizaţiei, sprijinind factorii de 

decizie în selectarea şi implementarea celor mai bune opţiuni. Astfel, o componentă importantă a 

planului managerial o constituie întărirea capacităţii instituţionale a Curţii de Apel în vederea 

asigurării suportului pentru îndeplinirea misiunilor compartimentelor, cu scopul realizării 

condiţiilor economice, tehnice, de recrutare şi perfecţionare a personalului, dar şi al suportului 

informaţional pentru creşterea calităţii serviciilor furnizate în relaţia cu justiţiabilii şi cu societatea 

civilă în general. 
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C A P I T O L U L    V 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII ACTIVITĂȚII 

 

 

V.1. Concluzii. 

Bilanţul prezentat a încercat să reflecte cât mai obiectiv activitatea instanţei în cursul 

anului recent încheiat, iar datele statistice prezentate ne îndreptăţesc să spunem că activitatea s-a 

desfăşurat în parametri corespunzători. 

Concluzionând, analiza indicatorilor statistici cantitativi reprezentativi pentru actul de 

justiţie evidenţiază şi pentru anul 2018 un nivel bun al performanţei în activitatea Curţii de Apel 

Bacău, care creează premisele furnizării către justiţiabili a unui serviciu public la un standard cât 

mai apropiat de nevoile şi aşteptările acestora. 

Prin Ordinul nr. 31 din 20.03.2018 emis de inspectorul-şef al Inspecţiei Judiciare s-a dispus 

efectuarea unui control de fond la Curtea de Apel Bacău, având ca obiectiv: verificarea modului de 

îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale de planificare, 

organizare, coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor prevăzute 

de legi şi regulamente, pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare 

a serviciului public; verificarea respectării de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate a 

normelor procedurale şi regulamentare privind primirea şi înregistrarea cererilor, repartizarea 

aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecată, pronunţarea, 

redactarea şi comunicarea hotărârilor, înaintarea dosarelor la instanţele competente, punerea în 

executare a hotărârilor penale şi civile. Verificările au fost efectuate asupra activității  din perioada 

03.01.2017 - 2018 la zi şi s-au desfăşurat în perioada 14.05.2018 - 18.05.2018. 

Prin Hotărârea secției pentru judecători a C.S.M. nr. 864/11.10.2018 a fost aprobat 

Raportul de control privind Curtea de Apel Bacău nr. 2195/IJ/1046/DIJ/22.06.2018 prin care s-a 

concluzionat că verificările efectuate au evidențiat organizarea eficientă a activității la nivelul 

Curții de Apel Bacău, atât în privința activității de judecată propriu-zise desfășurate în cadrul 

secțiilor, cât și a  funcționării compartimentelor auxiliare, cu respectarea dispozițiilor legale și 

regulamentare, în scopul bunei înfăptuiri a actului de justiție, disfuncționalitățile minore 

constatate fiind remediate pe parcursul verificărilor directe sau în perioada imediat următoare. 

A concluzionat echipa de inspectori că, în general, actul managerial exercitat de către 

conducerea Curții de Apel Bacău a fost caracterizat de permanenta preocupare pentru realizarea 

unui management participativ, de reală cunoaștere a activității, atât a acestei instanțe, cât și a 
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celor arondate, pe dezvoltarea unor bune relații de colaborare și comunicare și pe capacitatea de 

a dispune măsurile necesare în vederea funcționării corespunzătoare. 

În urma analizei activităţii pe anul 2018 se poate concluziona că a existat o preocupare din 

partea întregului corp de magistraţi pentru soluţionarea cauzelor cu operativitate, într-un termen 

rezonabil, concomitent cu  respectarea termenului de redactare a hotărârilor. 

Rezultatele evidenţiate în anul raportat, n-ar fi fost posibile fără eforturile depuse şi de 

colectivul de grefieri, prin îndeplinirea atribuţiilor stabilite în sarcina lor de lege şi Regulamentul de 

ordine interioară, cu privire la activitatea premergătoare, în timpul şi ulterioară şedinţelor de 

judecată, ca grefieri delegaţi în compartimentele de executări penale şi executări silite, în cadrul 

arhivei şi registraturii, al statisticii judiciare şi nu în ultimul rând, prin aportul celor 3 specialişti IT.  

Ca şi vulnerabilităţi, consider că aplicarea în continuare a programului privind volumul 

optim de muncă este de natură a determina atât o gestionare greşită a resurselor umane cât şi 

soluţionarea cauzelor într-un termen nerezonabil. Deşi la nivelul acestei instanţe  nu a fost aplicat 

propriu zis acest program are influenţă asupra repartizării cauzelor, neexistând o posibilitate de a 

renunţa de tot la program după intrarea în vigoare a noilor coduri. 

 Totodată, percepţia uneori negativă a justiţiabililor asupra activităţii instanţei reclamă din 

partea conducerii continuarea orientării managementului din perspectiva cetăţeanului, iar din 

partea magistraţilor acordarea unei atenţii sporite atitudinii în sala de judecată, profesionalismului 

interacţiunii sociale, ţinutei  morale şi profesionale. 

Pe aceeaşi linie a îmbunătăţirii percepţiei dar şi calităţii actului de justiţie se impune 

continuarea desfăşurării de activităţi comune de formare profesională cu Parchetul de pe lângă 

Curtea  de apel Bacău şi cu Baroul Bacău. 

Esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii este preocuparea constantă a fiecărui 

magistrat de a-şi perfecţiona continuu pregătirea profesională, de a studia temeinic dosarele, de a 

veghea permanent la respectarea şi aplicarea legii, a normelor de conduită impuse de Codul 

deontologic, de a motiva hotărârile judecătoreşti potrivit dispoziţiilor procedurale, de a realiza 

rolul pe care îl are în societate și mai ales responsabilitatea pe care o implică funcția de judecător. 

În același timp e nevoie ca fiecare dintre noi, din când în când să ne autoevaluăm din 

perspectiva vocației pe care o avem ca magistrat, să ne întrebăm dacă avem răbdarea, 

înțelepciunea, echilibrul, experiența profesională necesare efectuării unui act de justiție de 

calitate. Este în aceeași măsură nevoie să ne punem din când în când în locul celor care participă la 

actul de justiție, fie că sunt avocați, procurori sau cetățeni și să efectuăm o analiză din perspectiva 

acestora. Concluzia analizei va fi, în mod sigur, că este loc de mai bine, iar de cele mai multe ori 

este suficient să ne pese de ceea ce se întâmplă și să ne implicăm . 

Eforturile corpului nostru profesional vor trebui însoţite de preocupări adecvate ale 

Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei în asigurarea standardului de condiţii 

necesare împlinirii misiunii noastre sociale, în care trebuie să se regăsească o nouă concepţie a 
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proiectelor privind stabilirea încărcăturii optime pe judecător/grefier, cu regândirea necesară a 

schemelor de personal, dar şi prin alocarea resurselor financiare necesare desfăşurării normale a 

activităţii. 

În aceeași măsură, lipsa puterii decizionale în materia resurselor umane a ordonatorului 

secundar de credite, care de altfel este şi angajator pentru personalul auxiliar, a fost resimțită și în 

anul 2018 după cum procedurile de obținere a avizelor necesare au continuat sa fie de durată 

mare . 

Relaţiile de colaborare instituţională cu Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău dar şi celelalte 

structuri ale parchetului au fost foarte bune, sub aspect administrativ nerelevându-se 

disfuncţionalităţi . 

 Constatând că instanțele din raza Curții de Apel Bacău nu sunt atractive nici pentru stagiari 

nici pentru judecătorii definitivi (ex. Onești, Bacău, Piatra Neamț), cred că ar trebui făcut apel la 

magistrații instanțelor respective în direcția îmbunătățirii  imaginii instanțelor în care își 

desfășoară activitatea și promovării acestei imagini în exterior.  

În raport de aspectele reţinute în bilanţ concluzia care se impune a fi subliniată este în 

sensul că eforturile întregului colectiv trebuie orientate în direcţia calităţii actului de justiţie şi 

implicit a creşterii încrederii cetăţenilor în activitatea instanţei. 

 

V.2. Propuneri în vederea îmbunătățirii activității. 

 

La nivelul Secției penale, Președintele secției a concluzionat că  activitatea secţiei penale 

din cadrul Curţii de Apel Bacău a fost mult mai eficientă în anul 2018 decât în perioada anterioară, 

toţi indicatorii de calitate, cantitate şi eficienţă fiind net superiori anului 2017. Această creştere se 

datorează în p rincipal implicării judecătorilor şi grefierilor din cadrul secţiei şi eforturilor constante 

depuse de aceştia, în ciuda menţinerii unui volum de muncă ridicat. 

 

La nivelul Secției I civile, Președintele secției a concluzionat că  în urma analizei activităţii 

pe anul 2018 se poate concluziona că a existat o preocupare deosebită din partea întregului corp 

de magistraţi pentru soluţionarea cauzelor cu operativitate, într-un termen rezonabil, concomitent 

cu  respectarea termenului de redactare a hotărârilor. 

Rezultatele evidenţiate în anul raportat, n-ar fi fost posibile fără eforturile depuse şi de 

colectivul de grefieri, prin îndeplinirea atribuţiilor stabilite în sarcina lor de lege şi Regulamentul de 

ordine interioară, cu privire la activitatea premergătoare, în timpul şi ulterioară şedinţelor de 

judecată. 

Se impune, însă, găsirea unei soluții pentru mărirea spațiilor de lucru, deoarece 

actualmente birourile judecătorilor și al grefierilor au devenit neîncăpătoare.  
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La nivelul Secției a II-a civile, Președintele secției a concluzionat că activitatea secției 

comportă anumite particularități: specificul activităţii de judecată al secţiei este dat de gradul 

ridicat de complexitate a dosarelor și de volumul mare de acte normative,  precum și de  frecvența 

cu care se modifică acestea, ceea ce presupune alocarea timpului necesar pentru studiul dosarelor 

și însușirea legislației incidente, pentru pregătirea ședințelor de judecată, cât și punerea la curent 

cu practica altor  instanțe, în contextul în care multe din problemele care apar în dosare  conțin 

aspecte de noutate pentru care nici nu este conturată o practică și comportă deseori discuții 

pentru a nu se ajunge la o practică neunitară. 

Aceste particularități au determinat ca din perspectiva resurselor umane, acestei secţii să-i 

fie alocat cel mai mare număr de judecători şi grefieri din instanţă, însă, la momentul actual secția 

funcționează cu un grefier mai puțin față de schema aprobată, aspect ce ar impune realocarea 

unui post de grefier acestei secții. 

  

  

Propuneri  pentru  îmbunătățirea  activității formulate de către Președintele Curții de 

Apel Bacău. 

În scopul îmbunătăţirii performanţelor, atât la nivelul Curții de Apel, cât si la nivelul 

instanţelor arondate vor fi luate măsuri, vizând, în esenţă, următoarele: închiderea documentelor 

imediat după momentul redactării şi semnării; continuarea monitorizării activităţii de redactare a 

hotărârilor judecătoreşti care înregistrează întârzieri în redactare, atenţionarea judecătorilor în 

vederea redactării în termenul legal a hotărârilor judecătoreşti; monitorizarea personalului auxiliar 

în vederea respectării obligaţiilor de închidere la termen a documentelor din dosare; verificarea 

datei redactării hotărârii judecătoreşti şi data închiderii documentului pentru identificarea 

motivului care a dus la depăşirea acestui termen; discutarea situaţiei redactărilor în colectivul de 

judecători al fiecărei secţii; verificarea respectării de către personalul auxiliar a modului de 

completare a câmpurilor aplicaţiei Ecris; monitorizarea permanentă, de către preşedinţii de secţii 

şi grefieri şefi de secţii a dosarelor mai vechi de peste 1 an (cauze directe) şi peste 6 luni (apel şi 

recurs); monitorizarea permanentă cu privire la închiderea documentelor aferente dosarelor 

soluţionate în sistemul informatic Ecris; ocuparea posturilor vacante de judecători şi personal 

auxiliar de specialitate.  

Voi urmări implementarea dosarului electronic și a comunicării electronice a actelor de 

procedură la Curtea de Apel Bacău și instanțele din circumscripție, ca mijloc de îmbunătăţire a 

accesibilităţii justiţiei ca serviciu public, cu consecinţe imediate în privinţa încrederii în justiţie a 

cetăţeanului. 

Un alt obiectiv îl reprezintă constituirea de echipe judecători - grefieri, obiectiv care a fost 

implementat deja la nivelul secției penale începând cu data de 1 ianuarie 2019. 
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În direcția formării profesionale, independența justiției conferă fiecărui magistrat drepturi 

dar, în același timp, îi creează și obligații, printre care cele de natură etică ocupă un loc aparte. 

Astfel, obligația de a-și îndeplini funcțiile judiciare cu profesionalism si diligență presupune din 

partea magistraților o pregătire profesională temeinică, constituită, întreținută și dezvoltată prin 

intermediul formării continue. Formarea continuă reprezintă o garanție a independenței și 

imparțialității magistraților, în conformitate cu cerințele Convenției Europene a Drepturilor 

Omului. Totodată, formarea continuă a magistraților este o condiție pentru ca justiția să fie 

respectată și respectabilă. 

Judecătorii de la Curtea de Apel Bacău manifestă preocupare pentru această latură a 

activității lor, fiind astfel vitală dezvoltarea continuă a programelor de pregătire și adecvarea 

conținutului și a formei de organizare la necesitățile concrete de formare ale judecătorilor. O 

abordare în continuă evoluție a formării profesionale de către conducerea instanței este de natură 

a favoriza dezvoltarea capacității de auto-management a fiecărui judecător și a-i întări valorile cu 

care trebuie să opereze zi de zi. 

Rămân, și pentru anul 2019, ca obiective principale și, deopotrivă, provocări pentru întregul 

corp profesional al Curții de Apel Bacău, creșterea calității, eficienței și transparenței actului de 

justiției, consolidarea independenței și întărirea responsabilității magistraților, pregătirea 

profesională adecvată, gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale disponibile, 

reducerea duratei şi simplificarea procedurilor judiciare, sporirea accesibilităţii instanţei ca serviciu 

public, precum şi dezvoltarea unei culturi a încrederii şi a respectului autentic pentru actul de 

justiție. 

În domeniul resurselor umane, politica de resurse umane a Curţii de Apel Bacău va avea la 

bază monitorizarea permanentă a fluctuaţiilor de personal. Dinamica volumului de activitate şi 

gradul sporit de dificultate a activităţii judiciare impun cu necesitate o gestionare eficientă a 

resurselor umane disponibile. 

Principalele obiective pentru anul 2019 sunt următoarele: Evidența strictă a posturilor în 

statul de funcții al fiecărei instanțe, precum și evidența posturilor aprobate și finanțate pentru 

anul 2019; organizarea concursurilor astfel încât ocuparea posturilor vacante sau temporar 

vacante să se facă în timp util pentru a nu afecta activitatea instanțelor din lipsă de personal; 

organizarea examenelor de promovare în grad/treaptă profesională, pentru toate categoriile de 

personal de specialitate, funcționari publici și personal contractual; organizarea concursului pentru 

ocuparea funcțiilor auxiliare de conducere ce se vor vacanta ca urmare a expirării mandatelor 

(prim grefier, grefier șef, grefier șef secție, grefier arhivar sef); evaluarea activităţii personalului 

auxiliar de specialitate şi conex, a funcţionarilor publici, precum şi a personalului contractual; 

participarea personalului auxiliar şi a funcționarilor publici la cursuri de perfecționare, pe 

specialitate, organizate de Şcoala Naţională de Grefieri si după caz de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici. 
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Odată cu preluarea in administrare a sediului se impune adaptarea schemei de personal la 

cerințele noii situații prin utilizarea resurselor existente: transformarea unor posturi, redistribuire 

posturi de la alte instanțe din raza curții. 

Pârghiile manageriale în direcția îmbunătățirii nivelului de performanță individuală și 

organizațională sunt condiționate, în egală măsură, atât de calitatea resursei umane care 

înfăptuiește justiția, cât și de existența unor scheme suficiente și echilibrate de personal. 

Independența, eficiența și responsabilizarea justiției sunt indisolubil legate și de nevoia 

asigurării unui suport logistic adecvat. Consolidarea capacității instituționale a instanțelor nu poate 

fi gândită fără o componentă investițională solidă, îndeosebi în infrastructura fizică a instanțelor . 

Voi continua demersurile pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea 

construirii unui sediu nou la Bacău. 

Având în vedere H.G. nr. 899/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea 

Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti, voi iniția demersurile necesare în vederea 

închirierii unor spații din incinta sediului Curții de Apel Bacău pentru birouri de copiat acte, prin 

organizare de licitații publice . 

Referitor la îmbunătățirea condițiilor de lucru, urmare a semnării Protocolului de predare - 

preluare a unor spații din incinta sediului Curții de Apel Bacău din data de 17.01.2019, Curtea de 

Apel a preluat în administrare câteva spații cu destinație de birouri, care urmează a fi amenajate în 

perioada imediat următoare și două spații cu destinație de arhivă și cameră depozitare, care 

urmează a fi dotate în mod corespunzător cu rafturi, aceasta fiind o soluție imediată ce va fi pusă 

în practică pentru decongestionarea birourilor și a holurilor. 

În vederea respectării programului de activitate și folosirea eficientă a timpului afectat 

acestuia, părăsirea sediului instanței în timpul programului de activitate de către judecători și 

personalul auxiliar se va putea face numai cu învoirea prealabilă a președintelui de secție, care va 

întocmi lunar o situație cu învoirile aprobate și orele suplimentare efectuate și o va prezenta 

președintelui Curții până la data de 10 a lunii următoare. 

 

 

 

Preşedintele Curţii de Apel Bacău, 

Judecător Loredana Lenuța Albescu 

 

Vicepreședinte,  

Judecător Maria Violeta Chiriac  
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