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INTRODUCERE 

SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI  

ÎN ANUL 2017  

 

Sensul justiţiei este apărarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor astfel că, 

întregul edificiu judiciar trebuie să graviteze în jurul acestora iar colectivul unei 

instanţe trebuie să fie perceput ca un reper de profesionalism, de demnitate şi de 

modernitate. 

Din perspectiva acestor consideraţii, obiectivele majore atât ale conducerii 

cât şi ale întregului colectiv în anul 2017 au fost creşterea încrederii în actul de 

justiţie, perfecţionarea profesională şi nu în ultimul rând conduita în sala de 

judecată. 

Curtea de Apel Bacău 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. (anexa 1) 

 Ca instanţă distinctă, Curtea de Apel Bacău este structurată pe trei secţii, 

respectiv secția penală (în cadrul căreia își desfășoară activitatea 11 judecători 

dintr-o schemă de 12 și 13 grefieri), secţia I civilă (în cadrul căreia îşi desfăşoară 

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

şi contencios administrativ (13 judecători dint-o schemă de 14 și 12 grefieri). 

Schema actuală pe secții a fost determinată atât de analiza volumului de 

activitate atât sub aspectul complexității cât și a specificului activității. 

Pentru echilibrarea volumului de activitate al secțiilor civile, constatându-

se la sfârșitul anului 2014 un dezechilibru cu referire la încărcătura pe 

judecători, prin hotărârea colegiului de conducere nr. 95 din 19 decembrie 2014 

s-a dispus ca o parte din dosarele având ca obiect restituire taxă poluare cât și 

litigiile cu profesioniști de natură civilă să fie preluate de secția I civilă, această 

măsură producându-şi efectele şi în anul 2017. 

 Conducerea instanţei a fost asigurată de preşedinte, de vicepreşedinte  

(d-na Moglan Lăcrămioara) și colegiul de conducere (în anul 2017 fiind 
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adoptate 81 hotărâri menite să asigure buna organizare și funcționare a instanței) 

iar conducerea secțiilor a fost asigurată de președinții de secții (d-na Albescu 

Loredana la secția a II a civilă și contencios administrativ și fiscal, d-na Căliman 

Carmen la secția penală și d-nul Pârjol Năstase Doru Octavian la secția I civilă), 

toate posturile aferente funcțiilor de conducere fiind ocupate, organigrama 

instanţei fiind reliefată în anexa 2. 

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 

normala a activităţii la toate instanţele arondate. 

Totodată, a existat o preocupare deosebită pentru îmbunătăţirea percepţiei 

publice asupra activităţii instanţei, pentru construcţia de imagine în direcţia unei 

relaţii a cetăţeanului cu justiţia bazată pe respect şi încredere. 

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

înfăptuirea actului de justiţie, managementul de instanţă s-a configurat din 

perspectiva cetăţeanului, punându-se accent pe identificarea şi înlăturarea 

disfuncţionalităţilor, pe accesul facil la informaţii, pe colaborarea inter-

instituţională. 

Apreciind ca un manager bun nu este cel care permanent invoca 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, am avut în vedere o gestionare 

corectă şi prudentă a acestora. 

Preşedintele instanţei a supus analizei colegiului de conducere măsurile 

organizatorice, circuitul administrativ al cererilor, stabilindu-se clar atribuţiile 

persoanelor implicate în înregistrarea, repartizarea, comunicarea cererilor şi 

îndeplinirea altor activităţi. 

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

grefierii arhivari, cu agenţii procedurali, cu specialiştii IT, întâlniri în cadrul 

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

ale aplicaţiilor informatice. 

Un aspect important cu influenţa pozitivă asupra duratei rezonabile de 

soluţionare a dosarelor l-a constituit şi în acest an împrejurarea că judecătorii 
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secţiilor civile au procedat la verificarea de îndată a cererilor fără a ţine cont de 

termenul de recomandare alocat de aplicaţia ECRIS, aplicând dispoziţiile 

procedurale printr-o interpretare în acord cu scopul acestora, respectiv apărarea 

drepturilor şi intereselor justiţiabilului. De altfel, la nivelul Curţii de apel Bacău 

nu s-a aplicat niciodată de la intrarea în vigoare a codului de procedură civilă 

acel termen de recomandare, colegiul stabilind ca verificarea cererilor în 

accepţiunea noţiunii „de îndată” să se realizeze în ziua primirii sau a doua zi. 

Principalele preocupări ale conducerii instanţei în anul 2017 le-au 

constituit: 

- 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. Se impune observaţia că această măsură a avut efecte pozitive, 

constatările din ultimele rapoarte fiind în sensul inexistenţei de dosare şterse sau 

de erori la înregistrare. 

 - repartizarea şi gestionarea echilibrată a resurselor umane în cadrul 

instanţei. 

În acest sens pe baza unei analize asupra volumului de activitate colegiul 

de conducere reevaluează anual necesarul de judecători şi grefieri pe secţii. 

La gestionarea resurselor umane s-a urmărit o repartizare echilibrată pe 

secţii şi compartimente, pe criterii obiective atât a magistraţilor cât şi a 

personalului auxiliar. 

Cu referire la acest din urmă aspect s-a avut în vedere la stabilirea 

atribuţiilor, prin fişa postului, potenţialul fiecărui angajat. precum şi actualizarea 

permanentă a atribuţiilor personalului curţii în funcţie de evoluţiile legislative şi 

de modificările intervenite în programul ECRIS; 

- unificarea practicii judiciare prin îmbunătăţirea comunicării cu 

instanţele inferioare şi organizarea de întâlniri periodice atât cu acestea, cât şi în 

cadrul instanţei; 
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- monitorizarea punerii în practică a Programului privind volumul optim 

de muncă al judecătorilor; sub acest aspect s-a urmărit realizarea unui echilibru 

între cerinţele acestui program şi exigenţele soluţionării cauzelor într-un termen 

rezonabil, primul termen acordat dosarelor nou intrate nedepăşind 2 luni. 

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

de încărcătura maximă stabilită de CSM, de multe ori acest punctaj fiind depăşit, 

apreciindu-se că primează soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

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

ce priveşte circuitul administrativ al cererilor cât şi în ceea ce priveşte modul în 

care întreg colectivul înţelege să îşi exercite atribuţiile. 

 Am constatat uneori atitudini departe de ideea de echipă, reacţii 

neadecvate, preocupări mai mult pentru monitorizarea activităţii celor din jur 

decât a propriei activităţi, efectuarea atribuţiilor fără o implicare efectiva şi fără 

responsabilitate. 

Deşi conducerea a gestionat aceste situaţii, amintind persoanelor implicate 

în diferite incidente că respectul, responsabilitatea şi buna credinţă sunt repere 

esenţiale în cadrul unui colectiv, feed-back-ul nu a fost întotdeauna pozitiv, 

concluzia fiind că anumite aspecte ţin de educaţia, structura şi conştiinţa 

fiecăruia dintre noi. 
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CAPITOLUL  I 

 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI 

 

I.1. Volumul de activitate al instanţei 

 

 Volumul de activitate la nivelul întregii instanţe a crescut în raport de anul 

2016. Astfel, pe rolul Curţii de Apel Bacău s-au aflat un număr de 10211 cauze, 

din care 7733 cauze nou intrate şi 2478 dosare aflate în stoc la 01.01.2017. 

Volumul de activitate calculat cu luarea în considerare a completurilor 

colegiale a fost de 23366 cauze. 

Privind retrospectiv se constată că în anul 2015 volumul de activitate a 

fost de 10.501 cauze, în anul 2016 a fost de 9.157 dosare, iar în anul 2017 a fost 

de 10211 cauze, fiind așadar în creștere. 

 

Evoluţia volumului de activitate în perioada 2015-2017: 

 

An 2015 2016 2017 

Număr cauze 10501 9157 10211 
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Evoluţia volumului de activitate al Curţii de Apel Bacău în perioada 2015-

2017: 
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Anul 
Stadiu  

procesual 

Stoc  

inițial 

Dosare 

intrate 

Dosare 

soluţionate 

Stoc  

final 

2015 

Directe 183 596 641 138 

Apel 668 3470 2985 1153 

Recurs 1354 3695 3809 1240 

Contestații NCPP 21 499 506 14 

Total 2231 8270 7948 2545 

2016 

Directe 149 696 686 159 

Apel 1162 3389 3383 1168 

Recurs 1250 2051 2200 1101 

Contestații NCPP 18 442 445 15 

Total 2579 6578 6714 2443 

2017 

Directe 164 705 708 161 

Apel 1192 3391 3208 1375 

Recurs 1106 3180 3102 1184 

Contestații NCPP 16 457 453 20 

Total 2478 7733 7471 2740 
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 Grafic, evoluţia volumului de activitate pe stadii procesuale al Curţii de 

Apel Bacău în perioada 2015-2017 a fost următoarea:  
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Total 2043 7664 7300 2407 

 

2 0 1 6 

 

0

2000

4000

6000

8000 Directe

Apel

Recurs

Contestații NCPP

Total

 



Raportul de activitate pe anul 2017 al Curţii de Apel Bacău  

 10 

 

Anul 
Stadiu  

procesual 

Stoc  

inițial 

Dosare 

intrate 

Dosare 

soluţionate 

Stoc  

final 

2016 

Directe 149 696 686 159 

Apel 1162 3389 3383 1168 

Recurs 1250 2051 2200 1101 

Contestații NCPP 18 442 445 15 

Total 2579 6578 6714 2443 
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Anul 
Stadiu  

procesual 

Stoc  

inițial 

Dosare 

intrate 

Dosare 

soluţionate 

Stoc  

final 

2017 

Directe 164 705 708 161 

Apel 1192 3391 3208 1375 

Recurs 1106 3180 3102 1184 

Contestații NCPP 16 457 453 20 

Total 2478 7733 7471 2740 
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 I.1.1. Volumul de activitate pe secţii, pe materii şi stadii procesuale în 

cadrul secţiilor 

 

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

și pe materii  
 

 

În cursul anului 2017 la nivelul secţiei penale au fost înregistrate 3208 de 

cauze, dintre care 2618 dosare nou înregistrate şi 590 cauze rămase în stoc la 

sfârşitul anului 2016, structurate astfel: 416 cauze directe (377 cauze nou 

înregistrate); 2319 apeluri (1784 cauze nou înregistrate) şi 473 contestaţii (457 

cauze nou înregistrate). 

 

VOLUM ACTIVITATE 

  

TOTAL 

din care 
Ponderea în totalul 

cauzelor înregistrate 

în anul 2017 
Stadiul  

procesual 

Stoc 

iniţial 

Dosare 

intrate 

Fond 416 39 377 12,97% 

Apel 2319 535 1784 72,29% 

Contestații 

(NCPP) 
473 16 457 14,74% 

TOTAL 

SECȚIE 
3208 590 2618 100% 

 

Ponderea categoriilor de cauze noi înregistrate 

la secția penală

12,97%

72,29%

14,74%

Fond
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Analizând evoluţia volumului de activitate pe o perioadă de trei ani (2015 

- 2017) se poate observa că volumul de activitate al secţiei penale a înregistrat o 

creştere cu 184 cauze faţă de anul 2016. Astfel, dacă în anul 2015 au fost 

înregistrate 2535 dosare, în anul 2016 s-a înregistrat o creştere a numărului de 

dosare la 3024, iar în anul 2017 au fost înregistrate 3208 dosare, creşterea fiind 

semnificativă atât faţă de anul 2015, dar şi faţă de anul 2016. 

 

Situaţia volumului de activitate pe ani este următoarea: 

Anul Volum total de activitate 

2015 2535 

2016 3024 

2017 3208 
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Analizând evoluţia volumului de activitate pe fiecare stadiu procesual, se 

constată că faţă de anii anteriori se înregistrează o creştere constantă a numărului 

cauzelor directe. Dacă în anul 2015 au fost înregistrate 324 cauze, acest număr a 

crescut la 372 de cauze în cursul anului 2016 şi la 416 cauze în anul 2017. 
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În cursul anului 2015 numărul dosarelor înregistrate în apel a fost de 

1691. Această categorie de cauze a cunoscut o creştere semnificativă la 2192 de 

dosare în cursul anului 2016 şi o altă creştere la 2319 de dosare în anul 2017. 

În contestaţie în anul 2015 au fost înregistrate 520 dosare, iar în anul 

2016 a existat o uşoară diminuare a acestora la 460 dosare, ca apoi în anul 2017 

să fie înregistrate 473 dosare.  

 

Evoluţia  volumului de activitate în perioada 2015-2017: 

 

Anul Stadiul procesual Stoc iniţial 
Dosare 

intrate 

Dosare 

soluţionate 
Stoc final 

2015 

Fond 46 278 295 29 

Apel 297 1394 1294 397 

Contestaţii NCPP 21 499 506 14 

Total 364 2171 2095 440 

2016 

Fond 26 346 336 36 

Apel 396 1796 1662 530 

Contestaţii NCPP 18 442 445 15 

Total 440 2584 2443 581 

2017 

Fond 39 377 357 59 

Apel 535 1784 1679 640 

Contestaţii NCPP 16 457 453 20 

Total 580 2618 2489 719 
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Volumul de activitate pe materii   
 

Materia 

Cauze nou 

intrate în anul 

2017 

Pondere în totalul 

cauzelor nou 

înregistrate 

 2618 - 

I.  Infracţiuni contra persoanei 

1. Infracţiuni contra  vieţii, infracţiuni contra 

integrităţii  corporale sau sănătăţii (art. 188, 189, 

190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 Cod 

penal) 

165 6,30% 

2. Infracţiuni conta libertăţii persoanei (art.205-

208   Cod penal) 
17 0,64% 

3. Infracţiuni privind traficul şi exploatarea 

persoanelor vulnerabile (art.209 - 217 Cod 

penal) 

13 0,49% 

4. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii 

sexuale (art.218-223 Cod penal) 
53 2,02% 

5. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi 

vieţii private (art.224-227 Cod penal) 
13 0,49% 

II. Infracţiuni contra patrimoniului 

1.Furtul, furtul calificat, tâlhărie (art.228, 229,  

233 Cod penal) 

275 10,50% 

2. Infracţiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii (art.238, 240, 241, 242 şi 

244 Cod penal) 

60 2,29% 

3. Fraude comise  prin sisteme informatice şi 

mijloace de  plată  electronice (art.249, 250, 251 

Cod penal) 

4 0,15% 

4. Distrugerea şi tulburarea de posesie (art.253, 

254 şi 256 Cod penal) 
33 1,26% 

III. Infracţiuni privind autoritate de stat 

Ultrajul (art.257 Cod penal) 
17 0,64% 

IV. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 

Luarea de mită, darea de mită, traficul de 

influenţă, cumpărarea de influenţă, delapidarea 

(art.289-293 şi 295 Cod penal) 

42 1,60% 

V.   Infracţiuni de fals 

1. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori 

(art.310 Cod penal) 

0 0,0% 
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2. Falsul în înscrisuri, falsul intelectual, falsul în 

înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals, 

falsul în declaraţii (art.320, 321, 322, 323 şi 326 

Cod penal) 

22 0,84% 

VI. Infracţiuni contra siguranţei publice 

1. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe 

drumurile publice (art.334, 335, 336, 337 Cod 

penal şi OUG nr.195/2002) 

410 15,66% 

VII. Infracţiuni privind prevenirea şi combaterea 

evaziunii fiscale (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din Legea 

nr.241/15.07.2005) 

28 1,06% 

VIII. Infracţiuni la regimul silvic (Legea 

nr.46/19.03.2008 cu modificările şi completările 

ulterioare) 

21 0,80% 

IX. Sesizări privind asistenţa judiciară 

internaţională în materie penală  

1. Emiterea şi executarea de către autorităţile 

române a unui mandat european de arestare    

(art.84 -114 din Legea nr.302/2004 privind 

cooperarea judiciară internaţională în materie 

penală, republicată) 

26 0,99% 

2. Recunoaşterea şi executarea hotărârilor 

judecătoreşti, a  ordonanţelor penale şi a actelor 

judiciare în  relaţia cu statele terţe (art.130 – 140
6 

din Legea nr.302/2004, republicată) 

48 1,83% 

 

Evoluţia volumului de activitate în perioada 2015 – 2017: 

Anul Stadiul procesual 
Stoc  

iniţial 

Dosare 

intrate 

Dosare 

soluţionate 

Stoc  

final 

2015 

Fond 46 278 295 29 

Apel 297 1394 1294 397 

Contestaţii NCPP 21 499 506 14 

Total 364 2.171 2.095 440 

2016 

Fond 26 346 336 36 

Apel 396 1796 1662 530 

Contestaţii NCPP 18 442 445 15 

Total 440 2584 2.443 581 
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2017 

Fond 39 377 357 59 

Apel 535 1784 1679 640 

Contestaţii NCPP 16 457 453 20 

Total 590 2618 2489 719 
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 I.1.1.2. Volumul de activitate al secţiei a II-a civilă şi de contencios 

administrativ şi fiscal. 

 

În cursul anului 2017, pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal au intrat un număr de 2393 dosare, față de 1884 de dosare 

cât s-au înregistrat în 2016, sau de 3.260 înregistrate în 2015, constatându-se 

astfel, pentru al treilea an la rând, faţă de ultimii 5-6 ani o diminuare a cauzelor 

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

următoarea: cauze directe – 217 ; cauze în apel – 540 ; cauze în recurs – 1636.  

La numărul de cauze intrate în 2017 se adaugă un stoc semnificativ de  849  

dosare rămase nesoluţionate din anul 2016, structurat după cum urmează: 107 

cauze directe, 142 cauze în apel şi 600 cauze în recurs. Numărul total al cauzelor 

aflate pe rolul secţiei în 2017 se ridică astfel la 3242 de dosare din care: cauze 

directe – 324, cauze în apel – 682, iar cauze în recurs – 2236. 
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Situaţia volumului de activitate în perioada 2015 – 2017 

 

2015 2016 2017
0
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Volumul de activitate la secția a-II-a civilă

2015

2016

2017

 
 

An Volum 

2015 4509 

2016 2985 

2017 3242 

 

Ca urmare a aplicării programului pentru stabilirea volumului optim de 

muncă în instanţe, aprobat şi menţinut de Consiliul Superior al Magistraturii, la 

nivelul Secţiei a II- a Civile s-a atribuit la începutul anului 2017 un punctaj 

maxim pentru fiecare complet de judecată. Având în vedere necesitatea 

respectării cerinţelor legale care impun soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate a 

majorităţii cauzelor aflate în competenţa secţiei, s-a stabilit săptămânal un 

număr maxim de puncte repartizate la primul termen de judecată, în medie 

pentru fiecare şedinţă de judecată. Doar în mod excepțional, pe parcursul anului 

au fost modificați parametrii de repartizare. Astfel, în funcţie de dosarele nou 

intrate într-o anumită perioadă şi punctajele alocate acestora, avându-se în 

vedere încărcătura pe fiecare complet, precum şi natura urgentă a termenelor 

impuse de lege pentru soluţionarea cauzelor respective, întâi s-a procedat la 

majorarea intervalului de repartizare pe toate completurile din materia 

respectivă. Dacă sistemul informatic nu permitea repartizarea pe acest criteriu, 

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

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

Volumul de activitate, calculat în funcţie de punctaj în anul 2017 nu a 

depăşit, în general, nivelul maxim de 5.060 de puncte/ şedinţă stabilit de C.S.M., 

astfel că nu au fost necesare ajustări ale punctajelor pe şedinţe. Prin urmare, se 
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poate afirma că a fost respectat programul pentru stabilirea volumului optim de 

muncă în instanţe. Astfel, pentru anul 2017, complexitatea dosarelor repartizate 

pe fiecare judecător a fost, în majoritatea cazurilor de aproximativ 5.000 de 

puncte, pentru fiecare din judecătorii secţiei. 

Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă în instanţe, 

aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii a fost avut în vedere doar pentru o 

repartizare echilibrată a volumului de activitate între complete şi judecători, dar 

şi sub acest aspect programul menţionat suportă numeroase critici în ce priveşte 

punctajul alocat diverselor tipuri de cauze şi criteriile de majorare al acestuia (de 

menţionat, cu titlu exemplificativ că un litigiu în materia achiziţiilor publice 

primeşte 10 puncte, faţă de 9 puncte la un litigiu în materia contenciosului 

administrativ având ca obiect restituirea unei sume achitate fără titlu sau dosare 

cu un număr mare de părţi, în care punctajul se majorează în funcţie de acest 

aspect), aspecte de natură a pune sub semnul întrebării utilitatea şi eficienţa 

menţinerii acestui program. Fiind vorba de parametri prestabiliți în programul 

informatic, nici nu se poate interveni asupra acestora. 

În general, se poate afirma că volumul de activitate al secţiei s-a încadrat 

în volumul optim de muncă în instanţe.  

Analizând evoluţia volumului de activitate în raport de anii anteriori, 2014 

şi 2015, se poate constata o diminuare semnificativă a volumului total de 

activitate la nivelul secţiei, de la un total de 5.962 în 2014, respectiv 4.509 

dosare în anul 2015, la  2985 dosare în anul 2016, respectiv 3242 dosare în anul 

2017. 

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 trendul descrescător din anii anteriori, în sensul că în cazul 

acestora, numărul de dosare nou înregistrate a fost de 4437 în 2013, 3.840 

dosare în anul 2014, respectiv 2.762 în anul 2015 și 1339 de dosare în anul 

2016, pentru ca în anul 2017 să se înregistreze 2236 dosare în categoria 

menţionată.  

În ce priveşte numărul cauzelor din stadiul procesual fond s-au înregistrat 

diferenţe care nu sunt semnificative, numărul dosarelor noi în acest stadiu fiind 

de 217, faţă de 206 în anul precedent. 

La dosarele din stadiul apelului s-a înregistrat o creştere importantă a 

dosarelor nou intrate, de la 100 de cauze în 2013, la 222 în 2014, respectiv 302 

în anul 2015, pentru ca în 2016 să fie înregistrate 339 dosare noi în apel, iar în 
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anul 2017 au fost înregistrate 540, creştere explicată prin modificările legislative 

referitoare la căile de atac, atât în materia insolvenţei, cât şi în materia litigiilor 

cu profesionişti. 

 

 

 Evoluţia stocului final de dosare în perioada 2015– 2017 pe stadiu procesual: 

 

Stadiul procesual 2015 2016 2017 

Fond 90 104 90 

Apel 114 131 165 

Recurs 876 594 624 
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Se observă în continuare o diminuare evidentă a stocului de dosare de 

recurs, singura creştere înregistrându-se doar la apeluri, unde explicaţia constă în 

creşterea importantă a volumului de activitate determinată de modificările 

legislative. 

Existenţa unui număr relativ mare de dosare nesoluţionate la sfârşitul 

anului 2017 este justificată, în condiţiile o parte a dosarelor ce se regăsesc în 

stoc sunt dosare supuse noului Cod de procedură civilă, aflate – la finalul anului 

- în faza verificării şi regularizării. 

Toate aspectele prezentate în acest capitol sunt sintetizate în situaţia din  

tabelul de mai jos. 
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Evoluţia volumului de activitate în perioada 2015-2017 

 

Anul  
Stadiul 

procesual 
Stoc inițial 

Dosare 

intrate 

Volum de 

activitate 

Dosare 

soluționate 
Stoc final 

2015 

Fond 123 196 319 229 90 

Apel 121 302 423 309 114 

Recurs 1005 2762 3767 2891 876 

Total 1249 3260 4509 3429 1080 

2016 

Fond 102 206 308 204 104 

Apel 115 339 454 323 131 

Recurs 884 1339 2223 1629 594 

Total 1101 1884 2985 2156 829 

2017 

Fond 107 217 324 234 90 

Apel  142 540 682 517 165 

Recurs 600 1636 2236 1612 624 

Total 849 2393 3242 2362 879 

 

 

Fond

Apel

Recurs
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 I.1.1.3. Volumul de activitate al secţiei I civilă, pe materii, stadii 

procesuale şi completuri specializate.  

În cursul anului 2017, la nivelul Secției I Civile, au fost înregistrate 3761 

de cauze, dintre care 2722 dosare nou înregistrate şi 1039 cauze rămase în stoc 

la sfârşitul anului 2016, structurate astfel: 18 cauze directe (111 cauze nou 

înregistrate); 515 apeluri (1067 cauze nou înregistrate) şi 506 de recursuri (1544 

cauze nou înregistrate) . Ponderea categoriilor de cauze nou înregistrate în cursul 

anul 2017, este următoarea: 111 cauze directe  - 4,08%; 1067 apeluri – 39,20%  

şi 1544 recursuri – 56,72%. 

 

Categorie cauze (funcţie 

de stadiul procesual) 

Nr. cauze nou 

înregistrate în anul 2017 

Pondere în totalul 

cauzelor înregistrate în 

anul 2017 

Fond 111 4,08% 

Apel 1067 39,2% 

Recurs 1544 56,72% 

 

Fond

Apel

Recurs
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Dosare înregistrate în 2017 cu prim termen în 2018: 

 

Stadiu procesual Cauze 

Fond 12 

Apel 570 

Recurs 560 

TOTAL 1142 

 

Analizând evoluţia volumului de activitate pe o perioadă de trei ani (2015 

- 2017) se poate observa că volumul de activitate al secţiei civile a înregistrat o 

creștere cu 319 de cauze faţă de anul 2015.  

 

Situaţia volumului de activitate pe ani este următoarea: 

Anul 
Volum total de 

activitate 

2015 3442 

2016 3148 

2017 3761 
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I.2. Încărcătura pe judecător la nivelul instanței și la nivelul schemei 

 

 

I.2.1. Încărcătura pe secţii şi pe judecători 

 

 Pe secţii situaţia se prezintă după cum urmează: 

 

Secţia penală  

 

Încărcătura medie pe judecător la secția penală a fost de 256 dosare în 

raport de numărul dosarelor intrate, de 314 cauze în raport de volumul de 

activitate și de 541 în raport de volumul adiționat. 

Încărcătura în raport de cauzele rulate, în cursul anului 2017, şedinţe 

conduse, dosare soluţionate, dosare redactate este următoarea: 

 

Nume şi prenume 
Nr. 

şedinţe 

Nr. 

şedinţe 

conduse 

Nr. dosare 

rulate 

Nr. dosare 

soluţionate 

Nr. dosare 

redactate 

Adrian Bogdan 82 48 921 415 311 

Anti Silviu 63 40 934 399 289 

Căliman Carmen 28 16 611 314 188 

Diţă Costică 98 69 1156 487 383 

Finică Adrian – Octavian 69 50 791 380 291 

Galavan Adina Cătălina 

(01.05.2017 – 31.12.2017) 
54 34 477 244 192 

Iacobuţ Neculai Cătălin 69 59 691 372 268 

Mengoni Arin Alexandru 45 30 830 441 273 

Munteanu Viorel 76 45 958 396 295 

Pocovnicu Dumitru 86 48 939 433 312 

Pralea Ovidiu Vasilică 60 38 918 388 283 

TOTAL 730 477 9226 4269 3085 
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Potrivit datelor generate de ECRIS încărcătura pe judecător raportată la 

volumul de activitate (efectiv) al Curţii de Apel Bacău la nivelul Secţiei penale 

şi pentru cauze cu minori şi de familie se prezintă astfel: 

 

 

Stadiul 

procesual 

Numărul de dosare 

Volum 

 de activitate 

efectiv 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR- 

SCHEMA: 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR- 

POSTURI EFECTIV 

OCUPATE: 

Nr. 

judecători 

pe schemă 

Media (nr. 

dosare/ 

judecător pe 

schema) 

Nr. judecători 

(posturi efectiv 

ocupate) 

Media (nr. 

dosare/ 

judecător 

posturi efectiv 

ocupate) 

fond 416         

apel  2319         

contestații 

(NCPP) 473         

Total secție 3208 12 267,3 10,2 314,5 

 

 

 

În anul 2017 încărcătura pe judecător raportat la dosarele intrate se 

prezintă astfel: 

 

 
 

Stadiul procesual 

Numărul de dosare 

Dosare 

intrate 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR- 

SCHEMA: 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR-POSTURI 

EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecatori 

pe schema 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător pe 

schema) 

Nr. Judecători 

(posturi efectiv 

ocupate) 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător 

posturi efectiv 

ocupate) 

fond 377         

apel  1784         

contestații 

(NCPP) 457         

Total secție 2618 12 218,2 10,2 256,7 
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Secţia I civilă  

Încărcătura în raport de cauzele rulate, în cursul anului 2017,  şedinţe 

conduse, dosare soluţionate, dosare redactate este următoarea: 

Nume judecător 
Nr. ședinţe 

participate 

Nr. 

ședinţe 

conduse 

Nr. 

dosare 

rulate 

Nr. dosare 

soluționate 

pronunțate 

Nr. 

dosare 

redactate 

(hotărâri, 

încheieri) 

Nr. 

documente 

finale 

redactate 

Doru - Octavian 

Pîrjol Năstase 

73 41 670 236 145 115 

Anamaria Monica 

Busuioc 

132 59 1324 732 354 278 

Liliana Ciobanu 120 62 1175 741 344 259 

Sorina Ciobanu 110 51 1125 728 328 272 

Crăciun Mihaela                         

01.01.2017-

31.07.2017 

43 17 697 464 224 188 

Valerica Niculina 

Grosu 

98 37 1115 724 341 273 

Camelia Negoiţă 101 45 1110 760 325 275 

Daniela Părău 112 51 1129 735 331 276 

Sorina 

Romaşcanu 

105 52 1144 787 345 279 

Stefanescu Cezar     

06.09.2017-

31.12.2017 

67 34 432 171 122 85 

Monica Vadana 118 52 1233 769 354 288 

Total 1079 501 11154 6847 3213 2588 

            
ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR  RAPORTATĂ LA VOLUMUL DE ACTIVITATE (EFECTIV)  

AL CURTII DE APEL BACĂU, ÎN PERIOADA 01.01.2017-31.12.2017 

 

 

 

 

Secţia 

 

 

 

 

Stadiul 

procesual 

 

Numărul de dosare 

Volum 

 de 

activitate 

efectiv 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR-SCHEMA: 

INCARCATURA PE JUDECATOR-

POSTURI EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecatori 

pe schema 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător pe 

schema) 

Nr. Judecători 

(posturi efectiv 

ocupate) 

Media (nr.dosare/ 

judecător posturi 

efectiv ocupate) 

Secţia I 

civilă 

fond 129     

apel 1582     

recurs 2050     

Total 

secție 

3761 12 313,4 9,3 404,4 
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CURTEA DE APEL BACĂU 

ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR  RAPORTATĂ LA DOSARELE INTRATE  

LA CURTEA DE APEL BACĂU, ÎN PERIOADA 01.01.2017-31.12.2017 

Secţia Stadiul procesual 

Numărul de dosare 

 

Dosare 

intrate 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR-SCHEMA: 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR-POSTURI 

EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecători 

pe schema 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător pe 

schema) 

Nr. Judecători 

(posturi 

efectiv 

ocupate) 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător 

posturi efectiv 

ocupate) 

Secţia I 

civilă 

fond 111         

apel 1067         

recurs 1544         

Total secție 2722 12 226,8 9,3 292,7 

 

 

Potrivit datelor generate de ECRIS încărcătura pe fiecare judecător al 

secţiei I civile se prezintă astfel: 

 

Nume şi prenume 
Număr de dosare la 

care a participat 

Număr dosare 

finalizate 

Doru - Octavian Pîrjol Năstase 670 236 

Anamaria Monica Busuioc 1324 732 

Liliana Ciobanu 1175 741 

Sorina Ciobanu 1125 728 

Crăciun Mihaela                         

01.01.2017-31.07.2017 

697 464 

Valerica Niculina Grosu 1115 724 

Camelia Negoiţă 1110 760 

Daniela Părău 1129 735 

Sorina Romaşcanu 1144 787 

Stefanescu Cezar     

06.09.2017-31.12.2017 

432 171 

Monica Vadana 1233 769 

Total 11154 6847 

 

În anul 2017 încărcătura pe fiecare magistrat al secţiei I civile în funcţie 

de punctaj  se prezintă astfel: 
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Nume şi prenume 

Complexitate 

dosare 

soluţionate 

Complexitate 

dosare 

nesoluţionate 

Total 

Busuioc Anamaria 

Monica 
1576.40 1452.71 3029.11 

Ciobanu Liliana 1571.40 1662.05 3233.45 

Ciobanu Sorina 1529.80 1400.27 2930.07 

Crăciun Mihaela 83.40 1059.64 1143.04 

Grosu Valerica 

Niculina 
1609.00 1330.88 2939.88 

Negoiță Camelia 1806.60 1389.66 3196.26 

Părău Daniela 1545.80 1388.67 2934.47 

Pîrjol-Năstase Doru-

Octavian 
330.00 692.58 1022.58 

Romașcanu Sorina 1756.60 1575.21 3331.81 

Ştefănescu Cezar 1642.40 738.71 2381.11 

Vadana Monica 1533.60 1741.32 3274.92 

 

 

 

 

 

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 2017.  

Pe parcursul anului 2017 au funcţionat 13 judecători, cu precizarea că 3 

din judecătorii acestei secţii au îndeplinit funcţii de conducere, iar o scurtă 

perioadă schema secției a fost de 12 judecători, prin trecerea unuia dintre colegi 

la secția I civilă, începând cu luna septembrie 2017. 

În cursul anului 2017 au fost rulate, la nivelul secţiei un număr de 3242 

dosare, dosarele soluţionate în perioada de referinţă fiind în număr de 2363, 
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ponderea dosarelor soluționate din totalul dosarelor aflate în stocul inițial fiind 

de 93,4%. 

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. 

Aşadar, pe parcursul anului 2017, cele 3242 (8396 volum de activitate 

adiționat) de cauze rulate au fost instrumentate de un număr de 13 judecători, iar  

fiecare judecător care a compus completurile de judecată a rulat un număr mediu 

de 599,7 cauze. Dacă se are în vedere numărul efectiv de judecători care au 

asigurat compunerea completurilor de judecată, excluzând parţial judecătorii 

care îndeplinesc funcţii de conducere (o medie de 11,8 judecători posturi efectiv 

ocupate), numărul mediu de dosare rulat de fiecare judecător se ridică la 

711,5 . 

  

 Încărcătura pe judecător in funcţie de dosarele intrate, volumul efectiv 

si volumul adiţionat 

 

 

ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR  RAPORTATĂ LA DOSARELE INTRATE  

LA CURTEA DE APEL BACĂU, ÎN PERIOADA 01.01.2017-31.12.2017 

Secţia 
Stadiul 

procesual 

Numărul de dosare 

Dosare intrate 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR-SCHEMA: 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR-POSTURI 

EFECTIV OCUPATE: 

Nr. judecători 

pe schema 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător pe 

schema) 

Nr. Judecători 

(posturi efectiv 

ocupate) 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător 

posturi efectiv 

ocupate) 

Secţia a II-a 

civilă, de 

contencios 

administrativ 

şi fiscal 

fond 217         

apel 540         

recurs 1636         

Total 

secție 
2393 14 170,9 11,8 202,8 
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ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR  RAPORTATĂ LA VOLUMUL DE ACTIVITATE (EFECTIV) 

AL CURTII DE APEL BACĂU, ÎN PERIOADA 01.01.2017-31.12.2017 

Secţia 
Stadiul 

procesual 

Numărul de dosare 

Volum 

 de 

activitate 

efectiv 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR-

SCHEMA: 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR- 

POSTURI EFECTIV 

OCUPATE: 

Nr. 

judecători 

pe 

schema 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător 

pe 

schema) 

Nr. Judecători 

(posturi 

efectiv 

ocupate) 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător 

posturi efectiv 

ocupate) 

Secţia a II-a 

civilă, de 

contencios 

administrativ 

şi fiscal 

fond 324         

apel 682         

recurs 2236         

Total 

secție 
3242 14 231,6 11,8 274,7 

 

 

 

 

 

ÎNCĂRCATURA PE JUDECĂTOR  RAPORTATĂ LA VOLUMUL DE ACTIVITATE 

ADITIONAT AL CURTII DE APEL BACĂU, ÎN PERIOADA 01.01.2017-31.12.2017 

Secția 
Stadiu 

procesual 

Volum 

 de 

activitate 

adiționat 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR-SCHEMA: 

INCARCATURA PE 

JUDECATOR- 

POSTURI EFECTIV 

CUPATE: 

Nr. 

judecători 

pe schema 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător pe 

schema) 

Nr. 

Judecători 

(posturi 

efectiv 

ocupate) 

Media 

(nr.dosare/ 

judecător 

posturi 

efectiv 

ocupate) 

Secţia a II-a 

civilă, de 

contencios 

administrativ 

şi fiscal 

fond 324         

apel 1364         

recurs 6708         

Total 

secție 
8396 14 599,7 11,8 711,5 
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Volum de activitate pe judecător, potrivit rapoartelor generate de ECRIS 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

magistrat 

Nr. 

şedinţe 
Nr. 

şedinţe 

conduse 

Nr. 

dosare 

rulate 

Nr. 

dosare 

finalizate 

Nr. dosare 

redactate 

(hotărâri si 

încheieri) 

Total din 

care: 

Nr. 

hotărâri 

repartizate 

pentru 

redactat 

Total, 

din 

care: 

1 Albescu Loredana 25 7 421 304 130 133 

2 
Bărbieru Marcel 

Grigore 
47 18 1046 706 287 255 

3 Chiriac Violeta 21 5 313 183 73 67 

4 
Ciopraga Gabriela 

Mona  
58 24 942 554 246 198 

5 

Maftei Smaranda 

Claudia (15.07.2017-

31.12.2017) 

43 26 445 261 120 92 

6 
Moglan 

Lăcrămioara 
31 21 344 219 135 110 

7 Napa Morina 59 26 1064 637 250 216 

8 
Pătrașc - Bălan 

Ionela - Diana 
58 30 880 502 224 196 

9 

Pintea Vasilică 

(01.01.2017-

15.07.2017- 

pensionare) 

15 10 526 291 129 109 

10. 
Radu Cristina 

Mădălina 
55 36 783 437 246 194 

10 Popescu Claudia 64 32 1030 585 267 208 

11 Stănişor Vera 52 31 864 526 244 207 

12 Şerban Cătălin 63 15 1026 608 253 208 

13 

Ştefănescu Cezar 

(01.01.2017-

05.09.2017-dată 

mutare la secția I) 

28 12 559 418 153 135 

  Total secție 2619 293 10243 6231 2757 2328 
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I.3. Analiza activității instanței din perspectiva indicatorilor de eficiență 

 

 În anul 2017 instanţa s-a încadrat în gradul „foarte eficient”, așa cum 

rezultă din tabelul de mai jos. 

 
 

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

indicatori sunt următoarele: 

 

 

 Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în 

raport de dosarele nou intrate 

 

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 7733 dosare nou 

intrate şi un număr de 7471 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. 
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Rata de soluţionare 

 
 

Rata de soluţionare - pe materii 

 
 

 

Stocul de dosare mai vechi de un an 

 

La data de referinţă, 31.12.2017, din totalul de 2740 dosare aflate în stoc 

un număr de 30 dosare, reprezentând un procent de 1,1%  sunt mai vechi de 1 

an. 

În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul 

„Foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 

1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 
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Vechime dosare în stoc 

 

 

Vechime dosare în stoc - pe materii 

 

 

 

 Ponderea dosarelor închise în 2017 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 7471 dosare soluţionate, un număr 

de 7388 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la 

înregistrare, reprezentând un procent de 98,9%. 

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. 
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Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

 

Ponderea dosarelor închise într-un an - pe materii 

 

 

 

Redactările peste termenul legal 

În perioada de referinţă, din totalul de 6896 dosare soluţionate, un număr 

de 782 dosare au fost redactate peste termen, determinând încadrarea instanţei în 

gradul „foarte eficient”. 

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

zile de redactare a fost de 21,2 interval rezonabil dacă avem în vedere 

încărcătura pe judecător în anul de referinţă. 
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Hotărâri redactate peste termen 

 

 

Hotărâri redactate peste termen - pe materii 

 

 

Pe secţii şi materii, din analiza datelor statistice rezultă următoarele: 
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La Secţia I civilă 

 

Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

 

În materie civilă, în perioada de referinţă, au intrat 229 dosare şi au fost 

soluţionate 255 dosare, gradul de performanţă fiind „foarte eficient”, potrivit 

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

judecători.   

În materia asigurărilor sociale, au intrat 225 dosare şi au fost soluţionate 

293 dosare, gradul de performanţă fiind „foarte eficient”. 

În materia litigiilor de muncă, în perioada de referinţă, au intrat 728 

dosare şi au fost soluţionate 633 dosare, gradul de performanţă fiind 

„ineficient”. 

În materia minori şi familie, au intrat 40 dosare şi au fost soluţionate 47 

dosare, gradul de performanţă fiind „foarte eficient”. 

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

3 dosare, gradul de performanţă fiind „foarte eficient”. 

 

Stocul de dosare 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 98 dosare în materia asigurărilor 

sociale 2 dosare sunt mai vechi de 1 an, reprezentând un procent de 2%. Din 

cele 10 dosare în materia minori şi familie niciun dosar nu este mai vechi de un 

an. Din cele 95 dosare în materie civilă aflate în stoc, 1 dosar este mai vechi de 

un an. În materia litigiilor de muncă, din totalul de 408 dosare aflate în stoc 2 

dosare, reprezentând un procent de 0,5%, sunt mai vechi de 1 an. 

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

performanţă „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 

Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 
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Ponderea dosarelor închise într-un an, în perioada de referinţă: 

 

În materia asigurărilor sociale, în perioada de referinţă, din totalul de 293 

dosare soluţionate, un număr de 280 dosare au fost soluţionate în termen de 

maxim un an de la înregistrare, gradul de performanţă  fiind „foarte eficient”. 

În materia litigiilor de muncă, în perioada de referinţă, din totalul de 633 

dosare soluţionate, un număr de 625 dosare au fost soluţionate în termen de 

maxim un an de la înregistrare, gradul de performanţă fiind  „foarte eficient”. 

În materia minori şi familie, din totalul de 47 dosare soluţionate, un număr 

de 47 dosare au fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, 

gradul de performanţă fiind „foarte eficient”.  

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

3 dosare soluţionate au fost soluţionate 3 dosare  în termen de maxim un an de la 

înregistrare, gradul de performanţă fiind  „foarte eficient”.  

În materie civilă, din totalul de 255 dosare soluţionate, un număr de 252 

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

performanţă fiind „foarte eficient”. 

 

Hotărâri redactate peste termenul legal 

 

În perioada de referinţă, în materia asigurărilor sociale, din totalul de 293 

hotărâri pronunţate, un număr de 38 de hotărâri, care reprezintă un procent de 

13,0%, au fost redactate peste termen, determinând încadrarea secţiei în această 

materie în gradul „foarte eficient”. 

În materie civilă, din totalul de 249 hotărâri pronunţate, un număr de 21 

de hotărâri, care reprezintă un procent de 8,4%, au fost redactate peste termen, 

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

În materia litigiilor de muncă, din totalul de 616 hotărâri pronunţate, un 

număr de 62 de hotărâri, care reprezintă un procent de 10,1%, au fost redactate 

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

eficient”. 

În materia minori şi familie, din totalul de 46 hotărâri pronunţate, un 

număr de 3 hotărâri, care reprezintă un procent de 6,5%, au fost redactate peste 
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termen, determinând încadrarea secţiei în această materie în gradul „foarte 

eficient”. 

În materia proprietăţii intelectuale, din totalul de 3 hotărâri pronunţate 

toate au fost redactate în termenul legal, determinând încadrarea secţiei în 

această materie în gradul „foarte eficient”.  

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

depăşirea termenelor nu a fost mai mare  de 32 de zile şi s-a datorat în principal 

unor cauze subiective, şi anume, stilului de redactare mai elaborat al unor 

judecători. 

 

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

  

Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) 

 

În materia contenciosului administrativ şi fiscal, în perioada de referinţă, 

au intrat 3105 dosare şi au fost soluţionate 2999 dosare, gradul de performanţă 

fiind „satisfăcător”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 

1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători.   

 

Stocul de dosare 

 

La data de referinţă, 31.12.2017, din totalul de 1127 dosare în materia 

contenciosului administrativ aflate în stoc, un număr de 9 dosare, reprezentând 

un procent de 0,8%, sunt mai vechi de 1 an. În materia falimentului, din totalul 

de 139 dosare aflate în stoc, un număr de 4 dosare, reprezentând un procent de 

2,9%, sunt mai vechi de 1 an. 

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

performanţă „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin 

Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători. 
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Ponderea dosarelor închise într-un an, în perioada de referinţă: 

 

În materia contenciosului administrativ şi fiscal, în perioada de referinţă, 

din totalul de 2999 dosare soluţionate, un număr de 2979 dosare au fost 

soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, ceea ce plasează secţia 

în gradul de performanţă „foarte eficient”. 

În materia litigiilor cu profesionişti, în perioada de referinţă din totalul de 

406 dosare soluţionate, un număr de 392 dosare au fost soluţionate în termen de 

maxim un an de la înregistrare, ceea ce plasează secţia în gradul de performanţă 

„foarte eficient”. 

În materia falimentului, din totalul de 346 dosare soluţionate, un număr de 

344 dosare au fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, ceea 

ce plasează secţia în gradul de performanţă „foarte eficient”. 

 

Hotărâri redactate peste termenul legal  

 

În perioada de referinţă, în materia contenciosului administrativ, din 

totalul de 2977 hotărâri pronunţate, un număr de 257 de hotărâri, care reprezintă 

un procent de 8,6%, au fost redactate peste termen, determinând încadrarea 

secţiei în această materie în gradul de performanţă „foarte eficient”. 

În materia litigiilor cu profesionişti, din totalul de 395 hotărâri pronunţate, 

un număr de 61 de hotărâri, care reprezintă un procent de 15,4%, au fost 

redactate peste termen, determinând încadrarea secţiei în această materie în 

gradul de performanţă „eficient”. 

În materia falimentului, din totalul de 337 hotărâri pronunţate, un număr 

de 87 de hotărâri, care reprezintă un procent de 25,8%, au fost redactate peste 

termen, determinând încadrarea secţiei în această materie în gradul de 

performanţă „eficient”. 

 Întârzierile în redactarea hotărârilor au atât cauze obiective, cât şi 

subiective. Printre cauzele obiective se numără volumul mare de activitate în 

unele materii, complexitatea deosebită a unor cauze ce determină amploarea 

unor hotărâri, iar dintre cauzele subiective pot fi menţionate stilul fiecărui 

judecător, modalitatea în care îşi gestionează timpul. 
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La Secţia penală  

 

Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în 

raport de dosarele nou intrate 

 

În perioada de referinţă 01.01.2017 – 31.12.2017, Secţia penală şi pentru 

cauze cu minori şi de familie a înregistrat un număr de 2618 dosare nou intrate 

şi un număr de 2489 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. 

 Aplicaţia STATIS a evidenţiat un grad de eficienţă „Satisfăcător” referitor 

la numărul de dosare soluţionate (2489), raportat la numărul de dosare intrate 

(2618) şi o valoare indicator de 95,1%.  

 Această evaluare abstractă, raportată la criterii standardizate nu este 

determinantă în stabilirea realităţii obiective bazată pe situaţia concretă a 

activităţii deosebit de complexă a secţiei penale, care se confruntă cu o situaţie 

fără precedent ca şi grad de complexitate a cauzelor, succedată de loturi de 

infractori şi fapte, dar şi de o legislaţie nouă, controversată şi lacunară. 

 Instanţa de control judiciar, în majoritatea cauzelor, dispune 

readministrarea sau completarea probatoriului, efectuarea unor expertize ce 

impun alocarea unui interval de timp mai mare şi aceasta în condiţiile în care 10 

judecători cenzurează activitatea a 11 instanţe de judecată. 

 

 Stocul de dosare 

 

 La data de referinţă 31.12.2017, la Secţia penală şi pentru cauze cu minori 

şi de familie, din totalul de 719 dosare aflate în stoc, 10 dosare, reprezentând un 

procent de 1,4%, este mai vechi de 1 an. 

 În consecinţă, la indicatorul de faţă, Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori şi de familie 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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 Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

 În perioada de referinţă 01.01.2017 – 31.12.2017, la Secţia penală şi 

pentru cauze cu minori şi de familie, din totalul de 2489 dosare soluţionate,  un 

număr de 2466 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la 

înregistrare, reprezentând un procent de  99,1%. 

 În consecinţă, la acest indicator, Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi 

de familie s-a încadrat în gradul „foarte eficient”, potrivit plajelor de eficienţă 

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

 

 Redactările peste termenul legal 

  

În perioada de referinţă 01.01.2017 – 31.12.2017, la Secţia penală şi 

pentru cauze cu minori şi de familie, din totalul de 1980 dosare soluţionate, un 

număr de 253 dosare au fost redactate peste termen, determinând încadrarea 

secţiei în gradul „foarte eficient”.  
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 I.4. Indicii de atacabilitate și indicii de desfiinţare a hotărârilor 

 judecătorești 

 

 În anul 2017 la nivelul Curţii de apel Bacău indicele de atacabilitate 

general a fost de 11,03%, indicele de casare a fost de 10,65% iar ponderea 

schimbării a fost de 1,17%. Detaliat, pe secţii situaţia se prezintă astfel: 

 

Denumire 

secție 

Stadiul  

procesual 

Dosare 
soluționate 

Cauze 
atacate la 
Curtea de 

Apel Bacău 
care au intrat 

în apel sau 
recurs la ICCJ 

în 2016 

Cauze admise 
la ICCJ 

Ponderea 
atacabilității 
(col2/col.1 

cauze 
soluționate 

susceptibile a 
fi atacate cu  

apel sau 
recurs*100%) 

Ponderea 
schimbării  

( col.3/cauze 
soluționate 

susceptibile a 
fi atacate cu 

recurs cu apel 
sau 

recurs*100%) 

Indicele de 
casare( 

col3/col2*10
0%) 

Secţia I civilă 

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

Fond 117 0 

3 apeluri 
admise 

      

Apel 1012 

52 apeluri 
atacate cu 

recurs 
      

Recurs 1490 0       

TOTAL 

SECȚIE 

2619 din care 

1129 
susceptibile a 

fi atacate cu 

apel sau 

recurs 

52 4,61% 0,27% 5,77% 

Secţia a II-a 

civilă, de 

contencios 

administrativ 

şi fiscal 

Fond 234 0 

22 recursuri 
admise 

0     

Apel 517 

3 decizii 
pronuntate in 
apel atacate 

cu recurs 

0,58% 4,26% 7,33% 

Recurs 1612 198 recursuri 12,28% 1,36% 11,11% 

TOTAL 

SECȚIE 

2363 din care 

751 
susceptibile a 

fi atacate cu 
apel sau 

recurs 

201 26,76% 2,93% 10,95% 

Secţia penală 

si pentru cauze 

cu minori si de 

familie 

Fond 357 

45 apeluri  
13 apeluri 

admise 

37,82% 4,20% 11,11% 

 90 
contestatii 

2 contestatii 
admise 

Apel 1679 
44 recursuri 

in casatie 

6 recursuri in 
casatie 
admise 

2,62% 0,36% 13,64% 



Raportul de activitate pe anul 2017 al Curţii de Apel Bacău  

 43 

Contestații 
(NCPP) 

453 0         

TOTAL 
SECȚIE 

2489 din care 

2036 

susceptibile a 
fi atacate cu 

apel sau 

recurs 

179 21 8,79% 1,03% 11,73% 

TOTAL  

CURTE DE APEL BACĂU 

7471 din care 
3916 

susceptibile a 

fi atacate cu 
apel sau 

recurs 

432 46 11,03% 1,17% 10,65% 
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CAPITOLUL  II 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE  

LA NIVELUL INSTANŢEI 

 

 

II.1. Situația posturilor  

 

 Pe perioada anului 2017 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.  

Preşedinţii de secţii au asigurat buna desfăşurare a activităţii la nivelul 

fiecărei secţii, au propus colegiului de conducere constituirea completelor de 

judecată cât şi dezbaterea altor probleme ce vizau organizarea secţiilor. Astfel 

activitatea s-a aflat sub influenţa majoră a Noilor coduri şi a legilor de punere în 

aplicare, care s-au făcut simţite şi pe parcursul anului 2017 în ce priveşte căile 

de atac şi care au determinat modificări în modul de organizare a activităţii.. 

Astfel, aşa cum s-a dispus încă de la intrarea în vigoare a noului cod, 

pentru fiecare complet ce soluţiona cauze de fond a fost desemnat un grefier 

stabil, care să îndeplinească toate atribuţiile atât în etapa scrisă, de regularizare a 

cererii, cât şi ulterior, în faza judecăţii, asigurându-se condiţiile pentru 

evidenţierea, păstrarea şi verificarea dosarelor în mod corespunzător. 

Aceleaşi măsuri au fost adoptate şi pentru dosarele în care s-au declarat 

căi de atac sub incidenţa Noului Cod de procedură civilă, fiind desemnat un 

grefier stabil pentru fiecare judecător ce face parte din completele de apel şi 

recurs, grefier care are ca atribuţii evidenţa şi păstrarea dosarelor şi  îndeplinirea 

măsurilor dispuse de completul de judecată în faza scrisă, a regularizării cererii. 

În raport de resursele umane existente în perioada 01.01.2017 – 

31.12.2017, precum şi de modificările legislative intervenite, s-au luat măsuri de 

reorganizare a activităţii pe completele de judecată, înfiinţându-se complete noi, 

în scopul asigurării unui volum de activitate echilibrat. 
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În vederea realizării repartizării aleatorii a cauzelor prin Ordinul de 

serviciu nr.1/2017 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. 

 

 

 

 Date statistice referitoare la resursele umane la nivelul instanţei 

 

 

 Situaţia posturilor la nivelul Curţii de apel Bacău –aparat propriu în anul 

2017 este reliefată în tabelele de mai jos comparativ cu anul 2016. 

 

1. Schema personal Curtea de Apel Bacău-aparat propriu la 31.12.2016 

 

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 46 1 0 

Personal conex 12 12 12 0 0 

Funcţionari 

publici 

9 9 8 1 0 

Personal 

contractual 

4 4 3 1 0 

TOTAL 110 110 104 6 0 
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2. Schema personal Curtea de Apel Bacău-aparat propriu la 31.12.2017 

 

Categorie de 

personal 

Posturi 

aprobate 

Posturi 

finanţate 

Posturi 

finanţate 

ocupate 

Posturi 

vacante 

finanţate 

Posturi 

vacante 

nefinanţate 

Magistraţi 38 38 35 3 0 

Personal 

auxiliar 

47 47 47 0 0 

Personal conex 12 12 12 0 0 

Funcţionari 

publici 

9 9 8 1 0 

Personal 

contractual 

4 4 3 1 0 

TOTAL 110 110 105 5 0 

 

În anul 2017 au avut loc modificări ale statului de funcţii după cum 

urmează: 

 

Magistraţi:  

 La data de 15.07.2017 a fost transferată d-na Maftei Smaranda Claudia în 

funcția de judecător la Curtea de Apel Bacău. 

 La data de 01.08.2017 a fost eliberat din funcția de judecător d-l Pintea 

Vasilică 

 

Personal auxiliar: 

Astfel la nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 47 de posturi, 

ocupate toate din care:  

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

cu funcţii de execuţie, 33 grefieri cu studii superioare, 2 grefieri cu studii 

medii) 

-  1 grefier documentarist cu studii superioare; 

-  1 grefier statistician cu studii superioare juridice; 

-  3 specialişti IT din care un specialist IT şef; 

-  7 grefieri arhivari din care un grefier arhivar şef. 

 

Personal conex:  

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

- 3 posturi de agent procedural ocupate 

- 5 posturi de aprod ocupate 

- 4 posturi de şofer ocupate. 
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Funcţionari publici: 

 La nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 9 posturi: 

 - 1 post de conducere şi 8 de execuţie  

 

Personal contractual: 

 La nivelul Curţii de Apel Bacău sunt aprobate 4 posturi: 

 - 1 post vacant (referent de specialitate psiholog) 

 - 1 post ocupat de referent I  

 - 1 post ocupat de muncitor calificat  

 - 1 post ocupat de îngrijitor. 

  

3. Concursuri 

 Curtea de Apel Bacău a organizat în anul 2017 următoarele concursuri: 

- concurs de ocupare a 6 posturi de grefier cu studii superioare juridice din 

data de 18.02.2017; 

- concurs de promovare a personalului auxiliar de specialitate la o instanță 

superioară din data de 25.02.2017;  

- concurs de promovare a grefierilor în funcţie de conducere în data de 

16.12.2017; 

- concurs de promovare a specialiștilor IT în funcţie de conducere în data 

de 16.12.2017; 

- concurs de promovare în grade/trepte profesionale imediat superioare şi 

din studii medii în studii superioare juridice a personalului auxiliar de 

specialitate în cadrul aceleiaşi instanţe în data de 16.12.2017; 

- concurs ocupare a unor posturi de personal conex din data de 16.12.2017; 

 

4. Solicitări avize, transformări, suplimentări  

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

posturi de aprod din statul de funcții al Judecătoriei Bacău și organizarea 

concursului de ocupare a unui post vacant de muncitor – personal contractual 

din statul de funcții al Judecătoriei Onești. 

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

Bacău prin suplimentarea schemei cu două posturi după cum urmează: 

- un post de consilier IA – inginer constructor – personal 

contractual; 

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

contractual. 

Solicitare aviz M.J. pentru transformarea  unui post vacant de grefier cu 

studii medii, în post de grefier cu studii superioare juridice gradul II, din statul 

de funcţii al Judecătoriei Bacău. 
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  Solicitare aviz M.J. pentru transformarea postului de referent I cu studii 

superioare de scurtă durată într-un post de referent de specialitate gradul I cu 

studii superioare de lungă durată de la Curtea de Apel Bacău – aparat propriu. 

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

posturi vacante temporar de grefier cu studii superioare juridice din statul de 

funcții al Judecătoriei Piatra Neamț. 

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

Bacău prin transformarea a unui post vacante de specialist IT în post de grefier 

cu studii superioare juridice gradul II 

Solicitare aviz M.J. pentru transformarea  unui post vacant de grefier cu 

studii medii, în post de grefier cu studii superioare juridice gradul II, din statul 

de funcţii al Judecătoriei Tg. Neamț 

Solicitare aviz M.J. pentru organizarea concursului de ocupare a trei 

posturi vacante temporar de grefier cu studii superioare juridice din statul de 

funcții al Judecătoriei Piatra Neamț. 

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

de specialitate ca urmare a definitivării pe funcții a candidaților declarați admiși 

la aceste examene. 

 

5. Sancțiuni disciplinare 

 În anul 2017 nu s-au aplicat sancțiuni disciplinare. 

 

 

 

 II.2. Situația pregătirii profesionale a judecătorilor și personalului 

auxiliar 

 

Pe perioada anului 2017, activitatea de formare continuă şi de 

perfecţionare a pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar s-a 

realizat atât la nivel centralizat, prin programele organizate de Institutul Naţional 

al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri cât şi la nivelul instanţei. 

Totodată întreg corpul de magistraţi al instanţei a manifestat o preocupare 

deosebită pentru cunoaşterea şi aplicarea dreptului comunitar  

 S-a remarcat disponibilitatea întregului colectiv de a participa la seminarii 

cat si preocuparea pentru studiul individual. 

 

 Situaţia pregătirii profesionale a magistraților pe anul 2017 este 

următoarea: 
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 Secţia I civilă: 

 

 Şi personalul auxiliar de specialitate, sub îndrumarea judecătorului 

delegat Crăciun Mihaela (înlocuitor Vadana Monica), în cursul anului 2017, a 

continuat programul de pregătire profesională, conform tabelului redat mai jos:  

 I.  Noi atribuţii şi responsabilităţi ale grefierilor în Reglementarea Noului Cod 

de procedură civilă 

Data: 24.03.2017 

Referent: grefier Butnaru Cristina 

II. Taxe de timbru 

Data: 23.06.2017 

Referent: grefier Marcu Daniela 

III. Ordinea juridică comunitară 

Data: 22.09.2017 

Referent: grefier Dinu Marina 

IV. Administrarea probelor şi comunicarea actelor de procedură în materie 

civilă în cauzele cu elemente de extraneitate 

Data: 15.12.2017 

Referent: grefier Alistar Anca Loredana 

NUME ŞI PRENUME SEMINARE JUDECĂTORI 2017 

BUSUIOC ANAMARIA *1920/I/A/22/J – INM, Sovata, 26-30.06.2017, Etică și deontologie 

profesională  

CIOBANU SORINA *1149/I/A/22/J – INM, București, 11 –12.05.2017, întâlnirea 

președinților secțiilor civile 

*1526/I/A/22/J – INM, București, 18 – 19.05.2017 Dreptul muncii 

și dreptul asigurărilor sociale 

*3913/I/A/22/J – INM, București, 7 – 8.12.2017 Dreptul familiei 

CRĂCIUN MIHAELA 

1.01.2017 

*959/I/A/22/J –  INM, Curtea de Apel Bacău, 23.03.2017, Etică și 

deontologie 

GROSU VALERICA 

NICULINA 

*2440/I/A/22/J – INM, București, 14 –15.09.2017, Dreptul familiei 

*2894/I/A/22J – INM, Predeal, 27 – 29.09.2017 Dreptul concurenței 

PĂRĂU DANIELA *2440/I/A/22/J – INM, București, 14-15.09.2017, Dreptul familiei 

PÎRJOL NĂSTASE 

DORU OCTAVIAN 

*3427/I/A/22/J – INM, București, 23 – 27.10.2017 Engleză juridică 

ROMAŞCANU SORINA *1.4160/I/A/22/J – INM, București, 10-11.11.2017 Rolul instanțelor 

naționale în interpretarea și aplicarea Dreptului UE 

VADANA MONICA *334/I/A/22/J – Invitation letter for the Pilot professional 

development wokshop: Qualification for International Protection, 

Malta 16 – 17.02.2017 

*3373/I/A/22/J – INM, Bucuresti 2 – 3.10.2017, Conferința Noul 

Cod civil. Noul Cod de procedură civilă 

*4022/I/A/22/J – INM, București, 27 – 28.11.2017, Conferința 

privind aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în 

vigoare a Noului Cod civil și a Noului Cod de procedură civilă 
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 Secţia penală 

 

 La secţia penală şi în anul 2017 s-a continuat activitatea de formare 

profesională continuă, atât la nivel centralizat, prin seminariile organizate de 

I.N.M., cât şi la nivel descentralizat, în baza programului întocmit la începutul 

anului 2017, după consultarea judecătorilor.  

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

probleme de drept comunitar. În cadrul învăţământului profesional 

descentralizat au fost dezbătute  următoarele teme: 

 

1. Consideraţii privind transferul de procedură în materie penală 

Data:  ianuarie 2017 

Referent: judecător Costică Diţă 

2. Măsurile educative privative de libertate 

Data: februarie 2017 

Referent: judecător Alexandru Mengoni 

3. Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa persoanei condamnate 

Data:  martie 2017 

Referent: judecător Viorel Munteanu 

4. Repararea prejudiciului nepatrimonial 

Data: aprilie 2017 

Referent: judecător Silviu Anti 

5. Unele consideraţii în legătură cu termenul de declarare a apelului şi motivarea 

acestuia 

Data: mai 2017 

Referent: judecător Cătălin Iacobuţ 

6. Executarea mandatului european de arestare de către autorităţile judiciare române 

Data: iunie 2017 

Referent: Judecător Ovidiu Pralea 

7. Procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii – art.375 Cod procedură penală 

Data: septembrie 2017 

Referent: Judecător Bogdan Adrian 

8. Procedura de cameră preliminară – art.342-348 Cod procedură penală 

Data: octombrie 2017 

Referent: Judecător Adrian Octavian Finică 

9. Recidiva în teoria şi practica dreptului penal 

Data: noiembrie 2017 

Referent: Judecător Dumitru Pocovnicu 

 

Şi în anul 2017 a continuat programul de formare continuă la nivel 

centralizat, organizat de Institutul Naţional al Magistraturii, pe baza opţiunilor 

formulate de către judecători. 

În anul 2017 au fost selectaţi şi au participat la seminarii următorii 

judecători de la secţia penală: 
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NUME ŞI 

PRENUME 

SEMINARE JUDECĂTORI 2017 

ADRIAN BOGDAN 

ION 

1. 4000/I/A/22/J – INM, București, 11 – 12.12.2017, Executarea 

pedepselor 

ANTI SILVIU 1. 1651/I/A/22J – INM, Iași, 15-17.05.2017, Sesiunea de formare în 

domeniul investigării și cercetării faptelor de corupție inclusiv a 

infracțiunilor privind interesele financiare ale UE 

CĂLIMAN CARMEN 1. 669/I/A/22/J – MJ, București, 27 – 28.02.2017, Reuniunea Rețelei 

Judiciare Române în materie penală 

2. 1149/I/A/22/J – INM, Iași 18 –19.05.2017, întâlnirea președinților 

secțiilor penale 

3. 2475/I/A/22/J – INM, București, 21 –22.09.2017 Executarea 

pedepselor  

4. 2861/I/A/22/J – MJ, Brașov, 4 – 6.10.2017 Reuniunea Rețelei 

Judiciare Române în materie penală 

DIŢĂ COSTICĂ 1. 3477/I/A/22/J – INM, București, 9 -10.10.2017, Aspecte de 

practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod 

penal și Noului Cod de procedură penală 

2. 3772/I/A/22J – INM, București, 6 -7.11.2017, Aspecte de practică 

neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod penal și 

Noului Cod de procedură penală 

3. 3818/I/A/22/J – INM, București, 4- 5.12.2017 Executarea 

pedepselor 

GALAVAN ADINA 

CĂTĂLINA 

 

IACOBUŢ NECULAI 

CĂTĂLIN  

 

MENGONI ARIN 

ALEXANDRU 

 

MUNTEANU 

VIOREL  

1. 760/I/A/22/J –  Curtea de Apel Bacău, 13 – 14.03.2016, Noul Cod 

penal. Noul Cod de procedură penală 

2. 3063/I/A/22/J – INM, București, 11 -12.09.2017, Conferința Noul 

Cod penal. Noul Cod de procedură penală 

3. EJTN, BRUSSELS 20 – 21.11.2017 Procedural safeguards in 

criminal proceedings in the EU in practice 

PRALEA OVIDIU 

VASILICĂ 

1. 760/I/A/22/J –  Curtea de Apel Bacău, 13 – 14.03.2016, Noul Cod 

penal. Noul Cod de procedură penală 

2. EJTN, BRUSSELS 20 – 21.11.2017 Procedural safeguards in 

criminal proceedings in the EU in practice 

POCOVNICU 

DUMITRU 

 

 

 

 

Şi personalul auxiliar de specialitate, sub îndrumarea judecătorului 

delegat Bogdan Adrian, în cursul anului 2017, a continuat programul de 

pregătire profesională, conform tabelului redat mai jos:  
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 I.1.Măsura controlului judiciar. Măsura arestului la domiciliu 

2. Activitatea grefierului în procedura de cameră preliminară 

3. Citarea şi comunicarea actelor procedurale în faza de judecată 

Data: 24.03.2017 

Referenţi - grefieri: Luminiţa Gorea, Ştefana Diaconu şi Adriana Ioana Drilea 

 

II.1. Managementul stresului 

2. Etică şi deontologie profesională 

3. Bariere în comunicare. O altă perspectivă asupra rezolvării dificultăţilor de comunicare 

Data: 23.06.2017 

Referenţi – grefieri: Nicoleta Călin, Mihaela Cîrlan şi Elena Damaschin 

  

III.1. Punerea în executare a măsurilor educative neprivative de libertate 

2. Recursul în casaţie  

3. Apelul 

Data: 22.09.2017 

Referenţi – grefieri: Marcela Otic, Gabriela Patriche şi Daniela Maria Botezatu 

 

IV.1. Punerea în executare a măsurilor preventive 

2. Activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor (art.125-131 din R.O.I.I.J) 

3. Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 

4. Citarea şi comunicarea actelor procedurale în procedura camerei preliminare 

Data: 15.12.2016 

Referenţi – grefieri: Narcisa Teodora Stafie, Alina Ionela Cîrjă, Dinu Ionuţ Albu şi Elena 

Popescu 

 

 

De asemenea, personalul auxiliar de specialitate a participat şi la 

seminariile organizate de S.N.G., în anul 2017 astfel:  
 

NUME ŞI PRENUME SEMINARE GREFIERI 2015 

Călin Nicoleta 1. 3029/I/A/22/J – S.N.G., București, 9 – 10.02.2017,  Etică și 

deontologie 

Albu Dinu Ionuţ   

Botezatu Daniela  

Cîrjă Alina Ionela 1. 793/I/A/22/G – SNG, Bârlad, 27 – 30.03.2017, Drept 

procesual penal. Ecris 

Cîrlan Mihaela  

Damaschin Elena  

Diaconu Ştefana  

Drilea Ioana Adriana  

Fodor Cristina  

Gorea Luminiţa  

Otic Maricela 1. 1521/I/A/22/G- SNG, Bârlad, 17-19.05.2017, Executări 

penale 

Patriche Gabriela 1. 3322/I/A/22/G – SNG, 2 – 28.10.2017 Executări penale 

eLearning 

Stafie Narcisa  
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Secţia a II a civilă şi contencios administrativ fiscal 

 

 Pe perioada anului 2017, 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. 

 S-a remarcat disponibilitatea întregului colectiv de a participa la 

seminarii, cât si preocuparea pentru studiul individual. 

 Si în anul 2017 s-a continuat activitatea de formare profesională continuă, 

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

descentralizat, în baza programului întocmit la începutul anului 2017, după 

consultarea judecătorilor. Formarea profesională continuă a constituit o 

preocupare a judecătorilor şi în acest an, fiecare judecător optând pentru trei 

seminarii din programul de formare continuă centralizat.  

În cadrul formării la nivel centralizat, ca parte a formării continue din 

programul de formare continua al  I.N.M., o parte din magistraţii secţiei au fost 

selectaţi pentru participare astfel de întâlniri. 

Astfel, judecătorii secţiei au participat la următoarele întâlniri 

profesionale: 

 

NUME ŞI 

PRENUME 
SEMINARE JUDECĂTORI 2017 

CHIRIAC MARIA 

VIOLETA 

*962/I/A/22/J – INM,  București, 3 – 4.04.2017, Dreptul UE în 

contenciosul administrativ. Fonduri structurale și TVA 

*1153/I/A/22/J – Penitenciarul Bacău, Bacău, 30.03.2017, 

Consolidarea capacității penitenciarului pentru minori și tineri Bacău 

de a respecta instrumente internaționale relevante privind drepturile 

omului 

*1389/I/A/22/J – CSM, București, 24.04.2017 Conferința de închidere 

a proiectului Întărirea capacității sistemului judiciar românesc de a 

răspunde provocărilor noilor schimbări legislative și instituționale 

*1272/I/A/22/J – Curtea de Apel Cluj, 11 – 12.05.2017 Întâlnirea 

președinților, vicepreședinților și managerilor economici ai curților de 

apel 
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 *1330/I/A/22/J – U.N.P.I.R. Vaslui, Slănic Moldova, 2-4.06.2017, 

Seminar de pregătire profesională a practicienilor în insolvență  

*2023/I/A/22/J – INPPI și INM, Bacău, 9.06.2017, Conferința 

Regională de Insolvență 

*3313/I/A/22J – U.N.P.I.R. Neamț, Voroneț, 27 – 28.10.2017, 

Seminar de pregătire profesională a practicienilor în insolvență 

* 3877/I/A/22/J – Baroul Bacău, Bacău, 11.11.2017, Conferința 

Înțelegerea și aplicarea noilor coduri fundamentale ale României 

MOGLAN 

LĂCRĂMIOARA 

*962/I/A/22/J – INM,  București, 3 – 4.04.2017, Dreptul UE în 

contenciosul administrativ. Fonduri structurale și TVA 

*2023/I/A/22/J – INPPI și INM, Bacău, 9.06.2017, Conferința 

Regională de Insolvență 

*3734/I/A22/J – INM, București, 9-10.11.2017, Achiziții publice 

ALBESCU 

LOREDANA 

*1330/I/A/22/J – U.N.P.I.R. Vaslui, Slănic Moldova, 2 – 4.06.2017, 

Seminar de pregătire profesională a practicienilor în insolvență 

*2023/I/A/22/J – INPPI și INM, Bacău, 9.06.2017, Conferința 

Regională de Insolvență 

*2147/I/A/22/J – INM, Constanța, 7 – 8.09.2017, întâlnire președinți 

secții pt. discutarea aspectelor de practică neunitară în materia 

litigiilor cu profesioniști și insolvență 

*3313/I/A/22/J – U.N.P.I.R. Neamț, Voroneț, 27 – 28.10.2017, 

Seminar de pregătire profesională a practicienilor în insolvență 

*3877/I/A/22/J – Baroul Bacău, Bacău, 11.11.2017, Conferința 

Înțelegerea și aplicarea noilor coduri fundamentale ale României 

*3792/I/A/22/J – INM, București, 23 – 24.11.2017, Management 

judiciar 

*3758/I/A/22/J – Curtea Constituțională, București, 27.11.2017 

Dialogul Curții Constituționale cu magistrații 

BĂRBIERU 

MARCEL 

GRIGORE 

*2023/I/A/22/J – INPPI și INM, Bacău, 9.06.2017, Conferința 

Regională de Insolvență 

*4133/I/A/22/J – INM, București, 4 – 5.12.2017,  Achiziții publice 

CIOPRAGA MONA 

GABRIELA 

*820/I/A/22/J – INM, București, 20 – 21.03.2017, Dreptul UE în 

contenciosul administrativ 

NAPA MORINA *962/I/A/22/J – INM,  București, 3 – 4.04.2017, Dreptul UE în 

contenciosul administrativ. Fonduri structurale și TVA 

PĂTRAŞC BĂLAN 

IONELA DIANA  

*322/I/A/22/J – Kick off meeting protectia datelor și a dreptului la 

viața privată, București, 30.01.2017 

PINTEA VASILICĂ *361/I/A/22/J – Conferință Noul Cod fiscal. Noul Cod de procedură 

fiscală, București, 16 – 17.02.2017 
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POPESCU 

CLAUDIA 

*3996/I/A/22/J – INM, 4 –5.12.2017, Achiziții publice 

ŞTEFĂNESCU 

CEZAR 

*1330/I/A/22/J – U.N.P.I.R. Vaslui, Slănic Moldova, 2-4.06.2017, 

Seminar de pregătire profesională a practicienilor în insolvență 

 

Pe lângă seminariile organizate de INM, judecătorii secţiei au mai 

participat şi la alte forme de pregătire profesională organizate la nivel 

centralizat, precum la nivel descentralizat, la diferite programe  organizate la 

nivelul Curţii de Apel Bacău. 

În cadrul acestei din urmă forme de formare profesională au fost 

organizate în anul 2017 întâlniri cu judecătorii secţiei, atât în cadru formal, cât și 

informal, în care s-au  discutat aspecte de noutate, acte normative noi, decizii ale 

ICCJ sau ale curții Constituționale, probleme de practică neunitară ivite în 

cadrul secției, sau discuții purtate în scopul preîntâmpinării unei practici 

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

unitar a noilor reglementări. 

Alături de cele două forme de pregătire, pregătirea individuală reprezintă 

modalitatea practică în care  judecătorii din cadrul secţiei s-au menţinut în timp 

real la nivelul evoluţiei legislaţiei, dar şi al practicii judiciare.  

Nu mai puţin importante au fost dezbaterile informale ale judecătorilor 

din cadrul secţiei, în situaţiile în care se impuneau abordări teoretice ale aplicării 

dispoziţiilor legale. 

Au fost identificate problemele de drept care au determinat o practică 

judiciară neunitară în cadrul secţiei şi s-au realizat studii asupra acestora, cu 

referire şi la practica judiciară a altor instanţe, studiu ce a fost supus dezbaterii 

judecătorilor la întâlnirile lunare. 

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

cu accent pe dispoziţiile care au  suscitat controverse, în vederea evitării pe cât 

posibil a practicii neunitare. S-a ţinut seama de dinamica procesului legislativ în 

materia contenciosului administrativ şi necesitatea asimilării legislaţiei Uniunii 

Europene şi jurisprudenţei CJUE, ceea ce a implicat un efort suplimentar din 

partea judecătorilor. 

 A fost asigurată magistraţilor comunicarea practicii celorlalte secţii ale 

curţilor de apel din ţară, mai ales în materiile în care curţile de apel sunt instanţe 

de recurs. 
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 S-a  urmărit valorificarea practicii ICCJ, ca instanţă de control judiciar, 

prin care au fost dezlegate problemele de drept soluţionate diferit la nivelul 

secţiei. 

 S-a urmărit identificarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate în cadrul 

secţiei prin care au fost soluţionate diferit chestiunile de drept şi pentru care nu 

s-a realizat unificarea practicii la nivelul secţiei. Sub un prim aspect, s-au 

constatat în unele cazuri erori ale instanţelor de fond la stabilirea căilor de atac şi 

a termenului de exercitare a acestora, determinate de interpretări eronate ale 

dispoziţiilor legale incidente sau uneori de ignorarea acestora. 

 Un exemplu relevant îl constituie conținutul art. 287^16 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care a primit interpretări diferite, chiar și după 

intervenția Înaltei Curți . Astfel, prin  Decizia nr. 20/2015, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii şi a stabilit, în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 287^16 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006, că hotărârea pronunţată de către secţia de contencios 

administrativ a tribunalului în procesele şi cererile privind acordarea 

despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de 

atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, 

rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică poate fi 

atacată numai cu recurs. 

 În practica secției au fost sesizate probleme și urmare a soluției majoritare 

adoptate în cadrul ședinței de practică neunitară de la nivelul secției din luna 

noiembrie 2017 cu privire la interpretarea disp. art. 457 al.  3 şi 4 Cpc, având în 

vedere şi decizia nr. 19/2016 a ICCJ, în situaţia exercitării unei căi de atac 

neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii 

atacate. 

 Astfel, soluţia majoritară adoptată a fost în sensul că: Al. 3 şi 4 ale art. 

457 se aplică doar în cazul existenţei unor menţiuni inexacte în cuprinsul 

hotărârii atacate: ipoteza menţiunii inexacte sau lipsei menţiunii din hotărârea 

atacată, cu privire la calea de atac pe care o poate exercita partea. Prin urmare, 

aceste dispoziţii nu sunt aplicabile dacă partea exercită o cale de atac 

neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii 

atacate. 

 Soluţia RIL-ului  pentru ipoteza în care partea exercită o cale de atac 

neprevăzută de lege, diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii 

atacate, este în sensul că: În această ipoteză, instanţa de control judiciar califică 

calea de atac prin aplicarea dispoziţiilor art. 152 raportat la art. 22 alin. (4) din 
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Codul de procedură civilă. Iar, în măsura în care cererea nu conţine suficiente 

elemente care să permită instanţei să califice calea de atac formulată drept cea 

prevăzută de lege sau partea insistă în denumirea dată iniţial căii de atac, aceasta 

va fi respinsă, ca inadmisibilă, în temeiul art. 457 alin. (1) din Codul de 

procedură civilă. În concluzie, numai în măsura în care aceasta nu poate fi 

calificată, va respinge ca inadmisibilă calea de atac neprevăzută de lege, 

potrivit art. 457 alin. (1) din Codul de procedură civilă. 

În ipoteza în care partea exercită o cale de atac neprevăzută de lege, 

diferită de cea corect menţionată în dispozitivul hotărârii atacate, instanţa va 

pune în discuţie, în prealabil, calificarea căii de atac şi procedează în 

consecinţă, şi numai dacă  cererea nu conţine suficiente elemente care să permită 

calificarea căii de atac formulată drept cea prevăzută de lege sau partea insistă în 

denumirea dată iniţial căii de atac, va pune în discuţie inadmisibilitatea căii de 

atac.  

Prin prisma celor de mai sus, s-a adoptat soluția practică ca  recursurile în 

materia achizițiilor publice declarate după ce, în prealabil, instanța de apel a 

respins ca inadmisibil apelul exercitat în considerarea mențiunii inexacte din 

dispozitivul hotărârii instanței de fond, să fie repartizate aleatoriu pe 

completurile specializate în achiziții publice. Însă, această soluție nu a fost 

îmbrățișată de către o parte din judecătorii secției, aceștia procedând într-un mod 

diferit de cel în care a procedat președintele de secție, în sensul că au dispus 

scoaterea de pe rol și trimiterea la completul inițial investit, făcând așadar, 

verificări sub aspect administrativ. Acest aparent conflict de competență a fost 

deblocat prin Decizia președintelui Curții de Apel nr. 16/29.01.2018. 

Întrucât președintele secției a sesizat în activitatea arhivei instanței 

anumite disfuncționalități în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 94 alin. 9 

şi 10 din regulament, a formulat o propunere către Președintele Curții de Apel 

Bacău ca, în ipoteza în care partea exercită o cale de atac diferită de cea 

menţionată în dispozitivul hotărârii, înregistrarea dosarului în calea de atac să se 

facă după calea de atac menţionată în dispozitivul  hotărârii ce se atacă. 

În sprijinul propunerii, s-au invocat următoarele argumente: 

1.- în litigiile privind achiziţiile publice care se judecă de către complete 

specializate, calea legală de atac este recursul, însă, au existat frecvente situaţiile 

în care partea declara apel (ca la litigiile cu profesionişti). Cauza era înregistrată  

ca apel, şi repartizată pe un complet de apeluri comerciale, iar, după recalificare, 

prin aplicarea disp. art. 111 din ROIIJ, completul de apeluri comerciale se 
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întregea cu un judecător din lista de permanenţă. În acest mod se eluda regula ca 

acest gen de litigii să fie judecate în complete specializate de achiziţii publice. 

- în litigiile de drept societar, au existat dese situaţiile de recalificare din 

recurs în apel, tot pe baza înregistrărilor operate după calea de atac declarată de 

parte. Judecata cauzei de către primii doi judecători ai completului de recurs, aşa 

cum stabileşte regulamentul, este de natură a crea dezechilibre asupra volumului 

de activitate pe judecător (aceştia sunt încărcaţi, după caz, cu recursuri-directe 

sau recursuri-apeluri). Astfel, un judecător care judecă recursuri şi directe 

ajungea deseori să judece şi apeluri. 

2. în practica secţiei s-a procedat în două variante în  situaţia în care partea 

exercită o cale de atac diferită de cea menţionată în dispozitivul hotărârii: 

- înregistrarea după calea de atac declarată de parte, 

- înregistrarea după calea de atac menţionată în dispozitivul hotărârii 

atacate. 

3. recalificarea căii de atac este operaţiunea pe care o face instanţa 

sesizată, prin raportare la o calificare inexactă, făcută tot de către o instanţă de 

judecată, în cuprinsul hotărârii atacate, iar nu de către parte în cuprinsul căii de 

atac formulate. În acest din urmă caz nu are loc o recalificare a căii de atac, ci o 

calificare, prin aplicarea art. 22 alin. (4) raportat la art. 152 din Codul de 

procedură civilă. 

Astfel, prin Decizia nr. 194/5.10.2017 s-a dispus ca în aplicarea 

dispoziţiilor art. 94 alin. 9 şi 10 din regulament, în ipoteza în care partea exercită 

o cale de atac diferită de cea menţionată în dispozitivul hotărârii, înregistrarea 

dosarului în calea de atac să se facă după calea de atac menţionată în 

dispozitivul  hotărârii ce se atacă. 

 

 

Pregătirea profesională a grefierilor. 

 

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

selectaţi în număr prea mare în 2017 (faţă de anul anterior) pentru participarea la 

forme de pregătire profesională organizate în mod centralizat. 

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

instanţei, în care s-au purtat discuţii asupra noilor dispoziţii legale şi 

regulamentare, s-au stabilit modalităţi unitare de interpretare şi aplicare a acelor 

dispoziţii care aveau legătură directă cu activitatea grefierilor.  
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Nume şi Prenume SEMINARE 2017 

Arsu Florica 1. *990/I/A/22/G – SNG, Cheia, 5-7.04.2017 , Management 

Amalia Movilă *1374/I/A/22/G – SNG, 15.05.2017, Drept procesual civil 

Stroe Eugenia *1473/I/A/22/G – SNG, Bârlad, 15-18.05.2017, Drept 

procesual civil. Ecris 

 

Şi personalul auxiliar de specialitate, sub îndrumarea judecătorului 

delegat, în cursul anului 2017, a continuat programul de pregătire profesională, 

conform tabelului redat mai jos:  

 Programul de pregătire profesională a personalului auxiliar din 

cadrul Secţiei a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal şi a 

compartimentului arhivă  

 

Nr. 

Crt. 
DATA TEMA CINE PREZINTĂ 

1. 29.03.2017 

    Tr. I 

    

Comunicarea interpersonală.   

 

VORNICU  

ALEXANDRA   

2. 21.06.2017 

   Tr. II 

  Insolvenţa persoanelor fizice.  

- prezentare generală: cadrul legal, obiect, 

forme şi etape ale procedurii, dispoziţii 

procedurale specifice, organe care aplică 

procedura.  

- procedura de insolvenţă prin lichidarea de 

active: deschiderea procedurii, organele 

care aplică procedura, etapele acestei forme 

a procedurii, rolul instanţei, dispoziţii 

procedurale specifice.  

 

 

 

BUDĂU  

FLORINELA 

 

3. 27.09.2017 

   Tr. III 

  Activitatea grefierului de şedinţă conform 

R.O.I.I.J.   

 

  Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe 

înscrisuri. Restituirea înscrisurilor originale.  

ZAHARIA   

VIORICA  

 

DRĂGHICI 

CĂTĂLINA   

4. 06.12.2017 

     Tr. IV 

  Actele de procedură întocmite de părţi 

conform Noului Cod de procedură civilă.  

STROE  

EUGENIA  
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 II.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale în anul 2016 

 

 La nivelul Curţii de Apel Bacău aparat propriu nu a fost aplicată nicio 

sancţiune disciplinară vreunui judecător în cursul anului 2017, afirmaţie valabilă 

şi cu referire la personalul auxiliar.  
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CAPITOLUL  III 

 

INFRASTRUCTURA ŞI CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ  

A INSTANŢEI 

 

Sediul Curţii de Apel Bacău a fost dat în folosinţă în septembrie 2005 şi 

chiar dacă în ceea ce priveşte condiţiile de lucru asigurate judecătorilor şi 

grefierilor poate fi considerat satisfăcător, lipsa spaţiului devine evidentă în ceea 

ce priveşte arhiva, atât cea curentă cât şi depozitul şi sălile de deliberare care au 

fost transformate în bibliotecă şi sală de studiu a dosarelor de către procurorii de 

şedinţă. 

Ocuparea posturilor vacante a avut consecinţe asupra confortului atât în ce 

priveşte judecătorii cât şi personalul auxiliar . 

Totodată, în raport de modificările aduse de noul cod de procedură civilă, 

dosarele stau o perioadă mai mare la grefieri aspect de natură a aglomera 

birourile. Pentru rezolvarea acestei situaţii s-a procedat la achiziţionarea de 

fişete amplasate pe hol în condiţii de securitate. 

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. 

Sediul actual (in care îşi desfăşoară activitatea şi două secţii ale Tribunalul 

Bacău) nu acoperă necesităţile atât sub aspectul desfăşurării activităţii cu 

publicul cât şi sub aspectul condiţiilor optime de lucru, soluţia fiind fie a mutării 

Tribunalului Bacău, fie a Curţii de Apel Bacău într-un sediu nou. 

Urmare a demersurilor efectuate în iunie 2017 Consiliul local Bacău a 

aprobat trecerea în domeniul public a unei suprafețe de 2800 mp în imediata 

vecinătate a sediului actual ,fiind întocmită tema de proiectare pentru un sediu 

nou al Judecătoriei. Prin construirea unui sediu nou clădirea în care își 

desfășoară activitatea în prezent Judecătoria Bacău va putea fi utilizată pentru 

arhiva depozit  

 Ca urmare a încheierii şi derulării contractului de leasing de către Ministerul 

Justiţiei privind dotarea cu echipamente informatice, întregul personal are acces la un 
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calculator propriu cu instrumentele adecvate pentru a putea fi utilizate (programe, 

periferice). De asemenea, de pe fiecare calculator au putut fi accesate programele 

legislative Lex Expert şi toate calculatoarele au conexiune la Internet. 

La acest moment echipamentele informatice sunt destul de vechi şi 

defecţiunile acestora sunt tot mai frecvente. 

Pentru funcţionarea aparatului propriu Curtea de Apel Bacău a avut 

aprobat în anul 2017 un buget în sumă totală de 12.986.716 lei, în baza căruia 

Ministerul Justiţiei a alocat credite în sumă de 12.972.880 lei. Din aceştia, s-a 

cheltuit suma de 12.954.158 lei din care. „Cheltuieli de personal”, 11.360.213 

lei, „Cheltuieli de bunuri şi servicii” de 406.506 lei, despăgubiri civile 1.064.033 

lei si active nefinanciare 101.390 lei. 
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CAPITOLUL IV 

 

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 urma analizei activităţii pe anul 2017 se poate concluziona că a existat 

o preocupare deosebită din partea întregului corp de magistraţi pentru 

soluţionarea cauzelor cu operativitate, într-un termen rezonabil, concomitent cu  

respectarea termenului de redactare a hotărârilor. 

Rezultatele evidenţiate în anul raportat, n-ar fi fost posibile fără eforturile 

depuse şi de colectivul de grefieri, prin îndeplinirea atribuţiilor stabilite în 

sarcina lor de lege şi Regulamentul de ordine interioară, cu privire la activitatea 

premergătoare, în timpul şi ulterioară şedinţelor de judecată, ca grefieri delegaţi 

în compartimentele de executări penale şi executări silite, în cadrul arhivei şi 

registraturii, al statisticii judiciare şi nu în ultimul rând, prin aportul celor 3 

specialişti IT.  

Ca şi vulnerabilităţi, consider că aplicarea în continuare a programului 

privind volumul optim de muncă este de natura a determina atât o gestionare 

greşită a resurselor umane cât şi soluţionarea cauzelor într-un termen 

nerezonabil. Deşi la nivelul acestei instanţe  nu a fost aplicat propriu zis acest 

program are influenţă asupra repartizării cauzelor neexistând o posibilitate de a 

renunţa de tot la program după intrarea în vigoare a noilor coduri. 

 Totodată, percepţia uneori negativă a justiţiabililor asupra activităţii 

instanţei reclamă din partea conducerii continuarea orientării managementului 

din perspectiva cetăţeanului. iar din partea magistraţilor acordarea unei atenţii 

sporite atitudinii în sala de judecată, profesionalismului interacţiunii sociale, 

ţinutei  morale şi profesionale. 
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Pe aceeaşi linie a îmbunătăţirii percepţiei dar şi calităţii actului de justiţie 

se impune continuarea desfăşurării de activităţi comune de formare profesională 

cu Parchetul de pe lângă Curtea  de apel Bacău şi cu Baroul Bacău. 

Esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii este preocuparea 

constantă a fiecărui magistrat de a-şi perfecţiona continuu pregătirea 

profesională, de a studia temeinic dosarele, de a veghea permanent la 

respectarea şi aplicarea legii, a normelor de conduită impuse de Codul 

deontologic, de a motiva hotărârile judecătoreşti potrivit dispoziţiilor 

procedurale, de a realiza rolul pe care îl are în societate și mai ales 

responsabilitatea pe care o implică funcția de judecător. 

În același timp e nevoie ca fiecare dintre noi, din când în când să ne 

autoevaluăm din perspectiva vocației pe care o avem ca magistrat ,să ne 

întrebăm dacă avem răbdarea, înțelepciunea, echilibrul, experiența profesională 

necesare efectuării unui act de justiție de calitate. Este în aceeași măsură nevoie 

să ne punem din când în când în locul celor care participă la actul de justiție, fie 

că sunt avocați, procurori sau cetățeni și să efectuăm o analiză din perspectiva 

acestora. Concluzia analizei va fi, în mod sigur, că este loc de mai bine iar de 

cele mai multe ori este suficient să ne pese de ceea ce se întâmplă și să ne 

implicăm . 

Eforturile corpului nostru profesional vor trebui însoţite de preocupări 

adecvate ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei în 

asigurarea standardului de condiţii necesare împlinirii misiunii noastre sociale, 

în care trebuie să se regăsească o nouă concepţie a proiectelor privind stabilirea 

încărcăturii optime pe judecător/grefier, cu regândirea necesară a schemelor de 

personal, dar şi prin alocarea resurselor financiare necesare desfăşurării normale 

a activităţii. 

Cu referire la acest din urmă aspect se impune observația că în anul 2017  

nu au fost alocate resurse financiare pentru reparații sau investiții deși au fost 

efectuate demersuri nenumărate. În continuare se remarcă lipsa unei strategii pe 

termen mediu sau lung referitoare la infrastructura instanțelor. 

În aceeași măsură, lipsa puterii decizionale în materia resurselor umane a 

ordonatorului secundar de credite ,care de altfel este si angajator pentru 
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personalul auxiliar ,a fost resimțită și in anul 2017 după cum procedurile de 

obținere a avizelor necesare au continuat sa fie de durata mare  

Relaţiile de colaborare instituţională cu Inspecţia Judiciară, Consiliul 

Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea de 

Apel Bacău dar şi celelalte structuri ale parchetului au fost foarte bune, sub 

aspect administrativ nerelevându-se disfuncţionalităţi . 

Deși în general CSM a ținut cont de punctul de vedere exprimat de 

Președintele Curții cu referire la cererile de transfer au fost și situații când nu a 

fost avut în vedere, ajungându-se ca unele instanțe sa fie în dificultate ca urmare 

a admiterii unor cereri de transfer. Spre exemplu la Judecătoria Bicaz, instanță 

cu 5 posturi în schemă s-au admis două cereri de transfer, apoi o colegă a intrat 

în concediu de creștere copil astfel că în prezent instanța funcționează cu 

președintele și un judecător. 

Totodată, constatând că instanțele din raza Curții de apel Bacău nu sunt 

atractive nici pentru stagiari nici pentru definitivi (ex. la Onești au fost scoase 6 

posturi și nu a optat niciun judecător, la Bacău 4 posturi – o singură opțiune) în 

vederea desfășurării normale a activității s-ar impune organizarea în prima parte 

a anului a unei sesiuni de intrare în magistratura. 

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. 

 

 

 


