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I N T R O D U C E R E 

Consideraţii privind starea sistemului judiciar, a Curţii de Apel Bacău și a instanțelor din 

circumscripție, in particular. 
 

Anul care a trecut a constituit un test în multe privinţe, fiind, fără îndoială, marcat de 

Pandemia generată de coronavirusul SARS COV-2. Acest fapt a determinat necesitatea luării unor 
măsuri având ca scop prioritar protejarea sănătății populației și a angajaților. Am fost nevoiți să ne 

adaptăm restricțiilor. Provocarea majoră cu care s-a confruntat atât Curtea de Apel Bacău cât și 

instanțele din circumscripție a constat în asigurarea dreptului fundamental la sănătate, cât și 
asigurarea accesului justițiabililor la dosar prin intermediul dosarului electronic. 

Anul 2020 ne-a oferit un context total atipic, am fost cu toții nevoiți să ne adaptăm 

răspunderii la această situație dramatică în care pe primul loc a fost sănătatea populației și nu a 
fost deloc simplu. Măsurile impuse pentru protejarea sănătății publice a determinat inevitabil 

modificări semnificative în activitățile curente ale instanțelor. 
Apreciem efortul asumat de conducerile celor două tribunale și ale judecătoriilor din 

circumscripție pentru modul cum au organizat/reorganizat activitățile specifice de-a lungul acestui 

an, demonstrând responsabilitate, implicare și asumare. 
După reluarea activității de judecată, creșterea volumului de muncă la nivelul instanțelor 

din raza Curții de apel a avut consecințe care au fost resimțite de întregul personal, fiind necesar 
un efort suplimentar.  

Această perioadă a fost și o bună oportunitate pentru digitalizarea instanțelor noastre, 

aducând îmbunătățiri într-un timp relativ scurt, și care, în alte condiții s-ar fi impus mai lent. 
Astfel, unul dintre obiectivele importante ale Curţii de Apel Bacău în acest an a fost 

reprezentat de crearea, implementarea şi îmbunătăţirea unor aplicaţii informatice care să permită 

publicului un acces cât mai facil la documentele aflate la dosar şi la informaţii de interes pentru cei 

care aparţin mediului judiciar sau intră în contact cu acesta.  
Recunoscând importanța unei bune colaborări interinstituționale, am formulat numeroase 

solicitări, sesizări la Ministerul Justiției, cele mai multe primind soluționare favorabilă. 

Prin eforturi considerabile din perspectiva protejării sănătății, Consiliul Superior al 

Magistraturii, în colaborare cu Institutul Superior al Magistraturii au organizat Concursul de 

promovare efectivă a judecătorilor în perioada aug.-dec. 2020, iar pe baza activității desfășurate 
de către Comisia de evaluare constituită la nivelul Curții de Apel Bacău prin H.C.S.M. nr. 

1229/13.10.2020, CSM a dispus promovarea efectivă a unui număr de trei magistrați, din care unul 

la Curtea de Apel Bacău, respectiv câte unul pentru cele două tribunale. 

În anul 2020, relaţia cu justiţiabilii a fost una corespunzătoare, neexistând 
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sesizări/reclamaţii cu privire la activitatea administrativă, fiind luate măsuri administrative 

adecvate accesului la informații publice, dar și accesul la studiul dosarelor atât fizic cât și 
electronic. 

Tot în acest context, activitatea instanţelor a fost îngreunată, apelându-se la justiţiabili 

pentru a respecta noile reguli generate de pandemie, cum ar fi: măsuri sanitare, accesul în sălile 
de judecată în anumite intervale orare, programarea la compartimentele instanţei care desfăşoară 
activitatea cu publicul, acordarea termenelor de judecată mai lungi, folosirea tehnologiei în 

comunicarea înscrisurilor: fax, email etc. 
La nivelul Curţii de Apel Bacău şi în anul 2020, asemenea anilor precedenţi, direcţiile de 

acţiune propuse şi urmărite au fost circumscrise nevoii de eficientizare a activităţii manageriale, cu 

respectarea valorilor fundamentale ale sistemului judiciar românesc, și anume: eficienţa în 

gestionarea resurselor și a actului de justiţie; transparenţa procedurilor judiciare; integritate, 
profesionalism şi responsabilitate în înfăptuirea actului de justiţie; respect faţă de cetăţean. În 

acest context, prezentul raport de bilanţ îşi propune să prezinte, într-o formă sintetică, acţiunile 

întreprinse pe parcursul anului trecut şi rezultatele obţinute, la nivelul Curţii de Apel Bacău 
propriu-zise şi acela al instanţelor arondate, în scopul declarat al evaluării progreselor, identificării 

vulnerabilităților şi stabilirii obiectivelor de atins pentru perioada următoare.  

1. Unul dintre cele mai importante aspecte privind relația cu justițiabilii din perspectiva 

efectelor asupra activității administrative a Curţii de Apel Bacău și a instanțelor din circumscripție, 

o constituie creșterea transparenței, crearea premiselor care să garanteze accesul justițiabililor la 
informațiile publice. Acestea odată create, permit justițiabililor să aibă o imagine adecvată asupra 
activității administrative a instanței, ajutând la creșterea eficienței acestor activități, la înțelegerea 

mecanismelor interne, la responsabilizarea magistraților, a personalului auxiliar și celorlalte 
categorii de personal implicate în actul de justiție, ceea ce va conduce la satisfacerea intereselor 
individuale ale persoanelor care doresc informații de interes public, practic acces real la acestea. 

Prin urmare, relaţia cu justiţiabilii, cu mass-media, a constituit o direcţie prioritară de 
acţiune permanentă în scopul creşterii gradului de credibilitate a actului de justiţie. 

Astfel, conducerea Curţii de Apel Bacău a fost preocupată constant să îşi transparentizeze 

activitatea, să ofere justițiabililor informaţii corecte şi complete şi să faciliteze accesul la dosar. 
În acest context, în cursul anului 2020 a existat o preocupare constantă pentru 

îmbunătăţirea serviciului public prestat de instanţe, atât în ceea ce priveşte calitatea actului de 

justiţie, cât şi în ceea ce priveşte calitatea serviciilor administrative. 

Dezvoltarea relaţiei dintre instanţe şi justiţiabili reprezintă o componentă importantă a 

efortului general de îmbunătăţire a percepţiei publice asupra sistemului judiciar. 

Astfel, personalul implicat în relaţiile cu publicul prin intermediul activităţilor de judecată 
sau în cadrul activităţii compartimentelor auxiliare, a adoptat o atitudine demnă şi civilizată, 

manifestând disponibilitate pentru rezolvarea cererilor justiţiabililor şi îndrumarea acestora. 
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Raporturile dintre judecători şi justiţiabili s-au circumscris principiului imparţialităţii şi 

principiului echităţii din partea judecătorilor şi al respectului din partea justiţiabililor, fiind pus 
accent şi pe asistarea cetăţeanului în înţelegerea limbajului de specialitate. 

Raporturile dintre justiţiabili şi celălalt personal al instanţelor ce funcţionează în cadrul 

compartimentelor auxiliare, s-au bazat pe respectarea codului deontologic şi pe respect reciproc, 
încredere şi profesionalism. 

Deşi nu au fost identificate situaţii care să afecteze activitatea administrativă a instanţei din 

perspectiva raportului interuman conturat, totuşi au fost identificate deficienţe de ordin tehnic şi 
de personal ce au atras în anumite situaţii nemulţumirea justiţiabililor. 

Pe intranetul instanţelor au fost postate ghiduri practice cu modele de cereri pentru 

justiţiabili în materie procesual civilă şi în materie penală. 

La nivelul Curţii de Apel Bacău și a instanțelor din circumscripție s-a iniţiat implementarea 
dosarului electronic, aspect ce facilitează accesul justiţiabililor la materialul aflat la dosarul 

cauzelor, fără să mai fie nevoie ca aceştia să se deplaseze la sediul instanţei. 

De asemenea, prin implementarea la nivelul Curţii de Apel Bacău și a instanțelor din 
circumscripție a aplicaţiilor ECRISCOMDOC și ECRISPUB s-au creat premisele unei comunicări 

operative şi eficiente cu justiţiabilii. 

Implementarea acestor aplicaţii contribuie efectiv la celeritatea judecării cauzelor, 

reducerea timpului de lucru alocat emiterii citaţiilor şi a actelor de procedură, precum şi la 

scăderea consumului de hârtie şi toner aferente emiterii citaţiilor şi a actelor de procedură în 
format de hârtie. 

Completarea şi actualizarea paginilor de internet ale instanţelor din raza Curții de Apel 

Bacău cu informaţii şi documente ce constituie informaţii de interes public, a constituit o 
preocupare constantă. 

În general, aspectele negative semnalate de unii justiţiabili s-au dovedit a fi nefondate, 

ţinând mai degrabă de modul deformat în care unele persoane percep funcţionarea mecanismului 
judiciar în ansamblul său. 

Astfel, lipsa unor cunoştinţe juridice suficiente a condus la formularea de către justiţiabili, 

în mod repetat, a unor cereri adresate instanţei. Formularea unor petiţii care au caracter general, 
repetitiv, lipsite de obiect, impun un răspuns administrativ încărcând astfel instanţa de judecată. 

Pe cale de consecință, se impune stabilirea unor limite mai clare pentru abuzul de drept, în 

cazul unor cereri repetate, care au conținut similar, formulate de unii justițiabili.  

S-au formulat răspunsuri la toate solicitările venite din partea justițiabililor și presei, fiind 

respectate dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public și cele 

referitoare la protecția datelor cu caracter personal. 



2020 RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

6 

În plus, în abordarea relației cu mijloacele de informare, trebuie pornit de la convingerea că 

este în interesul imaginii instanței și încrederii în activitatea de judecată, ca informațiile destinate 
publicului să emane direct de la sursă, în mod fluent și fără rezerve. 

Pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător atribuțiile, instanțele au nevoie de 

încrederea opiniei publice.  
Din această perspectivă s-a urmărit aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Regulamentului UE 679/2016 cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, judecătorul 
delegat cu activitatea Birourilor de informaţii şi relaţii publice manifestând transparenţă şi 
disponibilitate în relaţiile cu reprezentanţii presei, dar şi cu justiţiabilii, fiind soluţionate cu 

celeritate petiţiile înregistrate. 

În exercitarea atribuţiilor puterii judecătoreşti, în raporturile cu justiţiabilii, cu ceilalţi 
participanţi la activitatea de judecată, magistraţilor le revin drepturile recunoscute de lege, dar şi 

îndatoriri. În acest context, trebuie conştientizată importanţa esenţială a libertăţii de exprimare în 

realizarea progresului democratic ca un mijloc extrem de util de asigurare a bunei funcţionări a 
unei societăţi deschise şi pluraliste. Din această perspectivă, asigurarea transparenţei actului de 

justiţie este un element esenţial pentru prevenirea derapajelor în sistemul judiciar. De altfel, 

Curtea Europeană a statuat în repetate rânduri asupra necesităţii de a se asigura un just echilibru 

între dreptul publicului de a fi informat asupra chestiunilor ce au legătură cu buna funcţionare a 

justiţiei şi demnitatea profesiei oamenilor legii. 
2. 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. 
3. Un alt obiectiv principal al activităţii desfăşurate în anul 2020 a vizat continuarea 

procesului de maximizare a performanţei Curţii de Apel Bacău şi a instanţelor din raza de 

activitate, în scopul înfăptuirii unui act de justiţie calitativ, eficient şi responsabil, în condiţii de 
deplină independenţă şi imparţialitate, realizat de un corp profesional integru.   

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 2020 a fost anul alegerii unui nou Colegiu de Conducere al Curţii de Apel Bacău, dat 

fiind că în cursul acestui an au expirat mandatele majorității membrilor Colegiului, iar faptul că au 

fost practic reinvestiți aceiași membri, reflectă și reiterează respectul și încrederea acordată 

Colegiului de Conducere. 

Totodată, anul 2020 a adus importante schimbări la nivelul conducerii administrative, prin 
numirea în funcție a noului manager economic al Curţii de Apel Bacău, în persoana doamnei 

Luminița Gavrilă, precum și ocuparea prin concurs de promovare în funcție de conducere a 
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principalelor funcții de conducere în ceea ce privește personalul auxiliar. Astfel, funcția de Prim- 

grefier a fost ocupată de doamna Loreta Rusu, grefier șef secția I civilă, doamna Anca Loredana 
Alistar și  grefier șef secția a II-a civilă, doamna Carmen Mititelu. 

Componenta stabilităţii și definitivării funcţiilor de conducere, a imprimat acest caracter şi 

acţiunilor iniţiate sau continuate în anul 2020, 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. 

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. 

Se impune precizarea că modificările legislative, precum şi măsurile suplimentare luate în 

cursul anului 2020 legate de prevenirea şi combaterea răspândirii virusului SARS-Cov2 (scanarea 

documentelor din dosare, înfiinţare dosar electronic, comunicarea electronică a documentelor şi 
citaţiilor/comunicărilor, utilizarea sistemelor de videoconferinţă ș.a.), presupun un volum de 
muncă suplimentar şi un efort considerabil din partea personalului care a rămas numeric acelaşi. 

4. Printre preocupările conducerii Curţii de Apel Bacău, în anul 2020 s-au aflat și:  
- 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. 
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- 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. 

Deşi nu s-au ivit disfuncţionalităţi majore, este loc de îmbunătățiri 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.  
În vederea realizării repartizării aleatorii a cauzelor prin Ordinul de serviciu nr. 1/2020 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. PREZENTAREA GENERALĂ A CURŢII DE APEL BACĂU 
 
I.1.1. Structura administrativ-jurisdicțională a Curţii de Apel Bacău. 

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. 

 
I.I.2. Structura organizatorică internă  

Curtea de Apel Bacău este structurată pe secţii, departamente, birouri şi compartimente,  a 
cărei organigramă este prezentată în Anexa nr. II la lucrare. 

 

 I.1.3. Conducerea instanţei 
În considerarea specificului funcţionării instanţelor, legiuitorul a stabilit ca la nivelul 

instanţelor conducerea să fie asigurată de un preşedinte, investit cu atribuţii de ordin managerial 

menite să determine o organizare eficientă. În activitatea de decizie şi conducere, legiuitorul a 

dorit să implice şi magistraţii cu funcţii de execuţie, introducând pe un anumit segment de 
reprezentare şi funcţiuni, Colegiul de Conducere şi pe un palier mai vast al deciziilor, Adunarea 

Generală a Judecătorilor. În aplicarea dispozițiilor art. 43 și urm. din Legea 304/2004 privind 

organizarea judiciară, actualmente preşedintele Curţii de Apel Bacău este sprijinit în activitatea de 

conducere şi management administrativ – judiciar de vicepreşedinte căruia i se adaugă preşedinţii 

celor trei secţii ale curții.  

Colegiul de conducere al Curții de Apel Bacău este format din șapte membri, iar Adunarea 

generală a judecătorilor este constituită din 34 de judecători în activitate. 
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I.2. VOLUMUL DE ACTIVITATE AL INSTANŢEI 
 

Datele statistice ce vor fi prezentate au fost obţinute din rapoartele predefinite existente în 

aplicaţia STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea 
uniformizării la nivel naţional a prezentării informaţiilor statistice. De precizat că în rapoartele 
predefinite din aplicaţia STATIS un dosar este considerat ca fiind soluţionat în momentul în care 

hotărârea este încărcată în aplicaţie şi câmpul respectiv este închis. Aşadar nu intră în categoria 
dosarelor soluţionate dosarele în care s-a pronunţat soluţia, dar sunt în curs de motivare a 
hotărârii.  

Dosare nou intrate 

În anul 2020, pe rolul Curţii de Apel Bacău s-au aflat un număr de 6455 cauze, din care 
4647 cauze nou intrate şi 1808 dosare aflate în stoc la 01.01.2020. 

Volumul de activitate la nivelul întregii instanţe a scăzut în raport de anul 2019, care a 

presupus un total de 7377 cauze. Volumul de activitate calculat cu luarea în considerare a 
completurilor colegiale a fost de 15.133 cauze și o complexitate totală de 202.517 puncte, fapt ce 

ne plasează pe locul 12 în ierarhia curților de apel în ceea ce privește volumul de activitate. 

Comparând volumul dosarelor nou intrate din anul 2020 cu cel înregistrat în anul 2019, se 

constată o scădere cu 920 dosare, respectiv cu 1922 dosare față de anul 2018. 

De menționat este faptul că cele 6455 cauze aflate pe rol în anul 2020 au avut un punctaj 
total cumulat al complexităţii de 202.517 puncte, prin comparație cu cele 7377 cauze aflate pe rol 
în anul 2019 care au avut un punctaj total cumulat al complexităţii de 144.803 puncte. Aceste date 

relevă că, deşi instanţa în anul 2020 a avut un volum mult mai mic de dosare nou intrate anul 
anterior, gradul de complexitate al cauzelor a crescut considerabil. 

Cauze pe rol 

În anul de referinţă, instanţa a fost învestită cu un număr total de 6455 cauze si, 
comparând cu volumul total de dosare aflate pe rol  din anul 2019 (7377 dosare) si cu cel 

înregistrat în anul 2018 (9297), se constată o scădere cu 920 dosare. 

Evoluția acestui indicator este în acord cu tendința generală de scădere înregistrată pentru 
acest grad de jurisdicție la nivel național (scădere cu -17,94%). 

Privind retrospectiv, se constată că în anul 2017 volumul de activitate a fost de 10.211 

cauze, în anul 2018 volumul de activitate a fost de 9297 dosare,  în anul 2019 a fost de 7377 cauze, 

anul precedent fiind de 6455 dosare, așadar în scădere. 

 

An 2018 2019 2020 

Număr cauze 9297 7377 6455 
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Evoluţia volumului de activitate în perioada 2018-2020 

 

Anul Stadiul 
procesual 

Stoc 
inițial 

Dosare 
intrate 

Volum de 
activitate 

(stoc inițial 
+ dosare 
intrate) 

Dosare 
soluționate Stoc final 

2018 Fond 174 593 767 622 145 

 
Apel 1397 3155 4552 3394 1158 

 
Recurs 1196 2310 3506 2754 752 

 

Contestaţii 
NCPP 20 452 472 442 30 

 
Total 2787 6510 9297 7212 2085 

2019 Fond 150 526 676 546 130 

 
Apel 1179 2805 3984 3053 931 

 
Recurs 764 1535 2299 1608 691 

 

Contestaţii 
NCPP 30 388 418 393 25 

 
Total 2123 5254 7377 5600 1777 
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2020 Fond 138 540 678 551 127 

 
Apel 938 2399 3337 2469 868 

 
Recurs 706 1286 1992 1300 692 

 

Contestaţii 
NCPP 26 422 448 424 24 

 
Total 1808 4647 6455 4744 1711 
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Volumul de activitate pe secții în anul 2020 se prezintă astfel: 

 

 

Materie
Stoc 
ințial

Dosare 
intrate

Stoc 
ințial

Ponderea 
dosarelor 

solutionate 
din totalul 
dosarelor 
aflate in 
stocul 
inițial

Dosare 
intrate

Ponderea 
dosarelor 

solutionate 
din totalul 
dosarelor 
intrate

Civil 614 229 385 438 209 91,3% 229 59,5% 176 28 113,8%
Litigii cu 
profesionisţi 396 177 219 256 154 87,0% 102 46,6% 140 24 116,9%
Contencios 
administrati
v şi fiscal 21 12 9 18 12 100,0% 6 66,7% 3 0 200,0%
Minori şi 
familie 43 14 29 31 13 92,9% 18 62,1% 12 2 106,9%
Litigii de 
muncă 725 181 544 494 143 79,0% 351 64,5% 231 41 90,8%
Asigurări 
sociale 230 70 160 157 61 87,1% 96 60,0% 73 17 98,1%
Propietate 
intelectuala 1 0 1 1 0 0,0% 1 100,0% 0 100,0%

Total secţie 2030 683 1347 1395 592 86,7% 803 59,6% 635 112 103,6%

Litigii cu 
profesionisţi 142 34 108 95 29 85,3% 66 61,1% 47 4 88,0%
Contencios 
administrati
v şi fiscal 1323 388 935 856 347 89,4% 509 54,4% 467 49 91,6%
Faliment 446 131 315 292 125 95,4% 167 53,0% 154 15 92,7%
Total secţie 1911 553 1358 1243 501 90,6% 742 54,6% 668 68 91,5%
Penal 2514 572 1942 2106 556 97,2% 1550 79,8% 408 0 108,4%

Total secţie 2514 572 1942 2106 556 97,2% 1550 79,8% 408 0 108,4%

6455 1808 4647 4744 1649 91,2% 3095 66,6% 1711 180 102,1%

VOLUMUL DE ACTIVITATE AL CURȚII DE APEL BACĂU ÎN PERIOADA 01.01.2020-
31.12.2020

Denumire
sectie

VO LUM ACTIVITATE SOLUȚIONATE

Stoc 
final

D
os

ar
e 

su
sp

en
da

te
 d

in
 st

oc
ul

 
fin

al

O
pe

ra
tiv

ita
te

 %

TOTAL

DIN CARE

TOTAL 
CURTE DE APEL 

BACĂU

TOTAL

DIN CARE DIN

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si 
de familie

Secţia I 
civilă

Secţia a II-
a civilă, 

de 
contencio

s 
administr

ativ şi 
fiscal



2020 RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

14 

Volumul de activitate raportat la numărul de dosare şi complexitatea cauzelor în anul 2020 

 

 

 Ponderea cauzelor nou înregistrate din totalul cauzelor nou înregistrate în 2020 pe secție și 

pe stadiul de judecată: 

Categorie cauze (funcţie 
de stadiul procesual) 

Nr. cauze nou înregistrate în 
anul 2020 

Pondere în totalul 
cauzelor înregistrate în 

anul 2020 
Fond 540 11,6% 

Apel 2399 51,6% 

Recurs 1286 27,7% 

Contestații NCPP 422 9,1% 

 

Volum 
mare

Complexit
ate mare

FOND 12 70 90 509 102 579 93 536 9 43 103,3% 105,3% 102 579
APEL 302 4075 811 10678 1113 14753 764 10447 349 4306 94,2% 97,8% 2501 32337

RECURS 369 5495 446 6505 815 12000 538 7744 277 4256 120,6% 119,0% 2445 36000
TOTAL 
SECTIE 683 9640 1347 17692 2030 27332 1395 18727 635 8605 103,6% 105,9% 5048 68916
FOND 72 801 167 1292 239 2093 163 1250 76 843 97,6% 96,7% 239 2093
APEL 144 1899 352 3758 496 5657 319 3755 177 1902 90,6% 99,9% 1130 12631

RECURS 337 3891 839 9758 1176 13649 761 8595 415 5054 90,7% 88,1% 3528 40947

TOTAL 
SECTIE 553 6591 1358 14808 1911 21399 1243 13600 668 7799 91,5% 91,8% 4897 55671

FOND 54 1109 283 3101 337 4210 295 3012 42 1198 104,2% 97,1% 337 337
APEL 492 8072 1236 17135 1728 25207 1386 19487 342 5720 112,1% 113,7% 3952 60956

RECURS 0 0 1 12 1 12 1 12 0 0 100,0% 100,0% 896 16634
Contestații 

(NCPP) 26 354 422 7963 448 8317 424 7803 24 514 100,5% 98,0% 3 3

TOTAL 
SECTIE 572 9535 1942 28211 2514 37746 2106 30314 408 7432 108,4% 107,5% 5188 77930

TOTAL 
CURTE 1808 25766 4647 60711 6455 86477 4744 62641 1711 23836 102,1% 103,2% 15133 202517

Nr. 
dosare

Complexitat
e dosare

Nr. 
dosare

SECŢIA
Stadiul 

procesual

STOC INIȚIAL Dosare intrate Volum de 
activitate(stoc inițial 

Dosare 
soluționate

Stoc final Operativitate
%

Nr. 
dosare

Complexita
te dosare

Secţia I 
civilă

Secţia a II-a 
civi lă, de 

contencios 
administrat
iv şi  fi scal

Se cţia 
penală si 

pentru 
cauze cu 
minori si  

de famil ie

Complexi
tate 

dosare
Nr. 

dosare
Complexit
ate dosare

Nr. dosare Complexit
ate dosare

Nr. 
dosare

Complexi
tate  

dosare
Nr. 

dosare
Complexit
ate dosare
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 Ponderea cauzelor nou înregistrate pe secție și pe materii  din totalul cauzelor nou 
înregistrate în 2020 

Categorie cauze (funcţie de 
stadiul procesual) 

Nr. cauze 
nou 

înregistrate 
în anul 2020 

Pondere în totalul 
cauzelor 

înregistrate în anul 
2020 

Penal 1942 41,79% 
Contencios administrativ şi fiscal 944 20,31% 

Litigii de muncă 544 11,71% 
Civil 385 8,28% 

Litigii cu profesioniştii 327 7,04% 

Faliment 315 6,78% 
Asigurări sociale 160 3,44% 
Minori şi familie 29 0,62% 

Proprietate Intelectuală 1 0,02% 
 

Examinând evoluţia din anul precedent cu privire la totalul dosarelor nou intrate pe rolul 
instanţei, se poate observa o tendință de scădere. 

 

 

11.6

51.6

27.7

1.2

Pondere categorii cauze nou înregistrate în anul 2020
în funcție de stadiu procesual 

Fond Apel Recurs Contestații NCPP
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Într-o prezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice:  

- Secţia I civilă – înregistrează o scădere cu 153 dosare, de la 1500 dosare nou intrate în 
anul 2019, la 1347 dosare în anul de referinţă; 

- Secţia penală şi pentru cauze cu minori și de familie – înregistrează o scădere cu 341 

dosare nou intrate, de la 2283 dosare în anul 2019, la 1942 dosare în anul de referinţă; 
- Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere cu 113 dosare nou 

intrate, de la 1471 dosare în anul 2019, la 1358 dosare în anul de referinţă.  

 

 
 

Dosare soluţionate 

În anul de referinţă, instanţa a soluţionat un număr total de 4744 dosare. Comparând 

volumul total de dosare soluţionate în anul 2020, cu cel înregistrat în anul 2019 (5600), se constată 

o scădere cu 856 dosare. 
Evoluția acestui indicator este în acord cu tendința generală de scădere înregistrată pentru 

acest grad de jurisdicție la nivel național. 

În anul de referinţă au fost soluţionate: 

- 551 cauze în stadiul procesual fond (93 Secţia civilă, 295 Secţia penală, 163 Secţia de 

contencios administrativ, având o pondere de 11,6% în totalul cauzelor înregistrate în anul 2020; 

- 3053 cauze în stadiul procesual apel (764 Secţia civilă, 1386 Secţia penală, 319 Secţia a II-a 
civilă, de contencios administrativ, având ponderea cea mai mare, de 51,6% în totalul cauzelor 

înregistrate în anul 2020; 

- 1608 cauze în stadiul procesual recurs (538 Secţia civilă, 1 Secţia penală, 761 Secţia a II-a), 

având o pondere de 27,7% în totalul cauzelor înregistrate în anul 2020; 

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

fond 593 526 540 14 C 2,66% C -53,00 S -8,94% S
apel 3155 2805 2399 -406 C -14,47% C -756,00 S -23,96% S

recurs 2310 1535 1286 -249 S -16,22% S -1024,00 S -44,33% S
Contestaţii 

NCPP
452 388 422 34 C 8,76% C -30,00 S -6,64% S

Total dosare 
intrate

6510 5254 4647 -607 S -11,55% S -1863,00 S -28,62% S

Nota: C-creştere, S-Scădere

EVOLUTIA DOSARELOR INTRATE PE STADII PROCESUALE ÎN PERIOADA 2018-2020  LA CURTEA DE APEL BACĂU

An/Stadiul 
procesual

2018 2019 2020
Evoluţie comparativă  dosare intrate 2020/2019 Evoluţie comparat ivă dosare intrate 2020/2018
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- 424 cauze în stadiul procesual contestaţie (toate în Secţia penală), având o pondere de 

9,1% în totalul cauzelor înregistrate în anul 2020.  
 

 

 
 

 
 

Stoc iniţial și stoc final de dosare 

Baza de date în care sunt stocate datele statistice la nivel central suportă actualizări 
periodice, pentru corelarea datelor colectate, motiv pentru care indicatorii privind stocul de 

dosare, atât cel final al anului 2019, cât şi cel iniţial al anului 2020, la nivel de secţii, s-au modificat 

nesemnificativ, existând o diferenţă de 31 dosare între stocul final raportat la sfârșitul anului 2019 
(1777 dosare) şi stocul iniţial preluat la începutul anului 2020 (1808 dosare). 

 

Valorica Ritm de 
evolutie

Procentuala Ritm de 
evolutie

Valorica Ritm de 
evolutie

Procentuala Ritm de 
evolutie

fond 767 676 678 2 C 0,30% C -89 S -11,60% S
apel 4552 3984 3337 -647 S -16,24% S -1215 S -26,69% S

recurs 3506 2299 1992 -307 S -13,35% S -1514 S -43,18% S
Contestaţii 

NCPP 472 418 448 30 C 7,18% C -24 S -5,08% S

Total volum de 
activitate

9297 7377 6455 -922 S -12,50% S -2842 S -30,57% S

Nota: C-creştere, S-Scădere

EVOLUTIA VOLUMULUI DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN PERIOADA 2018-2020  LA CURTEA DE APEL BACĂU

An/Stadiul 
procesual 2018 2019 2020

Evoluţie comparativă volum de activitate 2020/2019 Evoluţie comparativă volum de activitate 2020/2018

FOND 54 12 283 99 337 111 295 105 42 6
APEL 492 27 1236 158 1728 185 1386 178 342 7

Contestații 
(NCPP) 26 7 422 213 448 220 424 206 24 14

RECURS 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
TOTAL 
SECTIE 572 46 1942 471 2514 517 2106 490 408 27

 Situație statistică privind dosarele asociate înregistrate la Secţia penală si pentru cauze cu minori si de familie
 a Curții de Apel Bacău,  in perioada 01.01.2020-31.12.2020

SECŢIA
Stadiul 

procesual

STOC INIȚIAL Dosare intrate
Volum de 

activitate(stoc inițial 
+ dosare intrate)

Dosare soluționate Stoc final

Nr. 
dosare

din care 
dosare 

asociate

Nr. 
dosare

din care 
dosare 

asociate

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si 
de familie

din care 
dosare 

asociate

Nr. 
dosare

din care 
dosare 

asociate

Nr. 
dosare

din care 
dosare 

asociate

Nr. 
dosare
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Situaţia cauzelor aflate în stoc la finalul anului 2020. 

În ceea ce priveşte vechimea cauzelor aflate în stocul final (1711 dosare), este de 

menționat faptul că în acestea sunt incluse toate cauzele aflate pe rol în diferite stadii, respectiv 

cele cu termen de judecată fixat în anul 2021 ori care se află în procedura de regularizare în 
materie civilă, cauzele suspendate şi cele soluţionate în anul 2020, dar cu documentul de 

soluţionare nefinalizat). 

Din analiza comparativă a datelor din ultimii doi ani de activitate, se observă că stocul final 
pe anul 2020 (1711) este aproximativ același cu cel din anul anterior (1777), însă, volumul de 

activitate pe anul 2019 a fost cu 922 dosare mai mare, una din principalele cauze ale acestui stoc 
fiind determinată de suspendarea judecății cauzelor pe perioada stării de urgentă. 

 

 

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

fond 145 130 127 -3 S -2,31% S -18 S -12,41% S
apel 1158 931 868 -63 S -6,77% S -290 S -25,04% S

recurs 752 691 692 1 S 0,14% S -60 S -7,98% S
Contestaţii 

NCPP
30 25 24 -1 S -4,00% S -6 S -20,00% S

Total volum de 
activitate

2085 1777 1711 -66 S -3,71% S -374 S -17,94% S

EVOLUTIA STOCULUI FINAL DE DOSARE PE STADII PROCESUALE ÎN PERIOADA 2018-2020 LA CURTEA DE APEL BACĂU

An/Stadiul 
procesual

2018 2019 2020
Evoluţie comparativă volum de activitate 2020/2019 Evoluţie comparativă volum de activitate 2020/2018

CURTEA DE APEL BACĂU

din care

0-3 luni
3-6 
luni

Fond 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Apel 234 137 89 8 70 56 14 15 8 7 11 1 10 19 0 19 349 58

Recurs 171 105 58 8 60 47 13 17 10 7 10 1 9 19 2 17 277 54
Total 
sectie 414 251 147 16 130 103 27 32 18 14 21 2 19 38 2 36 635 112

Fond 41 25 15 1 11 9 2 5 4 1 8 6 2 11 3 8 76 14
Apel 135 92 37 6 32 30 2 6 3 3 0 0 0 4 0 4 177 15

Recurs 300 180 113 7 97 79 18 11 4 7 3 0 3 4 0 4 415 39

Total 
sectie 476 297 165 14 140 118 22 22 11 11 11 6 5 19 3 16 668 68

Secţia a 
II-a 

civilă, de 
contencio

s 
administr

ativ şi 
fiscal

Dosare 
suspendate

Dosare aflate pe 
rol Dosare

suspend
ate

Dosare 
aflate 
pe rol

Dosa
re 

suspe
ndate

Dosare 
aflate 
pe rol

Dosare 
suspend

ate

Dosar
e 

aflate 
pe rol

Dosare 
suspend

ate

Dosare 
aflate pe 

rol

Total  
dosare 
aflate 
in stoc

Total Total 

din care

Total

din care

Secţia I 
civilă

Structura stocului final de dosare la data de 31.12.2020

Total 

din care

Total 
Ve chime a dosarului

0-6 luni 6 luni-1 an 1-1,6 ani 1,6-2 ani peste 2 ani 
din care

Dosare 
suspenda

te

din care 
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Ponderea dosarelor aflate în stoc: 

 

 

476 297 165 14 140 118 22 22 11 11 11 6 5 19 3 16 668 68
Fond 37 35 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 42 0
Apel 285 233 52 0 43 43 0 6 6 0 5 5 0 3 3 0 342 0

Contestații 
(NCPP) 24 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0

Total 
sectie 346 291 55 0 46 46 0 6 6 0 5 5 0 5 5 0 408 0

Fond 87 69 17 1 14 12 2 5 4 1 8 6 2 13 5 8 127 14
Apel 654 462 178 14 145 129 16 27 17 10 16 6 10 26 3 23 868 73

Recurs 471 285 171 15 157 126 31 28 14 14 13 1 12 23 2 21 692 93
Contestați
i (NCPP) 24 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
Total 
curte 1236 839 367 30 316 267 49 60 35 25 37 13 24 62 10 52 1711 180

fiscal

Secţia 
penală si 

pentru 
cauze cu 
minori si 

de familie

TOTAL 
CURTE 

DE 
APEL 

BACĂU

Secţia Stoc 
Vechime dosare în 

stoc 
Numar de dosare 

Ponderea din  totalul 
dosarelor din  stoc

0-6 luni 414 65,20%
6 luni -1 an 130 20,47%
1 an-1,6 ani 32 5,04%

1,6 ani-2 21 3,31%
peste 2 ani 38 5,98%

0-6 luni 476 0,00%
6 luni -1 an 140 20,96%
1 an-1,6 ani 22 3,29%

1,6 ani-2 11 1,65%
peste 2 ani 19 2,84%

0-6 luni 346 84,80%
6 luni -1 an 46 11,27%
1 an-1,6 ani 6 1,47%

1,6 ani-2 5 1,23%
peste 2 ani 5 1,23%

0-6 luni 1236 72,24%

6 luni -1 an 316 18,47%
1 an-1,6 ani 60 3,51%

1,6 ani-2 37 2,16%
peste 2 ani 62 3,62%

Ponderea dosarelor în  stocul final la data de 31.12.2020

1711

Total 
Curtea 

de Apel 
Bacău

668

Secţ ia I civilă 635

Secţia a II-a 
civilă, de 

contencios 
administrati

v şi fiscal

Secţ ia 
penală si 

pentru cauze 
cu minori si 
de familie

408
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 Dosare înregistrate în 2020 cu prim termen în 2021 

Stadiul procesual Cauze directe 
 fond 6 
apel 78 

recurs 63 
TOTAL 147 

 

 
 

 

6

78

63

Dosare înregistrate în 2020 cu prim termen în 2021

Fond Apel Recurs

EFECTIV ADITIONAT EFECTIV ADITIONAT

1 Curtea de Apel ALBA IULIA 2972 6289 9261 22170 50 40,1 125,8 185,2 443,4 156,8 230,9 552,9 6534 103,9
2 Curtea de Apel BACAU 1808 4647 6455 15133 38 32,7 122,3 169,9 398,2 142,1 197,4 462,8 4744 102,1
3 Curtea de Apel BRASOV 1355 4659 6014 14230 41 35,9 113,6 146,7 347,1 129,8 167,5 396,4 4536 97,4
4 Curtea de Apel BUCURESTI 26358 35815 62173 136278 212 207,7 168,9 293,3 642,8 172,4 299,3 656,1 34715 96,9
5 Curtea de Apel CLUJ 2188 8193 10381 24382 65 60,9 126,0 159,7 375,1 134,5 170,5 400,4 8250 100,7
6 Curtea de Apel CONSTANTA 3803 6845 10648 25505 41 35,3 167,0 259,7 622,1 193,9 301,6 722,5 6922 101,1
7 Curtea de Apel CRAIOVA 2900 13545 16445 39434 99 81,5 136,8 166,1 398,3 166,2 201,8 483,9 12542 92,6
8 Curtea de Apel GALATI 1621 5990 7611 17811 46 39,6 130,2 165,5 387,2 151,3 192,2 449,8 5958 99,5
9 Curtea de Apel IASI 2306 6047 8353 20064 44 39,9 137,4 189,8 456,0 151,6 209,3 502,9 6213 102,7

10 Curtea de Apel ORADEA 1418 4919 6337 14820 39 36,9 126,1 162,5 380,0 133,3 171,7 401,6 4722 96,0
11 Curtea de Apel PITESTI 3894 7520 11414 24871 42 36,3 179,0 271,8 592,2 207,2 314,4 685,2 8170 108,6
12 Curtea de Apel PLOIESTI 3008 7551 10559 25044 57 44,5 132,5 185,2 439,4 169,7 237,3 562,8 7089 93,9
13 Curtea de Apel SUCEAVA 1593 5375 6968 16460 47 38,8 114,4 148,3 350,2 138,5 179,6 424,2 5354 99,6
14 Curtea de Apel TARGU MURES 1019 2985 4004 9478 34 32,7 87,8 117,8 278,8 91,3 122,4 289,8 3136 105,1
15 Curtea de Apel TIMISOARA 2405 8089 10494 24718 62 56,8 130,5 169,3 398,7 142,4 184,8 435,2 7893 97,6

16 Curtea Militara de Apel 
BUCURESTI 39 175 214 455 8 4 21,9 26,8 56,9 43,8 53,5 113,8 170 97,1

Total 58687 1E+05 187331 430853 925 823,6 139,1 202,5 465,8 156,2 227,5 523,1 126948 98,7

STOC 
INITIAL INTRATE

VOLUM ACTIVITATE
Efectiv 

ocupate

ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR 
RAPORTATĂ LA:

EFECTIV ADITIONAT INTRATE
VOLUM ACTIVITATE

Total 
soluţionate

Operativitate
a (%) 

raportată la 
INTRATE

Schema 
posturi

ÎNCĂRCĂTURA PE SCHEMĂ 
RAPORTATĂ LA:

INTRATE
VOLUM ACTIVITATE

Nr. Crt. DENUMIRE CURTE DE APEL

COMPONENTA: NUMAR DOSARE
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Într-o analiză comparativă a datelor statistice înregistrate în cursul anului 2020, respectiv: 
dosare nou intrate, volum de activitate, cauze soluţionate şi stoc de dosare, analiză menită să ne 

ofere perspectiva poziţionării în raport cu instanţele similare din ţară, constatăm următoarele: 

 - cu referire la dosarele nou intrate, Curtea de Apel Bacău, ca instanţă de sine stătătoare, 
se situează pe poziţia a paisprezecea între cele 15 curţi de apel din ţară, cu un număr de 4647 

dosare nou intrate, instanţe cu un număr apropiat fiind Curtea de Apel Suceava, cu 5375 dosare 

nou intrate, Curtea de Apel Oradea, cu 4919 dosare nou intrate şi Curtea de Apel Brașov, cu 4659 
dosare nou intrate; 

 - cu referire la volumul total al cauzelor de soluţionat, Curtea de Apel Bacău se situează pe 

poziţia a douăsprezecea cu un număr de 6455 dosare de soluţionat, după Curtea de Apel Suceava, 
cu 6968 dosare de soluţionat, 

175

2985

4647

4659

5375

5990

6047

6289

6845

7520

9214

8089

8193

13545

35815
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CURTEA DE APEL CRAIOVA

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

Volumul de dosare nou intrate la curţile de apel în anul 2020

Dosare nou intrate
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- cu referire la volumul total al cauzelor soluţionate, Curtea de Apel Bacău se situează tot 

pe poziţia a douăsprezecea cu un număr de 4744 dosare  soluţionate, după Curtea de Apel 
Suceava, cu 5354 dosare soluţionate,  

- din perspectiva stocului de dosare înregistrat la finalul anului 2020, Curtea de Apel Bacău 

se situează pe poziţia a douăsprezecea, cu 1777 dosare în stoc, la sfârşitul anului, între curţile de 
apel care au finalizat anul cu un stoc de dosare mai mare, pe fondul unui volum de activitate mai 
mic în anul de referinţă, fiind Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Târgu 

Mureș. 
 
Dosare suspendate 

La sfârşitul anului de referinţă, la nivelul instanţei s-au înregistrat  un număr de total de 

180 dosare suspendate. Comparând volumul dosarelor suspendate din anul 2019 (218) cu cel 
înregistrat în anul 2020 (180), se constată o tendință de diminuare a stocului de cauze suspendate. 

Într-o prezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice: 

- Secţia I civilă – 112 dosare suspendate; 
- Secţia penală şi pentru cauze cu minori – nu a înregistrat dosare suspendate; 

- Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează un număr de 68 dosare 

suspendate. 

 

 
I.2.1. Volumul de activitate pe secţii, pe materii şi stadii procesuale în cadrul secţiilor. 
 

I.2.1.1. Volumul de activitate al secţiei penale, pe stadii procesuale. 
 
În cursul anului 2020 la nivelul secţiei penale au fost înregistrate 2514 cauze, dintre care 

1942 dosare nou înregistrate şi 572 cauze rămase în stoc la sfârşitul anului 2019, structurate astfel: 
337 cauze directe (dintre care 283 cauze nou înregistrate); 1728 apeluri (dintre care 1236 cauze 

nou înregistrate), 1 recurs şi 448 contestaţii (dintre care 422 cauze nou înregistrate), cu o pondere 

de 21,7% din volumul de activitate al secției si de 9.1% din totalul cauzelor înregistrate în anul 
2020 la nivelul instanței. 

Se observă că ponderea cea mai mare este reprezentată de apeluri care reprezintă 63,6% 

din volumul secției, recursurile fiind practic inexistente. 
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VOLUM  ACTIVITATE 

 Stadiul  

procesual 
TOTAL 

din care Ponderea în totalul 

cauzelor înregistrate 

în anul 2020 
Stoc 

iniţial 

Dosare 

nou intrate 

Fond 337 54 283 14,6% 

Apel 1728 492 1236 63,6% 

Recurs 1  1 0,1% 

Contestații 

(NCPP) 
448 26 422 21,7% 

TOTAL SECȚIE 2514 572 1942  

 

Analizând evoluţia volumului de activitate pe o perioadă de trei ani (2018-2020) se poate 
observa că volumul de activitate al secţiei penale a înregistrat o uşoară diminuare, dat fiind faptul 
că, faţă de anul 2018, când au fost înregistrate 3132 dosare, în anul 2019 au fost înregistrate 2937 

dosare, cu 195 mai puţine decât în anul precedent, tendinţă care s-a menţinut şi în anul 2020, 
când au fost înregistrate un număr de 2514 dosare, cu 423 mai puţine decât în anul 2019. Această 
scădere a volumului de activitate a avut consecințe pozitive asupra încărcăturii pe judecător, 

având în vedere faptul ca secția și-a desfășurat activitatea cu un judecător mai puțin, ca și în anul 

2019. 

 

Situaţia volumului de activitate pe ani este următoarea:  

Anul Volum total de activitate 

2018 3132 

2019 2937 

2020 2514 
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Evoluția volumului de activitate pe cei trei ani, pe fiecare stadiu procesual este identică, 
numărul cauzelor scăzând nesemnificativ. 

 

Evoluţia volumului de activitate în perioada 2018-2020: 

Anul Stadiul 
procesual 

Stoc 
inițial 

Dosare 
intrate 

Volum de 
activitate 

(stoc inițial 
+ dosare 
intrate) 

Dosare 
soluționate Stoc final 

2018 Fond 61 326 387 337 50 

 
Apel 645 1628 2273 1706 567 

 

Contestaţii 

NCPP 20 452 472 442 30 

 
Total 726 2406 3132 2485 647 

2019 Fond 51 285 336 286 50 

 
Apel 573 1610 2183 1693 490 

 

Contestaţii 

NCPP 30 388 418 393 25 

 
Total 654 2283 2937 2372 565 
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2020 Fond 54 283 337 295 42 

 
Apel 492 1236 1728 1386 342 

 
Recurs 0 1 1 1 0 

 

Contestaţii 

NCPP 26 422 448 424 24 

 
Total 572 1942 2514 2106 408 

 

 

 

 

 
 

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentu
ala

Ritm de 
evolutie

fond 326 285 283 -2 S -0,70% S -43 S -13,19% S
apel 1628 1610 1236 -374 C -23,23% C -392 S -24,08% S

contestaţii 
NCPP

452 388 422 34 C 8,76% C -30 S -6,64% S

recurs 0 0 1 1 C #DIV/0! c c #DIV/0! c
Total 

dosare 
intrate

2406 2283 1942 -341 S -14,94% S -464 S -19,29% S

Nota: C-creştere, S-Scădere

EVOLUTIA DOSARELOR INTRATE PE STADII PROCESUALE ÎN PERIOADA 2018-2020  LA SECTIA PENALĂ ŞI CAUZE PENTRU MINORI ŞI 
DE FAMILIE

An/Stadiul 
procesual

2018 2019 2020
Evoluţie comparativă  dosare intrate Evoluţie comparativă dosare intrate 

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentu
ala

Ritm de 
evolutie

fond 387 336 337 1 S 0,30% S -50 S -12,92% S
apel 2273 2183 1728 -455 S -20,84% s -545 S -23,98% S

contestaţii 
NCPP

472 418 448 30 C 7,18% C -24 S -5,08% S

recurs 0 0 1 1 C 100,00% C 1 C 100,00% C
Total 

volum de 
activitate

3132 2937 2514 -423 S -14,40% S -618 S -19,73% S

EVOLUTIA VOLUMULUI DE ACTIVITATE PE STADII PROCESUALE ÎN PERIOADA 2018-2020 LA SECTIA PENALĂ ŞI CAUZE PENTRU 
MINORI ŞI DE FAMILIE

An/Stadiul 
procesual 2018 2019 2020

Evoluţie comparativă volum de activitate Evoluţie comparativă volum de activitate 
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 I.2.1.2. Volumul de activitate al secţiei I civilă, pe materii si stadii procesuale 

 

În cursul anului 2020, la nivelul Secţiei I civile au fost înregistrate 2030  de cauze, dintre  

care 1347  dosare  nou înregistrate şi 683  cauze rămase în stoc la sfârşitul anului 2019, structurate 

astfel: 102 cauze directe (12 stoc iniţial, 90 dosare nou intrate), 1113 apeluri (302 stoc iniţial, 811  

dosar nou intrate) şi 815 de recursuri (369 stoc iniţial, 446 dosare nou intrate). 

 Ponderea categoriilor de cauze nou înregistrate în cursul anului 2020  este următoarea: 90  
cauze directe - 6, 7 %, 811 apeluri - 60,2 % şi 446 recursuri - 33,1 %. 

 Analizând evoluţia volumului de activitate se poate observa că volumul de activitate al 

Secţiei I civile a înregistrat o scădere ușoară, cu numai 271 de cauze faţă de anul 2019 (de la 2301  

la 2030). 

Situaţia volumului de activitate pe ani este următoarea:  

Anul Volum total de activitate 

2018 3353 

2019 2301 

2020 2030 

 

 

 

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentu
ala

Ritm de 
evolutie

fond 50 50 42 -8 S -16,00% S -8 S -16,00% S
apel 567 490 342 -148 S -30,20% S -225 S -39,68% S

contestaţii 
NCPP 30 25 24 -1 S -4,00% S -6 S -20,00% S

recurs 0 0 0 0 0 0 0
Total 

volum de 
activitate

647 565 408 -157 S -27,79% S -239 S -36,94% S

Nota: C-creştere, S-Scădere

EVOLUTIA STOCULUI FINAL DE DOSARE PE STADII PROCESUALE ÎN PERIOADA 2018-2020 LA SECTIA PENALĂ ŞI CAUZE PENTRU 
MINORI ŞI DE FAMILIE

An/Stadiul 
procesual

2018 2019 2020
Evoluţie comparativă volum de activitate Evoluţie comparativă volum de activitate 
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În ce priveşte structura cauzelor noi înregistrate pe faze procesuale, în dosarele în apel care 

constituie ponderea cea mai mare în activitatea de judecată a secţiei I (60,2%) s-a constatat un 

trend crescător faţă de anul anterior, în sensul că în cazul acestora, numărul dosarelor nou 

înregistrate în anul 2020 a fost de 811, faţă de anul 2019 în care a fost de 736. 
În ce priveşte numărul cauzelor în stadiul procesual al recursului s-a observat o scădere a 

numărului de cauze nou înregistrate de la 659 în anul 2019, ajungându-se la 446 în anul 2020. 
Și în ce priveşte dosarele din stadiul procesual fond s-a observat aceeaşi tendinţă de 

scădere a dosarelor nou intrate. Astfel, în 2019 s-au înregistrat 105 dosare nou intrate în stadiul 

procesual fond, iar în 2020 numărul lor a fost de 90. 
Se concluzionează aşadar, în sensul diminuării stocului pentru două dintre stadiile 

procesuale – fond şi recurs, şi o creştere a numărului de dosare intrate în stadiul procesual apel, 

respectiv o creştere cu 10,19 %. 
Se observă şi faptul că la sfârşitul anului 2010  există un număr relativ mare de dosare 

nesoluţionate. 

Apreciem, însă, că este justificată această situaţie în condiţiile în care o parte dintre acestea 

se află în procedura de verificare şi regularizare. 
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Dosare înregistrate în 2020 cu prim termen în 2021: 

Stadiu procesual Cauze 

Fond 6 

Apel 78  

Recurs 63  

TOTAL 141 

 

 

 

 I.2.1.3. Volumul de activitate al secţiei a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal 

În cursul anului 2020, pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal au 

intrat un număr de 1.358 dosare, față de 1.471 de dosare cât s-au înregistrat în 2019, sau de 1.908 

înregistrate în 2018, constatându-se astfel, o diminuare a cauzelor nou înregistrate, structura pe 
categorii, în funcţie de stadiul procesual fiind următoarea: cauze directe – 167; cauze în apel – 

352; cauze în recurs – 839.  

La numărul de cauze intrate în 2020 se adaugă un stoc de 553 dosare rămase nesoluţionate 

din anul 2019, structurat după cum urmează: 72 cauze directe, 144 cauze în apel şi 337 cauze în 

recurs. Numărul total al cauzelor aflate pe rolul secţiei în 2020 se ridică astfel la 1.911 de dosare 

din care: cauze directe – 239, cauze în apel – 496, iar cauze în recurs – 1.176. Comparativ, numărul 

total de cauze a fost în anul 2019 de 2.139 iar în anul 2018 de 2.812. 

Fond
4%

Apel
53%

Recurs
43%

Dosare înregistrate în 2020 cu prim termen în 2021

Fond Apel Recurs
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Evoluția volumului de activitate în perioada 2018 – 2020 

Anul Stadiul 
procesual 

Stoc 
inițial 

Dosare 
intrate 

Volum de 
activitate 

(stoc inițial + 
dosare 
intrate) 

Dosare 
soluționate 

Stoc 
final 

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 
2019 Fond 83 136 219 150 69 

 Apel 147 459 606 466 140 

 Recurs 438 876 1314 986 328 

 Total 668 1471 2139 1602 537 
2020 Fond 72 167 239 163 76 

 Apel 144 352 496 319 177 

 Recurs 337 839 1176 761 415 

 Total 553 1358 1911 1243 668 
 

 

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 2.812 de cauze în 2018 

la  2.139 în 2019 și 1.911  în 2020. Este confirmată, astfel, tendința de descreștere a volumului de 
activitate la nivelul secției. Scăderea este totuși, mai puțin accentuată decât în 2019, când volumul 
de activitate a scăzut cu 673 de cauze, față de 228 de cauze în 2020. Procentual, în 2019, scăderea 
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a fost de aproximativ 24%, în timp ce în 2020 a fost de circa 10%. Trebuie remarcată însă scăderea 

mult mai importantă față de anul 2017 (cu o încărcătură de 3.242 de cauze), procentual ea 
cifrându-se, în comparație cu anul 2020, la aproximativ 41%. 

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 1.306 

în 2018, 876 în 2019 și 839 în 2020. Scăderea procentuală înregistrată este de doar 4.22% ceea ce 
face ca ea să fie relevantă doar din punct de vedere al statisticii, fără efecte semnificative asupra 
încărcăturii pe judecător. 

În ce priveşte numărul cauzelor în primă instanță, s-a înregistrat  o creștere a numărului de 

cauze nou intrate, de la 136 în anul 2019 la 167 în 2020. Creşterea depășește, chiar dacă nu 
semnificativ, chiar și volumul cauzelor nou intrate din anul 2018, când numărul acestora a fost de 

153. Procentual, față de anul anterior, creșterea este de 22.79%. 

La dosarele din stadiul apelului, ușoara tendință de creștere din 2019 (cu 10 dosare mai 
mult decât în 2018) nu a fost confirmată de evoluția din 2020, în acest an înregistrându-se o 

scădere semnificativă a dosarelor nou intrate în acest stadiu procesual, numărul lor fiind de 352 

față de 459 în 2019. Procentual, scăderea s-a cifrat la 23,31%. 

Pe total secție numărul cauzelor nou intrate a înregistrat o scădere de 7,68%. 

 

 

Referitor la volumul total de activitate (stoc + cauze nou intrate), tendințele configurate de 

evoluția numărului de cauze nou intrate s-au păstrat și în ceea ce privește numărul total de dosare 

aflate pe rol în 2020, pe stadii procesuale înregistrându-se o creștere 9,13% pentru fond și scăderi 

de 18.15% și 10,55 pentru apeluri și, respectiv, recursuri. Volumul total de cauze a scăzut, în anul 

2020, cu 10,66%. 

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

fond 153 136 167 31 C 22,79% C 14 C 9,15% C
apel 449 459 352 -107 S -23,31% S -97 S -21,60% S

recurs 1306 876 839 -37 S -4,22% S -467 S -35,76% S
Total 

dosare 
intrate

1908 1471 1358 -113 S -7,68% S -550 S -28,83% S

Nota: C-creştere, S-Scădere

EVOLUTIA DOSARELOR INTRATE PE STADII PROCESUALE ÎN PERIOADA 2018-2020  LA SECTIA A II-A  CIVILA ŞI DE 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

An/Stadiul 
procesual 2018 2019 2020

Evoluţ ie comparat ivă  dosare intrate 
2020/2019

Evoluţie comparat ivă dosare int rate 2020/2018
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Toate aspectele prezentate în acest capitol sunt sintetizate în situaţia din  tabelul de mai 

jos. 

 

 

 

 

I.3. ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR LA NIVELUL INSTANȚEI ȘI LA NIVELUL SCHEMEI 

Numărul de judecători care şi-au desfăşurat activitatea, pe parcursul anului 2020, la Curtea 

de Apel Bacău a fost relativ constant. Situația posturilor este prezentata pe larg la Capitolul II.1- 

din raportul de activitate. Numărul de judecători aflaţi în schemă la sfârşitul anului 2020 a fost de 
38 de judecători, la acest număr de judecători volumul de activitate adiţionat la Curtea de Apel 

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

Valorica
Ritm de 
evolutie

Procentuala
Ritm de 
evolutie

fond 252 219 239 20 C 9,13% C -13 S -5,16% S
apel 619 606 496 -110 s -18,15% s -123 S -19,87% S

recurs 1941 1314 1176 -138 S -10,50% S -765 S -39,41% S
Total 

volum de 
activitate

2812 2139 1911 -228 S -10,66% S -901 S -32,04% S

Nota: C-creştere, S-Scădere

EVOLUTIA VOLUMULUI DE ACTIVITATE  PE STADII PROCESUALE ÎN PERIOADA 2018-2020  LA SECTIA A II-A  CIVILA 
ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

An/Stadiul 
procesual 2018 2019 2020

Evoluţie comparat ivă volum de activitate 
2020/2019

Evoluţie comparat ivă volum de activitate 
2020/2018
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Bacău ar fi fost de 437,6 dosare/judecător, dar având în vedere că în anul 2020 a existat un deficit 

de 4 judecători, volumul de activitate al Curţii de Apel Bacău a fost asigurat în medie de 32,7 
judecători. La nivel național, în aceeaşi perioadă de referinţă, încărcătura pe judecător raportat la 

volumul de activitate efectiv a fost de 544,2 dosare/judecător, doar șase curți de apel depășind 

aceasta medie, Curtea de apel Bacău situându-se practic pe locul 7. 
 La nivel național, situația se prezintă astfel:  

Instanţa Total volum 
mare* adiţionat 

Încărcătura pe 
judecător/schemă 

Încărcătura pe 
judecător/efectiv 

Curtea de Apel ALBA IULIA 22.170 480,3 550,8 

Curtea de Apel BACĂU 16.630 437,6 511,7 

Curtea de Apel BRAŞOV 16.207 395,3 417,7 

Curtea de Apel BUCUREŞTI 135.079 634,2 662,2 

Curtea de Apel CLUJ 26.216 416,1 480,1 

Curtea de Apel CONSTANŢA 25.210 614,9 702,2 

Curtea de Apel CRAIOVA 39.163 395,6 453,8 

Curtea de Apel GALAŢI 19.048 414,1 471,5 

Curtea de Apel IAŞI 22.108 502,5 540,5 

Curtea de Apel ORADEA 14.058 360,5 378,9 

Curtea de Apel PITEŞTI 31.360 746,7 906,4 

Curtea de Apel PLOIEŞTI 27.862 488,8 561,7 

Curtea de Apel SUCEAVA 18.140 386 439,2 

Curtea de Apel TÂRGU MUREŞ 11.165 328,4 350 

Curtea de Apel TIMIŞOARA 26.489 427,2 467,2 

Curtea Militară de Apel 
BUCURESTI 379 54,1 84,2 

TOTAL GENERAL 453.130 490,9 544,2 

*Total volum mare=[(nr. cauze fonduri)+(nr. cauze contestaţii)x1 şi x2+(nr. cauze în apel)x2 şi 
x3 + (nr. cauze în recurs)x3]; 

 

 La nivelul instanței, situația se prezintă astfel: 

Încărcătura pe schemă raportat la dosarele intrate a fost de 169,9 dosare, rezultând un 

volum efectiv de 398,2 dosare pe judecător din schemă şi un volum adiţionat de 15133 dosare pe 

judecător din schemă. 
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 Încărcătura pe judecător raportat la volumul de activitate, se prezintă astfel: 197,4 dosare 

intrate şi 462,8 dosare adiţionate. 
Având în vedere aceste date, rezultă că în anul 2020 au fost soluţionate 4744 dosare, 

înregistrându-se o operativitate de 102,1% raportată la dosarele intrate. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
judecator

i pe 
schema

Media 
(nr.dosar

e/ 
judecător 

pe 
schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare

/ 
judecător 
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 90 509
apel 811 10678
recurs 446 6505
Total 
secție 1347 12 112,3 10,4 129,5 17692 12 1474 10,4 1701,2

fond 167 1292
apel 352 3758
recurs 839 9758
Total 
secție

1358 14 97 11,8 115,1 14808 14 1057,7 11,8 1254,9

fond 283 3101
apel 1236 17135
recurs 1 12
contestatii 
(NCPP) 422 7963

Total 
secție 1942 12 161,8 11 176,5 28211 12 2350,9 11,0 2564,6

 Curte de 
Apel 

Bacău fond
962 12865

apel 2399 31571
recurs 1286 16263
Total curte

4647 38 122 32,7 142,1 60711 38 1597,7 32,7 1856,6

Secţia Stadiul 
procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-PO STURI 

EFECTIV O CUPATE:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-PO STURI 

EFECTIV O CUPATE:

Dosare 
intrate

Dosare 
intrate

Secţia I 
civilă

Secţia a II-a 
civilă, de 

contencios 
administrat
iv şi fiscal

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si de 

familie
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Nr. 
judecatori 

pe 
schema

Media 
(nr.dosa

re/ 
judecăto

r pe 
schema)

Nr. 
Judecăto

ri
(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosar

e/ 
judecăto
r posturi 

efectiv 
ocupate)

Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecător

i
(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 
posturi 
efectiv 

ocupate)

fond 102 579
apel 1113 14753
recurs 815 12000
Total 
secție 2030 12 169,2 10,4 195,2 27332 12 2277,7 10,4 2628,1

fond 239 2093
apel 496 5657
recurs 1176 13649
Total 
secție 1911 14 136,5 11,8 161,9 21399 14 1528,5 11,8 1813,5

fond 337 4210
apel 1728 25207
recurs 1 12
contestatii 
(NCPP) 448 8317

Total 
secție

2514 12 209,5 11 228,5 37746 12 3145,5 11 3431,5

 Curte de 
Apel 

Bacău fond
1126 15199

apel 3337 45617
recurs 1992 25661
Total 
curte 6455 38 170 32,7 197,4 86477 38 2275,7 32,7 2644,6

Secţia I 
civilă

Secţia a II-
a civilă, de 
contencios 
administra
tiv şi fiscal

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si 
de familie

Secţia
Stadiul 

procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

PO STURI EFECTIV 
O CUPATE:

Volum
 de 

activitate 
efectiv

Volum
 de 

activitate 
efectiv

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

PO STURI EFECTIV 
O CUPATE:
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Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare

/ 
judecător 
posturi 

Nr. 
judecatori 

pe 
schema

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 
posturi 
efectiv 

fond 102 579
apel 2501 32337
recurs 2445 36000
Total 
secție

5048 12 420,667 10,4 485,4 68916 12 5743,0 10,4 6626,5

fond 239 2093
apel 1130 12631
recurs 3528 40947
Total 
secție

4897 14 349,786 11,8 415,0 55671 14 3976,5 11,8 4717,9

fond 337 337
apel 3952 60956
contestatii 
(NCPP)

896 16634

recurs 3 3
Total 
secție

5188 12 432,333 11 471,6 77930 12 6494,2 11 7084,5

fond
1574 3009

apel 7583 105924
recurs 5976 76950
Total 
curte

15133 38 398,2 32,7 462,8 202517 38 5329,4 32,7 6193,2

Secţia
Stadiul 

procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

POSTURI EFECTIV 
OCUPATE:Volum

 de activitate 
aditionat

Volum
 de 

activitate 
aditionat

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

POSTURI EFECTIV 
OCUPATE:

Secţia I civilă

Secţia a II-a 
civilă, de 

contencios 
administrativ 

şi fiscal

Secţia penală 
si pentru 
cauze cu 

minori si de 
familie

 Curte de 
Apel Bacău
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I.3.1. Încărcătura pe secţii şi pe judecători 

 

Secţia penală. Încărcătura pe judecători 

Încărcătura medie pe judecător la secția penală a fost de 161,8 dosare (schemă) şi 176,5 
(11 -nr. posturi efectiv ocupate), în raport de numărul dosarelor intrate, de 209,5 cauze (schemă) 

şi 228,5 (nr. posturi efectiv ocupate) în raport de volumul de activitate efectiv și de 423,333 dosare 

(schemă) şi 471,6 (11- nr. posturi efectiv ocupate) în raport de volumul adiționat. 

EFECTIV ADITIONAT EFECTIV ADITIONAT

Curtea de 
Apel ALBA 
IULIA

2972,00 6289,00 9261,00 22170,00 50,00 40,10 125,78 185,22 443,40 156,80 230,90 552,90 6534,00 103,90

Curtea de 
Apel BACAU 1808,00 4647,00 6455,00 15133,00 38,00 32,70 122,29 169,87 398,24 142,10 197,40 462,80 4744,00 102,09
Curtea de 
Apel 
BRASOV

1355,00 4659,00 6014,00 14230,00 41,00 35,90 113,63 146,68 347,07 129,80 167,50 396,40 4536,00 97,36

Curtea de 
Apel 
BUCURESTI

26358,00 35815,00 62173,00 136278,00 212,00 207,70 168,94 293,27 642,82 172,40 299,30 656,10 34715,00 96,93

Curtea de 
Apel CLUJ 2188,00 8193,00 10381,00 24382,00 65,00 61,40 126,05 159,71 375,11 133,40 169,10 397,10 8250,00 100,70
Curtea de 
Apel 
CONSTANT
A

3803,00 6845,00 10648,00 25505,00 41,00 35,30 166,95 259,71 622,07 193,90 301,60 722,50 6922,00 101,12

Curtea de 
Apel 
CRAIOVA

2900,00 13545,00 16445,00 39434,00 99,00 81,50 136,82 166,11 398,32 166,20 201,80 483,90 12542,00 92,60

Curtea de 
Apel 
GALATI

1621,00 5990,00 7611,00 17811,00 46,00 39,60 130,22 165,46 387,20 151,30 192,20 449,80 5958,00 99,47

Curtea de 
Apel IASI 2306,00 6047,00 8353,00 20064,00 44,00 39,90 137,43 189,84 456,00 151,60 209,30 502,90 6213,00 102,75
Curtea de 
Apel 
ORADEA

1418,00 4919,00 6337,00 14820,00 39,00 36,90 126,13 162,49 380,00 133,30 171,70 401,60 4722,00 96,00

Curtea de 
Apel 
PITESTI

3894,00 7520,00 11414,00 24871,00 42,00 36,30 179,05 271,76 592,17 207,20 314,40 685,20 8170,00 108,64

Curtea de 
Apel 
PLOIESTI

3008,00 7551,00 10559,00 25044,00 57,00 44,50 132,47 185,25 439,37 169,70 237,30 562,80 7089,00 93,88

Curtea de 
Apel 
SUCEAVA

1593,00 5375,00 6968,00 16460,00 47,00 38,80 114,36 148,26 350,21 138,50 179,60 424,20 5354,00 99,61

Curtea de 
Apel TARGU 
MURES

1019,00 2985,00 4004,00 9478,00 34,00 32,70 87,79 117,76 278,76 91,30 122,40 289,80 3136,00 105,06

Curtea de 
Apel 
TIMISOARA

2405,00 8089,00 10494,00 24718,00 62,00 56,80 130,47 169,26 398,68 142,40 184,80 435,20 7893,00 97,58

Curtea 
Militara de 
Apel 
BUCURESTI

39,00 175,00 214,00 455,00 8,00 4,00 21,88 26,75 56,88 43,80 53,50 113,80 170,00 97,14

Total 58687 128644 187331 430853 925 824,1 139,1 202,5 465,8 156,1 227,3 522,8 126948 98,7

ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR 
RAPORTATĂ LA:

Total 
soluţionate

Operativita
tea (%) 

raportată la 
INTRATEEFECTIV ADITIONAT INTRATE

VOLUM ACTIVITATE
INTRATE

VOLUM ACTIVITATE

DENUMIRE 
CURTE DE 

APEL

COMPONENTA: NUMAR DOSARE

STOC 
INITIAL INTRATE

VOLUM ACTIVITATE
Schema 
posturi

Efectiv 
ocupate

ÎNCĂRCĂTURA PE SCHEMĂ 
RAPORTATĂ LA:
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Încărcătura pentru judecătorii care au activat în cadrul secţiei, în raport de cauzele rulate, 

şedinţele conduse, dosarele redactate şi dosarele soluţionate în cursul anului 2020 este 
următoarea: 

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: 
 

 
 

 

În anul 2020 încărcătura  medie pe judecător raportat la dosarele intrate se prezintă astfel: 

 

 
 

 

Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare
/ judecător 

pe 
schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare
/ judecător 

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 337 4210
apel 1728 25207
recurs 1 12
contestatii 
(NCPP)

448 8317

Total 
secție 2514 12 209,5 11 228,5 37746 12 3145,5 11 3431,5

ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR  RAPORTATĂ LA VOLUMUL DE ACTIVITATE (EFECTIV) 

Volum
 de 

activitate 
efectiv

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

PO STURI EFECTIV 
O CUPATE:

Volum
 de 

activitate 
efectiv

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

PO STURI EFECTIV 
O CUPATE:

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si 
de familie

Secţia
Stadiul 

procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

Nr. 
judecatori 
pe  schema

Media 
(nr.dosare / 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare / 
judecător 

posturi 
e fectiv 

ocupate )

Nr. 
judecatori  
pe  schema

Media 
(nr.dosare / 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

posturi 
e fectiv 

ocupate)

fond 283 3101
apel 1236 17135
recurs 1 12
contestatii 
(NCPP)

422 7963

Total 
secție 1942 12 161,8 11 176,5 28211 12 2350,9 11,0 2564,6

Dosare  
intrate

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-POSTURI 

EFECTIV O CUPATE:

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si 
de familie

Secţia Stadiul 
procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

Dosare 
intrate

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-POSTURI 

EFECTIV O CUPATE:
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Încărcătura pe judecător raportată la volumul de activitate adiţionat al Curţii de Apel 
Bacău, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 se prezintă astfel: 

 

 
 

 

 

 

 

Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare
/ judecător 

pe 
schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare
/ judecător 

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 337 337
apel 3952 60956
contestatii 
(NCPP)

896 16634

recurs 3 3
Total 
secție 5188 12 432,333 11 471,6 77930 12 6494,2 11 7084,5

Volum
 de 

activitate 
aditionat

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

POSTURI EFECTIV 

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si 
de familie

ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR  RAPORTATĂ LA VOLUMUL DE ACTIVITATE ADITIONAT 

Secţia Stadiul 
procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

Volum
 de 

activitate 
aditionat

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

POSTURI EFECTIV 

Hotărâri de redactat

Hotărâri

Hotărâri de 
redactat

Adrian Bogdan 187 96 770 31 388 380 380 0 0 261 162
Anti Silviu 218 113 973 55 407 382 370 12 0 271 160
Budeanu Vasile Sorin 227 128 810 39 394 391 390 0 1 272 180

Finică Adrian-Octavian 
228 111 677 28

348 339 334 4 1 214 149
Galavan  Adina Cătălina 224 112 930 57 347 329 323 6 0 214 121
Hanganu Ioana Luciana 211 135 893 53 353 358 346 12 0 256 164
Iacobuţ Neculai Cătălin 140 74 662 36 283 293 291 2 0 184 123
Jercan Petronela Mihaela 235 141 996 61 365 359 354 5 0 289 146
Mengoni Alexandru 277 159 861 39 406 406 400 6 0 321 178
Munteanu Viorel 191 108 764 38 346 334 330 4 0 239 158

Nume şi prenume

Numar sedinte

Nr. 
dosare 
rulate

Stoc 
initial

Dosare 
intrate 
prim 

termen

Dosare pronuntate

Total 
din care 

conduse:
Total

din care 
inchise 0-

6 luni

din care 
inchise 
6 luni-
12 luni

din care 
inchise 
12-18 

luni

Total 
hotărâri şi 
încheieri 

repartizate 
pentru 

redactat
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Secţia I civilă. Încărcătura pe judecător şi pe scheme 

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 investit fiecare 
judecător şi numărul mediu de hotărâri pronunţate de fiecare judecător în cursul anului 2020. 

La nivelul secţiei I civile au fost rulate în cursul anului 2020 un număr de 2030 dosare; 

referitor la dosarele soluţionate în aceeaşi perioadă de referinţă numărul acestora a fost de 1395 
dosare. 

Încărcătura în raport de cauzele rulate în cursul anului 2020, şedinţe conduse, dosare 
soluţionate, dosare redactate este de 129,0 dosare pe judecător, aproape de media pe instanța de 
129,4 dosare pe judecător. 

Încărcătura pe judecător in funcție de dosarele intrate, volumul efectiv si volumul adiționat 

al Secţiei I civile, în perioada 01.01.2020 -31.12.2020: 

 

 

Munteanu Viorel 191 108 764 38 346 334 330 4 0 239 158
Pralea Ovidiu Vasilică 232 132 854 38 363 353 349 4 0 226 157
TOTAL 2370 1309 9190 475 4000 3924 3867 55 2 2747 1698

MEDIA PE SECTIE 
(raportată la prezenţa 
efectivă de 11 judecători) 215,5 119,0 835,5 363,6 356,7 351,5 5,0 0,2 249,7 154,4

Media pe Curtea de Apel 
Bacau (raportata la 
prezenta efectiv[ de 32,7 
judecatori) 163 80,7 707 45,7 341,9 317 311,6 5,5 0,2 188,1 129,4

Nr. 
judecator

i pe 
schema

Media 
(nr.dosar

e/ 
judecător 

pe 
schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare

/ 
judecător 
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 90 509
apel 811 10678
recurs 446 6505
Total 
secție 1347 12 112,3 10,4 129,5 17692 12 1474 10,4 1701,2

Secţia I 
civilă

Secţia Stadiul  
procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-PO STURI 

EFECTIV O CUPATE:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-PO STURI 

EFECTIV O CUPATE:

Dosare 
intrate

Dosare 
intrate
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Încărcătura în raport de cauzele rulate, şedinţe conduse, dosare soluţionate dosare 

redactate este următoarea: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Nr. 
judecatori 

pe 
schema

Media 
(nr.dosa

re/ 
judecăto

r pe 
schema)

Nr. 
Judecăto

ri
(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosar

e/ 
judecăto
r posturi 

efectiv 
ocupate)

Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecător

i
(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 
posturi 
efectiv 

ocupate)

fond 102 579
apel 1113 14753
recurs 815 12000
Total 
secție 2030 12 169,2 10,4 195,2 27332 12 2277,7 10,4 2628,1

Secţia

Stadi
ul 

proce
sual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

PO STURI EFECTIV 
O CUPATE:Volum

 de 
activitate 

efectiv

Volum
 de 

activitate 
efectiv

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

PO STURI EFECTIV 
O CUPATE:

Secţia I 
civilă

Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare

/ 
judecător 
posturi 

Nr. 
judecatori 

pe 
schema

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 
posturi 
efectiv 

fond 102 579
apel 2501 32337
recurs 2445 36000
Total 
secție 5048 12 420,667 10,4 485,4 68916 12 5743,0 10,4 6626,5

Secţia I civilă

Secţia
Stadiul 

procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

POSTURI EFECTIV 
O CUPATE:Volum

 de 
activitate 
aditionat

Volum
 de 

activitate 
aditionat

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATOR-

PO STURI EFECTIV 
OCUPATE:
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Nume şi prenume 
Dosare 

intrate prim 
termen 

Dosare pronuntate 

Rata de 
soluţionare 

(dosare 
pronunţate/dosare 

intrate) 

Total 
din care 

inchise 0-
6 luni 

din care 
inchise 6 
luni-12 

luni 

din care 
inchise 12-18 

luni 
 

Manuela Petrina 
Aştefănesei 

386 364 352 12 0 94,3% 

Anamaria Monica 
Busuioc 

365 329 317 11 1 90,1% 

Sorina Ciobanu 182 162 161 1 0 89,0% 

Luminiţa Grancea 333 307 303 4 0 92,2% 
Valerica Niculina 
Grosu 364 335 326 9 0 92,0% 

Iuliana Iordan  428 372 368 4 0 86,9% 
Brînduşa Nimineţ 408 389 380 9 0 95,3% 

Doru- Octavian Pîrjol 
Năstase 

293 284 277 7 0 96,9% 

Cezar Ştefănescu 318 315 311 4 0 99,1% 

Monica Vadana 
347 337 330 7 0 97,1% 

Total 3424 3194 3125 68 1 93,3% 

MEDIA PE SECTIE (raportată la 
prezenţa efectivă de 10,4 
judecători) 

329,2 307,1 300,5 6,5 0,1 93,3% 

Media pe Curtea de Apel 
Bacau (raportata la prezenta 
efectiv[ de 32,7 judecatori) 

341,9 317,3 311,6 5,5 0,2 92,8% 

 

 

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 2020.  

Pe parcursul anului 2020 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. Totodată, un post  a fost vacant în tot 
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cursul anului 2020, iar timp de 6 luni unul dintre judecători a fost delegat la judecătoria Buhuși. 

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 raport de resursele existente, judecătorii au constituit atât completuri de recursuri cât şi  

completuri de apel şi fond, asigurând, totodată, şi permanenţa în şedinţele în care s-au constatat 
incidente procedurale sau în care nu a fost posibilă constituirea completelor potrivit planificării 
datorită absenței unor membri ai completului. 

 
Încărcătura pe judecător in funcţie de volumul efectiv de activitate, dosarele intrate, și 

volumul adiţionat   

 Încărcătura pe judecător, raportată la volumul de activitate, a fost de 136,5 de dosare, dacă 

ne raportăm la schema secției, de 14 judecători, și de 161,9 de dosare, dacă ne raportăm la 
posturile efectiv ocupate (11.8 judecători). 

 

 

 

 Încărcătura pe judecător, raportată la dosarele intrate, a fost de 97 de dosare, dacă ne 

raportăm la schema secției și de 115,1 de dosare, dacă ne raportăm la posturile efectiv ocupate. 

 

Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare
/ judecător 

pe 
schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare
/ judecător 

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 239 2093
apel 496 5657
recurs 1176 13649
Total 
secție 1911 14 136,5 11,8 161,9 21399 14 1528,5 11,8 1813,5

Secţia
Stadiul 

procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

Volum
 de 

activitate 
efectiv

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

PO STURI EFECTIV 
O CUPATE:

Volum
 de 

activitate 
efectiv

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

PO STURI EFECTIV 
O CUPATE:

Secţia a II-
a civilă, de 
contencios 
administra
tiv şi fiscal
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  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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
judecatori  
pe  schema

Media 
(nr.dosare / 
judecător 

pe  schema)

Nr. 
Judecători

(posturi  
efectiv 

ocupate )

Media 
(nr.dosare / 
judecător 

posturi 
e fectiv 

ocupate)

Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare / 
judecător 

pe schema)

Nr. 
Judecători

(posturi  
e fectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare/ 
judecător 

posturi  
e fectiv 

ocupate )

fond 167 1292
apel 352 3758
recurs 839 9758
Total 
secție 1358 14 97 11,8 115,1 14808 14 1057,7 11,8 1254,9

 01.01.2020-31.12.2020

Numărul  de  dosare Complexitatea dosare lor

Dosare  
intrate

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-PO STURI 

EFECTIV O CUPATE:

Dosare  
intrate

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

SCHEMA:

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-PO STURI 

EFECTIV O CUPATE:

Secţia a II-
a civilă, de 
contencios 
administra
tiv şi fiscal

Secţia Stadiul 
procesual

Nr. 
judecatori 
pe schema

Media 
(nr.dosare
/ judecător 

pe 
schema)

Nr. 
Judecători

(posturi 
efectiv 

ocupate)

Media 
(nr.dosare
/ judecător 

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 239 2093
apel 1130 12631
recurs 3528 40947
Total 
secție 4897 14 349,786 11,8 415,0 55671 14 3976,5 11,8 4717,9

Secţia a II-
a civilă, de 
contencios 
administra
tiv şi fiscal

Secţia
Stadiul 

procesual

 01.01.2020-31.12.2020
Numărul de dosare Complexitatea dosarelor

Volum
 de 

activitate 
aditionat

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

Volum
 de 

activitate 
aditionat

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-

INCARCATURA PE 
JUDECATO R-
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 Volum de activitate pe judecător, potrivit rapoartelor generate de ECRIS

 

 

 

 

 

Albescu Loredana 46 0 134 3 112 72 72 0 0 0 21 16
Bărbieru Marcel 
Grigore

85 44 362 20 248 211 210 1 0 0 111 72

Chiriac Maria 
Violeta

42 20 141 8 97 68 67 1 0 0 34 23

Ciopraga Gabriela 
Mona 

97 51 407 9 270 244 243 1 0 0 129 101

Grancea Gabriel 167 76 659 17 397 360 357 2 1 0 171 130
Maftei Smaranda 
Claudia

168 79 744 31 457 353 352 1 0 0 180 131

Napa Morina 168 77 787 62 375 351 333 17 1 0 180 126
Pătrașc-Bălan 
Ionela-Diana 147 66 649 44 312 283 269 14 0 0 154 111

Petrescu Ioan 175 91 655 28 363 307 302 2 2 1 166 110
Popescu Claudia 163 57 525 15 274 231 226 5 0 0 122 88
Radu Cristina -
Mădălina

153 69 608 39 299 300 295 5 0 0 140 105

Stănişor Vera 164 55 669 43 334 339 332 7 0 0 134 123
Şerban Cătălin 103 47 350 10 217 140 139 1 0 0 74 54
Total sectie 1678 732 6690 329 3755 3259 3197 57 4 1 1616 1190

MEDIA PE SECTIE 
(raportată la 
prezenţa efectivă 
de 11,8 judecători) 142,2 62,0 566,9 27,9 318,2 276,2 270,9 4,8 0,3 0,1 136,9 100,8

Media pe Curtea 
de Apel Bacau 
(raportata la 
prezenta efectiv[ 
de 32,7 judecatori) 163 80,7 707 45,7 341,9 317 311,6 5,5 0,2 0 188,1 129,4

Hotărâri de redactat

din care 
inchise 0-

6 luni

Dosare pronuntate

Hotărâri

Nume şi prenume

Numar sedinte

Nr. 
dosare 
rulate

Stoc 
initial

Dosare 
intrate 
prim 

termenTotal 
din care 

conduse:
Total

din care 
inchise 
6 luni-
12 luni

din care 
inchise 
12-18 

luni

din care 
inchise 

18-
24luni

Total hotărâri 
şi încheieri 
repartizate 

pentru 
redactat
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1.3.2. Încărcătură dosare grefier, analiză curte – pe materii 

Din perspectiva personalului auxiliar de specialitate, volumul de activitate în anul 2020 a 

fost gestionat în medie de 32 grefieri de şedinţă. Încărcătura pe grefier, la nivelul instanţei, 

raportat la volumul de activitate efectiv de dosare a fost de 202 dosare.  
Pe materii, situația se prezintă astfel: 

 

 

 

La nivel național, în aceeaşi perioadă de referinţă, încărcătura pe grefier raportat la 
volumul de activitate efectiv a fost de 299,6 dosare/grefier. 

 

Încărcătură dosare grefier, analiză Curte - la nivel național: 

 

 

 

 

INTRATE VOLUM EFECTIV
1808 4647 6455 31,9 145,7 202,4

INTRATE VOLUM EFECTIV

1 Penal 572 1942 2514 12,8 151,7 196,4
2 Contencios administrativ şi fiscal 400 944 1344 10,9 86,6 123,3
3 Litigii de muncă 181 544 725 9 60,4 80,6
4 Civil 229 385 614 8,9 43,3 69
5 Faliment 131 315 446 7,8 40,4 57,2
6 Litigii cu profesioniştii 211 327 538 13,3 24,6 40,5
7 Asigurări sociale 70 160 230 7,3 21,9 31,5
8 Minori şi familie 14 29 43 3,8 7,6 11,3
9 Proprietate Intelectuală 0 1 1 1 1 1

INCARCATURA RAPORTATA LA

ORDINE MATERIE JURIDICA

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 
INITIAL

INTRATE VOLUM 
EFECTIV

PREZENTA
INCARCATURA RAPORTATA LA

R02-G.Q05  Incarcatura  dosare  grefier , analiza  Materie Juridica .
CRITERII DE CAUTARE
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Tip Instanta: {curte de apel} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Componenta: {numar dosare} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: {Incarcatura Componenta: intrate} Directie 

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020
COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 
INITIAL INTRATE VOLUM 

EFECTIV PREZENTA



2020 RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

47 

 

 

 

  

INTRATE
VOLUM 

EFECTIV
58687 128644 187331 625,3 205,7 299,6

INTRATE
VOLUM 

EFECTIV

1 Curtea de Apel BUCURESTI 26358 35815 62173 111,5 321,2 557,6
2 Curtea de Apel PITESTI 3894 7520 11414 29,7 253,2 384,3
3 Curtea de Apel CLUJ 2188 8193 10381 33,4 245,3 310,8
4 Curtea de Apel CONSTANTA 3803 6845 10648 30,7 223 346,8
5 Curtea de Apel CRAIOVA 2900 13545 16445 65,4 207,1 251,5
6 Curtea de Apel IASI 2306 6047 8353 29,8 202,9 280,3
7 Curtea de Apel PLOIESTI 3008 7551 10559 39,3 192,1 268,7
8 Curtea de Apel GALATI 1621 5990 7611 31,2 192 243,9
9 Curtea de Apel ORADEA 1418 4919 6337 28,9 170,2 219,3

10 Curtea de Apel ALBA IULIA 2972 6289 9261 41,2 152,6 224,8
11 Curtea de Apel BRASOV 1355 4659 6014 31,1 149,8 193,4
12 Curtea de Apel TIMISOARA 2405 8089 10494 54,5 148,4 192,6
13 Curtea de Apel BACAU 1808 4647 6455 31,9 145,7 202,4
14 Curtea de Apel SUCEAVA 1593 5375 6968 37,1 144,9 187,8
15 Curtea de Apel TARGU MURES 1019 2985 4004 26,1 114,4 153,4
16 Curtea Militara de Apel BUCURESTI 39 175 214 3,5 50 61,1

INCARCATURA 
RAPORTATA LA

ORDINE DENUMIRE CURTE DE APEL

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 
INITIAL

INTRATE VOLUM 
EFECTIV

PREZENTA

INCARCATURA 
RAPORTATA LA

R02-G.Q01  Incarcatura  dosare  grefier , analiza  Curte .
CRITERII DE CAUTARE
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Componenta: {numar dosare} Grafica: {nu} Criteriu ordonare:
{Incarcatura Componenta: intrate} Directie ordonare: {descrescator} 

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 30 decembrie 2020
COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE

STOC 
INITIAL INTRATE

VOLUM 
EFECTIV PREZENTA
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 I.4. ANALIZA ACTIVITĂȚII INSTANȚEI DIN PERSPECTIVA INDICATORILOR DE EFICIENȚĂ 

 

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 finală (dezînvestire), încheiere finală cameră de consiliu, 

încheiere încuviinţare ascultare, rezoluţie – trimitere la complet iniţial şi încheiere învestire 
cu formulă executorie. 

Din perspectiva indicatorilor de eficienţă, pe baza datelor statistice aferente anului  2020 

instanţa s-a încadrat în gradul „foarte eficient”, așa cum rezultă din tabelul de mai jos. 
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 Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele 
nou intrate 

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 4647 dosare nou intrate şi un 
număr de 4744 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 a 

Consiliului Superior al Magistraturii, doar două curţi de apel obţinând gradul „foarte eficient”. 
La nivel naţional media privind operativitatea de soluţionare a cauzelor este de 97,1%, 

raportând dosarele soluţionate la totalul cauzelor nou intrate. Se constată că la nivelul Curţii de 

Apel Bacău operativitatea de 102,1% este situată în anul 2020 peste media operativităţii 

înregistrată la nivel naţional, chiar dacă s-a înregistrat o uşoară scădere față de anii precedenți 

(103,3%), respectiv (110,8%). Operativitatea de 102,1% plasează Curtea de Apel Bacău pe locul 7 la 

nivel național, cea mai mică operativitate înregistrată fiind de 93,9%. 
 

EFECTIV ADITIONAT EFECTIV ADITIONAT

1 Curtea de Apel ALBA IULIA 2972 6289 9261 22170 50 40,1 125,8 185,2 443,4 156,8 230,9 552,9 6534 103,9
2 Curtea de Apel BACAU 1808 4647 6455 15133 38 32,7 122,3 169,9 398,2 142,1 197,4 462,8 4744 102,1
3 Curtea de Apel BRASOV 1355 4659 6014 14230 41 35,9 113,6 146,7 347,1 129,8 167,5 396,4 4536 97,4
4 Curtea de Apel BUCURESTI 26358 35815 62173 136278 212 207,7 168,9 293,3 642,8 172,4 299,3 656,1 34715 96,9
5 Curtea de Apel CLUJ 2188 8193 10381 24382 65 60,9 126,0 159,7 375,1 134,5 170,5 400,4 8250 100,7
6 Curtea de Apel CONSTANTA 3803 6845 10648 25505 41 35,3 167,0 259,7 622,1 193,9 301,6 722,5 6922 101,1
7 Curtea de Apel CRAIOVA 2900 13545 16445 39434 99 81,5 136,8 166,1 398,3 166,2 201,8 483,9 12542 92,6
8 Curtea de Apel GALATI 1621 5990 7611 17811 46 39,6 130,2 165,5 387,2 151,3 192,2 449,8 5958 99,5
9 Curtea de Apel IASI 2306 6047 8353 20064 44 39,9 137,4 189,8 456,0 151,6 209,3 502,9 6213 102,7

10 Curtea de Apel ORADEA 1418 4919 6337 14820 39 36,9 126,1 162,5 380,0 133,3 171,7 401,6 4722 96,0
11 Curtea de Apel PITESTI 3894 7520 11414 24871 42 36,3 179,0 271,8 592,2 207,2 314,4 685,2 8170 108,6
12 Curtea de Apel PLOIESTI 3008 7551 10559 25044 57 44,5 132,5 185,2 439,4 169,7 237,3 562,8 7089 93,9
13 Curtea de Apel SUCEAVA 1593 5375 6968 16460 47 38,8 114,4 148,3 350,2 138,5 179,6 424,2 5354 99,6
14 Curtea de Apel TARGU MURES 1019 2985 4004 9478 34 32,7 87,8 117,8 278,8 91,3 122,4 289,8 3136 105,1
15 Curtea de Apel TIMISOARA 2405 8089 10494 24718 62 56,8 130,5 169,3 398,7 142,4 184,8 435,2 7893 97,6

16 Curtea Militara de Apel 
BUCURESTI 39 175 214 455 8 4 21,9 26,8 56,9 43,8 53,5 113,8 170 97,1

Total 58687 1E+05 187331 430853 925 823,6 139,1 202,5 465,8 156,2 227,5 523,1 126948 98,7

STOC 
INITIAL INTRATE

VOLUM ACTIVITATE
Efectiv 

ocupate

ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR 
RAPORTATĂ LA:

EFECTIV ADITIONAT INTRATE
VOLUM ACTIVITATE

Total 
soluţionate

Operativitate
a (%) 

raportată la 
INTRATE

Schema 
posturi

ÎNCĂRCĂTURA PE SCHEMĂ 
RAPORTATĂ LA:

INTRATE
VOLUM ACTIVITATE

Nr. Crt. DENUMIRE CURTE DE APEL

COMPONENTA: NUMAR DOSARE
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DENUMIRE CURŢI DE APEL INTRATE VOLUM 
ACTIVITATE SOLUŢIONATE 

Operativitatea 
(%) raportată 

la INTRATE 

Curtea de Apel ALBA IULIA 6289 9261 6534 103,9 
Curtea de Apel BACĂU 4647 6455 4744 102,1 
Curtea de Apel BRASOV 4659 6014 4536 97,4 
Curtea de Apel BUCURESTI 35815 62173 34715 96,9 
Curtea de Apel CLUJ 8193 10381 8250 100,7 
Curtea de Apel CONSTANTA 6845 10648 6922 101,1 
Curtea de Apel CRAIOVA 13545 16445 12542 92,6 
Curtea de Apel GALATI 5990 7611 5958 99,5 
Curtea de Apel IASI 6047 8353 6213 102,7 
Curtea de Apel ORADEA 4919 6337 4722 96,0 
Curtea de Apel PITESTI 7520 11414 8170 108,6 
Curtea de Apel PLOIESTI 7551 10559 7089 93,9 
Curtea de Apel SUCEAVA 5375 6968 5354 99,6 
Curtea de Apel TARGU MURES 2985 4004 3136 105,1 
Curtea de Apel TIMISOARA 8089 10494 7893 97,6 
Curtea Militara de Apel BUCURESTI 175 214 170 97,1 

Total 128644 187331 126948 98,7 
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Durata de soluționare a cauzelor 

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 

de justiție. 
Prin Legea nr. 310/2018, în urma modificării dispoziţiilor art. 201 Cod procedură civilă, s-a 

scurtat intervalul procedurii scrise, prin fixarea primului termen de judecată în termen de 3 zile de 

la data depunerii întâmpinării, şi nu de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, cum era 
prevăzut anterior modificării. 

  Prin Hot. CSM nr.734/12.05.2020 şi 7095 din 20.08.2020 s-a recomandat folosirea curentă 

a comunicărilor electronice  pentru transmiterea de documente şi citaţii/comunicări ceea ce 
conduce la scurtarea intervalului de timp pentru realizarea procedurii de citare.  

Modificările legislative determinate de situaţia pandemică au determinat creşterea duratei 

de soluţionare a cauzelor (motiv principal: lipsa de procedură după repunerea pe rol a cauzelor 
suspendate de drept). 

Creşterea volumului de activitate pentru magistraţi şi personalul auxiliar de specialitate 
cauzată de: preschimbările de termene, suspendarea procedurii de regularizare a cererilor de 

chemare în judecată şi a termenelor de prescripţie. 

Modificările legislative, precum şi măsurile suplimentare luate în cursul anului 2020 legate 
de prevenirea şi combaterea răspândirii virusului SARS-Cov2 (scanarea documentelor din dosare, 

înfiinţare dosare electronice, comunicarea electronică a documentelor şi citaţiilor/comunicărilor, 

utilizarea sistemelor de videoconferinţă ș.a.), presupun un volum de muncă suplimentar şi un efort 

considerabil din partea personalului care a rămas numeric acelaşi. 
 
 Rata de soluţionare la nivelul fiecărei curţi de apel 
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Operativitate  fără  dosare cu  prim  termen în 2021

 

Operativitatea Curţii de Apel Bacău, pe stadii procesuale, fără dosarele cu prim termen în 2021: 

         

  Stoc 
initial 

Dosare 
intrate 

Dosare 
solutionate 

Volum de 
activitate 

Stoc 
final 

Dosare 
suspendate Operativitate 

Secţia I civilă 683 1347 1395 2030 635 112 103,56% 
147 dosare cu prim  

term in 2021 683 1200 1395 1883 488 112 116,25% 

  

Fond 12 90 93 102 9 8 103,33% 
6 12 84 93 96 3 0 110,71% 

Apel 302 811 764 1113 349 58 94,20% 
78 302 733 764 1035 271 58 104,23% 

Recurs 369 446 538 815 277 54 120,63% 
63 369 306 538 675 137 54 175,82% 

Secţia a II-a civila si 
de contencios 

administrativ si fiscal 
553 1358 1243 1911 668 68 91,53% 

135 dosare cu prim  
term in 2021 553 1223 1243 1776 533 68 101,64% 

1808 4647 4744 6455 1711 180 102,1%

1808 4184 4744 5992 1248 180 113,4%

683 1347 1395 2030 635 112 103,6%

683 1200 1395 1883 488 112 116,3%

553 1358 1243 1911 668 68 91,5%

553 1223 1243 1776 533 68 101,6%

572 1942 2106 2514 408 0 108,4%

572 1761 2106 2333 227 0 119,6%

Volum de 
activitate

Sectia penala si 
pentru cauze cu 

minori si de 
familie

181 dosare cu prim  
termen in 2021

Operativitate

463 dosare cu prim  termen 
in 2021

Secţia civilă
147 dosare cu prim  

termen in 2021
Secţia a II-a civila 
si de contencios 
administrativ si 

fiscal
135 dosare cu prim  

termen in 2021

CURTEA DE APEL 
BACAU

Stoc 
initial

Dosare 
intrate

Dosare 
solutionate

Stoc final Dosare 
suspendate
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Fond 72 167 163 239 76 14 97,60% 
10 72 157 163 229 66 14 103,82% 

Apel 144 352 319 496 177 15 90,63% 
40 144 312 319 456 137 15 102,24% 

Recurs 337 839 761 1176 415 39 90,70% 
85 337 502 761 839 78 39 151,59% 

Sectia penala si 
pentru cauze cu 

minori si de familie 
572 1942 2106 2514 408 0 108,44% 

181 dosare cu prim  
term in 2021 572 1761 2106 2333 227 0 119,59% 

  

Fond 54 283 295 337 42 0 104,24% 
19 54 264 295 318 23 0 111,74% 

Apel 482 1236 1386 1718 332 0 112,14% 
149 182 1087 1386 1269 -117 0 127,51% 

Recurs 0 1 1 1 0 0 100,00% 
0 0 1 1 1 0 0 100,00% 

contestații 
NCpp 26 422 424 448 24 0 100,47% 

3 26 419 424 445 21 0 101,19% 
Curtea 
de Apel 
Bacău 

Fond 138 540 551 678 127 22 102,04% 

463 
dosare 
cu prim 
termen 
în 2021 

  138 505 551 643 92 14 109,11% 
Apel 928 2399 2469 3327 858 73 102,92% 

  928 2321 2469 3249 780 73 106,38% 
Recurs  706 1286 1300 1992 692 93 101,09% 

        
        
  706 809 1300 1515 215 93 160,69% 

Contestaţii 26 422 424 448 24 0 100,47% 

  26 419 424 445 21 0 101,19% 
Curtea de Apel 

Bacău 1798 4647 4744 6445 1701 180 102,1% 

463 dosare cu prim 
termen în 2021 1808 4184 4744 5992 1248 180 113,4% 
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 Situaţia pe secţii, se prezintă astfel: 

 

E01.Q09 Rata de solutionare, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

  

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL RAPORTAT 
LA INTRATE TOTAL 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRATE 

F E S I 

1808 38,90% 4647 4744 66,60% 102,10%         

ORDINE DENUMIRE 
SECTIE 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL RAPORTAT 
LA INTRATE TOTAL 

DIN 
CARE 
DIN 

INTRATE 

F E S I 

1 

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

553 40,70% 1358 1243 54,60% 91,50%     

    
2 Secţia I civilă 683 50,70% 1347 1395 59,60% 103,60%         

3 

Secţia 
penală si 
pentru cauze 
cu minori si 
de familie 

572 29,50% 1942 2106 79,80% 108,40% 
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E04.Q09 Durata medie de solutionare, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel 
BACAU} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

  

DOSARE SOLUTIONATE DURATA 
SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON 
PENAL F E S I 

PENAL NON 
PENAL 

4744 2106 2638 2,9 5,4   
      P C 

ORDINE DENUMIRE 
SECTIE 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA 
SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON 
PENAL F E S I 

PENAL NON 
PENAL 

1 

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

1243 0 1243 0 5,4 

  

      P C 

2 Secţia I civilă 1395 0 1395 0 5,4 
  

      P C 

3 

Secţia penală si 
pentru cauze 
cu minori si de 
familie 

2106 2106 0 2,9 0 

  

      P C 
 
Pe materii, se prezintă astfel: 

Rata de soluţionare pe materii 
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Stocul de dosare mai vechi de un an 

La data de referinţă, 31.12.2020, din totalul de 1711 dosare aflate în stoc un număr de 51 

dosare, reprezentând un procent de 3,0%  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. 
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E02.Q09 Vechime dosare in stoc, analiza Sectie in Instanta. 
Stoc la data: {31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

  

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
MAI VECHI 

DE 1 sau 1,5 
ANI 

F E S I 

1711 51 3,00%         

ORDINE DENUMIRE SECTIE 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
MAI VECHI 

DE 1 sau 1,5 
ANI 

F E S I 

1 
Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ 
şi fiscal 

668 19 2,80% 
  

    
  

2 Secţia I civilă 635 19 3,00%         

3 
Secţia penală si pentru 
cauze cu minori si de 
familie 

408 13 3,20% 
  

    
  

 

 Vechime dosare în stoc - pe materii 
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Tendinţa de creştere uşoară a duratei soluţionării unei cauze, calculată de la înregistrarea 

dosarului şi până la redactarea şi închiderea documentului de soluţionare, a fost influenţată şi de 
numărul hotărârilor judecătoreşti care au fost redactate cu depăşirea termenului legal (incluzând în 

analiză şi operaţiunile de tehnoredactare hotărâre, semnare şi închidere a documentului în Ecris). 

 Se impune pentru anul 2020 ca preocupările în direcţia reducerii duratei procedurilor să 
vizeze, ca în anii anteriori, monitorizarea respectării dispoziţiilor legale privind termenele de 
redactare a hotărârilor judecătoreşti, fiind știut că hotărârea judecătorească îşi pierde utilitatea 

socială dacă nu ajunge la timp la destinatarul actului de justiţie. 
 
Ponderea dosarelor închise în 2020 

În perioada de referinţă, din totalul de 4744 dosare soluţionate, un număr de 4616 dosare 

au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 
97,3%. 

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 
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Redactările peste termenul legal 

În perioada de referinţă, din totalul de 4242 dosare soluţionate, un număr de 603 dosare 
(cu o pondere de 14,2%) 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 24,1, interval rezonabil dacă avem în vedere încărcătura pe judecător în anul de referinţă.  

În cadrul acestei analize prin prisma acestui indicator de performanţă trebuie subliniat că 

potrivit prevederilor art. 426 alin. 5 din Codul de procedură civilă „Hotărârea se redactează şi 
semnează în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării, urmând ca, în cazuri temeinic 

motivate, acest termen să fie prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori.”. De asemenea, 

Consiliul Superior al Magistraturii a emis o circulară potrivit Minutei din 5.11.2019 – Comisia nr.1 – 
judecători „Legislaţie şi cooperare interinstituțională” care a apreciat că pot constitui astfel de 

cazuri temeinice justificate: volumul de activitate, complexitatea cauzelor, situaţia personală a 

judecătorului (concedii medicale, concedii de odihnă etc.), îndeplinirea altor îndatoriri de către 
judecător conform legii sau regulamentelor; alte motive considerate întemeiate.  
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Hotărâri redactate peste termen - pe materii 
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Acest indicator necesită adoptarea unor măsuri şi strategii de remediere, îmbunătăţire a 

situaţiei şi, ulterior, de monitorizare permanentă pentru menţinerea rezultatelor bune obţinute. 
De menţionat că, odată cu modificarea art. 16 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară prin Legea nr. 207/2018 (în vigoare de la 23.07.2018), „hotărârile 

judecătoreşti trebuie redactate în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării. În cazuri 
temeinic motivate, termenul poate fi prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori”. 
Reglementarea din legea de organizare judiciară a fost reluată şi în Codul de procedură civilă, prin 

modificarea textului alin. 5 al art. 426 Cod procedură civilă prin Legea nr. 310/2018, stipulându-se 
că în cazul existenţei unor „cazuri temeinic motivate” termenul de redactare de 30 zile poate fi 
prelungit cu câte 30 zile, de cel mult două ori.  Dispoziţiile legale amintite constituie o premisă în 

plus pentru redactarea unor hotărâri judecătoreşti de calitate, înlăturând posibilitatea ca termenul 

de 30 de zile să devină un element de presiune asupra judecătorului, care s-ar expune unor 
eventuale consecinţe de ordin disciplinar în cazul depăşirii sale, şi care, implicit, ar afecta calitatea 

actului de justiţie. Îmbunătățirea nivelului de performanță individuală și organizațională este 

condiționată, în egală măsură, atât de calitatea resursei umane care înfăptuiește justiția, cât și de 
existența unor scheme suficiente și echilibrate de personal. Sub acest aspect, chiar dacă nu putem 

vorbi despre sporirea volumului de dosare, creșterea nivelului lor de complexitate, multiplicarea 

procedurilor impuse de noile reglementări și lărgirea sferei atribuțiilor tuturor categoriilor de 

personal au generat supraîncărcarea volumului de activitate al personalului instanțelor. 

 
Durata medie de soluţionare  

Durata de soluționare a cauzelor pe materii  și stadii procesuale Curtea de Apel Bacău  
 -2020- 

          

SECȚIA Materie Stadiu 
procesual  0-6 luni 6 luni-1 

an 
1 -1,6 

ani 
1,6-3 
ani 3-5 ani 5 ani-

5,6 ani Total 

Secția penală 
si pentru 
cauze cu 
minori si 
familie 

Penal 

fond  280 15 0 0 0 0 295 
apel 1118 228 34 6 0 0 1386 

recurs 1 0 0 0 0 0 1 
contestații 

NCPCP 423 1 0 0 0 0 424 

TOTAL SECȚIE    1822 244 34 6 0 0 2106 

Secția I Civilă 

                
Civil fond 74 2 0   0 0 76 

  apel 42 17 3 2 2 0 66 
  recurs 148 117 19 12   0 296 
  total 264 136 22 14 2 0 438 

Asigurari 
sociale fond 2 0 0 0 0   2 

  apel 108 39 5 0 0 0 152 
  recurs 1 2 0 0 0 0 3 
  total 111 41 5 0 0 0 157 
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Litigi de  
muncă fond 2 0 0 0 0 0 2 

  apel 354 96 17 12 2 0 481 

  recurs 3 7 1 0 0 0 11 
  total 359 103 18 12 2 0 494 

Minori și 
familie fond 1 0 0 0 0 0 1 

  apel 17 3 1 1 0 0 22 

  recurs 6 2 0 0 0 0 8 
  total 24 5 1 1 0 0 31 

Proprietate 
intelectuala fond 0 0 0 0 0 0 0 

  apel 1 0 0 0 0 0 1 
  recurs 0 0 0 0 0 0 0 
  total 1 0 0 0 0 0 1 

Contencios  
administrativ 

si fiscal 
fond 0 0 0 0 0 0 0 

  apel 0 0 0 0 0 0 0 
  recurs 8 9 1 0 0 0 18 
  total 8 9 1 0 0 0 18 

Litigii cu 
profesionisti fond 12 0 0 0 0 0 12 

  apel 21 14 5 0 2 0 42 
  recurs 80 86 29 7 0 0 202 
  total 113 100 34 7 2 0 256 

TOTAL SECȚIE  880 394 81 34 6 0 1395 

Secția a II-a 
civilă si de 
contencios 

administrativ 
si fiscal 

Contencios  
administrativ 

si fiscal 
fond 104 23 8 9 2 0 146 

  apel 3 2 0 0 0 0 5 
  recurs 457 197 31 17 2 1 705 
  total 564 222 39 26 4 0 856 

Litigii cu 
profesionisti fond 8 1 0 0 0 0 9 

 apel 52 23 5 1 0 1 82 
 recurs 3 1 0 0 0 0 4 
 total 63 25 5 1 0 1 95 

Faliment fond 8 0 0 0 0 0 8 
 apel 151 65 14 2 0 0 232 
 recurs 35 14 3 0 0 0 52 
 total 194 79 17 2 0 0 292 

TOTAL SECȚIE  821 326 61 29 4 1 1243 
  TOTAL CURTE  3523 964 176 69 10 1 4744 
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 Durata medie de soluţionare - pe materii  

 
 

 Indicatori de eficienţă, analiză secţie în instanţă 

E03.Q09 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel 
BACAU} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

  

DOSARE SOLUTIONATE VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL DIN CARE 
INTR-UN AN F E S I 

4744 4616 97,30%         

ORDINE DENUMIRE SECTIE 
DOSARE SOLUTIONATE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL DIN CARE 
INTR-UN AN F E S I 

1 
Secţia a II-a civilă, de 
contencios 
administrativ şi fiscal 

1243 1192 95,90% 
  

    
  

2 Secţia I civilă 1395 1354 97,10%         

3 
Secţia penală si 
pentru cauze cu 
minori si de familie 

2106 2070 98,30% 
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E04.Q09 Durata medie de solutionare, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

  

DOSARE SOLUTIONATE DURATA 
SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON 
PENAL F E S I 

PENAL NON 
PENAL 

4744 2106 2638 2,9 5,4   
      P C 

ORDINE DENUMIRE SECTIE 

DOSARE SOLUTIONATE DURATA 
SOLUTIONARE GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

PENAL NON 
PENAL F E S I 

PENAL NON 
PENAL 

1 
Secţia a II-a civilă, de 
contencios 
administrativ şi fiscal 

1243 0 1243 0 5,4 
  

      P C 

2 Secţia I civilă 1395 0 1395 0 5,4   
      P C 

3 
Secţia penală si pentru 
cauze cu minori si de 
familie 

2106 2106 0 2,9 0 
  

      P C 
 

E05.Q10 Documente redactate peste Termen, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

  

DOSARE SOLUTIONATE 
TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL F E S I NUMAR 

DOSARE PONDERE MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

4242 603 14,20% 39,4 31,9 24,1   
      P M 

O
RD

IN
E 

DENUMIRE 
SECTIE 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL F E S I 

NUMAR 
DOSARE PONDERE MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

1 Secţia a II-a 
civilă, de 1197 284 23,70% 56,3 31,9 34,1 
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contencios 
administrati
v şi fiscal P M 

 

2 Secţia I civilă 1344 212 15,80% 29,7 31,8 23,2 
  

    
  P M  

3 

Secţia 
penală si 
pentru 
cauze cu 
minori si de 
familie 

1701 107 6,30% 14 31,9 17,8 

  

      P M 
 

 

E06.Q09 Indicatori Eficienta, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

  

  

GRAD DE EFICIENTA 
F E S I 
  

      E01 E02 E03 E04 E05 

ORDINE DENUMIRE SECTIE 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 
Secţia a II-a civilă, de 
contencios 
administrativ şi fiscal   

  

    E01 E02 E03 E04 E05 

2 Secţia I civilă   
      E01 E02 E03 E04 E05 

3 
Secţia penală si 
pentru cauze cu 
minori si de familie 

  

      E01 E02 E03 E04 E05 
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 Indicatori de eficientă, analiză judecător 

FeJ.E01 Rata de solutionare, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

ORDINE NUME JUDECATOR 
INTRATE 

PRIM 
TERMEN 

PRONUNTATE VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 anonymous 15 3 20,00%         
2 ADRIAN Bogdan 388 380 97,90%         
3 ALBESCU Loredana 112 72 64,30%         
4 ANTI Silviu 407 382 93,90%         

5 AŞTEFĂNESEI Petrina 
Manuela 386 364 94,30%         

6 BĂRBIERU Marcel Grigore 248 211 85,10%         
7 BUDEANU Vasile Sorin 394 391 99,20%         

8 BUSUIOC Anamaria 
Monica 365 329 90,10%         

9 CHIRIAC Maria Violeta 97 68 70,10%         
10 CIOBANU Sorina 182 162 89,00%         
11 CIOPRAGA Mona Gabriela 270 244 90,40%         
12 FINICĂ Adrian Octavian 348 339 97,40%         
13 GALAVAN Adina Cătălina 347 329 94,80%         
14 GRANCEA Gabriel 397 360 90,70%         
15 GRANCEA Luminita 333 307 92,20%         
16 GROSU Valerica Niculina 364 335 92,00%         
17 HANGANU Ioana Luciana 353 358 101,40%         
18 IACOBUŢ Neculai Cătălin 283 293 103,50%         
19 IORDAN Iuliana 428 372 86,90%         

20 JERCAN Petronela 
Mihaela 365 359 98,40%         

21 MAFTEI Smaranda Claudia 457 353 77,20%         
22 MENGONI Arin Alexandru 406 406 100,00%         
23 MUNTEANU Viorel 346 334 96,50%         
24 NAPA Morina 375 351 93,60%         
25 NIMINEŢ Brînduşa 408 389 95,30%         

26 PĂTRAŞC-BĂLAN Ionela-
Diana 312 283 90,70%         

27 PETRESCU Ioan 363 307 84,60%         

28 PÎRJOL NĂSTASE Doru 
Octavian 293 284 96,90%         

29 POPESCU Claudia 274 231 84,30%         
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30 PRALEA Ovidiu Vasilică 363 353 97,20%         
31 RADU Cristina Mădălina 299 300 100,30%         
32 STĂNIŞOR Vera 334 339 101,50%         
33 ŞERBAN Cătălin 217 140 64,50%         
34 ŞTEFĂNESCU Cezar 318 315 99,10%         
35 VADANA Monica 347 337 97,10%         

 

 

FeJ.E02 Vechime dosare in stoc, analiza Judecator. 
Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie 
ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

ORDINE NUME JUDECATOR 

STOC DOSARE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE MAI 
VECHI DE 1 sau 

1,5 ANI 
F E S I 

1 anonymous 1 0 0,00%         
2 ADRIAN Bogdan 19 0 0,00%         
3 ALBESCU Loredana 5 0 0,00%         
4 ANTI Silviu 37 0 0,00%         

5 AŞTEFĂNESEI Petrina 
Manuela 58 1 1,70%         

6 BĂRBIERU Marcel 
Grigore 38 0 0,00%         

7 BUDEANU Vasile Sorin 21 0 0,00%         

8 BUSUIOC Anamaria 
Monica 107 2 1,90%         

9 CHIRIAC Maria Violeta 6 0 0,00%         
10 CIOBANU Sorina 33 0 0,00%         

11 CIOPRAGA Mona 
Gabriela 22 0 0,00%         

12 FINICĂ Adrian Octavian 21 0 0,00%         
13 GALAVAN Adina Cătălina 41 2 4,90%         
14 GRANCEA Gabriel 41 0 0,00%         
15 GRANCEA Luminita 40 0 0,00%         
16 GROSU Valerica Niculina 79 0 0,00%         

17 HANGANU Ioana 
Luciana 20 0 0,00%         

18 IACOBUŢ Neculai Cătălin 17 1 5,90%         
19 IORDAN Iuliana 79 0 0,00%         

20 JERCAN Petronela 
Mihaela 41 0 0,00%         
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21 MAFTEI Smaranda 
Claudia 72 0 0,00%         

22 MENGONI Arin 
Alexandru 17 1 5,90%         

23 MUNTEANU Viorel 19 0 0,00%         
24 NAPA Morina 73 0 0,00%         
25 NIMINEŢ Brînduşa 73 1 1,40%         

26 PĂTRAŞC-BĂLAN Ionela-
Diana 41 1 2,40%         

27 PETRESCU Ioan 49 2 4,10%         

28 PÎRJOL NĂSTASE Doru 
Octavian 65 1 1,50%         

29 POPESCU Claudia 22 0 0,00%         
30 PRALEA Ovidiu Vasilică 34 0 0,00%         
31 RADU Cristina Mădălina 24 0 0,00%         
32 STĂNIŞOR Vera 26 0 0,00%         
33 ŞERBAN Cătălin 11 0 0,00%         
34 ŞTEFĂNESCU Cezar 48 0 0,00%         
35 VADANA Monica 59 0 0,00%         
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TOTAL DIN CARE IN 
MAI PUTIN DE F E S I

1 anonymous 3 3 100,00%
2 ADRIAN Bogdan 380 380 100,00%
3 ALBESCU Loredana 72 72 100,00%
4 ANTI Silviu 382 382 100,00%

5
AŞTEFĂNESEI Petrina 
Manuela 364 364 100,00%

6 BĂRBIERU Marcel Grigore 211 211 100,00%
7 BUDEANU Vasile Sorin 391 390 99,70%
8 BUSUIOC Anamaria Monica 329 328 99,70%
9 CHIRIAC Maria Violeta 68 68 100,00%

10 CIOBANU Sorina 162 162 100,00%
11 CIOPRAGA Mona Gabriela 244 244 100,00%
12 FINICĂ Adrian Octavian 339 338 99,70%
13 GALAVAN Adina Cătălina 329 329 100,00%
14 GRANCEA Gabriel 360 359 99,70%
15 GRANCEA Luminita 307 307 100,00%
16 GROSU Valerica Niculina 335 335 100,00%
17 HANGANU Ioana Luciana 358 358 100,00%
18 IACOBUŢ Neculai Cătălin 293 293 100,00%
19 IORDAN Iuliana 372 372 100,00%
20 JERCAN Petronela Mihaela 359 359 100,00%
21 MAFTEI Smaranda Claudia 353 353 100,00%
22 MENGONI Arin Alexandru 406 406 100,00%
23 MUNTEANU Viorel 334 334 100,00%
24 NAPA Morina 351 350 99,70%
25 NIMINEŢ Brînduşa 389 389 100,00%

26 PĂTRAŞC-BĂLAN Ionela-Diana 283 283 100,00%

27 PETRESCU Ioan 307 304 99,00%

28
PÎRJOL NĂSTASE Doru 
Octavian 284 284 100,00%

29 POPESCU Claudia 231 231 100,00%
30 PRALEA Ovidiu Vasilică 353 353 100,00%
31 RADU Cristina Mădălina 300 300 100,00%
32 STĂNIŞOR Vera 339 339 100,00%
33 ŞERBAN Cătălin 140 140 100,00%
34 ŞTEFĂNESCU Cezar 315 315 100,00%
35 VADANA Monica 337 337 100,00%

FeJ.E03  Pondere  dosare  inchise intr-un an , analiza  Judecator .
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel 

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020

ORDINE NUME JUDECATOR
DOSARE PRONUNTATE VALOARE 

INDICATOR

GRAD DE EFICIENTA
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FeJ.E05 Documente redactate peste Termen, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  
OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

O
RD

IN
E 

NUME 
JUDECATOR 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL 

F E S I NUMAR 
DOSARE PONDERE 

MEDIE 
ZILE 

DEPASIRE 

1 ADRIAN 
Bogdan 162 6 3,70% 4,5 31,9 16,4   

      P M 

2 ALBESCU 
Loredana 16 14 87,50% 60,1 32 82,9 

      
  

P M 

3 ANTI Silviu 160 7 4,40% 5 32 17   
      P M 

4 
AŞTEFĂNESEI 
Petrina 
Manuela 

143 2 1,40% 10 31,4 12,1 
  

      P M 

5 
BĂRBIERU 
Marcel 
Grigore 

72 37 51,40% 44,1 32 49,5 
      

  

P M 

6 BUDEANU 
Vasile Sorin 180 10 5,60% 20 31,9 19,1   

      P M 

7 
BUSUIOC 
Anamaria 
Monica 

126 35 27,80% 10,7 31,5 25,1 
  

  

    P M 

8 CHIRIAC 
Maria Violeta 23 0 0,00% 0 32 17,8   

      P M 

9 CIOBANU 
Sorina 79 1 1,30% 5 32 17,7   

      P M 

10 
CIOPRAGA 
Mona 
Gabriela 

101 4 4,00% 2,5 31,7 16 
  

      P M 

11 
FINICĂ 
Adrian 
Octavian 

149 1 0,70% 3 31,9 12,1 
  

      P M 

12 
GALAVAN 
Adina 
Cătălina 

121 45 37,20% 21,4 31,8 28,4 
  

  

    P M 

13 GRANCEA 
Gabriel 130 25 19,20% 9,5 32 22,2 

  

  

    P M 
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14 GRANCEA 
Luminita 138 44 31,90% 14 31,8 25,5 

  
  

    P M 

15 
GROSU 
Valerica 
Niculina 

136 2 1,50% 3 32 18 
  

      P M 

16 HANGANU 
Ioana Luciana 164 3 1,80% 2,3 32 15,6   

      P M 

17 
IACOBUŢ 
Neculai 
Cătălin 

123 5 4,10% 7,8 31,9 22,3 
  

      P M 

18 IORDAN 
Iuliana 157 8 5,10% 6 32 16   

      P M 

19 
JERCAN 
Petronela 
Mihaela 

146 7 4,80% 1,9 32 19,1 
  

      P M 

20 
MAFTEI 
Smaranda 
Claudia 

131 10 7,60% 8,1 31,7 16,6 
  

      P M 

21 
MENGONI 
Arin 
Alexandru 

178 5 2,80% 13,4 31,8 15,3 
  

      P M 

22 MUNTEANU 
Viorel 158 7 4,40% 6,4 31,6 14,9   

      P M 

23 NAPA Morina 126 7 5,60% 8,7 32 19,7   
      P M 

24 NIMINEŢ 
Brînduşa 160 6 3,80% 4,5 31,7 18,7   

      P M 

25 
PĂTRAŞC-
BĂLAN 
Ionela-Diana 

111 33 29,70% 16,1 32 28,5 
  

  

    P M 

26 PETRESCU 
Ioan 110 90 81,80% 128,5 31,7 134,2 

      
  

P M 

27 

PÎRJOL 
NĂSTASE 
Doru 
Octavian 

137 82 59,90% 32,8 32 45,3 

      

  

P M 

28 POPESCU 
Claudia 88 2 2,30% 5 31,5 13,7   

      P M 

29 
PRALEA 
Ovidiu 
Vasilică 

157 10 6,40% 8,3 31,9 19,1 
  

      P M 

30 
RADU 
Cristina 
Mădălina 

105 19 18,10% 11,4 32 23,8 
  

  

    P M 

31 STĂNIŞOR 
Vera 123 7 5,70% 9,9 32 18,3   

      P M 

32 ŞERBAN 
Cătălin 54 36 66,70% 20,5 32 43,2 

    
  

  P M 
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33 ŞTEFĂNESCU 
Cezar 128 28 21,90% 19,3 32 22,9 

  
  

    P M 

34 VADANA 
Monica 138 3 2,20% 10,7 31,5 16,3   

      P M 
 

 

FeJ.E06 Analiza centralizata indicatori eficienta, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  
OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

O
RD

IN
E 

NUME JUDECATOR 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 anonymous 
  

  
    E01 E02 E03   

2 ADRIAN Bogdan 
  

      E01 E02 E03 E05 

3 ALBESCU Loredana 
  

  
    E01 E02 E03 E05 

4 ANTI Silviu 
  

      E01 E02 E03 E05 

5 AŞTEFĂNESEI Petrina Manuela   
      E01 E02 E03 E05 

6 BĂRBIERU Marcel Grigore 
  

  
    E01 E02 E03 E05 

7 BUDEANU Vasile Sorin 
  

      E01 E02 E03 E05 

8 BUSUIOC Anamaria Monica 
  

      E01 E02 E03 E05 

9 CHIRIAC Maria Violeta 
  

  
    E01 E02 E03 E05 

10 CIOBANU Sorina 
  

      E01 E02 E03 E05 

11 CIOPRAGA Mona Gabriela 
  

      E01 E02 E03 E05 

12 FINICĂ Adrian Octavian 
  

      E01 E02 E03 E05 

13 GALAVAN Adina Cătălina 
  

      E01 E02 E03 E05 

14 GRANCEA Gabriel   
      E01 E02 E03 E05 

15 GRANCEA Luminita   
      E01 E02 E03 E05 

16 GROSU Valerica Niculina         
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E01 E02 E03 E05 

17 HANGANU Ioana Luciana   
      E01 E02 E03 E05 

18 IACOBUŢ Neculai Cătălin   
      E01 E02 E03 E05 

19 IORDAN Iuliana   
      E01 E02 E03 E05 

20 JERCAN Petronela Mihaela   
      E01 E02 E03 E05 

21 MAFTEI Smaranda Claudia 
  

  
    E01 E02 E03 E05 

22 MENGONI Arin Alexandru   
      E01 E02 E03 E05 

23 MUNTEANU Viorel   
      E01 E02 E03 E05 

24 NAPA Morina   
      E01 E02 E03 E05 

25 NIMINEŢ Brînduşa   
      E01 E02 E03 E05 

26 PĂTRAŞC-BĂLAN Ionela-Diana   
      E01 E02 E03 E05 

27 PETRESCU Ioan 
  

  
    E01 E02 E03 E05 

28 PÎRJOL NĂSTASE Doru Octavian 
  

  
    E01 E02 E03 E05 

29 POPESCU Claudia   
      E01 E02 E03 E05 

30 PRALEA Ovidiu Vasilică   
      E01 E02 E03 E05 

31 RADU Cristina Mădălina   
      E01 E02 E03 E05 

32 STĂNIŞOR Vera   
      E01 E02 E03 E05 

33 ŞERBAN Cătălin 
  

  
    E01 E02 E03 E05 

34 ŞTEFĂNESCU Cezar   
      E01 E02 E03 E05 

35 VADANA Monica   
      E01 E02 E03 E05 
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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 

 

Nume şi prenume 

Dosare 
intrate 

prim 
termen 

Dosare pronunțate 
Rata de 

soluţionare 
(dosare 

pronunţate/dosare 
intrate) 

Total 

din 
care 

închise 
0-6 
luni 

din 
care 

închise 
6 luni-
12 luni 

din 
care 

închise 
12-18 
luni 

Adrian Bogdan 388 380 380 0 0 97,9% 
Anti Silviu 407 382 370 12 0 93,9% 
Budeanu Vasile Sorin 394 391 390 0 1 99,2% 
Finică Adrian-Octavian  348 339 334 4 1 97,4% 
Galavan  Adina Cătălina 347 329 323 6 0 94,8% 
Hanganu Ioana Luciana 353 358 346 12 0 101,4% 
Iacobuţ Neculai Cătălin 283 293 291 2 0 103,5% 
Jercan Petronela Mihaela 365 359 354 5 0 98,4% 
Mengoni Alexandru 406 406 400 6 0 100,0% 
Munteanu Viorel  346 334 330 4 0 96,5% 
Pralea Ovidiu Vasilică 363 353 349 4 0 97,2% 

TOTAL 4000 3924 3867 55 2 98,1% 

MEDIA PE SECTIE (raportată 
la prezenţa efectivă de 11 
judecători) 363,6 356,7 351,5 5,0 0,2 98,1% 

Media pe Curtea de Apel 
Bacau (raportata la 
prezenta efectiv[ de 32,7 
judecatori) 341,9 317,3 311,6 5,5 0,2 92,8% 

 

 

Stocul de dosare 

 La data de referinţă 31.12.2019, se aflau in stocul secției 565 dosare, dintre care 13 cu o 

vechime mai mare de 1 an, 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. 
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 6 - 12 LUNI 12 - 24 LUNI PESTE 24 LUNI 

ADRIAN Bogdan 1 0 0 
ANTI Silviu 11 2 0 
BUDEANU Vasile Sorin 2 0 0 
FINICĂ Adrian Octavian 4 1 0 
GALAVAN Adina Cătălina  12 3 0 
HANGANU Ioana Luciana 12 3 0 
IACOBUŢ Neculai Cătălin 5 1 0 
JERCAN Petronela Mihaela 9 2 0 
MENGONI Arin Alexandru 8 1 0 
MUNTEANU Viorel 8 0 0 
PRALEA Ovidiu Vasilică 8 0 1 

TOTAL 80 13 1 
 

 Ponderea dosarelor închise într-un an 

 În perioada de referinţă 01.01.2020 – 31.12.2020, la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 

de familie, din totalul de 2106 dosare soluţionate,  un număr de 2070 dosare au fost soluţionate în 
termen de maxim un an de la înregistrare, reprezentând un procent de  98,30%. 

 În consecinţă şi 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. 

 

Ponderea dosarelor închise într-un an, analiză pe judecător: 

Nume şi 
prenume 

Dosare 
intrate 
prim 

termen 

Dosare pronunțate 
Ponderea 
dosarelor 

închise 
într-un 

an 

Total 
din care 

închise 0-6 
luni 

din care 
închise 6 
luni-12 

luni 

din 
care 

închise 
12-18 
luni 

Adrian Bogdan 388 380 380 0 0 100,0% 
Anti Silviu 407 382 370 12 0 100,0% 
Budeanu Vasile 
Sorin 394 391 390 0 1 99,7% 
Finică Adrian-
Octavian  348 339 334 4 1 99,7% 
Galavan  Adina 
Cătălina 347 329 323 6 0 100,0% 
Hanganu Ioana 
Luciana 353 358 346 12 0 100,0% 
Iacobuţ Neculai 283 293 291 2 0 100,0% 
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Cătălin 
Jercan Petronela 
Mihaela 365 359 354 5 0 100,0% 
Mengoni 
Alexandru 406 406 400 6 0 100,0% 
Munteanu Viorel  346 334 330 4 0 100,0% 
Pralea Ovidiu 
Vasilică 363 353 349 4 0 100,0% 
TOTAL 4000 3924 3867 55 2 99,9% 
MEDIA PE SECTIE 
(raportată la 
prezenţa 
efectivă de 11 
judecători) 363,6 356,7 351,5 5,0 0,2 99,9% 
Media pe Curtea 
de Apel Bacau 
(raportata la 
prezenta efectiv[ 
de 32,7 
judecatori) 341,9 317,3 311,6 5,5 0,2 99,9% 
 

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

nou intrate 

În perioada de referinţă 01.01.2020 – 31.12.2020, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 
de familie a înregistrat un număr de 1942 dosare nou intrate şi un număr de 2106 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. 
 S-a evidenţiat un grad de eficienţă „foarte eficient” referitor la numărul de dosare 

soluţionate (2106), raportat la numărul de dosare intrate (1942) şi o valoare indicator de 108,40%, 

constatându-se o evoluţie faţă de anul 2019 când gradul de eficienţă a fost „eficient”  şi valoarea 
indicatorului de 103,9%. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



2020 RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

78 

 

FeJ.E01 Rata de solutionare, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

          

Sectia 

O
RD

IN
E 

NUME 
JUDECATOR 

INTRATE 
PRIM 

TERMEN 
PRONUNTATE VALOARE 

INDICATOR GRAD DE EFICIENTA 

          F E S I 

Secţia 
penală şi 
pentru 

cauze de 
minori şi 
familie 

1 ADRIAN Bogdan 388 380 97,90% 
  

    
  

2 ANTI Silviu 407 382 93,90% 
  

    
  

3 BUDEANU Vasile 
Sorin 394 391 99,20%         

4 FINICĂ Adrian 
Octavian 348 339 97,40%         

5 GALAVAN Adina 
Cătălina 347 329 94,80% 

  
    

  

6 HANGANU Ioana 
Luciana 353 358 101,40%         

7 IACOBUŢ Neculai 
Cătălin 283 293 103,50%         

8 
JERCAN 
Petronela 
Mihaela 

365 359 98,40% 
  

    
  

9 MENGONI Arin 
Alexandru 406 406 100,00% 

  
    

  

10 MUNTEANU 
Viorel 346 334 96,50% 

  
    

  

11 PRALEA Ovidiu 
Vasilică 363 353 97,20%         

 

Stocul de dosare 

 La data de referinţă 31.12.2020, se aflau in stocul secției 408 dosare, dintre care 13 cu o 

vechime mai mare de 1 an, 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. 
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 Ponderea dosarelor închise într-un an 

 În perioada de referinţă 01.01.2020 – 31.12.2020, la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 
de familie, din totalul de 2106 dosare soluţionate,  un număr de 2070 dosare au fost soluţionate în 

termen de maxim un an de la înregistrare, reprezentând un procent de  98,30%. 

 În consecinţă şi 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. 

 

FeJ.E03 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel 
BACAU} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

Sectia ORDINE NUME 
JUDECATOR 

DOSARE 
PRONUNTATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

          F E S I 

Secţia penală 
şi pentru 
cauze de 
minori şi 
familie 

1 
ADRIAN 
Bogdan 380 380 100,00%         

2 ANTI Silviu 382 382 100,00%         

3 
BUDEANU 
Vasile Sorin 391 390 99,70%         

4 
FINICĂ Adrian 
Octavian 339 338 99,70%         

5 
GALAVAN 
Adina Cătălina 329 329 100,00%         

6 
HANGANU 
Ioana Luciana 358 358 100,00%         

7 
IACOBUŢ 
Neculai Cătălin 293 293 100,00%         

8 

JERCAN 
Petronela 
Mihaela 

359 359 100,00% 
  

    
  

9 
MENGONI Arin 
Alexandru 406 406 100,00%         

10 
MUNTEANU 
Viorel 334 334 100,00%         

11 
PRALEA Ovidiu 
Vasilică 353 353 100,00%         
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FeJ.E02 Vechime dosare in stoc, analiza Judecator. 
Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: 
{crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

Sectia ORDINE NUME JUDECATOR STOC DOSARE VALOARE 
INDICATOR GRAD DE EFICIENTA 

          F E S I 

Secţia penală 
şi pentru 
cauze de 
minori şi 
familie 

1 ADRIAN Bogdan 19 0 0,00%         
2 ANTI Silviu 37 0 0,00%         

3 BUDEANU Vasile 
Sorin 21 0 0,00%         

4 FINICĂ Adrian 
Octavian 21 0 0,00%         

5 GALAVAN Adina 
Cătălina 41 2 4,90%         

6 HANGANU Ioana 
Luciana 20 0 0,00%         

7 IACOBUŢ Neculai 
Cătălin 17 1 5,90%         

8 JERCAN Petronela 
Mihaela 41 0 0,00%         

9 MENGONI Arin 
Alexandru 17 1 5,90%         

10 MUNTEANU Viorel 19 0 0,00%         

11 PRALEA Ovidiu 
Vasilică 34 0 0,00%         

 

 

Redactările peste termenul legal 

În perioada de referinţă 01.01.2020 – 31.12.2020, la Secţia penală şi pentru cauze cu 
minori şi de familie, din totalul de 1701 dosare redactate, doar un număr de 107 dosare au fost 

redactate peste termen, determinând încadrarea secţiei în gradul „foarte eficient”.  
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FeJ.E05 Documente redactate peste Termen, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  
OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

 

O
rd

in
e 

 

NUME 
JUDECATOR 

DOSARE SOLUTIONATE 
TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL F E S I 

NUMAR 
DOSARE PONDERE MEDIE ZILE 

DEPASIRE 
    

Secţia 
penală şi 
pentru 

cauze de 
minori şi 
familie 

1 ADRIAN 
Bogdan 162 6 3,70% 4,5 31,9 16,4 

        
2 ANTI Silviu 160 7 4,40% 5 32 17         

3 BUDEANU 
Vasile Sorin 180 10 5,60% 20 31,9 19,1         

4 
FINICĂ 
Adrian 
Octavian 

149 1 0,70% 3 31,9 12,1 
        

5 
GALAVAN 
Adina 
Cătălina 

121 45 37,20% 21,4 31,8 28,4 
        

6 
HANGANU 
Ioana 
Luciana 

164 3 1,80% 2,3 32 15,6 
        

7 
IACOBUŢ 
Neculai 
Cătălin 

123 5 4,10% 7,8 31,9 22,3 
        

8 
JERCAN 
Petronela 
Mihaela 

146 7 4,80% 1,9 32 19,1 
        

9 
MENGONI 
Arin 
Alexandru 

178 5 2,80% 13,4 31,8 15,3 
        

10 MUNTEANU 
Viorel 158 7 4,40% 6,4 31,6 14,9         

11 
PRALEA 
Ovidiu 
Vasilică 

157 10 6,40% 8,3 31,9 19,1 
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FeJ.E06 Analiza centralizata indicatori eficienta, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  
OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
       

Sectia Ordine NUME JUDECATOR GRAD DE EFICIENTA 
F E  S I 

Secţia penală şi pentru cauze 
de minori şi familie 

1 ADRIAN Bogdan       
2 ANTI Silviu       
3 BUDEANU Vasile Sorin       
4 FINICĂ Adrian Octavian       
5 GALAVAN Adina Cătălina       
6 HANGANU Ioana Luciana       
7 IACOBUŢ Neculai Cătălin       
8 JERCAN Petronela Mihaela       
9 MENGONI Arin Alexandru       

10 MUNTEANU Viorel       
11 PRALEA Ovidiu Vasilică       
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La Secţia I civilă 

La Secţia I civilă din totalul celor 2301 dosare aflate pe rolul secţiei în cursul anului 2020 au 

fost soluţionate un număr de 1626 dosare, operativitatea înregistrată fiind de 108,4%. 

Pe stadii procesuale situaţia se prezintă astfel: - 104,8% pentru dosarele de fond 
(soluţionate 110 directe dintr-un total de 121), 121,5% pentru dosarele aflate în faza de judecată a 

apelului (soluţionate 894 dintr-un total de 1195) şi 94,4% pentru dosarele aflate în recurs 

(soluţionate 622 dintr-un total de 985). 
Pe judecători situaţia se prezintă astfel: 

 

Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) pe judecător, se prezintă astfel: 

 

FeJ.E01 Rata de solutionare, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU-Sectia I 
civila} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

          

Sectia ORDINE NUME 
JUDECATOR 

INTRATE 
PRIM 

TERMEN 
PRONUNTATE VALOARE 

INDICATOR 
GRAD DE 
EFICIENTA 

           F E S I 

Secţia I 
civila 

1 AŞTEFĂNESEI 
Petrina Manuela 386 364 94,30% 

  
    

  

2 BUSUIOC 
Anamaria Monica 365 329 90,10% 

  
    

  

3 CIOBANU Sorina 182 162 89,00%         

4 GRANCEA Luminita 333 307 92,20%         

5 GROSU Valerica 
Niculina 364 335 92,00% 

  
    

  

6 IORDAN Iuliana 428 372 86,90%         

7 NIMINEŢ Brînduşa 408 389 95,30%         

8 PÎRJOL NĂSTASE 
Doru Octavian 293 284 96,90% 

  
    

  

9 ŞTEFĂNESCU Cezar 318 315 99,10%         

10 VADANA Monica 347 337 97,10%         
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Stoc iniţial Dosare 
intrate 

Dosare 
soluţionate Stoc final Operativitate 

 % 

683 1200 1395  488  116 , 25 % 

 

Operativitatea fără cauzele cu prim termen în 2021  

 

  Stoc 
initial 

Dosare 
intrate 

Dosare 
solutionate 

Volum de 
activitate 

Stoc 
final 

Dosare 
suspendate Operativitate 

Secţia I civilă 683 1347 1395 2030 635 112 103,56% 
147 dosare cu 
prim  term in 

2021 
683 1200 1395 1883 488 112 116,25% 

  

Fond 12 90 93 102 9 8 103,33% 

6 12 84 93 96 3 0 110,71% 

Apel 302 811 764 1113 349 58 94,20% 
78 302 733 764 1035 271 58 104,23% 

Recurs 369 446 538 815 277 54 120,63% 
63 369 306 538 675 137 54 175,82% 

 
Situaţie statistică comparativă privind operativitatea pe judecători în perioada 2018-2020: 

 

Nr. 
crt. Nume judecător 2018 2019 2020 

1 Aștefănesei Manuela Petrina 45,30% 82,50% 94,30% 
2 Busuioc Anamaria Monica 95% 91,20% 90,10% 
3 Ciobanu Sorina 96% 96,80% 89,00% 
4 Grancea Luminiţa   - 71,20% 92,20% 
5 Grosu Valerica Niculina 90% 87,40% 92,00% 
6 Iordan (fostă Băisan)  Iuliana  - 64,70% 86,90% 
7 Nimineţ Brînduşa - 74,80% 95,30% 
8 Pîrjol-Năstase Doru-Octavian 102,60% 82,20% 96,90% 
9 Ştefănescu Cezar 95,10% 92,60% 99,10% 

10 Vadana Monica 93,50% 90,50% 97,10% 
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Stocul de dosare 

Dintre cele 635 de dosare rămase în stoc la sfârşitul anului 2020, un număr de 414 au o 

vechime mai mică de 6 luni, 130 dosare au o vechime între 6 luni – 1 an, 32 dosare au vechime 

între 1 an – 1,6 ani, 21 dosare au o vechime între 1,6 ani şi 2 ani şi 38 de dosare au vechime mai 
mare de 2 ani. 

La secţia I civilă în perioada de referinţă stocul iniţial a fost de 683 dosare, au intrat 1347 

dosare, fiind soluţionate 1395 dosare, valoarea indicatorului fiind de 103,60%, gradul de 

performanţă fiind „foarte eficient”. 

 

Evoluţia  stocului de dosare în perioada 2018 – 2020 

Stadiul 2018 2019 2020 

Fond 17 11 9 

Apel 446 301 349 

Recurs 320  363  277  

 

În perioada de referinţă, din totalul de 102 dosare în stadiul procesual fond stocul final la 

sfârşitul anului a fost de 9 dosare, reprezentând o operativitate de 103,3%. Din cele 1113 dosare în 
stadiul procesual apel stocul final la sfârşitul lui 2020 a fost de 349, reprezentând o operativitate 

de 94,2%. În ce priveşte stadiul procesual recurs dintr-un total de 815 dosare la sfârşitul anului 
exista un stoc de 277 dosare, reprezentând o operativitate de 120,6%.  

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. 

 

Nume şi prenume Stoc final la 31.12.2020 

  Total 0-6 luni 06-12 luni 12-24 luni peste 24 luni 

Manuela Petrina Aştefănesei 58 54 3 1 0 
Anamaria Monica Busuioc 107 93 12 2 0 
Sorina Ciobanu 33 31 2 0 0 
Luminiţa Grancea 40 36 4 0 0 
Valerica Niculina Grosu 79 72 7 0 0 
Iuliana Iordan  79 76 3 0 0 
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Brînduşa Nimineţ 73 71 1 1 0 
Doru-Octavian Pîrjol Năstase 65 59 5 1 0 
Cezar Ştefănescu 48 47 1 0 0 
Monica Vadana 59 56 3 0 0 

TOTAL 641 595 41 5 0 
MEDIA PE SECTIE (raportată la 
prezenţa efectivă de 10,4 
judecători) 

61,6 57,2 3,9 0,5 0,0 

Media pe Curtea de Apel Bacău 
(raportata la prezența efectivă de 
32,7 judecători) 

41,5 38,8 2,4 0,4 0 

 

 Stoc la finele  anului 2020 
 

 
 

Ponderea dosarelor închise într-un an, în perioada de referinţă se prezintă astfel: 
În perioada de referinţă, din totalul de 1395 dosare soluţionate, un număr de 1354  dosare 

au fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, valoarea indicatorului fiind de 

97,10% , gradul de performanţă fiind „foarte eficient”. 

 

Ponderea dosarelor închise într-un an, analiză judecător 

 

Nume şi prenume 

Dosare pronunțate 
Ponderea 
dosarelor 

inchise intrun 
an 

Total 
din care 

inchise 0-6 
luni 

din care 
inchise 6 
luni-12 

luni 

din care 
inchise 12-

18 luni 

Manuela Petrina Aştefănesei 364 352 12 0 100,0% 
Anamaria Monica Busuioc 329 317 11 1 99,7% 
Sorina Ciobanu 162 161 1 0 100,0% 
Luminiţa Grancea 307 303 4 0 100,0% 
Valerica Niculina Grosu 335 326 9 0 100,0% 

din care

0-3 
luni

3-6 
luni

Fond 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Apel 234 137 89 8 70 56 14 15 8 7 11 1 10 19 0 19 349 58

Recurs 171 105 58 8 60 47 13 17 10 7 10 1 9 19 2 17 277 54
Total 
sectie 414 251 147 16 130 103 27 32 18 14 21 2 19 38 2 36 635 112

Secţia I 
civilă

Total 

din care

Vechimea 
dosarului Dosare 

suspendate

Dosare aflate 
pe rol

Dosar
e

suspe
ndate

Dosare 
aflate 
pe rol

Dosare 
suspen

date

Dosare 
aflate 
pe rol

Dosare 
suspenda

te

Dosar
e 

aflate 
pe rol

Dosare 
suspend

ate

Dosare 
aflate 
pe rol

Dosare 
suspend

ate

peste 2 ani 
Total 

dosare 
aflate in 

stoc
Total 

din care 

Total 

din care

Total

din care

Total  

din care
0-6 luni 6 luni-1 an 1-1,6 ani 1,6-2 ani
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Iuliana Iordan  372 368 4 0 100,0% 
Brînduşa Nimineţ 389 380 9 0 100,0% 
Doru- Octavian Pîrjol Năstase 284 277 7 0 100,0% 
Cezar Ştefănescu 315 311 4 0 100,0% 
Monica Vadana 337 330 7 0 100,0% 

TOTAL 3194 3125 68 1 100,0% 
MEDIA PE SECTIE (raportată 
la prezenţa efectivă de 10,4 
judecători) 

307,1 300,5 6,5 0,1 100,0% 

Media pe Curtea de Apel 
Bacau (raportată la prezența 
efectivă de 32,7 judecători) 

317,3 311,6 5,5 0,2 99,9% 

 

Ponderea dosarelor aflate în stoc 

Secţia Stoc  Vechime dosare în 
stoc  Număr de dosare  Ponderea din  totalul 

dosarelor din  stoc 

Secţia I civilă 635 

0-6 luni 414 65,20% 
6 luni -1 an 130 20,47% 
1 an-1,6 ani 32 5,04% 

1,6 ani-2 21 3,31% 
peste 2 ani  38 5,98% 

 

Durata de soluționare a cauzelor pe materii  și stadii procesuale la Secția I civilă 
 -2020- 

SECȚIA Materie Stadiu 
procesual  0-6 luni 6 luni-1 

an 
1 -1,6 

ani 
1,6-3 
ani 

3-5 
ani 

5 ani-
5,6 ani Total 

Secția I 
Civilă 

                
Civil fond 74 2 0   0 0 76 

  apel 42 17 3 2 2 0 66 
  recurs 148 117 19 12   0 296 
  total 264 136 22 14 2 0 438 

Asigurari 
sociale fond 2 0 0 0 0   2 

  apel 108 39 5 0 0 0 152 
  recurs 1 2 0 0 0 0 3 
  total 111 41 5 0 0 0 157 

Litigi de  
muncă fond 2 0 0 0 0 0 2 

  apel 354 96 17 12 2 0 481 
  recurs 3 7 1 0 0 0 11 
  total 359 103 18 12 2 0 494 

Minori și 
familie fond 1 0 0 0 0 0 1 

  apel 17 3 1 1 0 0 22 
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  recurs 6 2 0 0 0 0 8 
  total 24 5 1 1 0 0 31 

Proprietate 
intelectuala 

fond 0 0 0 0 0 0 0 

  apel 1 0 0 0 0 0 1 
  recurs 0 0 0 0 0 0 0 
  total 1 0 0 0 0 0 1 

Contencios  
administrativ 

si fiscal 
fond 0 0 0 0 0 0 0 

  apel 0 0 0 0 0 0 0 
  recurs 8 9 1 0 0 0 18 
  total 8 9 1 0 0 0 18 

Litigii cu 
profesionisti 

fond 12 0 0 0 0 0 12 

  apel 21 14 5 0 2 0 42 
  recurs 80 86 29 7 0 0 202 
  total 113 100 34 7 2 0 256 

TOTAL 
SECȚIE  

 880 394 81 34 6 0 1395 
 

 

La nivelul Secţiei I civile în cursul anului 2020  s-au făcut eforturi considerabile pentru 
soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Raportat la numărul de dosare înregistrate şi 

repartizate spre soluţionare judecătorilor, numărul dosarelor care depăşesc durata rezonabilă nu 

este mare. Judecătorii secţiei I civile s-au implicat activ în identificarea  cauzelor depăşirii, cât şi în 
posibilele remedii împotriva acestor situaţii. 

De asemenea trebuie subliniat  şi impactul adus de modificările la Codul de procedură 

civilă, procedura de regularizare a căilor de atac presupunând evident intervale de timp strict 

reglementate de lege. 

Printr-o formulă adeseori utilizată Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că 

„durata rezonabilă a unei proceduri trebuie apreciată în funcţie de circumstanţele cauzei şi  cu 

ajutorul următoarelor criterii: complexitatea afacerii, comportamentul reclamantului şi al 

autorităţilor competente, precum şi miza litigiului pentru cel interesat”. 

 

Hotărâri redactate peste termenul legal 

În perioada de referinţă,  din totalul de 1395 hotărâri pronunţate, un număr de 212 de 

hotărâri, care reprezintă un procent de 15 ,8 %, au fost redactate peste termen, determinând 
încadrarea secţiei în gradul „ eficient”. 
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FeJ.E05 Documente redactate peste Termen, analiza Judecator.       
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}        

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020       
        

Sectia 

O
rd

in
e 

NUME 
JUDECATOR 

DOSARE SOLUTIONATE 
TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL 

F E S I 
    NUMAR 

DOSARE PONDERE MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

Secţia I 
civila 

1 
AŞTEFĂNESEI 
Petrina 
Manuela 

143 2 1,40% 10 31,4 12,1 
        

2 
BUSUIOC 
Anamaria 
Monica 

126 35 27,80% 10,7 31,5 25,1 
        

3 CIOBANU 
Sorina 79 1 1,30% 5 32 17,7 

        

4 GRANCEA 
Luminita 138 44 31,90% 14 31,8 25,5 

        

5 
GROSU 
Valerica 
Niculina 

136 2 1,50% 3 32 18 
        

6 IORDAN 
Iuliana 157 8 5,10% 6 32 16 

        

7 NIMINEŢ 
Brînduşa 160 6 3,80% 4,5 31,7 18,7 

        

8 
PÎRJOL 
NĂSTASE Doru 
Octavian 

137 82 59,90% 32,8 32 45,3 
        

9 ŞTEFĂNESCU 
Cezar 128 28 21,90% 19,3 32 22,9 

        

10 VADANA 
Monica 138 3 2,20% 10,7 31,5 16,3 

        
 

 Referitor la motivele care au condus la aceste depăşiri în termenul de redactare a 

hotărârilor, aceasta s-a datorat:  

- complexităţii dosarelor şi a problemelor de drept pe care acestea le ridică, remarcată în 

ultima perioadă într-o continuă creştere (cauza obiectivă). 

- legislaţia aplicabilă aflată în permanentă schimbare, ceea ce necesită un efort susţinut din 

partea judecătorilor pentru a fi la curent cu toate modificările legislative (cauză obiectivă). 

- modalitatea de organizare a  activităţii de motivare a hotărârilor judecătoreşti de către 

unii judecători (cauză subiectivă) în sensul că se motivează hotărârile în ordinea pronunţării, 
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alocându-se resurse importante de timp pentru motivarea unui dosar complex, deşi există multe 

alte dosare mai puţin complexe pronunţate mai recent.   
- modalitatea de gestionare a timpului, stilul fiecare judecător (cauză subiectivă). 

 

La Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
 
Rata de soluționare a dosarelor (operativitatea) 

 
În perioada de referinţă 01.01.2020 – 31.12.2020, Secţia a II-a civilă şi de contencios 

administrativ şi fiscal a înregistrat un număr de 1.358 dosare nou intrate şi un număr de 1243 

dosare soluţionate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul „satisfăcător”, potrivit plajelor de 

eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 
Din totalul celor 1.911 dosare aflate pe rolul secției în anul 2020 au fost soluționate un 

număr de 1.243 de cauze, operativitatea înregistrată fiind, astfel, de 91.5 %. 

Pe stadii procesuale nivelurile de operativitate înregistrate sunt  de 97.6 % pentru dosarele 
de fond (soluționate 150 din 219), 9.63 % pentru cele din  apel (soluționate 466 din 606) și 90.7% 

pentru cele din recurs (soluționate 986 din 1.314). 

 

Perioada/ 
Fond Apel Recurs TOTAL Stadiul 

procesual 
2018 113,7% 105,6% 115,5% 113,1% 
2019 110,3% 101,5% 112,6% 108,9% 

2020 97,60% 90,63% 90,70% 91,53% 

 

Așa cum s-a arătat și la capitolul privind stocul de dosare operativitatea a fost influențată 

de specificul activității în anul 2020 și de înregistrarea unui număr mai mare de dosare spre finalul 

anului. Dintre acestea, un număr de 135 de dosare nu au primit niciun  termen în 2020, situație de 

natură să afecteze indicatorul menționat după cum urmează: 

Perioada/ 
Fond Apel Recurs TOTAL Stadiul 

procesual 
Operativitate 
fără dosarele cu 
prim termen în 
2021 

103,82% 102,24% 151,59% 101,64% 
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Pe materii operativitatea cea mai mare s-a înregistrat în dosarele de insolvență iar cea mai 

mică în dosarele având ca obiect litigii cu profesioniști, fiind evidențiată în tabelul de mai jos( cu 
mențiunea că sunt incluse și dosarele care nu au avut prim termen în  2020): 

 

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

E01.Q09 Rata de soluționare, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

  

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL RAPORTAT 
LA INTRATE TOTAL 

DIN CARE 
DIN 

INTRATE 
F E S I 

1808 38,90% 4647 4744 66,60% 102,10%         

ORDINE DENUMIRE 
SECTIE 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL RAPORTAT 
LA INTRATE TOTAL 

DIN CARE 
DIN 

INTRATE 
F E S I 

1 

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

553 40,70% 1358 1243 54,60% 91,50%     

    
2 Secţia I civilă 683 50,70% 1347 1395 59,60% 103,60%         

3 

Secţia penală 
si pentru 
cauze cu 
minori familie 

572 29,50% 1942 2106 79,80% 108,40% 

  

    

  
 

Materie Stoc ințial
Dosare 
intrate

Stoc 
ințial

Ponderea 
dosarelor 

solutionate 
din totalul 
dosarelor 
aflate in 

stocul inițial

Dosare 
intrate

Ponderea 
dosarelor 

solutionate 
din totalul 
dosarelor 
intrate

Litigii cu 
profesionisţi 142 34 108 95 29 85,3% 66 61,1% 47 4 88,0%
Contencios 
administrati
v şi fiscal 1323 388 935 856 347 89,4% 509 54,4% 467 49 91,6%
Faliment 446 131 315 292 125 95,4% 167 53,0% 154 15 92,7%
Total secţie 1911 553 1358 1243 501 90,6% 742 54,6% 668 68 91,5%

Secţia a II-
a civilă, de 
contencios 
administra
tiv şi fiscal

Denumire
sectie

VOLUM ACTIVITATE SOLUȚIO NATE

Stoc 
final

D
os

ar
e s

us
pe

nd
at

e d
in

 
st

oc
ul

 fi
na

l

O
pe

ra
tiv

ita
te

 %

TOTAL

DIN CARE

TOTAL

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

FeJ.E01 Rata de solutionare, analiza Judecator. 

Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel 
BACAU} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  
          

Sectia ORDINE NUME 
JUDECATOR 

INTRATE 
PRIM 

TERMEN 
PRONUNTATE VALOARE 

INDICATOR 
GRAD DE 

EFICIENTA 
          F E S I 

Secţia a II-a 
civila si de 
contencios 

administrati
v şi fiscal 

1 ALBESCU 
Loredana 112 72 64,30%         

2 BĂRBIERU Marcel 
Grigore 248 211 85,10%         

3 CHIRIAC Maria 
Violeta 97 68 70,10%         

4 CIOPRAGA Mona 
Gabriela 270 244 90,40%         

5 GRANCEA Gabriel 397 360 90,70%         

6 MAFTEI Smaranda 
Claudia 457 353 77,20%       

  

7 NAPA Morina 375 351 93,60%         

8 PĂTRAŞC-BĂLAN 
Ionela-Diana 312 283 90,70%         

9 PETRESCU Ioan 363 307 84,60%         

10 POPESCU Claudia 274 231 84,30%         

11 RADU Cristina 
Mădălina 299 300 100,30% 

  
    

  
12 STĂNIŞOR Vera 334 339 101,50%         

13 ŞERBAN Cătălin 217 140 64,50%         
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Trebuie făcută remarca că anul 2020 a fost un an cu fluctuații în compunerea completelor 

de judecată, aspect care influențează calculul operativității pe judecător deoarece, la schimbarea 
dintr-un complet de judecată în altul, dosarele nesoluționate la vechiul complet de judecată  sunt 

contabilizate, pentru judecătorul care a părăsit completul drept dosare nesoluționate. Se observă 
din tabelul de mai sus că operativitatea cea mai mare aparține judecătorilor care nu au fost 

schimbați de pe completele de judecată pe care funcționau, în timp ce ratele de soluționare  cele 

mai mici sunt ale judecătorilor schimbați temporar de pe completele în care erau repartizați. 

Concluzia este întărită și de  compararea operativității pe complete de judecată, mult 
superioară în toate cazurile operativității pe judecător în cazurile schimbării membrilor 

completului de judecată. 

 

Albescu Loredana 112 72 72 0 0 64,3%

Bărbieru Marcel Grigore
248 211 210 1 0 85,1%

Chiriac Maria Violeta 97 68 67 1 0 70,1%

Ciopraga Gabriela Mona 
270 244 243 1 0 90,4%

Grancea Gabriel 397 360 357 2 1 90,7%
Maftei Smaranda 
Claudia

457 353 352 1 0 77,2%

Napa Morina 375 351 333 17 1 93,6%
Pătrașc-Bălan Ionela-
Diana 312 283 269 14 0 90,7%

Petrescu Ioan 363 307 302 2 2 84,6%
Popescu Claudia 274 231 226 5 0 84,3%
Radu Cristina -Mădălina 299 300 295 5 0 100,3%
Stănişor Vera 334 339 332 7 0 101,5%
Şerban Cătălin 217 140 139 1 0 64,5%
Total sectie 3755 3259 3197 57 4 86,8%
MEDIA PE SECTIE 
(raportată la prezenţa 
efectivă de 11,8 
judecători)

318,2 276,2 270,9 4,8 0,3 86,8%

Media pe Curtea de 
Apel Bacau (raportata 
la prezenta efectiv[ de 
32,7 judecatori)

341,9 317,3 311,6 5,5 0,2 92,8%

Nume şi prenume

Dosare 
intrate 

prim 
termen

Dosare pronuntate Rata de 
soluţionare ( 

dosare 
pronunţate/

Total
din care 

inchise 0-6 
luni

din care 
inchise 6 

luni-12 luni

din care 
inchise 12-

18 luni
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Complet Membri complet Operativitate raportată la 
dosarele intrate 

CAF 2 

Albescu L. 
Chiriac V.  
Șerban C. 
Popescu Cl. 

102.99% 

AP5 

Albescu L. 
Chiriac V.  
Șerban C. 
Popescu Cl. 

233.33% 

AF1 Șerban C. 
Popescu Cl. 125% 

 

Tabelul cuprinde numai completele de judecată care nu au funcționat în perioada 
1.01.2020-1.06.2020, fiind, astfel, mai ușor de făcut comparația dar mutările de pe completele de 

judecată a produs aceleași efecte și în cazul domnilor judecători I. Petrescu și S.CL. Maftei care, de 

asemenea, au asigurat compunerea unor complete de judecată diferite în perioada de referință. 

 
Stocul de dosare 

Evoluţia stocului final de dosare în perioada 2018 - 2020 pe stadiu procesual: 

 Stocurile de dosare , pe stadii procesuale, au înregistrat comparativ cu anul 2019, creșteri, 
după cum urmează: stocul final de cauze în primă instanță - creștere procentuală cu 10,14% 

(valorică - 7 cauze), stocul în apel - creștere cu 26,43% ( valorică - 37 de cauze) și stocul în recurs - 
creștere cu 26,52% ( valorică - 87 de cauze). 

 Dacă în ceea ce privește creșterea stocului de dosare de fond aceasta se înscrie în tendința 
de creștere a volumului de activitate în acest stadiu procesual, fiind aproximativ egală cu creșterea 

acestui indicator, creșterile înregistrate  în cazul apelurilor și recursurilor nu se corelează cu 
scăderea volumului de activitate în aceste stadii procesuale, volumul de activitate înregistrând în 

apel și recurs scăderi semnificative. 

 Această evoluție este cauzată de specificul activității în 2020( activitatea fiind suspendată 3 

luni ca urmare a mișcărilor de protest de la început de an și a declarării stării de urgență, ceea ce a 

făcut ca în a doua jumătate de an să se înregistreze un număr mai mare de dosare venite de la 

instanțele inferioare, comparativ cu prima jumătate, consecința fiind imposibilitatea soluționării 

până la sfârșitul anului de raportare. 

 Vechimea dosarelor în stoc în anul 2020 

La data de referinţă, 31.12.2020, din cele 668 de dosare rămase în stoc, 140 dintre ele au 

vechime mai mare de 6 luni, 22 au o vechime cuprinsă între 1 an  și 1 an și 6 luni, 11 o vechime 
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cuprinsă între 1 an și șase luni și 2 ani, iar 19 au o vechime de peste 2 ani. Ponderea acestora se 

ridică astfel la 20,96%, 3.29%, 1,65% și 2,84%   
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. 
 

FeJ.E02 Vechime dosare in stoc, analiza Judecator. 
Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu ordonare: {alfabetic} Direcție ordonare: 
{crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

Sectia ORDINE NUME JUDECATOR STOC DOSARE VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

          F E S I 

Secţia a II-a 
civila si de 
contencios 

administrativ 
şi fiscal 

1 ALBESCU Loredana 5 0 0,00%         

2 BĂRBIERU Marcel 
Grigore 38 0 0,00%         

3 CHIRIAC Maria 
Violeta 6 0 0,00%         

4 CIOPRAGA Mona 
Gabriela 22 0 0,00%         

5 GRANCEA Gabriel 41 0 0,00%         

6 MAFTEI Smaranda 
Claudia 72 0 0,00%         

7 NAPA Morina 73 0 0,00%         

8 PĂTRAŞC-BĂLAN 
Ionela-Diana 41 1 2,40%         

9 PETRESCU Ioan 49 2 4,10%         
10 POPESCU Claudia 22 0 0,00%         

11 RADU Cristina 
Mădălina 24 0 0,00%         

12 STĂNIŞOR Vera 26 0 0,00%         
13 ŞERBAN Cătălin 11 0 0,00%         

 

Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 1.243  dosare soluţionate, un număr de 1.192 
dosare au fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, ponderea dosarelor 

închise într-un an ridicându-se, astfel, la 95,9%. Durata medie de soluționare a cauzelor a fost, 

pentru anul anterior, de 5,4  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. 
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FeJ.E03 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel 
BACAU} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

Sectia ORDINE NUME JUDECATOR DOSARE 
PRONUNTATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

 1 ALBESCU Loredana 72 72 100,00%         

Secţia a II-a 
civila si de 
contencios 

administrativ 
şi fiscal 

2 BĂRBIERU Marcel Grigore 211 211 100,00%         
3 CHIRIAC Maria Violeta 68 68 100,00%         
4 CIOPRAGA Mona Gabriela 244 244 100,00%         

5 GRANCEA Gabriel 360 359 99,70%         

6 MAFTEI Smaranda Claudia 353 353 100,00%         
7 NAPA Morina 351 350 99,70%         

8 PĂTRAŞC-BĂLAN Ionela-
Diana 283 283 100,00%         

9 PETRESCU Ioan 307 304 99,00%         

10 POPESCU Claudia 231 231 100,00%         
11 RADU Cristina Mădălina 300 300 100,00%         

12 STĂNIŞOR Vera 339 339 100,00% 
  

    
  

13 ŞERBAN Cătălin 140 140 100,00%         
 

Durata medie de soluționare  

Durata medie de soluționare a cauzelor pe total secție este de 5,4 luni, ceea ce determină 

încadrarea în gradul de performanță foarte eficient. 

 

Hotărâri redactate peste termenul legal  

 În perioada de referinţă, din totalul celor 1.197 de hotărâri pronunțate, 284 au fost 
redactate peste termenul legal, înregistrându-se o pondere  a acestora din urmă de 23,7%. Din 

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

redactare fiind 34, 1 zile. 
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 Documente redactate peste Termen - Situația pe secție 

  TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL TERMEN 

MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE NUMAR 

DOSARE PONDERE MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

1 
Secţia a II-a civilă, de 
contencios 
administrativ şi fiscal 

1197 284 23,70% 56,3 31,9 34,1 

 

FeJ.E05 Documente redactate peste Termen, analiza Judecator. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  
OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 
  

Sectia 

O
rd

in
e 

NUME 
JUDECATOR 

DOSARE SOLUTIONATE TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE REDACTATE PESTE 
TERMENUL LEGAL F E S I 

    NUMAR 
DOSARE PONDERE 

MEDIE 
ZILE 

DEPASIRE 
      

Secţia a II-a 
civila si de 
contencios 

administrativ 
şi fiscal 

1 ALBESCU 
Loredana 16 14 87,50% 60,1 32 82,9         

2 
BĂRBIERU 
Marcel 
Grigore 

72 37 51,40% 44,1 32 49,5 
        

3 
CHIRIAC 
Maria 
Violeta 

23 0 0,00% 0 32 17,8 
        

4 
CIOPRAGA 
Mona 
Gabriela 

101 4 4,00% 2,5 31,7 16 
        

5 GRANCEA 
Gabriel 130 25 19,20% 9,5 32 22,2         

6 
MAFTEI 
Smaranda 
Claudia 

131 10 7,60% 8,1 31,7 16,6 
        

7 NAPA 
Morina 126 7 5,60% 8,7 32 19,7         

8 

PĂTRAŞC-
BĂLAN 
Ionela-
Diana 

111 33 29,70% 16,1 32 28,5 

        

9 PETRESCU 
Ioan 110 90 81,80% 128,5 31,7 134,2         

10 POPESCU 88 2 2,30% 5 31,5 13,7         
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Claudia 

11 
RADU 
Cristina 
Mădălina 

105 19 18,10% 11,4 32 23,8 
        

12 STĂNIŞOR 
Vera 123 7 5,70% 9,9 32 18,3         

13 ŞERBAN 
Cătălin 54 36 66,70% 20,5 32 43,2         

 

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

cauzele obiective se numără 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  modalitatea defectuoasă de gestionare 

a timpului de către judecători sau îndeplinirea și a altor atribuții decât activitatea de judecată. 
  

E06.Q09 Indicatori Eficienta, analiza Sectie in Instanta. 
Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} Criteriu 
ordonare: {alfabetic} Direcție ordonare: {crescator}  

  

  

GRAD DE EFICIENTA 
F E S I 
        

E01 E02 E03 E04 E05    

ORDINE DENUMIRE SECTIE 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 

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

  

    E01 E02 E03 E04 E05 

2 Secţia I civilă         
E01 E02 E03 E04 E05    

3 
Secţia penală si 
pentru cauze cu 
minori si de familie 

        

E01 E02 E03 E04 E05 
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FeJ.E06 Analiza centralizata indicatori eficienta, analiza Judecator. 

Perioada analizata: {01.01.2020 - 31.12.2020} Dosar arhivat: {nu} Instanta: {Curtea de Apel BACAU} 
Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  
OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2020 

  
     

Sectia Ordine NUME JUDECATOR 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

Secţia a II-a 

civila si de 

contencios 

administrativ 

şi fiscal 

1 ALBESCU Loredana             

2 BĂRBIERU Marcel Grigore             

3 CHIRIAC Maria Violeta             

4 CIOPRAGA Mona Gabriela             

5 GRANCEA Gabriel             

6 MAFTEI Smaranda Claudia             

7 NAPA Morina             

8 PĂTRAŞC-BĂLAN Ionela-Diana             

9 PETRESCU Ioan             

10 POPESCU Claudia             

11 RADU Cristina Mădălina             

12 STĂNIŞOR Vera             

13 ŞERBAN Cătălin             
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 I.5. INDICII DE ATACABILITATE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI 

 

În anul 2020 la nivelul Curţii de Apel Bacău indicele de atacabilitate general a fost de 

9,51%, indicele de casare a fost de 16,53%, iar ponderea schimbării a fost de 1,57%. Detaliat, pe 

secţii situaţia se prezintă astfel: 

 

 

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

Fond 93

Apel 764 91
9 recursuri  

admise
11,91% 1,18% 9,89%

Recurs 538 0

TOTAL 
SECȚIE

1395 din care 
764 susceptibile 

a fi atacate cu 
apel sau recurs

91 9 11,91% 1,18% 9,89%

Fond 163 sentinte atacate 
cu recurs  65 

24 recursuri  
admise

39,88% 14,72% 36,92%

Apel 319

Recurs 761

TOTAL 
SECȚIE

1243 din care 
163 susceptibile 

a fi atacate cu 
apel sau recurs

65 24 39,88% 14,72% 36,92%

Indicii de atacabilitate si indicii de desfiintare a hotararilor judecatoresti in anul 2020 a nivelul Curtii de Apel 
Bacau

Indicele de casare
( col3/col2*100%)

Secţia I 
civilă

Ponderea 
atacabilitatii 
(col2/col.1 

cauze 
solutionate 

susceptibile a 
fi atacate cu  

apel sau 
recurs*100%)

Ponderea schimbarii 
( col.3/col.1 cauze 

solutionate 
susceptibile a fi 

atacate cu recurs cu 
apel sau recurs*100%)

Stadiul 
procesual

Cauze admise la 
ICCJ

Denumire
sectie

Secţia a II-
a civilă, de 
contencios 
administra
tiv şi fiscal

Dosare 
solutionate

Cauze atacate la 
Curtea de Apel 

Bacau care au intrat 
in apel sau recurs la 

ICCJ in 2016
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I.5.1. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti, pe secții se prezintă astfel: 

 
 Secția penală 

În anul 2020, Secția penală a pronunțat un nr. de 2106 hotărâri, din care 1386 cauze au fost 

soluționate ca instanță de apel, 295 cauze au fost soluționate în primă instanță, o cauză a fost 
soluţionată în recurs şi 424 cauze în contestații. 

S-a declarat apel în 22 de cauze, în 37 de cauze s-a declarat contestație, iar 33 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: 4 apeluri; 3 contestaţii şi 1 recurs în casaţie. 
 

 

 

 

 

apel sau recurs

22 apeluri  
4 apeluri  
admis e

 37 contes tati i
3 contestati i  

admise

Apel 1386 33 recursuri  in 
casati e

1 recurs  in 
casati e 
admis

2,38% 0,07% 3,03%

Recurs 1
Contestații 

(NCPP) 424

TOTAL 
SECȚIE

2106 din care 
1681 susceptibile 

a fi atacate cu 
apel sau recurs

92 8 5,47% 0,48% 8,70%

4744 din care 
2608 susceptibile 

a fi atacate cu 
apel sau recurs

248 41 9,51% 1,57% 16,53%
TOTAL 

CURTE DE APEL 
BACĂU

20,00% 2,37% 11,86%

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si 

de familie

295Fond
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Denumire 
secție 

Stadiul  
procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate la 
Curtea de 

Apel 
Bacău 

care au 
intrat in 
apel sau 
recurs la 

ICCJ in 
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/col.1 

cauze 
soluționate 

susceptibile a fi 
atacate cu recurs 

cu apel sau 
recurs*100%) 

Indicele 
de casare 
(col3/col2

*100%) 

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

Secţia 
penală si 
pentru 

cauze cu 
minori si 

de familie 

Fond 295 

22 apeluri  4 apeluri 
admise 

20,00% 2,37% 11,86% 
 37 

contestații 

3 
contestații 

admise 

Apel 1386 
33 

recursuri 
in casație 

1 recurs in 
casație 
admis 

2,38% 0,07% 3,03% 

Recurs 1           
Contestații 

(NCPP) 424           

TOTAL 
SECȚIE 

2106 din 
care 1681 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

92 8 5,47% 0,48% 8,70% 

 

 

 Secția I civilă 

La nivelul anului 2020  la nivelul Secţiei I civile au fost pronunţate un număr de 1395 

hotărâri, din care 764 ca instanţă de apel, 53 ca instanţă de recurs şi 93 sentinţe în primă instanţă. 

Din cele 764 hotărâri pronunţate în apel s-a promovat cale de atac în 91  cauze. Aşadar, 

pentru hotărârile pronunţate de Secţia I civilă  în apel ponderea de atacabilitate este de  11, 91  %. 
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Stadiul  
procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate 

la 
Curtea 
de Apel 
Bacău 

care au 
intrat 
in apel 

sau 
recurs 
la ICCJ 
in 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/col.1 cauze 
soluționate 

susceptibile a fi 
atacate cu recurs cu 

apel sau 
recurs*100%) 

Indicele de 
casare 

(col3/col2*100%) 

 col. 1 col. 2 col.3 col. 4 col.5 col 6 
Fond 93           

Apel 764 91 
9 

recursuri 
admise 

11,91% 1,18% 9,89% 

Recurs 538 0         

TOTAL 
SECȚIE 

1395 din 
care 764 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

91 9 11,91% 1,18% 9,89% 

 

 

 

Secția a II-a civilă 

 În anul 2020 la nivelul  secției civile II indicele de atacabilitate a fost de 39,88%, indicele de 

casare a fost de 36,92 % iar ponderea schimbării a fost de 14,72 %. Detaliat, situaţia se prezintă 

astfel: 
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Denumire 
secție 

Stadiul  
procesu

al 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate 

la 
Curtea 
de Apel 
Bacău 

care au 
intrat 
in apel 

sau 
recurs 
la ICCJ 
in 2016 

Cauze 
admise 
la ICCJ 

Ponderea 
atacabilități
i (col2/col.1 

cauze 
soluționate 
susceptibile 
a fi atacate 
cu  apel sau 
recurs*100

%) 

Ponderea 
schimbării  
(col.3/col.1 

cauze 
soluționate 

susceptibile a fi 
atacate cu recurs 

cu apel sau 
recurs*100%) 

Indicele de 
casare 

(col3/col2*100
%) 

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

Secţia a II-a 
civilă, de 

contencios 
administrat
iv şi fiscal 

Fond 163 

sentinț
e 

atacate 
cu 

recurs 
65  

24 
recursu

ri 
admise 

39,88% 14,72% 36,92% 

Apel 319           
Recurs 761           

TOTAL 
SECȚIE 

1243 din 
care 163 

susceptibil
e a fi 

atacate cu 
apel sau 
recurs 

65 24 39,88% 14,72% 36,92% 

 

 

 

 

  



2020 RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

105 

 

I.6. INDICII DE DESFIINŢARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI 

 

La Curtea de Apel Bacău, din cele 248 hotărâri atacate, au fost anulate ori casate în căile de 

atac, exercitate la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 41 de hotărâri, ceea ce reprezintă un 

indice de casare de 1,57%. 

Folosirea căilor de atac de către justiţiabilii implicaţi într-un proces nu este numai o 

problemă teoretic deschisă de Legea fundamentală şi concretizată de legile procesuale în funcţie 

de specificitatea litigiilor, ci este influenţată şi de alţi factori, cum ar fi, bunăoară, nivelul de taxare 
(taxa judiciară de timbru, cauţiuni etc.) şi alţi factori. Acest procent este influenţat şi de faptul că 

nu toate hotărârile pronunţate la nivelul unei secţii a curţii sunt susceptibile de a fi atacate la 

instanţa ierarhic superioară şi este aşa, deoarece, cel puţin în materia recursului şi a apelului, 
hotărârile nu mai sunt susceptibile de cale de atac. Cu toate acestea, cel puţin în materia 

contenciosului administrativ şi fiscal, unde secţia are competentă ca instanţă de fond, hotărârile 

pronunţate de aceasta sunt susceptibile în covârșitoarea lor majoritate de a fi atacate cu recurs.  

Indiscutabil, apare necesară o mai mare preocupare pentru calitate dar însăşi valoarea 
indicelui de casare mai sus evocat, 1,57 %, denotă că judecătorii Curţii de Apel Bacău sunt 

conştienţi de necesitatea desfăşurării activităţii cu respectarea exigenţelor specifice unui înalt 
profesionalism.  

 

Secția penală  

În anul 2020, Secția penală a pronunțat un nr. de 2106 hotărâri, din care 1386 cauze au fost 
soluționate ca instanță de apel, 295 cauze au fost soluționate în primă instanță, o cauză a fost 

soluţionată în recurs şi 424 cauze în contestații. 
S-a declarat apel în 22 de cauze, în 37 de cauze s-a declarat contestație, iar 33 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: 4 apeluri; 3 contestaţii şi 1 recurs în casaţie. 
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Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti  

 

Denumir
e 

secție 

Stadiul  
procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate la 
Curtea de 

Apel 
Bacău 

care au 
intrat in 
apel sau 
recurs la 
ICCJ in 
2016 

Cauze 
admise la 

ICCJ 

Ponderea 
atacabilități
i (col2/col.1 

cauze 
soluționate 
susceptibile 
a fi atacate 
cu  apel sau 
recurs*100

%) 

Ponderea 
schimbării  
(col.3/col.1 

cauze 
soluționate 
susceptibile 
a fi atacate 
cu recurs cu 

apel sau 
recurs*100) 

Indicele de 
casare 

(col3/col2*100
%) 

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

Secţia 
penală 

si 
pentru 
cauze 

cu 
minori 
si de 

familie 

Fond 295 

22 
apeluri  

4 apeluri 
admise 

20,00% 2,37% 11,86%  37 
contestaț

ii 

3 
contestaț
ii admise 

Apel 1386 
33 

recursuri 
in casație 

1 recurs 
in casație 

admis 
2,38% 0,07% 3,03% 

Recurs 1           
Contestaț
ii (NCPP) 424           

TOTAL 
SECȚIE 

2106 din 
care 1681 
susceptibil

e a fi 
atacate cu 
apel sau 
recurs 

92 8 5,47% 0,48% 8,70% 

 

 

 

Secţia I civilă 

 

La nivelul Secţiei I civile în perioada de referinţă au fost reformate  în recurs un număr de 9 

hotărâri. Raportat la numărul total de hotărâri, supuse  recursului, ponderea schimbării este de 
1,18 %.  

O parte a hotărârilor reformate au fost însă pronunţate în anii anteriori. 
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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 2019 

Cauze 
admise 
la ICCJ 

Ponderea 
atacabilităţii 

(col2/col.1 cauze 
soluţionate 

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 93 0 

9 
recursur

i  
admise 

      

Apel 764 91  11,91%  1,18 %  9,89%  

Recurs 538 0       

TOTAL 
SECȚIE 

1395 din 
care 764 

susceptibil
e a fi 

atacate cu 
apel sau 
recurs 

91 11,91 % 1,18% 9,89 % 

 

 

 

 

Secția a II-a civilă 

 

 În anul 2020 la nivelul  secției civile II indicele de atacabilitate a fost de 39,88%, indicele de 

casare a fost de 36,92 % iar ponderea schimbării a fost de 14,72 %. Detaliat, situaţia se prezintă 

astfel: 
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Denumire 
secție 

Stadiul  
procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate 

la 
Curtea 
de Apel 
Bacău 

care au 
intrat in 
apel sau 
recurs la 
ICCJ in 
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/col.1 

cauze 
soluționate 
susceptibile 
a fi atacate 
cu recurs cu 

apel sau 
recurs*100) 

Indicele de 
casare 

(col3/col2*100) 

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

Secţia a II-a 
civilă, de 

contencios 
administrativ 

şi fiscal 

Fond 163 

sentințe 
atacate 

cu 
recurs 

65  

24 
recursuri 
admise 

39,88% 14,72% 36,92% 

Apel 319           
Recurs 761           

TOTAL 
SECȚIE 

1243 din 
care 163 

susceptibile 
a fi atacate 
cu apel sau 

recurs 

65 24 39,88% 14,72% 36,92% 

 

O analiză a activităţii desfăşurate de fiecare judecător, a rezultatelor obţinute, în raport cu 
volumul de activitate alocat, face posibil a se concluziona în sensul că performanţa activităţii de 
judecată, la nivelul Curţii de Apel Bacău, s-a menţinut la aceleaşi standarde de calitate în raport cu 

anii precedenţi şi aceasta într-un context legislativ extrem de dinamic, proces ce afectează însăşi 
codurile, precum şi a unor divergenţe existente sub aspectul naturii căilor de atac şi a 

competenţelor de soluţionare a recursurilor, în materie civilă. Totuşi, modificările legislative 

impuse prin noile coduri de procedură au produs rezultate benefice şi în acest an, sub aspectul 

reducerii semnificative a duratei procedurilor judiciare, prin instituirea fazei regularizării cererii de 
chemare în judecată, sub aspectul reducerii cheltuielilor materiale şi umane, regularizarea făcând 

posibilă soluţionarea cauzelor în şedinţă publică, de regulă la primul termen de judecată. Susţinem 

concluzia conform căreia, în actualul context legislativ, volumul de activitate al judecătorului nu 

poate fi redus, într-un mod simplist, la volumul de dosare alocat anual, el se impune a fi analizat 

din perspectiva exigenţelor noilor coduri de procedură, care prin modificarea normelor de 
competenţă materială au contribuit la creşterea complexităţii activităţilor judiciare la nivelul 

curţilor de apel, iar procedurile judiciare impuse de judecătorul de fond şi de apel devin mult mai 

complexe, prin durata şi conţinutul lor.   
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C A P I T O L U L    II 

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. 
În colaborare cu conducerile instanţelor arondate, a fost urmărită atent situaţia posturilor 

şi au fost fundamentate propuneri de transfer de posturi din statele de funcţii şi personal ale 
instanţelor cu activitate redusă către cele supraaglomerate. 

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

din cadrul curţii de apel și pentru fiecare instanță din circumscripție. Tot astfel, s-a manifestat o 

preocupare constantă pentru transparenţa procesului decizional şi consolidarea unei culturi a 
încrederii şi simetriei comunicării interne.  

În scopul reechilibrării volumului de muncă la toate instanțele din circumscripția curții de 
apel au fost dispuse, acolo unde a fost posibil, măsuri de delegare a unor judecători, într-un proces 

transparent şi obiectiv de selecţie; au fost efectuate demersurile necesare şi declanşate 

procedurile legale pentru ocuparea integrală a schemelor de personal şi pentru accesul la forme 

de dezvoltare a carierei profesionale pentru personalul auxiliar şi funcţionarii publici; a fost 
valorificată, în continuare, procedura definitivării în funcţie a grefierilor temporari încadraţi la 

instanţele din circumscripţia curţii de apel, cu respectarea garanţiilor privind transparenţa, 

accesibilitatea şi predictibilitatea procedurii de selecţie. Repartizarea echilibrată a volumului de 

muncă a constituit o preocupare permanentă, reflectată în numeroasele decizii luate ca urmare a 
fluctuaţiei resurselor umane şi a modificărilor legislative cu impact direct asupra volumului 

individual de activitate. 

La nivelul anului 2020, statul de funcţii şi personal al instanţelor judecătoreşti din raza de 
competenţă a Curţii de Apel Bacău conţinea un număr de 701 posturi aprobate, însă, doar 686 

posturi au fost finanţate, din care 219 judecători, 8 asistenţi judiciari, 264 grefieri cu studii 
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superioare, 24 grefieri cu studii medii, 3 grefieri statisticieni, 1 grefier documentarist, 57 grefieri 

arhivari, 17 specialişti IT, 6 grefieri registratori, 12 agenţi procedurali, 27 aprozi, 18 şoferi, 25 
funcţionari publici şi 20 posturi personal contractual. 

 În cursul anului 2020 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. 

O importantă vulnerabilitate a reprezentat-o și în acest an problema ocupării celor 28 de 

posturi vacante de judecători. Astfel, din totalul de 219 posturi existente în schema Curții de Apel 
Bacău și instanțelor arondate, au fost efectiv ocupate 191 posturi. 

Întrucât este o chestiune generalizată la nivel naţional, fiecare din cele 15 curți de apel 

având deficit de judecători în schemă, nu a fost posibilă ocuparea celor 28 de posturi prin 

proceduri de transfer, delegare sau detaşare de judecători de la alte instanțe din afara razei de 
competență a Curții. Pentru a se asigura buna funcționare a instanțelor din raza Curții, a fost 

adoptată, ca soluție temporară, delegarea unor judecători de la instanțele arondate Curții.  

Începând cu data de 01.01.2021, în urma concursurilor de admitere în magistratură 
organizate de către CSM, s-a reuşit ocuparea a 13 posturi de judecători din cele 25 de posturi 

vacante de judecători existente în luna decembrie 2019, la judecătoriile din raza de competență a 

Curții. 

Prin HCSM nr. 1536/17.12.2020 au fost numiţi în funcţia de judecători stagiari, începând cu 

data de 1.ian. 2021, un număr de 4 judecători la judecătoriile din raza Curţii de apel Bacău: 2 la 
Judecătoria Bacău, 1 la Judecătoria Oneşti şi unul la Judecătoria Roman. 

Pe parcursul anului 2020 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. 

Pentru asigurarea unui management eficient al resurselor umane din categoria 

personalului auxiliar de specialitate şi conex, precum și 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, 

funcționarii publici și personalul contractual). 

 

II.1.1. Situaţia judecătorilor 

 a. Funcţiile de execuţie 
Potrivit sferei competenţei materiale, funcționale și procesuale, activitatea Curţii de Apel 

Bacău  este organizată în cele trei secţii, respectiv: 
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- secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie (în cadrul căreia şi-au desfăşurat 

activitatea 11 judecători dintr-o schemă de 12 şi 14 grefieri, dintr-o schemă de 14, din care doi 
grefieri funcţionează la biroul executări penale), 

- secţia I civilă (în cadrul căreia şi-au desfăşurat activitatea 10 judecători dintr-o schemă de 

12 şi 10 grefieri dintr-o schemă de 11), 
- secţia a ll - a civilă şi contencios administrativ și fiscal (cu 13 judecători în activitate dintr-o 

schemă de 14 şi 9 grefieri dintr-o schemă de 12, din care un post vacant temporar, un post vacant, 

+ primul grefier, care de regulă nu intră în şedinţele de judecată). 
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. 

 
Transferuri 

În cursul anului 2020 nu au fost aprobate transferuri la nivelul Curţii de Apel Bacău. 

 

Delegări 

- Prin decizia Preşedintelui Curții s-a dispus delegarea doamnei judecător  CARMEN ELENA 
CHIRILĂ judecător la Tribunalul Neamț, începând cu data de 01.12.2019, până la data de 
23.01.2020, la Judecătoria Bicaz; 

- Prin decizia Preşedintelui Curții nr. 302/I/A/1/29.11.2019 s-a dispus delegarea domnului 
judecător MARCEL GRIGORE BĂRBIERU judecător la Curtea de Apel Bacău, începând cu data de 
1.01.2020, până la data de 30.06.2020, la Judecătoria Buhuși; 

- Prin decizia Preşedintelui Curții nr. 179/I/A/1/19.05.2020 s-a dispus delegarea doamnei 
judecător Negrii luminița Gabriela, judecător la Judecătoria  Bacău, începând cu data de 

01.06.2020, la Judecătoria Buhuși; 

- Prin decizia Preşedintelui Curții nr. 360/I/A/1/11.11.2020 s-a dispus delegarea domnului 
judecător Sava Găină Adrian Petre, judecător la Judecătoria  Moinești, începând cu data de 

22.12.2020, la Judecătoria Buhuși; 

 

Pensionări 

În cursul anului 2020 au fost eliberat din funcție, prin pensionare, un judecător:  

 Lăcrămioara Moglan, eliberată din funcție prin Decretul Președintelui României nr. 37 din data 
de 15.01.2020, începând cu data de 15.01.2020. 
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b. Funcţiile de conducere 

În ceea ce priveşte asigurarea conducerii administrativ - judiciare la nivelul instanţei, se 
constată că funcţiile de conducere vacante de președinți de secții, ocupate prin delegare, au fost 

ocupate ca urmare a numirilor în funcție dispuse de către Consiliul Superior al Magistraturii.  

Astfel, conducerea instanţei a fost asigurată în tot cursul anului de către președinte 
Loredana - Lenuța Albescu și  vicepreşedinte Maria Violeta Chiriac. 

Președintele Curții de Apel Bacău Loredana - Lenuța Albescu a adoptat în cursul anului 

2020 un număr de 402 decizii și 15 Ordine. 
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 care a adoptat în anul  
trecut un număr total de 53 hotărâri menite să asigure buna organizare și funcționare a instanței. 

Conducerea secțiilor a fost asigurată de către  președinții de secții, astfel : 

 la secția I civilă conducerea a fost asigurată de către dra judecător Sorina Ciobanu, prin 
numire în funcția de președinte al secției I civilă, de litigii de muncă și asigurări sociale 

pentru un mandate de 3 ani, conform HCSM nr. 1273/3.09.2019. 

 la secția a II a civilă și contencios administrativ și fiscal, d-nul Cătălin Șerban, numit 

pentru un mandat de 3 ani, potrivit HCSM nr. 1274/3.09.2019. 

 la secția penală conducerea a fost asigurată de către d-nul judecător Cătălin Iacobuț, 
numit în funcția de președinte al secției penale pentru un mandat de 3 ani prin HCSM. 
Nr. 1845/26.11.2019. 

 
 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 62 posturi la data de 31 decembrie 2020, pentru categoria funcţionarilor 
publici statele de funcţii includ 9 de posturi, iar pentru categoria personalului contractual statele 

de funcţii includ 5  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. 

În ceea ce privește personalul auxiliar de specialitate, la data de 31 decembrie 2020, din 

numărul total de 36 posturi de grefier, 36 posturi erau ocupate, un post ocupându-se prin 

promovare la instanţă superioară, începând cu 01.01.2021. Situația pe fiecare secţie se prezintă 

astfel:  
- la Secţia I civilă – 11 grefieri (din care un grefier-şef),  
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- la Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 12 posturi de grefieri (din care 

un grefier-şef şi primul grefier), un post ocupându-se prin promovare la instanţă superioară, 
începând cu 01.01.2021;  

- la Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – 14 grefieri (din care un grefier-

şef). 
Distinct de grefierii repartizaţi pe secţii funcţionează un grefier documentarist şi un grefier 

statistician. La sfârșitul anului a existat un post vacant de grefier, acesta fiind ocupat începând cu 

data de 01 ianuarie 2021, prin promovare de la instanța inferioară. 
La compartimentul arhivă îşi desfăşoară activitatea 7 grefieri arhivari, un grefier registrator 

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 (dintr-o schema de 5), schema Curții de 

Apel fiind majorată, în cursul anului 2020, cu un post specialist IT și un post de grefier registrator. 
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 existat un singur post vacant in prima parte a anului a cărui ocupare s-a 

realizat prin examen de promovare în funcție, 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. 

Cu referire la personalul auxiliar și conex, nu au existat fluctuații majore în anul 2020. În 
perioada de referință s-au înregistrat mai multe concedii medicale, însă, au fost luate măsurile 
necesare astfel încât să nu fie afectată activitatea instanței, fiind luată măsura delegării unui 

grefier de la Tribunalul Bacău pentru o perioadă de 6 luni, prin decizia nr. 9/15.01.2020. 
 

II.1.3. Situaţia Departamentului economico-financiar şi administrativ 

Departamentului economico-financiar şi administrativ, organizat la nivelul Curții Apel 
Bacău - aparat propriu, condus de manager economic, asigură activitatea economică, financiară şi 

administrativă, având ca atribuţii principale efectuarea operaţiunilor financiar-contabile, evidenţa 

bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru desfăşurarea activităţii instanţelor şi 

gospodărirea sediilor acestora. 

În prima parte a anului 2020 Curtea de Apel Bacău – aparat propriu s-a  confruntat cu o 

acută criză de personal la nivelul Departamentului economico-financiar şi administrativ (D.E.F.A.), 
dată fiind existența a 3 posturi vacante de funcționari publici, între care și funcția publică de 

conducere (manager economic). 
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Apreciind că ocuparea funcţiei vacante de manager economic şi a celorlalte funcţii publice 

din cadrul D.E.F.A. prin modalitatea concursului, era de durată și nici nu asigura ocuparea efectivă 
a posturilor, iar orice întârziere era de natură a afecta buna desfășurare a întregii activități a 

D.E.F.A, Președintele Curții a aprobat prin decizii ca ocuparea funcţiilor publice vacante de 

manager economic și de  expert să se facă prin  procedura de transfer la cerere. De asemenea, a 
aprobat două proceduri interne privind transferul la cererea funcţionarului public de conducere, 
respectiv transferul la cererea funcţionarului public de execuție, proceduri referitoare la selecţia 

funcţionarilor publici prin transfer la cerere, respectiv de verificarea condiţiilor de realizare a 
transferului. 

În aceste condiții, în data de 06.04.2020 s-a organizat concurs pentru ocuparea prin 

promovare, a funcției publice de manager economic la Departamentul economico financiar și 

administrativ la Curtea de Apel Bacău. În urma desfășurării concursului, postul vacant de manager 
economic a fost ocupat de doamna Luminița Gavrilă. 

De asemenea, pentru ocuparea funcției de expert, clasa I, grad profesional superior, s-a 

declanșat procedura de transfer la cerere. Astfel în data de 19.11.2021 a fost organizat interviul de 
selecție, în baza art. 502 și 506 din O.U.G. Nr. 57/2019, în urma căruia doamna Iuliana Rotaru s-a 

transferat la Departamentul economico financiar și administrativ al Curții de Apel Bacău, pe postul 

vacant de expert, clasa I, grad profesional superior. 

  

Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul instanţei 
 

 Situaţia posturilor la nivelul Curţii de Apel Bacău – aparat propriu în anul 2020 este 

reliefată în tabelele de mai jos comparativ cu anul 2019. 
 
1. Schema personal Curtea de Apel Bacău-aparat propriu la 31.12.2020 

 

Categorie de personal Posturi 
aprobate 

Posturi 
finanţate 

Posturi 
finanţate 
ocupate 

Posturi 
vacante 

finanţate 

Posturi 
vacante 

nefinanţate 
Magistraţi 38 38 34 4 0 
Personal auxiliar 51 51 49 2 0 
Personal conex 11 11 11 0 0 
Funcţionari publici 9 8 8 0 1 
Personal contractual 5 4 4 0 1 

TOTAL 114 112 106 6 2 
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2.   Schema personal Curtea de Apel Bacău-aparat propriu la 31.12.2019 

 

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 8 7 1 1 

Personal contractual 5 4 4 0 1 

TOTAL 112 110 106 4 2 

 

În anul 2020 au avut loc modificări ale statului de funcţii după cum urmează: 
Magistraţi: 

Pensionați 

La data de 15.01.2020 a fost eliberată din funcția de judecător prin pensionare d-na 
Lăcrămioara Moglan. 

Transferaţi 

În cursul anului 2020, la nivelul Curții de Apel Bacău – aparat propriu, nu au fost judecători 

transferați. 
 

Personal auxiliar: 

La nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 51 de posturi, din care ocupate 49, astfel:  
- 36 posturi de grefieri (din care 4 grefieri cu funcţii de conducere, 32 de grefieri cu funcţii de 

execuţie); 36 grefieri cu studii superioare, 1 grefier cu studii medii); 1 post de grefier cu 

studii superioare se ocupă începând cu 01.01.2021; 
- 1 grefier documentarist cu studii superioare; 

- 1 grefier statistician cu studii superioare juridice; 

- 4 posturi specialişti IT din care un specialist IT şef; 1 post de specialist IT se ocupă începând 
cu 18.01.2020; 

- 7 grefieri arhivari din care un grefier arhivar şef; 

- 1 grefier registrator. 
Personal conex:  

La nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 11 posturi din care: 
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- 2 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  din care un post vacant nefinanțat. 
Personal contractual: 

La nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 5 posturi: 
- 1 post vacant nefinanțat (referent de specialitate psiholog) 
- 1 post ocupat de referent I , 

- 2 posturi ocupate de muncitor calificat,  

- 1 post ocupat de îngrijitor. 
 

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). 

Este de menționat faptul că  în perioada 15. 03.2020- 15.05.2020, la nivel național a fost 

declarată stare de urgență prin decret al Președintelui României, pe toată durata respectivă 
instituțiile publice având obligația de a suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor 
vacante, iar prin H.G. nr. 24/2020, începând cu data de 15 mai 2020 a fost instituită stare de 

alertă, iar, potrivit dispozițiilor art. 27 alin. 3 din Legea nr. 55/2020, și pe durata stării de alertă 
instituită pentru o perioadă de 30 de zile pe întreg teritoriul țării instituțiile publice au avut 

obligația de a suspenda orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, în vederea 

prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, abia prin O.U.G. nr.  183/23.10.2020, 
instituțiile din cadrul autorității judecătorești fiind exceptate de la această interdicție. 

 

 Astfel, Curtea de Apel Bacău a organizat în anul 2020 următoarele concursuri şi examene: 

1. concurs pentru ocuparea unui post de specialist IT la Tribunalul Neamț, din data de 01.02.2020; 

2. concurs pentru ocuparea funcției de agent procedural perioadă nedeterminată la 

Judecătoria Bacău, din data de 08.02.2020; 
3. concurs pentru ocuparea funcției de muncitor calificat I la Judecătoria Târgu Neamț, din data 

de 15.02.2020; 
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4. examen de promovare în grade sau trepte a personalului contractual, din raza CA Bacău, 

organizat în data de 15.02.2020; 
5. examen de promovare în grade sau trepte și din studii medii în studii superioare a 

personalului auxiliar, din raza CA Bacău, organizat în data de din data de 15.02.2020; 

6. concurs pentru ocuparea funcției de grefier arhivar la Judecătoria Piatra Neamț și de aprod 
la Tribunalul Neamț, din data de 29.02.2020; 

7. concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de manager economic 

la Curtea de Apel Bacău, organizat în data de 06.04.2020; 
8. Interviu pentru ocupare prin transfer la cerere a funcției de consilier la Tribunalul Neamț, din 

data de 26.06.2020; 

9. concurs de promovare personal contractual, organizat în data de 29.06.2020; 

10. concurs definitivare în funcție grefier registrator debutant la Curtea de Apel Bacău din data 
de 05.09.2020; 

11. concurs din data de 03.10.2020, pentru ocupare a următoarelor funcţii de conducere:  

- prim grefier la Curtea de Apel Bacău, 
- grefier șef la Secția I civilă la Curtea de Apel Bacău, 

- grefier şef la Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal  la Curtea de Apel Bacău, 

- grefier șef la Secția a II-a civilă și de contencios administrativ fiscal la Tribunalul Bacău, 

- grefier șef Secția a II-a civilă, contencios administrativ și fiscal la Tribunalul Neamț, 

- grefier șef la Judecătoria Bicaz, 
- grefier șef la Judecătoria Buhuși, 
- grefier șef la Judecătoria Podu Turcului, 

- grefier şef la Judecătoria Roman, 
- grefier șef la Judecătoria Târgu Neamț, 
- grefier arhivar șef la Judecătoria Onești, 

- grefier arhivar șef la Judecătoria Piatra Neamț. 
12. interviu pentru ocupare prin transfer a funcție publică de execuție, expert clasa I la Curtea de 

Apel Bacău din data de 19.11.2020; 

13. concurs pentru ocuparea unui post de specialist IT la Curtea de Apel Bacău, organizat în data de 
19.12.2020; 

14. concursul de promovare grefier la instanță superioară, din data de 12.12.2020; 

 

II.1.4. Solicitări avize, transformări, suplimentări  

Solicitări avize M.J. pentru modificarea statului de funcţii al Curţii de Apel Bacău cum urmează: 

1. solicitare aviz MJ, pentru modificarea statului de funcţii al Tribunalului Bacău, pentru 3(trei) posturi 
de grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 

2. solicitare MJ, analiză și aprobare, modificare a statului de funcţii al Judecătorie Bicaz, a 2 cereri de 
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transformare a posturilor de grefier arhivar, în grefier arhivar cu studii superioare, gradul I; 

3. solicitare M.J., analiză și aprobare a modificării statului de funcţii al Judecătorie Târgu Neamț, a 
unei cereri de transformare a postului de grefier arhivar, în grefier arhivar cu studii superioare; 

4. solicitare M.J., analiză și aprobare a modificării statului de funcţii al Curții de Apel Bacău și 

Tribunalului Bacău, a 4 cereri de transformare a posturilor de grefier arhivar, în grefier arhivar cu 
studii superioare; 
5. solicitare M.J., analiză și aprobare a modificării statului de funcţii al Judecătorie Roman, a unei 

cereri de transformare a postului de grefier arhivar, în grefier arhivar cu studii superioare; 
6. solicitare M.J., analiză și aprobare a modificării statului de funcţii al Tribunalului Neamț și 
Judecătoriei Piatra Neamț, a 3 cereri de transformare a posturilor de grefier arhivar, în grefier 

arhivar cu studii superioare; 

7. solicitare M.J., analiză și aprobare a modificării statului de funcţii al Judecătorie Moinești, a unei 
cereri de transformare a postului de grefier arhivar, în grefier arhivar cu studii superioare; 

8. solicitare aviz M.J., pentru suplimentarea statului de funcții al Curții de Apel Bacău cu un post de 

grefier cu studii superioare, gradul I, și diminuarea statului de funcții al Judecătoriei Roman; 
9. solicitare aviz M.J., pentru suplimentarea statului de funcții al Judecătoriei Roman cu un post de 

grefier arhivar; 

10. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Bacău, pentru un post de 

grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 

11. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Tribunalului Bacău, pentru 2 posturi de 
grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 
12. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Curţii de Apel Bacău, pentru un post 

de grefier cu registrator, debutant în grefier registrator, treapta II; 
13. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Bacău, pentru un post de 
grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 

14. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Moinești, pentru un post 
de grefier cu studii medii, treapta I, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 

15. solicitare aviz M.J., pentru suplimentarea cu un post de specialist IT, a statului de funcţii al Curții 

de Apel Bacău, prin transformarea uni post de grefier cu studii superioare juridice, gradul I; 
16. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Piatra Neamț, pentru un 

post de grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 

17. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Tribunalului Bacău, pentru un post de 

grefier cu studii medii, în grefier cu studii superioare juridice, debutant; 

18. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Curții de Apel Bacău, pentru un post 

de referent I cu studii superioare de scurtă durată, în referent de specialitate I cu studii superioare 
de lungă durată; 

19. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Moinești, pentru un post 
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de grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 

20. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Moinești, pentru un post 
de grefier cu studii superioare juridice, treapta II, în grefier cu studii superioare juridice, gradul I; 

21. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Bacău, pentru 7(șapte) 

posturi de grefier cu studii medii, treapta II, în grefier cu studii superioare juridice, gradul I; 
22. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Curții de Apel Bacău, Tribunalului 
Bacău, Judecătoriei Bacău, Judecătoriei Moinești, Judecătoriei Piatra Neamț și Judecătoriei Roman,  

pentru 13(treisprezece) posturi de grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii 
superioare juridice, gradul II; 
23. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Tribunalului Neamț, pentru un post 

de Referent de specialitate cu studii superioare gradul II, în Referent de specialitate cu studii 

superioare gradul I; 
24. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Onești, pentru un post de 

grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 

25. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Onești, pentru un post de 
grefier arhivar, debutant în grefier arhivar, treapta II; 

26. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Bicaz, pentru un post de 

grefier cu studii superioare juridice, debutant în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 

27. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Judecătoriei Roman, pentru un post 

de grefier cu studii superioare juridice, debutant, în grefier cu studii superioare juridice, gradul II; 
28. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Tribunalului Neamț, pentru un post de 
grefier arhivar, debutant în grefier arhivar, treapta II; 

29. solicitare aviz M.J., pentru modificarea statului de funcţii al Tribunalului Bacău, pentru un post de 
grefier cu studii medii, debutant în studii superioare juridice, debutant; 

 

II.2. Situația sancțiunilor disciplinare și penale aplicate pe fiecare categorie de personal în 
cursul anului 2020. Încălcări ale Codului deontologic  

 

Din perspectiva integrităţii şi a responsabilităţii profesionale, se poate aprecia că anul 2020 
nu a provocat, la nivelul Curţii de Apel Bacău, probleme majore noi, judecătorii instanţei 

asumându-şi, ca regulă, în mod corect statutul profesional şi adaptându-şi conduita la exigenţele 

morale pe care funcţia le implică. 

Personalul auxiliar de specialitate, personalul conex, funcţionarii publici precum şi 

personalul contractual din cadrul instanţelor Curţii de Apel Bacău şi-au îndeplinit, de asemenea, 

îndatoririle profesionale în mod adecvat, trebuind remarcate seriozitatea şi disciplina care îi 
caracterizează pe cei mai mulţi dintre membrii acestui corp profesional. Totuşi, în cursul anului 



2020 RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

120 

2020, au fost aplicate trei sancţiuni disciplinare, prin decizii ale Preşedintelui Curţii de Apel Bacău, 

pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor arondate Curţii de Apel Bacău. 
 

Sancțiuni disciplinare 

Cu referire la personalul auxiliar, s-au aplicat 3 sancțiuni disciplinare, respectiv: 
- 2 sancţiuni disciplinare, constând în reducerea cu 5% a salariului pe o perioadă de 2 luni, 
conform disp. Art. 85 al. 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 agent 
procedural de la Judecătoria Bacău și un grefier arhivar de la Judecătoria Onești; 
- o sancţiune disciplinară, constând în mutarea disciplinară la o altă instanță pe o perioadă de 3 

luni, pentru un grefier de la Tribunalul Bacău. 

 
  Ca o concluzie, la nivelul Curţii de Apel Bacău, precum şi al instanţelor arondate ei, 

sancţionarea disciplinară apare ca fiind un remediu extrem, la care se recurge atunci când soluţiile 

corective alternative nu şi-au atins sau, în concret, nu şi-ar putea atinge scopul. 
 

Sancțiuni penale 

În anul 2020 nu au fost aplicate sancțiuni penale personalului din cadrul Curții de Apel Bacău. 

Independența sistemului judiciar există pentru a servi societății și cetățenilor. Chiar și 

atunci când se produc greșeli, iar acestea atrag critici, un sistem judiciar independent și 
responsabil acceptă criticile justificate și învață din greșeli. Acest mecanism implică o legătură 
puternică între independență și responsabilitate. 
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C A P I T O L U L   III 

EFECTELE MĂSURILOR DISPUSE ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ, RESPECTIV ÎN PERIOADA 

STĂRII DE ALERTĂ LA NIVELUL CURȚII DE APEL BACĂU ȘI A INSTANȚELOR DIN CIRCUMSCRIPȚIE 

 

 

Conducerea Curții de APEL BACĂU a monitorizat permanent gradul de siguranţă a 
angajaţilor, în vederea asigurării sănătăţii şi securității în muncă şi, având în vedere Decretele 

emise de Președintele României privind instituirea stării de urgență, respectiv prelungirea stării de 

urgenţă, Hotărârile Guvernului României, luând în considerare și Hotărârile Consiliului Superior al 
Magistraturii (Hotărârea nr. 734/12.05.2020, H.C.S.M. nr. 1095 din 20.08.2020 , emise de Secția 
pentru judecători), a adoptat mai multe acte administrative în perioada stării de urgenţă şi de 

alertă, respectiv: 
- Decizia Președintelui Curții de Apel Bacău nr. 80/10.03.2020, 
- ORDINUL NR. 2/III/A/7 din 17 martie 2020, pentru personalul Curții de Apel, 

- ORDINUL NR. 3/III/A/7 din 25 martie2020, pentru personalul Curții de Apel, 
- ORDINUL NR. 4/III/A/7 din 1 aprilie 2020, pentru personalul Curții de Apel și a  instanţelor 

arondate, 

- ORDINUL NR. 5/III/A/7 din 2 aprilie 2020, 

- ORDINUL NR. 7/III/A/7 din 7 aprilie 2020,  

- ORDINUL NR. 8/III/A/7 din 13 mai 2020 ,  
- Ordinul nr. 9/III/A/7 din 22.05.2020, cuprinzând Planul de măsuri pentru reducerea riscului 

de contaminare cu virusul COVID-19 pe perioada stării de alertă, pentru asigurarea  desfăşurării 

activităţii la locul de muncă în condiţii de sănătate şi securitate în muncă; 

- ORDINUL NR. 10/III/A/7 din 24 august 2020, pentru personalul Curții de Apel și a  
instanţelor arondate, 

- Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii de Apel Bacău nr. 12/18 martie 2020. 
 

1.Măsurile întreprinse pe perioada stării de alertă pentru protecţia salariaţilor și a 

justițiabililor au fost următoarele: 

- s-au asigurat intrări şi culoare speciale de acces în clădire şi de circulaţie pentru angajaţi, 

justiţiabili, avocaţi şi procurori în vederea evitării aglomeraţiei la locurile de muncă; 
- s-a interzis accesul în instanţă al persoanelor care prezentau simptome de infectare cu 

coronavirusul SARS CoV-2, evitându-se orice contact între angajaţi/alte persoane aflate în incinta 

instanţei cu o persoana simptomatică; 
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- s-au achiziţionat termometre digitale şi s-au desemnat dintre angajaţi sau jandarmi, 

persoane care să verifice temperatura tuturor celor care intră în instituţie; 

- s-a asigurat triajul observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la 

începerea programului de lucru şi ori de câte ori a fost necesar pe parcursul programului; 

- la intrarea în sediul instanţei şi pe toată durata prezenţei în clădire este obligatorie 

dezinfectarea mâinilor şi utilizarea echipamentului de protecţie, constând în mască de protecţie, 

purtată corespunzător; 
- s-au montat covoraşe dezinfectante la toate intrările în sediile instanţelor, pretabile la 

îmbibarea cu soluţii dezinfectante; 

- s-au amplasat dozatoare automate cu senzor şi cu dezinfectant la intrarea în instanţă; 
- s-a limitat accesul la zonele comune şi s-a asigurat respectarea normelor de distanţare 

socială în aceste zone, aplicându-se benzi de marcare a distanţei recomandate (minim 1,5 metri) în 

locurile de muncă în care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre 
în instanţă, recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care 

aşteaptă la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 m; 

- s-au amenajat sălile de judecată astfel încât să se poată păstra distanţa fizică între 

angajaţi, justiţiabili, avocaţi şi procurori, prin stabilirea unui număr fix de persoane care pot lucra 
în aceeaşi încăpere, iar poziţiile în sală ale fiecărei persoane s-au marcat cu bandă colorată de 

marcare; 

- s-a respectat distanţa socială de minimum 1,5 m, şi evitarea unor contacte directe care nu 

respectă distanţa socială recomandată, pentru o perioadă mai mare de 15 minute; 

- s-au dezinfectat, în fiecare zi de cel puţin două ori sau ori de câte ori a fost necesar, 

holurile, casa scării, arhivele şi sălile de judecată cu substanţe pe bază de clor sau alcool, aprobate 

pentru combaterea SARS CoV-2; 

- s-au dezinfectat balustradele, mânerele uşilor şi ferestrelor din instanţă, precum şi alte 

zone intens folosite (de două ori pe zi sau de câte ori a fost necesar); 

- s-a amplasat câte un recipient cu dezinfectant de mâini la intrarea în fiecare sală de 

judecată şi pe masa pe care justiţiabilii au obligaţia de a depune documentele de identitate; 

- circulaţia documentelor în instituţie s-a realizat preponderent prin mijloace electronice; 

- s-au aerisit birourile, sălile de judecată şi arhivele minimum de două ori pe zi; 
- s-au achiziţionat şi montat lămpi duble sterilizante UVC şi ozon în toate sălile de judecată 

şi arhivele cu public; 

- s-a efectuat nebulizarea/dezinfecţia tuturor spaţiilor clădirii de către firme specializate, 
atunci când au apărut cazuri de contaminare a unor angajaţi cu virusul SARS CoV-2; 

- s-a asigurat continuu aprovizionarea cu materiale de curăţenie şi igienizare (alcool sanitar, 

gel igienizant antibacterial pentru mâini, soluţii pe bază de clor sau alcool pentru curăţarea şi 
dezinfectarea suprafeţelor etc.), precum şi cu echipamente de protecţie: mănuşi şi măşti de 
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protecţie; 

- s-a individualizat programul de lucru al personalului, astfel încât să se reducă, pe cât 
posibil, în funcţie de natura şi specificul activităţilor desfăşurate, contactul direct dintre aceştia, 

fără a afecta durata programului normal de lucru. 

Nu a fost posibilă implementarea telemuncii, instanţa nefiind dotată cu mijloacele tehnice 
necesare. 

La Curtea de Apel Bacău au fost înregistrate o serie de  cazuri de îmbolnăviri din cauza 

infectării cu virusul SARS COV 2 , însă,  această situaţie nu a afectat activitatea de judecată, 
neexistând cazuri de încetare sau de restrângere a activităţii de judecată. 

 

2. Măsuri privind desfășurarea activității de judecată. 
Activitatea Curții de Apel Bacău a fost semnificativ redusă începând cu data de 16 martie 

2020 ca urmare a instituirii stării de urgenţă. Potrivit Decretelor Preşedintelui României nr. 

195/2020 şi nr. 240/2020, judecarea altor procese civile decât cele de urgenţă deosebită a fost 

suspendată. Lista cauzelor urgente a fost stabilită prin Hotărârea Colegiului de conducere al Curţii 
de Apel Bacău nr. 12/18 martie 2020. 

Suspendarea activității nu a vizat și cauzele aflate în procedura de regularizare astfel că 

starea de urgență, ținând seama și de faptul că vacanța judecătorească a fost limitată la o singură 

lună, ceea ce a permis acordarea unor termen scurte dosarelor suspendate, nu a dus la 

prelungirea duratei de judecată a cauzelor( așa cum s-a arătat mai sus, la acest indicator, instanța 
s-a încadrat în  gradul de performanță „foarte eficient”). 

Prin ORDINUL NR. 8/III/A/7 din 13 mai 2020 s-a stabilit un plan de reluare graduală a 

activităţii cu începere de la data de 15 mai 2020: 
- cauze suspendate au fost repuse pe rol la încetarea stării de urgență, respectându-se 

intervalul de 10 zile de încetarea sării de urgență prevăzut de 63 alin. 13 din Decretul nr. 240/2020 

- studierea dosarelor de către avocaţi/consilieri juridici, practicieni în insolvență şi de către 
justiţiabili, a fost posibilă pe baza programării telefonice prealabile la compartimentul arhivă; 

- s-a recomandat părţilor, apărătorilor acestora şi celorlalţi participanţi la procesul civil ca 

înaintarea/comunicarea actelor de procedură să fie realizată exclusiv pe cale electronică, cu 
obligativitatea menţionării unor adrese de e mail de către părţi; înaintarea în format electronic 

inclusiv a cererilor de chemare în judecată, precizărilor la acţiune, întâmpinărilor, răspunsurilor la 

întâmpinare şi a oricăror alte înscrisuri ce vizează cauza respectivă, menţionându-se adresele de e 

mail ale tuturor părţilor (în măsura în care acestea sunt cunoscute), comunicarea actelor celorlalţi 

participanţi la proces, în format electronic; în situaţii excepţionale comunicarea înscrisurilor s-a 

efectuat prin fax şi prin poştă; 
- s-au stabilit intervale orare pentru şedinţele de judecată; 
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În perioada în care activitatea de judecată a fost limitată doar la soluţionarea anumitor categorii de 

cauze urgente, judecătorii Curții de Apel au acordat atenţie sporită în vederea redactării hotărârilor 

restante, numărul acestora reducându-se semnificativ, chiar dacă nu toți judecătorii au reușit să 

redacteze dosarele pronunțate înainte de decretarea stării de urgență. 

În toată perioada stării de urgenţă s-a procedat la restituirea dosarelor soluţionate definitiv 

în calea de atac, către instanţele de fond. 

Activităţile legate de primirea, înregistrarea şi repartizarea cererilor de chemare în judecată 

s-au desfăşurat, fără întrerupere, pe tot parcursul anului calendaristic. 

Corespondenţa înaintată de către justiţiabili, apărătorii şi participanţii la procesele civile şi 
penale a fost primită, vizată şi repartizată pentru soluţionare. 

S-a menţinut procedura de audiere a părţilor în cauzele penale – prin videoconferinţă şi 

programarea judecării dosarelor pe intervale orare, stabilite de fiecare complet de judecată în 
funcţie de capacitatea sălii de judecată, de numărul părţilor care se estimează că vor fi prezente şi 

de posibilitatea avocaţilor de a fi prezenţi şi a asigura asistenţa judiciară a părţilor. 

Ca urmare a reluării activităţii de judecată şi a repunerii pe rol a cauzelor suspendate pe 

durata stării de urgenţă, a crescut numărul dosarelor pe fiecare şedinţă de judecată şi numărul 
dosarelor în care s-a procedat la regularizarea cererilor înregistrate în primă instanţă şi a celor 

înaintate de instanţele de fond, situaţie care a determinat însă şi creşterea numărului hotărârilor 
neredactate în termenul legal, dar şi înregistrarea de întârzieri în întocmirea lucrărilor de către 

personalul auxiliar de specialitate.  

 

3. Alte măsuri. 

Având în vedere importanţa şi complexitatea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de 
judecată, necesitatea desfăşurării cu celeritate a proceselor, a audierii a persoanelor private de 
libertate, în scopul înfăptuirii actului de justiţie, precum şi eventuala imposibilitate a asigurării 

prezenţei acestora la toate termenele de judecată din motive medicale sau datorită dotării 
precare cu mijloace auto care să asigure măsurile de siguranţă cu caracter medical, s-a încheiat 

Acordul de colaborare privind citarea şi comunicarea actelor de procedură în materie penală în 

format electronic, precum şi audierea prin videoconferinţă a persoanelor private de libertate 
aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 3715/III/A/38 din 

data de 09.11.2020, între Curtea de Apel Bacău, Tribunalul Bacău, Tribunalul Neamţ şi 

Penitenciarul Bacău. 
Tot în acest context, cât şi pentru a se facilita utilizarea mijloacelor informatice, la nivelul 

tuturor instanţelor din raza Curţii de Apel Bacău au fost implementate măsurile dispuse prin:  

- Acordul de colaborare privind comunicarea încheierilor de încuviinţare a executării silite 
prin e-mail nr. 4/1773/III/A/38 din data de 15.07.2020, încheiat între Curtea de Apel Bacău, 

Tribunalul Bacău, Tribunalul Neamţ şi Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de 
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Apel Bacău;  

- Ordinul nr. 11 din data de 18.09.2020 emis de Curtea de Apel Bacău privind 
implementarea dosarului electronic în materie non-penală;  

- Ordinul nr. 13 din data de 17.11.2020 emis de Curtea de Apel Bacău privind 

implementarea dosarului electronic în materie penală;  
- prin Ordinul nr. 14 din data de 17.11.2020 emis de Curtea de Apel Bacău s-a acordat 

judecătorilor, asistenţilor judiciari şi grefierilor care îşi desfăşoară efectiv activitatea la 

instanţele din raza Curţii de Apel Bacău acces online la forma electronică a dosarelor care le sunt 
repartizate de pe rolul instanţelor de judecată. 

 

4. Cât priveşte efectele măsurilor administrative dispuse în perioada stării de urgenţă, 

respectiv în perioada stării de alertă, vizând activitatea de judecată: 
- În perioada stării de urgenţă, s-a limitat activitatea de judecată la anumite tipuri de cauze, în 

special cu caracter urgent, celelalte cauze fiind suspendate. 

Suspendarea activității nu a vizat și cauzele aflate în procedura de regularizare astfel că 

starea de urgență, ținând seama și de faptul că vacanța judecătorească a fost limitată la o singură 
lună, ceea ce a permis acordarea unor termen scurte dosarelor suspendate, nu a dus la 

prelungirea duratei de judecată a cauzelor (așa cum s-a arătat mai sus, la acest indicator, instanța 
s-a încadrat în  gradul de performanță „foarte eficient”). 

- Ca urmare a reluării activităţii de judecată şi a repunerii pe rol a cauzelor suspendate pe durata 
stării de urgenţă, a crescut volumul de activitate atât în ceea ce priveşte activitatea şedinţei de judecată, 

cât şi în ceea ce priveşte numărul dosarelor în care s-a procedat la regularizarea cererilor înregistrate în 

primă instanţă şi a celor înaintate de instanţele de fond, situaţie care a determinat, însă, şi creşterea 
numărului hotărârilor neredactate în termenul legal, dar şi înregistrarea de întârzieri în întocmirea lucrărilor 

de către toate categoriile de personal angrenate în actul de justiţie. 

- Totodată, în contextul prelungirii pandemiei, numărul de dosare per şedinţă a fost limitat, 

fiind necesar ca prezenţa în sală a părţilor/participanţilor să fie posibilă cu respectarea distanţării 

sociale, dar şi a luării măsurilor igienico-sanitare (aerisire, dezinfecţie cu substanţe specifice). 

- În perioada stării de urgentă şi a stării de alertă activitatea  grefierilor de şedinţă a fost 

completată cu noi sarcini de serviciu, aceştia urmând să comunice listele de şedinţă la barourilor 

de avocaţi şi parchetelor, să comunice în format electronic documente de procedură precum şi 

alte documente prin intermediul aplicaţiilor ECRISCOMDOC şi ECRISPUB dezvoltate  la nivelul Curţii 

de Apel Bacău şi a instanţelor arondate şi implementate în trimestrul al patrulea al anului 2020.  

Crearea documentelor în format electronic a presupus un efort suplimentar atât din partea 

personalului auxiliar din cadrul Compartimentul Arhivă -Registratură cât şi din partea grefierilor de 

şedinţă, dar a determinat evitarea contactului fizic al justiţiabilului  cu  documentele pe suport de 

hârtie, reducând astfel riscul infectării cu COVID 19, precum şi reducerea  timpului petrecut de 
justiţiabil în sediul instanţei pentru studierea diverselor înscrisuri  prezente în dosar. 
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- Un alt efect al măsurilor a fost creșterea numărului de comunicări prin mijloace 

electronice, în ambele sensuri (atât de la justițiabili, cât şi de la instanță).  
- La repunerea pe rol a cauzelor  s-au stabilit intervale orare de judecată,  care nu au fost  în 

totdeauna respectate de justiţiabili şi avocaţi, aceştia invocând diverse motive (lipsă mijloc de 

transport, activităţi la alte instanţe, ş.a) pentru nerespectarea orelor stabilite, acest  aspect 
conducând la  prelungirea duratei şedinţelor de judecată. Pe de altă parte justiţiabilii au 
conştientizat  că judecata  în lipsă, doar pe baza înscrisurilor comunicate  la dosar  are acelaşi efect 

ca şi atunci când ar fi prezenţi în faţa instanţei. 
- Ca efecte ale măsurilor administrative dispuse în perioada stării de urgenţă, respectiv în 

perioada stării de alertă, mai pot fi amintite întârzierile în comunicarea actelor judiciare, ajustările 

temporare în ceea ce priveşte comunicarea cu publicul (care s-a realizat preponderent prin email 

sau prin poştă), comunicarea dintre avocaţi şi persoanele private de libertate a devenit mai dificilă. 
- Deşi au fost prelungite duratele şedinţelor de judecată, ca urmare a pauzelor impuse de 

necesitatea efectuării operaţiunilor de dezinfectare şi aerisire, per ansamblu, impactul a fost unul 

pozitiv. Avocaţii au avut posibilitatea să-şi organizeze activitatea mai bine, astfel încât să se evite 
suprapunerile cu dosarele aflate pe rolurile altor instanţe.  

- Se constată sporirea numărului de cereri (acţiuni noi, întâmpinări, precizări etc) depuse 

prin mijloacele de comunicare electronice. 

- Un efect pozitiv a fost acelea că în perioada în care  activitatea de judecată a fost limitată 

doar la soluţionarea anumitor categorii de cauze urgente, judecătorii au acordat atenţie sporită în 
vederea redactării hotărârilor restante, numărul acestora reducându-se semnificativ. 

- Un alt efect pozitiv a constat în aceea că, având în vedere că în perioada stării de urgenţă 

activitatea cu publicul a Compartimentului Arhivă-Registratură a fost redusă la primirea 
corespondentei (poştale şi curier), grefierii arhivari au procedat la  efectuarea activităţii de 
selecţionare a dosarelor  aflate în depozit. 

 
5. Alte efecte ale măsurilor administrative dispuse în perioada stării de urgenţă, respectiv 

în perioada stării de alertă: 

- Menţionăm faptul că în anumite perioade activitatea instanţei s-a desfăşurat cu deficit de 
personal din cauza infectării unor angajaţi cu virusul SARS-COV-2 şi că angajaţii nu au efectuat în 

întregime concediile de odihnă anuale. 

 

6. Concluzii: 

Întrucât scopul măsurilor administrative a fost acela al păstrării stării de sănătate, atât a 

personalului, cât şi a colaboratorilor şi beneficiarilor sistemului de justiție, apreciem că măsurile 
dispuse au avut efectele scontate. 
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Cu toate că, aceste măsuri au influențat modul de desfășurare a actului de justiție, în 

contextul în care activitatea instanței a fost semnificativ redusă pe perioada stării de urgenţă, 
judecarea altor procese decât cele de urgență deosebită fiind  suspendată de drept ceea ce a 

determinat prelungirea în mod neaşteptat a judecării proceselor, având în vedere situaţia 

deosebită generată de această pandemie, s-a încercat asigurarea unui just echilibru între 
securitate şi libertate pentru a se apăra în mod eficient drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
persoanelor. 

Toate aceste măsuri care au vizat  atât justiţiabilii cât şi angajaţii Curţii de Apel Bacău şi ai 
instanţelor arondate au fost dispuse cu respectarea demnităţii umane a tuturor persoanelor 
implicate şi în condiţii care să asigure discreţia cu privire la starea de sănătate a acestora şi 

protecţia datelor cu caracter personal. Deşi multe sunt restrictive, prin acestea s-a urmărit  

apărarea  dreptului suprem, respectiv dreptul la viaţă. 
În concluzie, ca urmare a aplicării acestor măsuri necesare prevenirii răspândirii infecţiilor 

respiratorii, activitatea instanţei nu a fost îngreunată. Dimpotrivă, s-au statuat practici noi, 

apreciate atât de avocaţi, cât şi de justiţiabili, care urmează a fi menţinute şi ulterior (fixarea unor 
intervale orare, organizarea videoconferințelor, folosirea mijloacelor de comunicare electronică, 

suplimentată şi de asigurarea accesului la dosarul electronic). 
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C A P I T O L U L   IV 

FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 

 

IV.1. Situația pregătirii profesionale a judecătorilor. 

 
Pe perioada anului 2020, 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.  

Preşedinţii de secţii din cadrul Curţii de Apel au participat la întâlnirile preşedinţilor 

secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale preşedinţilor de secţii din întreaga ţară, organizate 
de Institutul Naţional al Magistraturii la București sau online: 

- Întâlnire online – 18.12.2020 – Întâlnirea președinților secțiilor penale 

- 9-10.11.2020 -Întâlnirea președinților secțiilor pentru cauze privind conflicte de muncă și 
asigurări sociale, 

-Întâlnire online -14.12.2020  -  Întâlnirea președinților secțiilor specializate (foste 
comerciale), 

- Întâlnire online -17.12.2020 – Întâlnirea președinților secțiilor de contencios administrativ 
și fiscal. 

 
 Formarea profesională a judecătorilor constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii 

acestora în exercitarea funcţiei, competenţa profesională fiind totodată o componentă 

esenţială a calităţii actului de justiţie. 
 Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă revine Institutului Naţional al 

Magistraturii, conducătorilor instanţelor precum şi fiecărui judecător prin pregătire individuală. 

 În anul 2020, datorită instituirii stării de urgenţă, urmată de starea de alertă din cauza 
pandemiei, deşi au fost planificate mai multe activităţi, nu s-au putut desfăşura. 

 Judecătorii au participat la seminarii astfel: 
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NUME ŞI PRENUME SEMINARE JUDECĂTORI 2020 

ALBESCU LOREDANA - INM, București, 5.02.2020, Conferința de lansare a Proiectului 
Justiția 2020. Profesionalism și integritate 
 – INM, București, 5-6.11.2020 Procedura fiscală, în mod special 
executare silită fiscală și TVA 

CHIRIAC MARIA VIOLETA  – CSM, București, 20.01.2020, Conferința de lansare a Îndrumarului 
de bune practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în 
spațiul social media/platformele online 
 – INM, București, 6 – 7.02.2020, Workshop dedicat responsabililor 
FCD – CA, Perspective practice în activitatea de formare 
descentralizată a judecătorilor 

ADRIAN BOGDAN ION – INM, București, 9-10.11.2020 Combaterea criminalității 
informatice  

ANTI SILVIU – INM, București, 24-25.02.2020, Noul Cod penal și Noul Cod de 
procedură penală 

BUSUIOC ANAMARIA – INM, București, 9-10.11.2020 întâlnirea președinților secțiilor 
pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale 

CIOBANU SORINA – INM, București, 20 – 21.02.2020, Dreptul muncii 
– INM, Suceava, 30 – 31.03.2020 întâlnire președinți secții în 
materia litigiilor de muncă 
 – CSM 4.09.2020 webinarul de diseminare a Ghidului de bune 
practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii 
juridice, în special avocați 

FINICĂ ADRIAN OCTAVIAN  – MJ București, 23-24.03.2020, Reuniunea Rețelei Judiciare 
Române în materie penal 
- CSM 11.09.2020 webinarul de diseminare a Îndrumarului de bune 
practici privind activitatea judecătorilor și procurorilor în spațiul 
social media/platforme online 

GRANCEA GABRIEL – INM, București, 12-13.03.2020 Noul Cod civil și Noul Cod de 
procedură civilă 

GRANCEA LUMINIȚA  – CSM 4.09.2020 webinarul de diseminare a Ghidului de bune 
practici privind relația sistemului judiciar cu celelalte profesii 
juridice, în special avocați 
- INM, 10-12.11.2020 webinarul Legal Enghish. Civil Matters 

IACOBUŢ NECULAI CĂTĂLIN   – INM, București, 27-28.02.2020 Combaterea corupției și a 
criminalității economico – financiare. Combaterea corupției 
 – INM, întâlnire online – 18.12.2020 – întâlnirea președinților 
secțiilor penale 

MUNTEANU VIOREL – INM, București, 10 – 11.02.2020, Combaterea violenței în familie 
RADU MĂDĂLINA  – INM, București, 9 -10.11.2020, Achiziții publice 
ŞERBAN CĂTĂLIN – INM, întâlnire online 

- 14.12.2020  -  întâlnirea președinților secțiilor specializate 
(foste comerciale) 

- 17.12.2020 – întâlnirea președinților secțiilor de contencios 
administrativ și fiscal 

ŞTEFĂNESCU CEZAR  – INM, Bacău, 5-6.10.2020, Noul Cod civil. Noul Cod de procedură 
civilă 
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 Independent de activităţile desfăşurate în baza programului anual, dar pe aceeaşi linie a 
îmbunătăţirii abilităţilor profesionale la nivelul sistemului judiciar, Institutul Naţional al 

Magistraturii implementează proiecte cu fonduri nerambursabile. Spre exemplu, în cadrul 

Proiectului ,,Justiţia 2020: profesionalism şi integritate” sunt organizate 434 acţiuni de formare 
dintre care 214 sunt derulate cu sprijinul formării continue la nivel descentralizat, un rol important 
revenind responsabilului cu formarea continuă la nivel descentralizat din cadrul curţilor de apel. 

 În cadrul acestui proiect în anul 2020  au fost prevăzute 4 acţiuni, însă doar una a putut fi 
organizată (5-6 octombrie 2020) din cauza măsurilor restrictive. 
  

IV.2. Situația pregătirii profesionale a personalului auxiliar 

 
La nivel descentralizat, pe tot parcursul anului 2020, au fost organizate activităţi de 

formare şi pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, sub forma ședințelor de 

pregătire profesională trimestrială ori sub forma consultărilor, ori de câte ori a fost necesar. La 
stabilirea calendarului şi tematicilor pentru şedinţele de pregătire profesională a personalului 

auxiliar de specialitate s-au avut în vedere modificările legislative intervenite în materia organizării 

și funcționării instanțelor și în materia procedurii civile și penale, precum și solicitările grefierilor în 

vederea asimilării și aprofundării unor instituții juridice, acordându-se în continuare o importanță 

deosebită Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea 
nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii. Programul de pregătire profesională s-a axat 
preponderent pe aspecte practice ivite în activitatea curentă, atât în ceea ce privește comunicarea 

hotărârilor, cât și în ceea ce privește primirea și înregistrarea cererilor. Dezbaterile în cadrul 
şedinţelor de pregătire profesională a personalului auxiliar au vizat și aspecte problematice vizând 
înregistrările operaționale în câmpurile de lucru ale sistemului Ecris.  

Cu referire la formarea profesională a personalului auxiliar,  la nivelul fiecărei secţii a fost 
conceput un program anual de învăţământ profesional în cadrul căruia au fost prezentate 

următoarele teme: 

 
Secția penală 

Personalul auxiliar de specialitate, sub îndrumarea judecătorului delegat, în cursul anului 

2020, a continuat programul de pregătire profesională, conform situației redate mai jos:  

 - Citarea și comunicarea actelor procedurale în faza de judecată. Mandatul de aducere. 

Termenele și calculul acestor, Termenul în cunoștință.  
 - Camera preliminară  
 - Ordinul european de anchetă  

 - Mandatul european de arestare  
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 - Alte dispoziții privind executarea art. 581  - 596 Cod procedură penală  

  - Etică și deontologie profesională  
 

Secţia I civilă 

Personalul auxiliar de specialitate, în cursul anului 2020, a continuat programul de 
pregătire profesională, fiind prezentate și dezbătute următoarele teme: 

- Deontologia personalului auxiliar de specialitate  

- Proba cu martori. Admisibilitatea probei cu martori. Administrarea probei cu martori  
- Abilități non-juridice, comunicarea verbala și non verbală indicatori ai minciunii  
 

Secţia a II a civilă şi contencios administrativ fiscal 

 
În cadrul secției s-au organizat periodic întâlniri 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 a 

personalului auxiliar de specialitate împreună cu arhiva, conform situației redate mai jos:  

- Sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene. Efectele trimiterii preliminare asupra 
litigiului național. Procedura întrebărilor preliminare în cazul achizițiilor publice  

- Reprezentarea părților în proces  
- Motivele de casare și soluții posibile în recurs . 
 

În cursul anul 2020, specialiștii IT din cadrul Curţii de Apel Bacău nu au urmat programe de 
formare profesionale în domeniile care se regăsesc în fişa postului. 
 

În anul 2020, 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. 

Pregătirea profesională a funcţionarilor publici s-a desfăşurat pe baza planului anual de 

perfecţionare profesională, întocmit în concordanţă cu domeniile identificate în raportul anual de 

evaluare a funcţionarilor publici ca necesitând formare profesională suplimentară în perioada 

următoare. Necesarul de formare profesională astfel identificat s-a completat cu necesarul de 
formare profesională rezultat din modificările legislative în domeniile de competenţă a 

funcţionarilor publici, precum şi din modificările intervenite în fişa postului. 
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C A P I T O L U L   V 

INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ A INSTANŢEI 

 

V.1. Infrastructura imobiliară 

Instanțele şi sistemul judiciar în ansamblu, cu particularităţile specifice din perspectivă 

bugetară, concurează cu celelalte sectoare pentru resursele financiare limitate ale bugetului de 
stat, ceea ce determină o evaluare cât mai obiectivă a nevoilor materiale pentru a se putea obţine 

recunoașterea financiară urmărită.  

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  112 posturi, din care 106 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 
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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 

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 poate fi considerat 

satisfăcător, lipsa spaţiului este evidentă în ceea ce priveşte birourile grefierilor, si 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 și împiedică evacuarea în 

condiții optime în caz de incendiu. 

 Având în vedere că în ultimii ani schema Curții de Apel Bacău a fost majorată cu 8 

judecători și 9 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 
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, Parchetul Militar Bacău și Serviciul 

de Probațiune Bacău, aflate în același imobil de pe strada Ștefan cel Mare, nr. 4, Bacău, ca urmare 

a mutării acestor instituții. Pentru amenajarea acestor spații s-au efectuat lucrări de reparații 

curente în valoare de 46,36 mii lei.  

Tot 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 
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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. 

1. Cât privește obiectivul de investiții- sediu nou Judecătoria Bacău, 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 obiectivul de investiții - sediu nou al Judecătoriei 

Bacău. 
În urma demersurilor efectuate la Ministerul Justiției si in cursul anului 2018 in vederea 

emiterii Hotărârii de Guvern privind transmiterea terenului în administrarea Ministerului Justiției, 

ultima adresă fiind nr. 853/I/A/22 din 9.03.2018, 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 martie 2019 s-a semnat și Protocolul de 
predare-preluare nr. 86/66494/4.03.2019 între Ministerul Justiției și Tribunalul Bacău și s-a 

întocmit cartea funciară a imobilului. Prin încheierea nr.7946/4.02.2019 a OCPI Bacău s-a intabulat 

dreptul de administrare în favoarea Tribunalului Bacău. 

S-a obținut certificatul de urbanism nr. 247/24.04.2019 pentru demolarea construcției 

existente pe terenul in suprafață de 591 mp, au fost formulate 3 solicitări de fonduri la Ministerul 

Justiției in cursul anului trecut, respectiv 4 în anul anterior, însă, nu a fost aprobată alocarea 
sumelor necesare derulării operațiunii de demolare (obținere autorizaţie de demolare, întocmire 
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proiect de demolare), deşi in cursul lunii septembrie 2019 a fost avizată investiția in Consiliul 

Tehnico - Economic (CTE) din cadrul MJ., fiind emis avizul favorabil nr. 13/25.09.2019. 
La acest moment demersurile sunt blocate de faptul că din prevederile Certificatului de 

urbanism decurg anumite constrângeri de construcție având în vedere  limitările privind regimul 

de înălțime impuse de reglementările HCL Bacău de aprobare a Planului Urbanistic Zonal (PUZ) 
Regim de înălțime admis: P+2), care este depășit moral și trebuie refăcut (fapt rezultat din 
discuțiile purtate cu reprezentanții Primăriei), pentru a respecta ‚,pentru UTR 2-zona de instituții 

publice și servicii . 

De asemenea, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Primăriei Bacău și din consultarea 

Regulamentului Local Urbanistic decurg alte constrângeri privind asigurarea spațiilor de parcare cu 

o suprafață S=1980 și a spațiilor verzi cu suprafața S=402 mp., fiind evident că terenul pe care se 

va realiza obiectivul de investiții Sediu nou Judecătoria Bacău este insuficient, pentru spațiu 

parcaje. 
 Compania Naţională de Investiții (CNI), impune predarea terenului liber de orice sarcini și 

viabilizat, ceea ce presupune inclusiv demolarea construcției existente. 

2. Tot în aceeași direcție, au fost efectuate demersuri pe parcursul anului 2019 la 

autoritățile locale pentru a obține sprijin prin punerea la dispoziție a unui spațiu necesar 
depozitării dosarelor de la Judecătoria Bacău si Tribunalul Bacău,  demersuri concretizate în 

emiterea  a două H.C.L. in luna ianuarie 2019, prin care au fost atribuite in administrare cu titlu 

gratuit pe o durată de 10 ani două spatii (puncte termice), ce urmează a fi amenajate ca spatii cu 
destinație de arhivă. 

Astfel, în anul 2020, Curtea de Apel Bacău, in calitate de ordonator secundar de credite, a 

alocat sumele necesare amenajării unuia din cele două spații, apreciat ca adecvat si suficient 
pentru mutarea celor două arhive. A fost amenajat spațiul respectiv fiind executate lucrări de 

instalații electrice, și lucrări pentru realizarea unei cabine antifoc, în valoare de 46,64 mii lei. 

 Spațiul amenajat pentru arhivă a fost dotat cu rafturi și cu următoarele sisteme de 
securitate 

-  sistem wireless de detectare a incendiilor; 

-  sistem wireless de alarmă la efracție; 

-  sistem de supraveghere video și securitate;  

pentru care au fost aprobate fonduri de către ordonatorul principal de credite, în valoare de 127 

mii lei. 
 În aceste condiții, 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. 

La capitolul investiții s-au alocat fonduri pentru obiectivele de investiții.  
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 3. Cât priveşte Palatul de Justiție de la Piatra Neamț, în anul 2020 s-au finalizat lucrările  

„Reparaţii fisuri din plăcile planşeelor şi lucrări de protejare a reparaţiilor”. Cu această ocazie s-a 
încheiat Procesul-verbal de recepţie nr. 6125/11A/30.09.2020 vizat de reprezentantul 

Inspectoratului Judeţean în Construcţii Neamţ. 

Au fost transmise către Compania Naţională de Investiţii, Certificatul de Urbanism nr. 
764/21.09.2020 în scopul „Realizarea lucrărilor de construire Palatul de Justiţie Neamţ (sediu 
Tribunalul Neamţ şi Judecătoria Piatra Neamţ) cu un regim de înălţime D+P+4E sau 5E, racorduri  

la utilităţi”, cu plan de situaţie al obiectivului vizat „Anexă la Certificatul de Urbanism”, Extrasul de 
carte funciară de informare nr. 38843/07.09.2020 şi Extrasul de plan cadastral nr. 
39731/11.09.2020. 

Au fost elaborate Nota Conceptuală şi Tema de Proiectare, în conformitate cu HG 

907/2016, prin adresa nr. 4126/III/A/38/20.10.2020 și au fost transmise Ministerului Justiţiei 
pentru a fi avizate de către Ordonatorul principal de credite. 

 Faza Nota Conceptuală şi Tema de Proiectare pentru obiectivul Palatul de Justiţie Neamţ 

(Sediu Tribunalul Neamţ şi Judecătoria Piatra Neamţ), a fost aprobată prin avizul favorabil al 
Consiliului Tehnico - Economic al Ministerului Justiţiei cu nr. 12 din 23.11.2020.  

Urmare celor întreprinse, Tribunalul Neamţ a solicitat Companiei Naţionale de Investiţii să 

întreprindă toate demersurile pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi pentru 

preluarea obiectivului de investiţii. 

4. Un alt obiectiv de investiții de mare necesitate îl reprezintă si sediul nou pentru 
Judecătoria Târgu Neamț, pentru care, pe data de 16.03.2020, Investitorul, MJ-DIPFÎE, a primit de 
la Tribunalul Neamţ, documentaţia PT pentru obiectivul de investiţii Judecătoria Tg. Neamţ - sediu 

nou. 
În anul 2020 s-au elaborat un nou Studiu de Fezabilitate și Documentația tehnică pentru 

Planul de Management al Mediului și Social, aferente obiectivului de investiții Sediu nou 

Judecătoria Târgu Neamț, pentru care s-au aprobat fonduri în valoare de 71 mii lei. 
Studiul de Fezabilitate a fost aprobat prin avizul favorabil nr.1 din 25.03.2020 de către 

Consiliul Tehnico - Economic al Direcţiei de Implementare a Proiectelor cu Fonduri din 

Împrumuturi Externe şi Direcţia de Investiţii din cadrul Ministerului. Faza de documentaţie Studiu 
de Fezabilitate a fost achitată în data de 29.07.2020. 

Totodată, conform cerinţelor Băncii Mondiale, pentru finanţarea executării obiectivului de 

investiţii, documentaţia tehnico-economică a fost completată cu un Plan de Management de 

Mediu şi Social. 

Documentaţia PT a inclus, conform prevederilor HG 907/2016, PTE+DE, PAC si POE. 

Documentaţia a fost transmisă pe hârtie şi în format electronic, scanare după originalul semnat şi 
ştampilat. 
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În cursul lunii mai 2020, Beneficiarul a transmis avizele/acordurile (unele noi/altele cu 

valabilitatea extinsă) solicitate prin Certificatul de Urbanism şi Autorizaţia de 
Desfiinţare/Construire nr. 113/22.05.2020, cu termen de valabilitate 12 luni de la data emiterii. 

Au fost făcute unele observaţii care au fost transmise Proiectantului, prin intermediul 

Beneficiarului. Completările şi amendamentele aduse documentaţiei, precum şi răspunsurile la 
solicitările de clarificări au fost transmise de Proiectant şi Beneficiar (Tribunalul Neamţ) în 
perioada 07.05.2020-16.10.2020. 

Actualizarea devizului general a fost solicitată Proiectantului în vederea lansării licitaţiei de 
lucrări. A fost actualizat devizul general aferent Studiului de Fezabilitate elaborat anterior datei de 
8 martie 2019, predat în data de 01.02.2020 şi aprobat în data de 25.03.2020. 

După actualizarea devizului general a fost prezentat comisiei de avizare CTE din cadrul MJ 

și pe baza unanimității votului, au emis Avizul favorabil nr. 1 din 11.12.2020, pentru ,,Proiect 
Tehnic pentru sediul instanței Judecătoria Târgu Neamț – sediu nou’’ și ‚,Avizul favorabil nr.2 din 

11.12.2020’’ pentru ‚,Propunere de actualizare a devizului general pentru sediul instanței 

Judecătoria Târgu Neamț – sediu nou’’ 
Urmare acestora, Direcţia de Implementare a Proiectelor cu Fonduri din Împrumuturi 

Externe din cadrul Ministerului de Justiţie va întreprinde în continuare toate demersurile pentru 

achiziţia prin licitaţie a lucrărilor de construire a obiectivului. 

 Facem mențiunea că din cele 9 judecătorii aflate în circumscripția Curții, doar 5 

funcţionează în spatii aflate în administrarea celor două tribunale: J. Bacău, J. Oneşti, J. Podu 
Turcului, J. Bicaz, J. Roman. Astfel, Tribunalul Neamț îşi desfăşoară activitatea într-un spaţiu 
închiriat pentru care se plăteşte chirie in valoare de 737.740 lei pe an, aceeaşi fiind situația și în 

ceea ce priveşte J. Piatra Neamț (576.024 lei pe an), J. Târgu Neamț (286.980 lei pe an) si J. 
Moinești (156.000 lei pe an) și J. Buhuși (60.000 lei pe an). 

 La sediile instanțelor aflate în administrarea Curții de Apel și a Tribunalului Bacău s-au 

efectuat lucrări de reparații, în vederea întreținerii fondului construit existent,  în valoare de 229 
mii lei.  
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V.2. Infrastructura informatică  

 
2.1. Infrastructura tehnico – informatică şi logistică 
Activitatea compartimentului IT din cadrul Curţii de Apel Bacău a fost variată şi complexă 

pe parcursul anului 2020, datorită realizării și implementării unor aplicaţii noi în vederea 
îmbunătăţirii activităţii Curții de Apel și instanţelor arondate şi a evidenţelor acestora.  

În ceea ce privește echipamentele informatice, în special datorită co-finanțării din fonduri 

europene destinate combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 în sectoarele esențiale de 
activitate, Ministerul Justiției și instanțele judecătorești sectorul judiciar a beneficiat de noi dotări 
și în anul 2020.  

Astfel, în cursul acestui an, pentru desfășurarea în bune condiții a videoconferințelor 

organizate în special în cauzele penale, au fost achiziționate 4 noi echipamente moderne de 
videoconferință. 

În toamna anului 2020 a fost dat în exploatare proiectul informatic de tip dosar electronic, 

denumit EcrisPub, la nivelul tuturor celor 12 instanțe din circumscripția Curții de Apel Bacău. 
Realizat de proprii specialiști IT din raza CA Bacău după un concept nou, diferit de proiectele ce 

funcționează în prezent la alte instanțe din țară, acesta înglobează atât funcționalități de 

transmitere prin email a citațiilor, comunicărilor și a documentelor semnate electronic către părți, 

precum și funcționalitatea de acces la dosarul electronic prin intermediul site-ului www.ca-

bacau.ro atât pentru justițiabili, cât și pentru personalul instanțelor. Pentru implementarea acestui 
proiect s-au făcut demersuri către ordonatorul principal de credite, în limita bugetului aprobat, 
pentru achiziția componentelor necesare sistemului centralizat pentru toate cele 12 instanțe din 

raza Curții de Apel. Astfel, a fost instalată, cu sprijinul STS, o linie de internet dedicată prin fibră 
optică și au fost achiziționate un server performant, un echipament de protecție de tip firewall, 
precum și un dispozitiv de stocare pentru backup de tip NAS.  

În total, s-au asigurat fonduri pentru dotări în scopul desfășurării activității instanțelor 
arondate Curții de Apel Bacău în condiții optime, în valoare de 2040,00 mii lei. 

Pentru reușita implementării proiectului de dosar electronic au mai fost achiziționate și 

echipamente de scanare necesare transformării documentelor din format fizic pe hârtie în format 
electronic. Astfel, au fost achiziționate 3 scanere performante în format A3, patru scannere de 

birou format A4, precum și patru multifuncționale A4, atât pentru a înlocui vechile scannere 

uzate, cât și pentru a asigura toate necesitățile de scanare și a nu mai apărea sincope în 

operațiunile de digitizare datorate lipsei echipamentelor. 

Spre sfârșitul anului au mai fost achiziționate și 16 laptopuri ce vor fi utilizate în special în 

situația în care se va impune, date condițiile pandemice pe care le traversăm, ca o parte a 
personalului instanței să fie nevoit să lucreze de la domiciliu. Patru dintre aceste laptopuri vor fi 

amplasate în sălile de ședință pentru a facilita accesul completelor de judecată la sursele de 
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informare interne (Ecris, EcrisCom, LEX etc.) sau externe (CSM, eMAP, ÎCCJ, MJ, tablouri de experți, 

avocați etc.). De asemenea, aceste laptopuri vor putea fi utilizate și ca suport în realizarea de 
videoconferințe, precum și pentru diverse seminarii sau instruiri organizate online de către MJ, 

ÎCCJ, CSM, SNG ș.a. 

În ce privește stațiile de lucru, acestea nu au mai suferit înnoiri majore în anul 2020, în 
afară de cele 16 laptopuri. Din cele aproximativ 100 de calculatoare aflate în utilizare la nivelul 
Curții de Apel Bacău, 68 au fost înlocuite anul trecut cu stații de lucru noi și moderne de tip mini 

desktop achiziționate prin programele de dotare derulate de Ministerul Justiției. A rămas astfel un 
număr de 32 de calculatoare cu o vechime de 4-5 ani pe care sperăm că le vom înlocui, măcar 
parțial, pe parcursul anului 2021. 

Din păcate, nici anul acesta, 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 din 

27.04.2015, deși au fost solicitate fonduri de la Ministerului Justiției pentru achiziția de licențe 

Microsoft Office încă din anul 2018, stațiile de lucru respective nefiind prevăzute cu aceste licențe, 
nu au fost alocate aceste fonduri, ceea ce limitează posibilitățile de utilizare ale acestora. 

   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) în toate cele 3 săli de ședință pe care le are la dispoziție instanța noastră. Sistemul a fost 

dat în folosință în anul 2013, iar unele din componente sistemului au început să-și arate vârsta și s-
ar impune înlocuirea acestor componente uzate, ori înlocuirea întregului sistem cu unul nou și 
modern. 

Referitor la echipamentele de printare, acestea au fost înlocuite aproape în totalitate în 
perioada 2014-2018, numai prin eforturi proprii. În anul 2020 au fost achiziționate patru 
multifuncționale A4, destinate în special utilizării de către grefieri în vederea scanării 

documentelor pentru dosarul electronic. Nu au mai fost însă achiziționate imprimante noi, parcul 
existent apropiindu-se parțial de limita de utilizare, multe dintre cele 20 de imprimante aflate în 

exploatare apropiindu-se de 500.000 de pagini printate, având deja înlocuite mai multe 

componente importante. 
De asemenea, referitor la serviciile cu reînnoire anuală, Departamentul economic a inițiat și 

desfășurat procedurile de achiziție pentru încheierea contractelor de furnizare a serviciului de 

legislație și jurisprudență, a Monitorului Oficial în varianta electronică, precum și a serviciilor de 

protecție a tehnicii de calcul cu o soluție de tip antivirus.  
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2.2. Aplicaţiile informatice 
Obiectivul cel mai important al anului trecut l-a reprezentat constituirea și implementarea 

dosarului electronic (înţeles ca o alternativă la dosarul tipărit), susceptibil de studiere de la 

distanţă, prin utilizarea unui computer conectat la internet. După un efort de echipă de mai multe 
luni al specialiștilor IT din cadrul Tribunalului Neamț, a fost realizat şi implementat proiectul 
informatic de tip dosar electronic, denumit EcrisPub, fără a se cheltui nici o resursă financiară, 

utilizându-se doar dotările tehnice deja existente.  
Atât aplicația EcrisPub cât și EcrisComDoc au fost realizate fără a se aloca nici cea mai 

măruntă resursă financiară bugetară, valorificându-se doar inteligenţa, devotamentul profesional 

şi creativitatea informaticienilor noştri. 

A fost implementată la nivelul Curții de Apel Bacău, precum și la toate instanțele din raza 
Curții aplicația ECRIS COM DOC, concepție proprie a specialiştilor IT de la Tribunalul Neamț, 

inițiată în anul 2017. Cu ajutorul acestei aplicații se realizează trimiterea prin email de la instanță 

către părți a actelor procedurale, cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a 
acestora. 

Conducerile instanţelor din raza Curţii de Apel Bacău au înţeles că informatizarea 

reprezintă un important instrument de eficientizare a activităţii, ea având rostul de a favoriza şi 

consolida atât performanţa judiciară (în principal prin asigurarea accesului judecătorilor la 

programele de legislaţie şi jurisprudenţă, dar şi la alte baze de date utile), cât şi pe cea 
administrativă a instanţelor.  

Toate transmiterile de date între instanţe, inclusiv transmiterea electronică a dosarului, sau 

în afara instanţei se realizează în reţeaua informatică, respectându-se toate cerinţele de securitate 
impuse de lege. În toate birourile magistraţilor este asigurat accesul la Internet, precum şi pentru 
unii grefieri, în raport cu atribuţiile concrete ale acestora. Întregul personal are acces în reţeaua 

internă la o bază de date legislativă şi de jurisprudenţă relevantă.  
O condiţie indispensabilă pentru funcţionarea normală a acestei aplicaţii de transmitere 

electronică a actelor de procedură o reprezintă scanarea şi arhivarea corespunzătoare a tuturor 

documentelor din dosar în format electronic. Prin scanarea tuturor documentelor şi ataşarea lor în 
aplicaţia ECRIS sunt create toate premisele necesare creării dosarului electronic şi posibilităţii de 

arhivare electronică a dosarelor pentru o perioadă îndelungată de timp, mai mare decât cea 

prevăzută de nomenclatorul ce reglementează perioadele de păstrare a dosarelor instanţei. 

Activitatea de scanare a documentelor din dosare a demarat foarte bine, toate documentele din 

dosarele de pe rolul Curţii de Apel Bacău fiind scanate şi încărcate electronic în baza de date 

operativă, începând cu data de 23.09.2020 pentru Curtea de Apel Bacău, respectiv 30.09.2020 
pentru toate instanțele arondate. Scanarea tuturor documentelor şi introducerea lor în ECRIS a 

permis justiţiabililor vizualizarea documentelor din dosare prin aplicaţia ECRISPUB. 
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Departamentul economic utilizează aplicația Zainea începând de anul trecut. 

Informaţii despre activitatea Curţii de Apel Bacău apar în continuare şi pe portalul 
instanţelor de judecată, portal găzduit de Ministerul Justiţiei. Programele legislative folosite sunt 

aplicaţia Lex Expert, aplicaţie actualizată zilnic automat prin internet şi instalată pe toate 

computerele conectate la reţeaua Curţii de Apel Bacău. Toate calculatoarele sunt protejate de 
viruși cu aplicația BitDefender.  

 

 
V.3. Resurse financiare aflate la dispoziția Curții de Apel Bacău și a tribunalelor arondate 

în anul 2020. 

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. 

Sub aspectul gestionării resurselor financiare alocate, exercitarea atribuțiilor de ordonator 
secundar de credite este supusă principiilor, cadrului general şi procedurilor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.  

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 2020 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 Ministerul Justiţiei privind aprobarea 
deschiderii de credite bugetare pe capitole de cheltuieli la care s-au anexat note justificative. 

Pentru funcţionarea aparatului centralizat Curtea de Apel Bacău a avut aprobat în anul 

2020 un buget în sumă totală de 135.643.000 lei, în baza căruia Ministerul Justiţiei a alocat credite 
în sumă de 135.568.423 lei. Din aceştia, s-a cheltuit suma de 135.062.530 lei din care, „Cheltuieli 

de personal”, 118.483.018 lei, „Cheltuieli de bunuri şi servicii” de 12.965.936 lei, despăgubiri civile 

1.271.013 lei, cheltuieli cu asistența socială 6000 lei și ,,Active nefinanciare” în sumă de 2.336.563 
lei. 

Pentru funcţionarea aparatului propriu Curtea de Apel Bacău a avut aprobat în anul 2020 

un buget în sumă totală de 23.591.875 lei, în baza căruia Ministerul Justiţiei a alocat credite în 

sumă de 23.577.119 lei. Din aceştia, s-a cheltuit suma de 23.451.188 lei din care, „Cheltuieli de 

personal”, 21.285.240 lei, „Cheltuieli de bunuri şi servicii” de 1.451.562 lei, despăgubiri civile 

425.618 lei și și ,,Active nefinanciare” în sumă de 288.768 lei. 
 În anul 2019, pentru funcţionarea aparatului centralizat Curtea de Apel Bacău a avut 

aprobat în anul 2019 un buget în sumă totală de 145.863.000 lei, în baza căruia Ministerul Justiţiei 
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a alocat credite în sumă de 145.701.773 lei. Din aceştia, s-a cheltuit suma de 141.926.884 lei din 

care, „Cheltuieli de personal”, 128.101.746 lei, „Cheltuieli de bunuri şi servicii” de 12.661.554 lei, 
despăgubiri civile 1.157.584 lei și cheltuieli cu asistența socială 6000 lei. 

Iar, pentru funcţionarea aparatului propriu Curtea de Apel Bacău a avut aprobat în anul 

2019 un buget în sumă totală de 41.097.300 lei, în baza căruia Ministerul Justiţiei a alocat credite 
în sumă de 41.084.126 lei. Din aceştia, s-a cheltuit suma de 37.792.068 lei din care, „Cheltuieli de 
personal”, 36.400.078 lei, „Cheltuieli de bunuri şi servicii” de 1.043.557 lei, despăgubiri civile 

348.433lei. 
După cum se poate observa, bugetul total alocat Curţii de Apel Bacău a scăzut  în raport cu 

anul precedent, deși nevoile determinate de intrarea în vigoare a Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât şi plăţii unor drepturi salariale restante, în 

executarea unor hotărâri judecătoreşti definitive, respectiv ordine ale Ministrului Justiţiei, date în 
calitate de ordonator principal de credite, ar fi impus o creștere a bugetului aprobat.   

 Nu au existat probleme în alocarea fondurilor aferente plăţii salariilor personalului Curţii de 

Apel. Pe tot parcursul anului 2020 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, cu 

referire la plata titlurilor executorii, pentru care au fost alocate fonduri la cea de-a treia rectificare 

bugetară, in condiţiile în care au fost înființate popriri pe conturile instituției. 
 Resursele materiale au fost utilizate cu respectarea principiilor legalității, prudenței, 

economicității și transparenței, 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. 

Este de remarcat efortul departamentului economic din cadrul Curții de Apel Bacău în 

ceea ce privește solicitările făcute la Ministerul Justiției pentru a obține fondurile necesare plății 

drepturilor salariale restante provenite din hotărâri judecătorești, respectiv ordine ale 
Ministrului Justiţiei, date în calitate de ordonator principal de credite, decizii ale Președintelui 

Curții de Apel Bacău, date în calitate de ordonator secundar de credite. 
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Totodată, este de apreciat efortul și promptitudinea departamentului economic în ceea 

ce privește solicitările făcute la Ministerul Justiției pentru a obține fondurile necesare 
achiziționării de echipamente informatice si în ceea ce privește modul cum a derulat și finalizat 

procedurile de achiziții publice. 
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C A P I T O L U L    VI 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII ACTIVITĂȚII 

 

 

VI.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. 

În contextul Pandemiei de coronavirus, managementul curţii s-a distribuit sub dublu aspect: 
cu privire la activitatea propriei instanţe, cât şi cu privire la activitatea instanţelor din raza de 

competenţă a curţii, având în vedere dispoziţiile legale şi regulamentare care circumscriu sfera de 

atribuţii a persoanelor care ocupă funcţii de conducere la nivelul curţii de apel. În acest context, în 

vederea stabilirii măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2 pe 

perioada stării de alertă și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de 
securitate și sănătate în muncă, au fost adoptate măsuri comune tuturor instanțelor, s-a 

monitorizat permanent modul cum au fost luate si respectate aceste măsuri de către conducerile 

instanțelor, precum și incidența îmbolnăvirilor cu Covid-19 de către personalul instanțelor și 

carantinarea acestora. Totodată, s-a urmărit realizarea unui management eficient al resurselor 
umane atât la curtea de apel, cât şi la instanţele arondate, pentru asigurarea unei dimensionări 

echilibrate a volumului de activitate, raportat la fiecare persoană, repartizarea echilibrată a 
personalului pe secţii şi a volumului de activitate reprezentând unul din obiectivele principale ale 

preşedintelui curţii. 

Asumarea responsabilizării manageriale s-a realizat prin adoptarea şi punerea în practică a 
celor mai adecvate soluţii care au avut drept scop sporirea eficienţei activităţii instanţei şi 

creşterea calităţii actului de justiţie. În elaborarea strategiei manageriale de către persoanele cu 

funcţii de conducere din cadrul Curţii de Apel Bacău , au fost identificate cu precizie problemele 
existente atât la nivelul curţii, cât şi al instanţelor aflate în circumscripţia acesteia, au fost evaluate 

în mod obiectiv resursele disponibile pentru a fi convertite spre rezolvarea problemelor, dar şi 

obstacolele ce urmau a fi depăşite. Actul decizional s-a caracterizat prin transparenţă, determinată 

de o bună comunicare a obiectivelor şi a măsurilor necesare realizării acestora. Adoptând 
principiile unui management participativ, actul de conducere s-a bazat în acelaşi timp şi pe munca 

de echipă, activitatea managerială fiind caracterizată printr-o colaborare permanentă şi eficientă a 
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preşedintelui cu vicepreşedintele, preşedinţii de secţii, colegiul de conducere al curţii şi 

conducerile instanţelor din raza curţii de apel. În exercitarea prerogativelor manageriale de 
coordonare a activităţii administrativ-judiciare a instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel 

Bacău, au avut loc nenumărate discuții telefonice cu preşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor care 

au avut ca scop rezolvarea problemelor organizatorice curente, în domeniul resurselor materiale şi 
umane, participarea instanţelor la realizarea indicatorilor de performanţă, înlăturarea 
disfuncţionalităţilor şi vulnerabilităților, adoptarea unei practici administrative şi manageriale 

comune. 
La nivelul Curţii de Apel Bacău şi al instanţelor arondate, stilul managerial a fost 

caracterizat prin deschidere şi transparenţă, astfel că, la baza oricărei hotărâri a stat, pe lângă 

preocuparea pentru respectarea dispoziţiilor regulamentare, consultarea structurilor şi a 

persoanelor asupra cărora hotărârea urma să producă efecte în mod direct, dezvoltându-se relaţii 
bazate pe respect şi bună colaborare, fiind asigurate astfel condiţiile necesare desfăşurării optime 

a activităţii. Comunicarea, atât pe verticală cât şi pe orizontală, poate fi apreciată ca fiind eficientă, 

directă, deschisă, bazată pe încredere, existând o consultare permanentă şi reciprocă, iar 
atmosfera creată în cadrul colectivului a încurajat întotdeauna dialogul.  

Din perspectiva indicatorilor de performanță StatisECRIS – concepuți 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 – Curtea de Apel Bacău, 

împreună cu instanțele arondate, a fost, în anul 2020, o curte de apel foarte eficientă. 
Concluzionând, analiza indicatorilor statistici cantitativi, reprezentativi pentru actul de justiţie, 
evidenţiază şi pentru anul 2020 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.  

În urma analizei activităţii pe anul 2020, 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 cele mai grave sunt: 

a. Resursele umane insuficiente (Judecători şi personal auxiliar),  

b. Instabilitatea şi lipsa de predictibilitate legislativă. Crearea unui cadru legislativ 
coerent şi stabil, corelat cu jurisprudenţa CCR, ÎCCJ, CEDO, CJUE; 

c. lipsa spațiului necesar și a condițiilor de lucru,  
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d. subfinanţarea sistemului judiciar. Alocarea resurselor financiare necesare 

desfăşurării activităţii judiciare (achiziţionarea de echipamente IT, mobilier, fonduri pentru 
efectuarea reparaţiilor capitale, curente şi de întreţinere la sediile existente). 

 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. 

Independența, eficiența și responsabilizarea justiției sunt indisolubil legate și de  nevoia 
asigurării unui suport logistic adecvat. Însă, in ceea ce priveşte instanțele băcăuane, la acest 
moment nu se poate vorbi de normalitate a infrastructurii fizice.  

Activitatea profesională reflectată în prezentul material de bilanț reprezintă rezultatul 

efortului conjugat al întregului corp profesional al instanțelor, care în munca de zi cu zi a dovedit 
atașament față de principiile și valorile ce guvernează actul de justiție. Prioritățile activității 

profesionale rămân, și pentru anul 2021, asigurarea calității, eficienței și transparenței actului de 

justiție, consolidarea independenței și responsabilității magistraților, 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 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. 
 
 

VI.2. Propuneri în vederea îmbunătățirii activității. 
 
În scopul îmbunătăţirii performanţelor, ținând cont de factorii care pot influenţa procesul 

de management, în special a celor care ţin de structura curţii de apel şi de atribuţiile preşedintelui, 
fără a face abstracție de problemele reale și actuale din sistemul judiciar, principalul obiectiv 

pentru anul următor constă în continuarea procesului de maximizare a performanței Curții de Apel 

Bacău și a instanțelor din circumscripție. Acestui obiectiv general și strategic îi vor fi alăturate 
obiective specifice funcționării instanței, pe termen mediu sau scurt, care se vor fundamenta pe 

direcțiile specifice reformei sistemului judiciar, vizând creşterea eficienţei justiţiei, promovarea 

competenţei în sistemul judiciar, responsabilizarea sistemului judiciar, creşterea încrederii 

cetăţenilor în actul de justiţie şi dezvoltarea justiţiei ca serviciu public.  

Valorificarea eficientă a resurselor materiale şi de personal reprezintă o premiză a 

funcționării cu succes a instanţei, mai ales în contextul situațiilor foarte frecvente de utilizare 
numai a resurselor deja existente. Strategia de resurse umane va urmări stabilirea necesarului de 

resurse umane şi planificarea raţională a acestora, conceperea unor programe motivaţionale 



2020 RAPORT DE ACTIVITATE 
CURTEA DE APEL BACĂU 

 

147 

pentru obţinerea performanţelor preconizate și alcătuirea unor planuri privind instruirea, 

dezvoltarea şi evaluarea performanţelor resurselor umane.  
În ceea ce privește personalul auxiliar se impune continuarea demersurilor pentru 

completarea posturilor vacante, dar şi alocarea unui număr suplimentar de posturi de personal 

specializat. Va fi continuată politica de ocupare a posturilor vacante, în principal prin Şcoala 
Naţională de Grefieri, prin concurs de promovare de la instanțele inferioare pentru Curtea de Apel 
Bacău și tribunalele din circumscripție, transfer și definitivare, în sensul numirii pe durată 

nedeterminată a personalului auxiliar de specialitate temporar. 
Procesul de colectare a datelor şi informaţiilor referitoare la natura şi specificul posturilor, 

din perspectiva responsabilităţilor, dar şi a însuşirii cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a-l 

face performant, va ajuta la elaborarea unor proiecte de fundamentare în vederea suplimentării 

schemelor de personal ori a formulării unor propuneri privind redistribuirea unor posturi de la o 
instanţă la alta din raza Curţii, măsuri care pot duce la echilibrarea volumului de activitate pentru 

fiecare angajat. 

Realizarea unui sistem judiciar eficient şi creșterea calităţii actului de justiţie presupune ca 
toţi factorii implicaţi să acţioneze în deplină unitate.  

Se impune a se face schimb de bune practici între instanțe, astfel încât să fluidizăm 

organizarea, să existe practici administrative unitare la nivelul instanțelor din raza de competență 

a Curții de Apel Bacău. Din această perspectivă, va fi continuat şi perfecţionat procesul de 

informatizare a instanţelor, în limitele resurselor umane disponibile, prin dezvoltarea proiectului 
,,dosarul electronic”, implementat la Curtea de Apel şi la restul instanţelor din raza de 
competență, în sensul scanării şi înregistrării în ECRIS a tuturor documentelor care se înregistrează 

în dosar, inclusiv a dovezilor de comunicare a actelor de procedură şi a citaţiilor, punerea în 
practică a proiectului dosarului electronic care să conțină și dosarul de urmărire penală. 

În privința activității de dezvoltare de aplicații informatice pentru necesitatea instanțelor, s-

au făcut paşi importanți cu sprijinul echipei de specialişti IT de la Tribunalul Neamț, și urmărim să 
continuăm în această direcție, dezvoltând noi aplicații, conform Programului de implementare 

aplicații informatice aprobat prin Ordinul de serviciu nr. 1/2021. 

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. 

În urma achiziționării produsului Mentenanță program de contabilitate, care va facilita 

inclusiv crearea bazei de date a personalului angajat din raza Curții, se va concentra activitatea 

serviciului de personal pe crearea acestei baze de date. 

Rămân, și pentru anul 2021, 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, 
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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 2021 sunt următoarele: Evidența strictă a posturilor în 
statul de funcții al fiecărei instanțe, precum și evidența posturilor aprobate și finanțate pentru 
anul 2020; 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 şef); 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 și după caz de Agenția Națională a 

Funcționarilor Publici. 

În continuare, preluarea în administrare a sediului impune necesitatea adaptării 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. 

Justiţia reprezintă un serviciu public şi oricât de eficientă ar fi din perspectiva unor indici 

statistici, dacă o persoană care intră în contact cu instituţia judiciară rămâne cu impresia unei 

organizări deficitare, a unei atitudini necorespunzătoare din partea personalului, a unei pierderi 

inutile de timp în rezolvarea unor probleme curente, imaginea opiniei publice nu se va îmbunătăţi. 

Conduită pro- activă în relaţia cu mass- media. Indiferent de performanţele obţinute până în 
prezent de Curtea de Apel Bacău , acestea riscă să rămână doar la nivelul unor materiale elaborate 

pentru uz intern sau a unor simple informaţii statistice, dacă aceste rezultate nu ajung la cunoştinţa 
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opiniei publice. Adoptarea unei  conduite  pro-activă în colaborarea cu mijloacele de informare în 

masă presupune a fi oferite din proprie iniţiativă şi nu neapărat la cerere, cât mai multe informaţii, 
desigur de natura celor care pot fi comunicate, chiar şi în situaţia în care mass-media nu arată vreun 

interes în a le valorifica. O astfel de conduită este cel puţin de natură a genera un sentiment de 

transparenţă. 
Realizarea evaluării judecătorilor şi a personalului auxiliar cu o exigenţă sporită. Realizarea 

unei evaluări reale, obiective, ancorată în realitate, poate reprezenta punctul de plecare și cel mai 

important mijloc legal pus la dispoziție, pentru obținerea unor date relevante cu privire la unii dintre 
cei mai importanți indicatori ai performanței activității judecătorilor: eficiența, calitatea, integritatea 
și dorința de perfecționare. 

Configurarea obiectivelor pentru perioada următoare va avea în vedere, pe de o parte – 

prezentarea realizărilor de până în prezent, dar nu în ultimul rând, contextul socio-juridic actual, 
dimensiunea activităţilor desfăşurate, nivelul aşteptărilor sociale cu privire la calitatea actului de 

justiţie, putând concluziona că înfăptuirea unei justiţii în vederea asigurării respectării drepturilor, 

libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor implicate în proceduri judiciare rămâne 
obiectivul principal al Curţii de Apel Bacău. Imaginea instanţei este în strânsă dependenţă de 

modalitatea în care publicul, în general, percepe activitatea de judecată. În acest sens, este 

important comportamentul manifestat de judecători şi grefieri în timpul şedinţelor de judecată 

sau în raporturile stabilite direct cu justiţiabilii de către personalul din cadrul Biroului de informare 

şi relaţii publice, precum şi în cazul interacţiunilor directe stabilite între justiţiabili şi personalul din 
cadrul compartimentelor auxiliare care oferă informaţii şi alte servicii părţilor, precum arhiva, 
registratura, Biroul de executări penale etc.  

Transparenţa actului de justiţie şi informarea corectă a opiniei publice impune ca 
raporturile instituţiei cu mass-media să aibă drept coordonate generale disponibilitatea şi 
deschiderea la dialog prin furnizarea de informaţii de interes general în legătură cu activitatea de 

judecată, dar mai ales în privinţa activităţii administrativ-judiciare, în scopul realizării unei 
percepţii obiective a justiţiabililor şi a opiniei publice asupra mecanismului judiciar.  

Pentru îmbunătăţirea imaginii justiţiei se vor menţine şi în continuare pe lista de priorităţi 

asigurarea calităţii actului de justiţie prin acţionarea pe două direcţii principale: prima vizând 
relaţiile cu mass-media şi publicul, în general, iar cea de a doua dirijată spre activitatea de educaţie 

civică/juridică a cetăţenilor. 
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