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INTRODUCERE 

 

SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA  INSTANŢEI  

ÎN ANUL 2014 

 

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 2014 au fost creşterea încrederii in actul de 

justiţie, perfecţionarea profesională şi nu în ultimul rând implementarea  noilor 

coduri . 

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 iar conform competenţelor 

conferite de dispoziţiile procedurale, desfăşoară activitate de judecată in primă 

instanţă, ca instanţă de apel  în materie penală şi ca instanţă de recurs în materie 

civilă, minori şi familie, litigii de muncă şi asigurări sociale şi contencios 

administrativ şi fiscal. 

 La începutul anului 2014 instanţa funcţiona cu un număr de 29 de 

judecători dintr-o schemă de 32 (cu menţiunea că un judecător cu grad de Curte 

de apel a fost delegat de la Judecătoria Roman), cu 30 grefieri de şedinţa dintr-o 

schemă de 32, cu 7 grefieri arhivari dintr-o schemă de 7, cu un grefier 

documentarist, un grefier statistician, 6 aprozi dintr-o schemă de 6, 3 specialişti 

IT, 4 şoferi, 8 funcţionari publici dintr-o schemă de 9 şi trei angajaţi personal 

contractual dintr-o schemă de 4 posturi. 

 Având în vedere împrejurarea că  la începutul anului erau două posturi de 

judecător vacante temporar prin numirea a doi colegi la Inspecţia Judiciară, în 

vederea funcţionarii normale a instanţei, Preşedintele Curţii de apel Bacău a 

solicitat repartizarea  din fondul de rezervă a două posturi în condiţiile art 134 

legea 304/2004 solicitare admisă in totalitate la sfârşitul anului 2014 de către 

Consiliul Superior al Magistraturii 
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Colegiul de conducere în urma analizei volumului de activitate a stabilit  

la începutul anului, schema secţiilor astfel: 

9 judecători şi 11 grefieri la secţia penală (doi grefieri  la compartimentul 

executări penale) 

 11 judecători şi 9 grefieri la secţia I civilă – un post de judecător vacant 

temporar 

 12 judecători şi 12 grefieri la secţia II civilă şi contencios administrativ-un 

post de judecător vacant temporar. 

 Stabilirea schemelor secţiilor a fost rezultatul unei analize aprofundate a 

volumului de activitate al instanţei, ţinându-se cont nu doar de numărul de 

dosare şi de punctaj, ci şi de specificul activităţii secţiilor dar şi de împrejurarea 

ca au existat pe rol si cauze repetitive. La data de 15 01 2014 au promovat la 

Curtea de apel Bacău 2 judecători, respectiv  d-na judecător Galavan Adina şi d-

nul Pralea Ovidiu. 

 La data de 15 iulie 2014 pe unul dintre posturile alocate din fondul de 

rezerva a fost numit d-nul judecător Diţă Costică, împrejurare care a determinat 

o reanalizare a volumului de activitate al instanţei şi implicit a schemelor 

secţiilor. 

Având în vedere că la 1 februarie 2014 au intrat în vigoare noile coduri în 

materie penală  care reglementează instituţii noi ,faptul că în materie penală 

curtea de apel judecă cu preponderenţă apeluri, împrejurarea că la secţia penală 

îşi desfăşurau activitatea 9 judecători, număr impar care nu permitea constituirea 

unor completuri stabile de apeluri, colegiul de conducere a hotărât repartizarea 

d-nul Diţă Costică la secţia penală. Prin această repartizare schema secţiei 

penale a fost începând cu 15 iulie 2014 de 10 judecători (putându-se configura 

astfel 5 completuri stabile de apeluri), schema secţiei I civilă de 10 judecători iar 

schema secţiei a II a civilă  şi contencios administrativ fiscal de 12 judecători. 

Ca urmare a organizării concursurilor de promovare au fost ocupate cele 

două posturi vacante de grefier de şedinţă, grefieri ce au fost repartizaţi la secţia 

penală. 

La sfârşitul anului 2014 în cadrul Curţii de apel Bacău toate posturile de 

judecător şi de personal auxiliar şi conex erau ocupate aspect de natură a duce la 

desfăşurarea în condiţii optime a activităţii. 

Anul 2014, în raport de modificările legislative intervenite, în special 

Noul Cod de procedură penală şi Noul Cod Penal dar şi de continuarea 

implementării noilor coduri în materie civilă a fost un an greu, întreg colectivul 
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depunând eforturi susţinute pentru realizarea unui act de justiţie de calitate, 

pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi pentru aprofundarea 

noilor norme de drept. 

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. 
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CAPITOLUL  I 

STAREA INSTANŢEI ÎN 2014 

 

Secţiunea I 

ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI 

I.1. Indicatori statistici relevanţi privind activitatea instanţei 

I.1.1. Volumul de activitate al instanţei 

 

 Volumul de activitate la nivelul întregii instanţe a înregistrat o scădere 

faţă de anul 2013 cu 14,44%. 

Astfel, pe rolul Curţii de Apel Bacău s-au aflat un număr de 10.785 cauze, 

din care 7695 cauze nou intrate şi 3090 cauze nesoluţionate la 1.01.2014 (dintre 

acestea un număr de 858 nu au avut nici un termen în 2014 fiind înregistrate în 

perioada octombrie – decembrie 2014 astfel ca au avut primul termen de 

judecată în 2015). 

Privind retrospectiv pe o perioadă de 4 ani, se constată că în 2011 

numărul cauzelor a fost de 7716, în anul 2012 acestea s-au cifrat la 10.058, în 

2013 numărul cauzelor a fost de 12.605, iar în anul 2014 volumul de activitate a 

fost de 10.785 cauze, fiind primul an când se constată o scădere a volumului de 

activitate. 

Având în vedere faptul că majoritatea cauzelor se judecă în complete 

colegiale, volumul de activitate real al instanţei este de 28.724 cauze, cifră 

obţinută prin luarea în considerare a cauzelor în apel şi recurs. 

Evoluţia volumului de activitate în perioada 2011-2014: 

 

 

An 2011 2012 2013 2014 

Număr 

cauze 
7716 10058 12605 10785 
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 Evoluţia  volumului de activitate pe stadii procesuale  al Curţii de Apel 

Bacău în perioada 2012-2014 a fost următoarea:  

 

Anul cauze stoc intrate soluţionate restante 

2012 Directe 108 564 550 122 

Apel 80 303 289 94 

Recurs 1290 7713 6609 2394 

 Total 1478 8580 7448 2610 

 

 

2 0 1 2  
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Anul cauze stoc intrate soluţionate restante 

2013 Directe 247 600 602 245 

Apel 162 379 373 168 

Recurs 3621 7596 8619 2598 

 total 4030 8575 9594 3011 

 

2 0 1 3  

 
 

Anul cauze stoc intrate soluţionate restante 

2014 Directe 259 636 723 172 

Apel 262 1988 1603 647 

Recurs 2569 5071 6303 1337 

 total 3090 7695 8629 2156 

   

2 0 1 4  
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 I.1.1.1. Volumul de activitate pe secţii, pe materii şi stadii procesuale 

în cadrul secţiilor 

 

 a) Volumul de activitate la nivelul secţiei penale 

 

 În cursul anului 2014 la nivelul secţiei penale au fost 2300 de cauze, 

dintre care 1871 dosare nou înregistrate şi 429 cauze rămase în stoc la sfârşitul 

anului 2013, structurate astfel: 340 cauze directe (286 cauze nou înregistrate); 

1250 apeluri (1135 cauze nou înregistrate) şi 301 recursuri (41 cauze nou 

intrate), 409 contestaţii.  

- contestaţii de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (art. 204 

Cod procedură penală) - 107 dosare;  

- contestaţii de competenţa judecătorului de cameră preliminară (art. 205 

Cod procedură penală) - 76 dosare 

- contestaţii în cursul judecăţii  (art.206 Cod procedură penală) -154 dosare 

- alte contestaţii (art. 425/1 Cod procedură penală ş.a.) – 72 dosare  

 

 Ponderea categoriilor de cauze nou înregistrate în cursul anul 2014, este 

următoarea: cauze directe - 15,29%; apeluri - 60,66%; recursuri - 2,19%  şi 

contestaţii NCPP - 21,86%. 

 

21,86%

15,29%

60,66%

2,19%

Directe

Apel

Recurs

Contestații
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Din cele 1871 dosare nou intrate în anul 2014,  la  un număr de 174 dosare 

a fost alocat ca prim termen în anul 2015, structurate astfel: 16 dosare directe, 

157 dosare în apel şi 1 dosar în contestaţie.  Ponderea astfel structurată fără cele 

cu prim termen în 1015, se prezintă astfel: cauze directe  - 15,91%, apeluri  - 

57,63%, recursuri – 2,19% (aferente lunii ianuarie 2014) şi contestaţii NCPP 

25,04%. 

 Este de observat că analizând evoluţia volumului de activitate pe o 

perioadă de trei ani (2012-2014) volumul de activitate al secţiei penale a 

înregistrat o uşoară scădere comparativ cu anul 2013  

 

An Volum 

2012 2158 

2013 2437 

2014 2300 

     

2012 2013 2014
2000

2100
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2400

2500
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 Analizând evoluţia volumului de activitate pe fiecare stadiu procesual,  se 

constată că faţă de anii anteriori se înregistrează o creştere semnificativă a 

numărului cauzelor directe. Dacă în anul 2012 au fost înregistrate 206 cauze, 

acest număr a crescut la 237 de cauze în cursul anului 2013 şi la 340 cauze în 

anul 2014, constatând o creştere de 65,05% faţă de anul 2012 şi de 43,46% faţă 

de 2013. 

În cursul anului 2012 numărul dosarelor înregistrate în apel a fost de 200. 

Această categorie de cauze a cunoscut o uşoară creştere, la 256 de dosare în 



Raportul de activitate pe anul 2014 al Curţii de Apel Bacău 

 11 

cursul anului 2013 şi respectiv o creştere substanţială, la  1250 de dosare în anul 

2014, ca urmare a modificării dispoziţiilor legale privind competenţa după 

materie. 

În materia recursului în  anul 2012  au fost înregistrate 1752 dosare, în 

anul 2013 au fost înregistrate 1944 dosare,  iar în  anul 2014 au fost înregistrate 

301 dosare în cursul lunii ianuarie 2014, pentru ca, începând cu data de 

01.02.2014, cauzele nou înregistrate fiind  recalificate  în apel, prin dispariţia 

căii de atac a recursului ca şi cale ordinară de atac. 

 

Volumul de activitate pe materii     

Materia 

Cauze nou 

intrate în 

anul 2014 

Pondere în totalul 

cauzelor nou 

înregistrate 

 1871 - 

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) 

302 

 

16,14% 

 

2. Infracţiuni conta libertăţii persoanei 

(art.205-208    Cod penal) 

53 

 

2,83% 

 

3. Infracţiuni privind traficul şi 

exploatarea persoanelor vulnerabile 

(art.209 - 217 Cod penal) 

17 0,91% 

4. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii 

sexuale (art.218-223 Cod penal) 
23 1,23% 

5. Infracţiuni ce aduc atingere 

domiciliului şi vieţii private (art.224-227 

Cod penal) 

32 1,71% 

II. Infracţiuni contra patrimoniului 

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

229,  233 Cod penal) 

364 19,45 

2. Infracţiuni contra patrimoniului prin 

nesocotirea încrederii (art.238, 240, 241, 

242 şi 244 Cod penal) 

59 3,15% 
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3. Fraude comise  prin sisteme 

informatice şi mijloace de  plată  

electronice (art.249, 250, 251 Cod penal) 

- - 

4. Distrugerea şi tulburarea de posesie 

(art.253, 254 şi 256 Cod penal) 
8 4,43% 

III. Infracţiuni privind autoritate de stat 

Ultrajul (art.257 Cod penal) 
13 0,69% 

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) 

30 1,60% 

V.   Infracţiuni de fals 

1. Falsificarea de monede, timbre sau alte 

valori (art.310 Cod penal) 

- - 

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) 

10 0,53% 

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) 

164 8,77% 

VII. Infracţiuni privind prevenirea şi 

combaterea evaziunii fiscale (art. 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 din Legea nr.241/15.07.2005) 

57 3,05% 

VIII. Infracţiuni la regimul silvic (Legea 

nr.46/19.03.2008 cu modificările şi 

completările ulterioare) 

38 2,03% 

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 

31 1,66% 
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judiciară internaţională în materie penală, 

republicată) 

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) 

59 3,15% 

 

b) Volumul de activitate al secţiei a II-a civilă şi de contencios 

administrativ şi fiscal. 

 

Secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal soluţionează: 

- în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi 

fiscal, potrivit legii speciale; 

- ca instanţă de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate 

de tribunale în primă instanţă în cauze privind societăţi, registrul 

comerţului, concurenţă neloială sau alte materii, şi în materia 

insolvenţei (pentru proceduri iniţiate după data de 15.02.2013); 

- ca instanţă de recurs, cauze privind societăţi, registrul comerţului, 

concurenţă neloială sau alte materii (în dosare demarate sub imperiul    

vechiului Cod de procedură civilă), cauze din materia insolvenţei şi 

cauze din materia contenciosului administrativ şi fiscal. 

 Intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, care a adus 

modificări  de substanţă în ce priveşte căile de atac şi a instituit un principiu nou, 

al aplicării noii legi de procedură doar proceselor şi executărilor începute după 

intrarea acesteia în vigoare (diferit de vechea reglementare din art. 725 alin. 1 

din codul de la 1865) a fost resimţită cu preponderenţă pe parcursul anului 2014; 

în această perioadă s-a înregistrat o creştere semnificativă a cauzelor supuse 

Noului Cod de procedură civilă faţă de anul anterior, trendul fiind crescător. 

 În continuare, Curtea de Apel Bacău soluţionează căi de atac diferite în 

aceeaşi categorie de cauze, în funcţie de data la care a fost pornit litigiul, situaţie 

ce se va perpetua o perioadă semnificativă, având în vedere că tribunalele 

arondate au înregistrat un volum mare de activitate anterior intrării în vigoare a 

Noului Cod de procedură civilă, termenele de judecată au fost relativ mari, iar în 

mod particular în dosarele din materia insolvenţei, datorită specificului acestora, 

soluţionarea cauzelor se face într-un interval de timp mai mare, ceea ce 
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determină învestirea şi pe viitor a instanţei de control judiciar cu recursuri în 

această materie. 

 

 Volumul de activitate pe stadii procesuale 

 

În cursul anului 2014, pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal au intrat un număr de 4289 de dosare, faţă de 4855 în 

2013, înregistrându-se astfel, pentru prima dată în ultimii 5-6 ani o uşoară 

diminuare a cauzelor nou înregistrate, structura pe categorii, în funcţie de stadiul 

procesual fiind următoarea:  

- cauze directe - 236 

- cauze în apel – 222  

- cauze în recurs – 3.840.  

 La numărul de cauze intrate în 2014 s-a adăugat un stoc, de 1.664 dosare 

rămase nesoluţionate din anul 2013, structurat după cum urmează: 179 cauze 

directe, 64 cauze în apel şi 1.421 cauze în recurs. Numărul total al cauzelor 

aflate pe rolul secţiei în 2014 se ridică astfel la  5.962 de dosare din care: cauze 

directe - 415, cauze în apel - 286, iar cauze în recurs – 5.261. 

  

 Ponderea categoriilor  de cauze în totalul cauzelor înregistrate în  2014 se 

prezintă după cum urmează: 

 

Cauze Pondere în total 2014 

Directe 5,49% 

Apel 5,17 % 

Recurs 89,34% 

 



Raportul de activitate pe anul 2014 al Curţii de Apel Bacău 

 15 

5,49%

5,17%

89,34%

Directe

Apel

Recurs

 

Analizând evoluţia volumului de activitate în raport de anii anteriori,  

2012 şi 2013, se poate constata o diminuare a volumului total de activitate la 

nivelul secţiei, de la un total de 6872 dosare în anul 2013, la 5.962 dosare în 

anul 2014, procentual, scăderea faţă de anul anterior fiind de 13 %. 

 

Evoluţia volumului de activitate în perioada 2012 - 2014 

 

An Volum 

2012 4. 853 

2013 6.872 

2014 5.962 
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  În ceea ce priveşte structura cauzelor nou înregistrate pe categorii şi faze 

procesuale, la dosarele de recurs în materia contenciosului administrativ şi 

fiscal, s-a diminuat trendul crescător din anii anteriori, în sensul că în cazul 

acestora, numărul de dosare nou înregistrate a fost de 3.922 în 2012 şi respectiv 

- 4.437 dosare în anul 2013, pentru ca în anul 2014 să se înregistreze 3840 de 

dosare în categoria menţionată. 

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

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

fiind de 236, faţă de 318 în anul anterior. 

La dosarele din stadiul apelului s-a înregistrat o creştere a dosarelor nou 

intrate, de la 100 de cauze în 2013 la 222 în 2014, creşterea procentuală fiind de 

122% (creştere explicată prin modificările legislative referitoare la căile de atac, 

atât în materia insolvenţei, cât şi în materia litigiilor cu profesionişti). 

 
 

 Evoluţia  stocului de dosare în perioada 2012– 2014 

Stadiul 2012 2013 2014 

Directe 104 168 109 

Apel 40 56 106 

Recurs 1415 1420 992 

 

Se observă o diminuare evidentă a stocului de dosare de fond şi a celor din 

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

creşterea importantă a volumului de activitate determinată de modificările 

legislative. 
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Trebuie făcută precizarea că numărul  de dosare nesoluţionate la sfârşitul 

anului 2014 se datorează faptului că, datorită realizării şi depăşirii punctajului 

maxim alocat pe şedinţele de judecată, dosarele nou înregistrate în ultima parte a 

anului 2014 au fost repartizate pe şedinţele programate începând cu luna 

ianuarie 2015, (pentru apeluri şi recursuri declarate conform vechiului cod de 

procedură civilă), iar o altă 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. 

 

 Volumul de activitate pe materii in cadrul secţiei a II-a civilă şi 

contencios administrativ 

 

În ceea ce priveşte structura pe materii, în anul 2014 au intrat pe rolul 

instanţei un număr de 4.298 dosare, din care:  

 

Ponderea categoriilor  de cauze în totalul cauzelor înregistrate în  2014. 

 

Categorii cauze 
Număr 

dosare 

Pondere în 

total 

Litigii cu profesionişti 203 4,72% 

Litigii de contencios administrativ 3.696 85,95% 

Litigii privind insolvenţa 399 9,28% 

 

4,72%

85,95%

9,28%

Litigii cu profesioniști

Litigii de contencios
administrativ

Litigii privind insolvența

 

 

În ce priveşte volumul de activitate pe materii şi stadii procesuale, situaţia 

se prezintă astfel:  
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- 68 recursuri noi în materia litigiilor cu profesionişti (civile), la care se 

adaugă stocul din anul anterior, de 30 dosare;  

- 278 dosare recursuri în materia insolvenţei plus stocul de 113 dosare din 

anul anterior; 

- 3.419 recursuri în materia contenciosului administrativ şi fiscal; (din 

acestea 37 de dosare sunt în materia achiziţiilor publice), la care se adaugă 

stocul de 1.210 dosare. 

- apeluri în materia litigiilor cu profesionişti – 106 dosare, la care se 

adaugă stocul de 51 dosare din anul anterior; 

- apeluri în materia insolvenţei - 91, la care se adaugă stocul de 5 dosare: 

- cauze directe (judecate în primă instanţă) – în materie civilă – 18 dosare 

la care se adaugă stocul de 20 de dosare; 

- cauze directe în materia contenciosului administrativ – 209 dosare, la 

care se adaugă stocul de 145 dosare; 

- cauze directe în materia insolvenţei – 7 dosare, la care se adaugă stocul 

de 13 dosare; 

Se constată, aşadar că în primă instanţă, pe rolul secţiei în cursul anului 

2014 au intrat un număr de 236 de dosare, iar la finalul anului erau soluţionate 

306 dosare, stocul de la sfârşitul anului 2014 scăzând astfel la 109 dosare (faţă 

de stocul anterior de 179 dosare). 

Faţă de anul de referinţă, 2013, când s-au înregistrat un număr de 318 de 

cauze noi, s-a constatat o reducere a numărului cauzelor directe, cu  82 dosare.  

În calea de atac a apelului au fost soluţionate cauze din materie civilă 

(litigii cu profesionişti), iar numărul cauzelor nou intrate, în 2014 pe rolul 

secţiei, în această materie şi stadiu procesual a fost apropiat de cel din anul 

anterior, respectiv un număr de 106 dosare, faţă de 100 de dosare în anul 2013, 

dosarele fiind soluţionate de cele patru complete de apel cu competenţă în 

materia şi stadiul procesual arătate.  

A crescut numărul apelurilor din materia insolvenţei la 91 de dosare în 

2014, în condiţiile în care pe parcursul anului anterior se înregistraseră doar 8 

dosare de acest fel (creştere de 91,20%). 

În recurs în materia litigiilor civile (cu profesionişti), fără luarea în calcul 

a cauzelor din materia insolvenţei, pe rolul secţiei în cursul anului 2014 au intrat 

pe rol un număr de 155 de cauze. În anul 2012, în aceeaşi materie, pe rolul 

instanţei figurau ca dosare nou intrate, 290 de cauze, constatându-se, prin 

urmare, o scădere a numărului de dosare în această materie  în 2013, explicabilă 
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prin modificările aduse de noul Cod de procedură civilă şi legile de aplicare în 

materia căilor de atac. 

În recurs în materia insolvenţei au fost înregistrate pe rolul secţiei, în 

cursul anului 2014, un număr de 68 de dosare, faţă de 362 de cauze în anul 

2013, diferenţa în minus fiind de 82%. Explicaţia scăderii numărului de dosare 

în recurs insolvenţă se regăseşte în aceleaşi modificări legislative mai sus 

menţionate. 

În ceea ce priveşte materia contenciosului administrativ şi fiscal, pentru 

stadiul procesual al recursului, în anul 2014 creşterea numărului de dosare 

constatată  în anii anteriori s-a mai temperat, influenţând în continuare, într-o 

măsură importantă activitatea secţiei. Astfel dacă în anul 2013, au fost 

înregistrate un număr de 4.855 de cauze de recurs în materia contenciosului 

administrativ şi fiscal, în anul 2014 s-au înregistrat 3.840 astfel de cauze. Se 

impune observaţia că reducerea numărului de cauze în această materie şi stadiu 

procesual este determinată de faptul că pe parcursul anului 2013, în cauzele 

aflate pe rolul celor două tribunale având ca obiect cereri de restituire a taxei pe 

poluare sau a timbrului de mediu, s-a dispus – în majoritatea dosarelor - 

suspendarea judecăţii până la soluţionarea de către CJUE a Cauzei C-76/14, 

având ca obiect cererea de hotărâre preliminară formulată de Tribunalul Braşov. 

Ulterior clarificării acestei probleme este de aşteptat ca numărul cauzelor 

înaintate în recurs să înregistreze o creştere semnificativă. 

Numărul mare al dosarelor înregistrate a condus la majorări succesive ale 

punctajului alocat pe şedinţe pentru primul termen de judecată, ajungându-se la 

şedinţe de judecată în care numărul total al cauzelor se situa între 60 - 90 de 

dosare, în condiţiile în care marea majoritate a judecătorilor secţiei soluţionează, 

în fiecare şedinţă de judecată cauze în recurs, apel şi cauze de fond. 

Cu toate acestea, eforturile constante ale judecătorilor pentru soluţionarea 

cauzelor în termen rezonabil s-au concretizat în reducerea stocului de dosare la 

finalul anului 2014, în toate materiile şi stadiile procesuale fiind soluţionat un 

număr de dosare mai mare decât numărul dosarelor nou înregistrate.  

 

Evoluţia  volumului de activitate în  perioada  2012-2014:    
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Număr total de cauze comparativ 

 

Anul Cauze Stoc Intrate Soluţionate Restante 

2012 

Directe 95 351 342 104 

Apel 27 116 103 40 

Recurs 342 3922 2849 1415 

total 464 4389 3294 1559 

2013 

Directe 184 318 334 168 

Apel 72 100 116 56 

Recurs 1761 4437 4778 1420 

total 2017 4855 5228 1644 

2014 

Directe       179 236 306 109 

Apel          64 222 180 106 

Recurs      1421 3840 4269 992 

total 1664 4298 4755 1207 

 

c) Volumul de activitate la Secţia I Civilă 

 

 În anul 2014 pe rolul Secţiei I civilă au fost rulate un număr total de 2.523  

cauze, din care 997 cauze reprezintă stoc din anul anterior (cauze înregistrate în 

anul 2013, rămase nesoluţionate la 1.01.2014) şi 1.526 sunt cauze nou 

înregistrate în anul 2014. 

 Din numărul total de cauze aflat pe rolul Secţiei I civilă, funcţie de stadiul 

procesual, situaţia dosarelor înregistrate se prezintă astfel: 

 recurs – 1.669 cauze, din care 888 cauze restante la 1.01.2014 

(înregistrate în 2013) şi 781 cauze nou înregistrate în 2014; 

 apel – 714 cauze, din care 83 cauze restante la 1.01.2014 (înregistrate 

în 2013) şi 631 cauze nou înregistrate în 2014; 

 directe – 140 cauze, din care 26 cauze restante la 1.01.2014 

(înregistrate în 2013) şi 114 cauze nou înregistrate în 2013; 

 Din cele 2.523 cauze aflate pe rolul Secţiei I civilă pe perioada anului 

2014, au fost soluţionate 1.925 de cauze, din care 1.335 cauze de recurs; 467 

cauze de apel şi 123 cauze directe, iar pentru anul 2015 a rămas un stoc de 598 

cauze din care: 334 cauze de recurs, 247 cauze de apel si 17 cauze directe. 
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 Situaţia comparativă a acestor date statistice, raportat la activitatea 

desfăşurată în perioada anilor 2012 şi 2013 se prezintă astfel: 

 

Anul Cauze Stoc Intrate Soluţionate Restante 

2012 

Directe - 20 18 2 

Apel 17 23 26 14 

Recurs 697 2290 2265 722 

total 714 2333 2309 738 

2013 

Directe Directe 15 93 82 

Apel Apel 32 81 39 

Recurs Recurs 1380 1695 2239 

total 1427 1869 2360 936 

2014 

Directe 26 114 123 17 

Apel 83 631 467 247 

Recurs 888 781 1335 334 

total 997 1526 1925 598 

 

 Comparativ cu perioada anului 2013 se constată o scădere a numărului de 

cauze nou înregistrate la recursuri, de la 1.380 de recursuri înregistrate în 2013 

la 781 de recursuri înregistrate în anul 2014 şi o creştere a numărului de cauze 

nou înregistrate la apeluri, de la 32 de apeluri înregistrate în 2013 la 631 de 

apeluri înregistrate în anul 2014 şi la cauze directe, de la 15 de cauze înregistrate 

în 2013 la 114 de cauze înregistrate în anul 2014. În procente această situaţie se 

exprimă astfel: o scădere a numărului de cauze nou înregistrate la recursuri în 

anul 2014 cu 43,40%, o creştere a numărului de cauze nou înregistrate la 

apeluri în anul 2014 cu 1871, respectiv o creştere a  numărului de cauze directe 

nou înregistrate  în anul 2014 cu 32,25 %.  

Ponderea categoriilor de cauze în totalul cauzelor înregistrate în anul 2014 

este următoarea: 

Categorie cauze (funcţie 

de stadiul procesual) 

Nr. cauze nou 

înregistrate în anul 

2014 

Pondere în totalul 

cauzelor nou înregistrate 

în anul 2014 

Directe 114 7,47% 

Apel 631 41,35% 

Recurs 781 51,18% 



Raportul de activitate pe anul 2014 al Curţii de Apel Bacău 

 22 

 

Evoluţia volumului de activitate în perioada 2012 - 2014 

 

An Volum 

2012 3047 

2013 3296 

2014 2523 

 

Evoluţia  stocului de dosare în perioada 2012– 2014 

 

Stadiul 2012 2013 2014 

Directe 2 82 17 

Apel 14 39 247 

Recurs 722 2239 334 

 

  

Volumul de activitate pe materii 

În competenţa Secţiei I civilă se află soluţionarea în recurs a litigiilor cu 

minori şi de dreptul familiei, a litigiilor de muncă şi cele de asigurări sociale, 

precum şi cauzele de drept comun. 

Volumul de activitate pe materii se prezintă astfel: 

Materia 

Stoc la 

începutul 

anului 

2014 

Cauze nou 

intrate în 

anul 2014 

Cauze 

soluţionate în 

anul 2014 

Restante 

(stoc pentru 

anul 2014) 

Minori şi de 

dreptul familiei 
73 80 119 34 

Litigii de muncă 424 795 968 251 

Civil 289 359 499 149 

Asigurări sociale 208 288 333 163 

Proprietate 

intelectuală 
3 4 6 1 
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 Comparativ cu perioada anului 2013, se constată o scădere a cauzelor nou 

înregistrate la litigiile de asigurări sociale, de la 486 cauze nou intrate în această 

materie în anul 2013, la 288 cauze nou înregistrate în 2013, respectiv o scădere 

cu 198 cauze, reprezentând 40,74% faţă de cauzele înregistrate în perioada de 

comparaţie a anului 2013.  

 Ponderea categoriilor de cauze în totalul cauzelor înregistrate în perioada 

anului 2014 se prezintă astfel: 

 

Categorii cauze 

Nr. cauze noi 

înregistrate în anul 

2014 

Pondere în totalul 

cauzelor nou 

înregistrate 

Cauze cu minori şi de dreptul 

familiei 
80 5,24% 

Litigii de muncă 795 52,10% 

Litigii de asigurări sociale 288 18,87% 

Alte cauze 363 23,79% 

 

Ponderea

24%

5,24%

52,10%

18,87%

Cauze cu minori și de
dreptul familiei

Litigii de muncă

Litigii de asigurări
sociale

Alte cauze

 

 

An Volum 

2012 3047 

2013 3296 

2014 2523 
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 I.1.2.  Încărcătura pe judecător la nivelul instanţei 

 

La nivelul întregii instanţe încărcătura pe judecător, calculată raportând 

numărul total de cauze aflate pe rol, respectiv 10785, la numărul de judecători 

aflaţi în activitate anul trecut, respectiv 32 este de 859 de cauze pe fiecare 

judecător.  

Aşa cum s-a menţionat la analiza volumului de activitate încărcătura reală 

este determinată prin luarea în calcul a faptului că în apel şi recurs fiecare 

judecător studiază şi pronunţă un număr mai mare de dosare volumul de 

activitate fiind de 27499 de cauze. 

 

 I.1.2.1. Încărcătura pe secţii şi pe judecători 

 

Pe secţii situaţia se prezintă după cum urmează: 

      

 a) Secţia penală 

Încărcătura  pe judecători 

Volumul de activitate al secţiei penale a fost de 4152 cauze însemnând o 

încărcătură de 415 cauze/judecător. 

Încărcătura în raport de cauzele rulate, în cursul anului 2014, şedinţe 

conduse, dosare soluţionate dosare redactate este următoarea: 
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Nume şi prenume 
Nr. 

şedinţe 

Nr. 

şedinţe 

conduse 

Nr. dosare 

rulate 

Nr. dosare 

soluţionate 

Nr. dosare 

redactate 

Adrian Bogdan 282 168 852 418 224 

Anti Silviu 229 136 761 415 226 

Căliman Carmen 110 53 519 269 125 

Diţă Costică 77 56 287 117 73 

Galavan  Adina 

Cătălina 
155 110 432 326 195 

Iacobuţ Neculai Cătălin 278 165 840 390 217 

Mengoni Alexandru 248 175 713 358 210 

Pocovnicu Dumitru 246 183 647 326 197 

Pralea Ovidiu Vasilică 249 167 773 350 200 

Vadana Monica 237 147 750 396 222 

Total 2111         1360           6574              3365               1889 

              

 

 Încărcătura medie pe judecător în cadrul secţiei 

 

Anul: 2014 
Media/ 

instanţă 

Nr. şedinţe participate 222 288 

Nr. şedinţe conduse 143 138 

Nr. dosare rulate 692 1066 

Nr. hot. pronunţate 354 656 

Nr. hot. redactate 199 257 

 

 Potrivit datelor generate de ECRIS încărcătura pe fiecare judecător al 

secţiei penale se prezintă astfel: 
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Nume şi prenume 

Număr de dosare 

distincte la care a 

participat 

Număr dosare 

soluţionate 

Adrian Bogdan 462 418 

Anti Silviu 434 415 

Căliman Carmen 291 269 

Diţă Costică 165 117 

Galavan  Adina Cătălina 405 326 

Iacobuţ Neculai Cătălin 435 390 

Mengoni Arin Alexandru 433 358 

Pocovnicu Dumitru 396 326 

Pralea Ovidiu Vasilică 452 350 

Vadana Monica 443 396 

Total 3916 3365 

 

În anul 2014 încărcătura pe fiecare magistrat al secţiei penale în funcţie de 

punctaj  se prezintă astfel: 

 

Nume şi prenume 

Complexitate 

dosare 

soluţionate 

Complexitate 

dosare 

nesoluţionate 

Total 

Adrian Bogdan 3430,80 2298,83 5729,63 

Anti Silviu 3601,60 1982,79 5584,39 

Căliman Carmen 1968,40 1365,87 3334,27 

Diţă Costică 1444,40 940,90 2385,30 

Galavan  Adina 

Cătălina 
3271,00 1634,38 4905,38 

Iacobuţ Neculai Cătălin 3445,00 2340,74 5785,74 

Mengoni Arin 

Alexandru 
3399,60 2169,54 5569,14 

Pocovnicu Dumitru 3268,80 1645,90 4914,70 

Pralea Ovidiu Vasilică 3712,00 2397,28 6109,28 

Vadana Monica 4000,40 2105,44 6105,84 
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b) Secţia a II a civilă şi contencios administrativ 

 

La stabilirea încărcăturii pe judecător trebuie să se aibă 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 2014.  

Aşa cum s-a arătat în cadrul secţiei, pe parcursul anului 2014, au 

funcţionat 12 judecători, cu precizarea că 3 din judecătorii acestei secţii 

îndeplinesc funcţii de conducere, ceea ce impune - în cazul lor - o participare 

mai redusă la şedinţele de judecată, astfel că, deşi media judecătorilor secţiei 

este în fapt mai mică, cifra avută în vedere la calculul diverşilor indici statistici 

este de 12 judecători. 

În cursul anului 2014 au fost rulate, la nivelul secţiei un număr de 17.749  

dosare şi au fost pronunţate un număr de 4.653 hotărâri. 

În raport de resursele existente, judecătorii au constituit atât complete de 

recursuri cât şi celelalte complete (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 lipsei 

unor membri ai completului. 

Aşadar, pe parcursul anului 2014, cele 17.749 de cauze rulate au fost 

instrumentate de cei 12  judecători constituiţi în complete, iar  fiecare judecător 

care compune completele de judecată a rulat un număr mediu de 1.479 de cauze. 

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

completelor de judecată, excluzând parţial judecătorii care îndeplinesc funcţii de 

conducere, numărul mediu de dosare rulat de fiecare judecător se ridică la un 

număr mediu de 1.613 dosare rulate pe fiecare judecător, volumul de 

activitate fiind considerabil şi mult peste media pe instanţă, de 1.066 cauze. 

  Încărcătura medie pe judecător în cadrul secţiei 

Anul: 2012 2013 2014 

Nr. şedinţe participate 59,7 270,83 247,25 

Nr. şedinţe conduse 32,2 112,83 106,00 

Nr. dosare rulate 1.347 1793,25 1.479,08 

Nr. hot. pronunţate 1.037 1369,50 1.121,00 

Nr. hot. redactate 353,70 459,75 387,75 

 



Raportul de activitate pe anul 2014 al Curţii de Apel Bacău 

 28 

                        

Volumul de activitate, calculat în funcţie de punctaj în anul 2014 

depăşeşte cu mult nivelul maxim de 5.060 de puncte / şedinţă stabilit de C.S.M., 

ajustările succesive ale punctajelor pe şedinţe conducând la nerespectarea 

programului pentru stabilirea volumului optim de muncă în instanţe. Astfel, 

pentru anul 2014, complexitatea dosarelor (soluţionate şi rămase în stoc) se 

ridică până la 13.739 puncte,  astfel ca pentru fiecare din judecătorii secţiei cu 

excepţia celor care au funcţii de conducere dosarele repartizate totalizând peste 

10.000 de puncte. 

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 acordat 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. 

Situaţia volumului de activitate al judecătorilor secţiei, în funcţie numărul 

de cauze şi, respectiv, de  punctajul alocat pe anul 2014 se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Nume şi prenume 

Nr. şedinţe 

Total,  

din care: 

Nr. 

şedinţe 

conduse 

Nr. 

dosare 

rulate 

Nr. dosare 

soluţionate 

Nr. dosare 

redactate 

1. Stănişor Vera 153 76 668 518 240 

2. Şerban Cătălin 301 97 1993 1546 480 

3. 
Lungu Tranole 

Olguţa 
288 118 1880 1437 476 

4. Chiriac Violeta 78 33 512 410 135 

5. Albescu Loredana 252 123 1744 1358 485 

6. Moglan Lăcrămioara 151 94 670 466 174 

7. Pintea Vasilică 294 148 1598 1190 410 

8. Popescu Claudia 300 109 1561 1153 401 

9. Ştefănescu Cezar 271 121 1656 1236 461 
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10. 
Ciopraga Gabriela 

Mona  
278 123 1824 1394 474 

11. Napa Morina 308 133 1766 1341 446 

12. Bărbieru Marcel 293 97 1877 1403 471 

 Total secţie                    2967           1272       17749       13452         4653 

  

 Încărcătura medie pe judecător în cadrul secţiei: 

 

Anul: 2012 2013 2014 
Media/ 

instanţă 

Nr. şedinţe participate 59,7 270,83 247,25 288 

Nr. şedinţe conduse 32,2 112,83 106,00 138 

Nr. dosare rulate 1.347 1793,25 1479,08 1066 

Nr. hot. pronunţate 1.037 1369,50 1121,00 656 

Nr. hot. redactate 353,70 459,75 387,75 257 

 

 Punctaj pe anul 2014 

 

Magistrat 

Complexitate 

dosare 

soluţionate 

Complexitate dosare 

nesoluţionate 
Total 

Stănişor Vera 3303,00 829,17 4132,17 

Şerban Cătălin 10858,80 2880,32 13739,12 

Lungu Tranole Olguţa 9338,60 2923,14 12261,74 

Chiriac Maria Violeta 2902,00 567,09 3469,09 

Albescu Loredana 9159,40 2465,18 11624,58 

Moglan Lăcrămioara 3159,20 811,07 3970,27 

Pintea Vasilică 8108,80 2230,90 10339,70 

Popescu Claudia 7686,80 2247,48 9934,28 

Ştefănescu Cezar 8200,00 2207,95 10407,95 

Ciopraga Mona Gabriela 8934320 2867,58 11801,78 

Napa Morina 9220,40 2765,06 11985,46 
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Bărbieru Marcel 9219,20 2936,56 12155,76 

 

 Situaţia activităţii judecătorilor pentru anul 2014 (generată de aplicaţia 

ECRIS) 

 

Magistrat 
Număr de dosare la 

care a participat 

Număr dosare 

soluţionate 
Operativitate 

Stănişor Vera 510 518 102% 

Şerban Cătălin 1619 1546 95% 

Lungu Tranole Olguţa 1484 1437 97% 

Chiriac Violeta 421 410 97% 

Albescu Loredana 1388 1358 98% 

Moglan Lăcrămioara 501 466 93% 

Pintea Vasilică 1227 1190 97% 

Popescu Claudia 1205 1153 96% 

Ştefănescu Cezar 1262 1236 98% 

Gabriela Mona 

Ciopraga 
1442 1394 97% 

Napa Morina 1397 1341 96% 

Bărbieru Marcel 1474 1403 95% 

Total 13930                             13452  

            

 – Media de dosare la care a participat un judecător =  1161 

 – Dosare soluţionate   =   1121 

 

        Încărcătura medie pe judecător în cadrul secţiei 

Anul: 2012 2013 2014 
Media/ 

instanţă 

Nr. şedinţe participate 59,7 270,83 247,25 288 

Nr. şedinţe conduse 32,2 112,83 106,00 138 

Nr. dosare rulate 1.347 1793,25 1479,08 1066 

Nr. hot. pronunţate 1.037 1369,50 1121,00 656 

Nr. hot. redactate 353,70 459,75 387,75 257 
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 c) Secţia I civilă 

Încărcătura pe judecător 

  Numărul judecătorilor care şi-au desfăşurat activitatea la Secţia I civilă pe 

perioada anului 2014 a fost de 10. Raportând acest număr la cele 2523 cauze 

aflate pe rolul secţiei în 2014 rezultă o încărcătură medie pe judecător de 252 

cauze. Media pe judecător în varianta în care se au în vedere completele 

colegiale este de 756 cauze/judecător. 

Individualizat pe fiecare judecător, situaţia privind volumul de activitate 

pe  perioada anului 2014, comparativ cu perioada anului 2013, se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 

Nume 

judecător 

Nr. şedinţe 

participate 

Nr. şedinţe 

conduse 

Nr. dosare 

rulate 

Nr. dosare 

pronunţate 

Nr. 

hotărâri 

redactate 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1. 

Manuela 

Petrina 

Aştefănesei 

381 411 141 189 1308 1009 771 568 262 217 

2. 

Anamaria 

Monica 

Busuioc 

387 363 148 161 1441 1050 699 420 243 158 

3. 
Liliana 

Ciobanu 
341 510 153 174 1255 1207 695 552 229 203 

4. 
Sorina 

Ciobanu 
380 480 141 170 1416 1223 711 590 224 210 

5. 
Camelia 

Negoiţă 
290 374 151 162 1089 1034 404 442 182 180 

6. 

Valerica 

Niculina 

Grosu 

307 446 120 212 1083 1212 611 488 128 186 

7. 
Daniela 

Părău 
273 422 97 178 1032 1125 583 555 171 198 

8. 

D. Octavian 

Pîrjol 

Năstase 

193 116 61 72 665 312 451 106 119 42 

9. 
Sorina 

Romaşcanu 
368 416 81 175 1530 1040 792 606 258 226 
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10. 
Camelia 

Viziteu 
395 407 132 148 1557 1047 778 589 251 208 

 TOTAL             3945                1641             10259               4916           1828 

                 

Indicatorii statistici care reflectă volumul de activitate se prezintă, ca 

medie realizată pe secţia I civilă, în anul 2013, astfel: 

 medie şedinţe participate  =    395 

 medie şedinţe conduse     =    164  

 medie dosare rulate         = 1026 

 medie dosare pronunţate   =   492 

 medie hotărâri redactate    =  183 

Comparativ cu acelaşi indicator, calculat ca medie pe secţie pe perioada 

anului 2013, situaţia se prezintă astfel: 

 

Perioada 

Medie 

şedinţe 

participate 

Medie 

şedinţe 

conduse 

Medie 

dosare 

rulate 

Medie 

dosare 

pronunţate 

Medie 

hotărâri 

redactate 

2013 331 122 1237 649 206 

2014 395 164 1026 492 183 

 

Situaţia prezentată este ca urmare a evidenţelor efectuate de grefierii şefi 

de secţii, însă conform evidenţelor generate de ECRIS încărcătura pe judecător 

este după cum urmează: 

Magistrat 
Număr de dosare la 

care a participat 

Număr dosare 

soluţionate 

Romaşcanu Sorina 599 606 

Părău Daniela 621 555 

Ciobanu Sorina 680 590 

Aştefănesei Petrina 

Manuela 
575 568 

Viziteu Camelia Liliana 613 589 

Ciobanu Liliana 588 552 

Busuioc Anamaria Monica 541 420 

Pîrjol Năstase Doru 

Octavian 
158 106 
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Negoiţă Camelia 539 442 

Grosu Valeria Niculina 574 488 

 

Având în vedere aplicarea programului de normare a muncii, situaţia 

privind punctele de încărcare, repartizate pentru fiecare judecător, pe perioada 

anului 2014 se prezintă astfel: 

 

Magistrat 
Număr de puncte de 

complexitate 

Aştefănesei Petrina Manuela 5862,93 

Busuioc Anamaria Monica 5080,33 

Ciobanu Liliana 5857,75 

Ciobanu Sorina 6594,90 

Negoiţă Camelia 5425,97 

Grosu Valerica Niculina 5843,44 

Părău Daniela 6191,93 

Pîrjol Năstase Doru Octavian 1532,74 

Romaşcanu Sorina 6029,39 

Viziteu Camelia Liliana 6080,74 

  

Media pe secţie, privind repartiţia punctelor de încărcare, este de: 5.450 

puncte de încărcare. 

Punctele de încărcare menţionate pentru fiecare judecător sunt cele 

calculate pentru dosarele înregistrate în anul 2014. 

Punctele de încărcare menţionate şi calculate pe fiecare judecător în 

programul informatic ECRIS au în vedere toate dosarele rulate şi pronunţate în 

anul 2014, deci şi cele înregistrate în perioada anterioară anului 2014. 

Situaţia punctelor de încărcare pentru fiecare judecător, astfel cum apare 

evidenţiată în sistemul ECRIS este următoarea: 

 

Magistrat 

Complexitate 

dosare 

soluţionate 

Complexitate 

dosare 

nesoluţionate 

Total 

Ciobanu Liliana 2987,60 2870,15 5857,75 
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Pîrjol Năstase Doru Octavian 532,80 999,94 1532,74 

Busuioc Anamaria Monica 2277,20 2803,13 5080,33 

Aştefănesei Petrina Manuela 3440,00 2422,93 5862,93 

Romaşcanu Sorina 3705,00 2324,39 6029,39 

Viziteu Camelia Liliana 3557,40 2523,34 6080,74 

Ciobanu Sorina 3506,80 3088,10 6594,90 

Părău Daniela 3264,60 2927,33 6191,93 

Negoiţă Camelia 2970,60 2455,37 5425,97 

Grosu Valeria Niculina 3016,60 2826,84 5843,44 

  

 

 I.1.3.  Operativitatea la nivelul instanţei  

 

La calculul operativităţii pe instanţa s-au avut în vedere două variante. 

 Astfel, într-o primă variantă s-au avut în vedere atât cauzele aflate în stoc 

cât şi cauzele intrate (indiferent că au avut sau nu un prim termen în 2013). 

Raportând numărul acestora la numărul dosarelor soluţionate şi ţinând 

cont de cauzele suspendate operativitatea la nivelul instanţei a fost de 82%, 

fiind cea mai buna operativitate din ultimii ani. 

 Într-o altă variantă, pe care o considerăm corectă, nu s-au luat în calcul 

dosarele care au fost înregistrate la sfârşitul anului 2014 şi care au primit prim 

termen în 2015, respectiv un număr de 858 dosare. 

În această variantă, operativitatea pe instanţă este de 89%. 

Se impune însă şi precizarea că în perioada octombrie – decembrie 2014 

s-a procedat la verificarea modalităţii de închidere a dosarelor în ECRIS 

constatându-se că un număr de 650 dosare deşi soluţionate în fapt figurau ca 

neînchise deoarece fie s-a ales greşit documentul final, fie au fost transferate de 

la o secţie la alta. În acest context specialiştii IT au generat şi distribuit 

grefierilor de şedinţă rapoartele cu dosare neînchise, fiind astfel efectuate 

menţiunile corecte. 

 

 Datele referitoare la operativitate sunt relative deoarece dosarele 

soluţionate în luna decembrie dar neredactate nu sunt luate în calcul de program 

nefiind dosare închise. 
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I.1.3.1. Operativitatea pe secţii, pe materii, pe stadii procesuale şi pe 

 judecător 

 

 a) Secţia penală 

 În anul 2014, dintre cele 2300 dosare aflate pe rol (174 cauze cu prim 

termen în anul 2015), au fost soluţionate 1949 de cauze, la sfârşitul anului 

rămânând în stoc 351 dosare (dintre care 174 cauze cu prim termen în anul 

2015). Structura cauzelor existente şi soluţionate este următoarea:  

 1) cauze directe  - 324  dosare, (soluţionate 294); 

 2) apeluri - 1093 dosare, (soluţionate 956); 

 3) recursuri - 301 dosare, (soluţionate 301); 

          4) contestaţii - 409 dosare, (soluţionate 398). 

 

 În raport de datele prezentate, la nivelul secţiei penale s-a realizat un 

indice de operativitate de 85 %  care, la nivelul celor trei categorii de cauze se 

prezintă astfel:  

  - cauze directe    - 86 %;  

  - apeluri             - 76 %; 

  - recursuri          - 100 %. 

  - contestaţii  NCPP   - 97% 

Ţinând cont de faptul că 174 dosare au ca prim termen în 2015, 

operativitate de 92% la nivelul secţiei,  se prezintă astfel: 

  - cauze directe   - 91 %;  

   - apeluri            - 87 %; 

           - recursuri          - 100 %. 

  - contestaţii NCPP -  97,55% 

 

 

Restante 

la încep. 

perioadei 

Intrate 
Soluţio-

nate 

Restante 

la sf. 

perioadei 

Operativitate 

(%) 

Secţia penală 429   1871 1949 351 85% 

174  cu prim T. 2015 429 1697 1949 177 92% 

 

 

Directe  54   286 294 46 86% 

16 54 270 294 30 91% 

Apel 115 1135 956 294 76% 
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157 115 978 956 137 87% 

recurs 260   41 301 0 100% 

contestaţii 0 409 398 11 97% 

 1 0 408 398 10 97,55% 

 

Din situaţia statistică întocmită, a rezultat că la sfârşitul anului 2014, 

stocul de dosare rămas nesoluţionat pe total secţie, este de 351 dosare (dintre 

care 174 cauze cu prim termen în anul 2015), respectiv: 46 cauze directe, 294  

apeluri şi  11 - contestaţii NCPP. 

 Dintre cele 351  dosare rămase în stoc la finele anului 2014, un număr de 

174 dosare, au primit primul termen în anul 2015, instanţa fiind sesizată după 

data de 01 noiembrie 2014.  

 Cele 174 dosare susmenţionate, au următoarea structură: - 16 cauze în 

procedură de cameră preliminară, - apel  157 dosare şi 1 dosar - contestaţie 

NCPP. 

 Dintre cele 351 de dosare rămase în stoc la sfârşitul anului 2014, un 

număr de 293 dosare au o vechime între 0 şi 3 luni, 38 dosare  au o vechime 

între 3 – 6 luni şi  20  dosare au o vechime între 6- 12 luni. 

 Din stocul de 351 dosare, eliminând  dosarele care au primit  prim termen 

în 2015, stocul  se prezintă astfel: 

- directe     - 30 dosare; 

- apeluri    - 137 dosare 

- contestaţii NCPP - 10  dosare 

 

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

 

Nr. 

crt. 
Nume judecător 2012 2013 2014 

1. Adrian Bogdan 78,00% 89,00% 90% 

2. Anti Silviu 78,00% 85,00% 96% 

3. Căliman Carmen 75,00% 91,00% 92% 

4. Diţă Costică - - 71% 

5. Galavan  Adina Cătălina - - 80% 

6. Iacobuţ Neculai Cătălin 75,00% 90,00% 90% 

7. Mengoni Arin Alexandru 78,00% 89,00% 83% 
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8. Pocovnicu Dumitru 78,00% 89,00% 82% 

9. Pralea Ovidiu Vasilică - - 77% 

10 Vadana Monica 76,00% 91,00% 89% 

 

      

b) Secţia a II a Civilă şi de contencios administrativ şi fiscal 

 

Operativitatea la nivelul secţiei  

În cursul anului 2014, din numărul total de 5.962 cauze aflate pe rol, din 

care nou intrate - 4.298, au fost soluţionate un număr de 4.755 de cauze, la finele 

anului 2014 aflându-se în stoc un număr de 1.207 de dosare, impunându-se 

precizarea că din dosarele evidenţiate ca restante un număr de 525 de cauze au 

fost repartizate pentru primul termen de judecată în anul 2015, stocul real fiind 

de 682 dosare ce nu erau soluţionate la finalul anului trecut. Pentru 159 de 

dosare aflate în stoc s-a dispus suspendarea judecăţii, iar alte 700 de dosare 

înregistrau o vechime între 0 şi 3 luni pe rolul instanţei. 

Ca urmare, indicele de operativitate la nivelul secţiei este de 82%, faţă de 

77,72 % în 2013, dacă se iau în considerare şi dosarele cu prim termen de 

judecată în anul 2014 şi respectiv – de 90%, dacă se exclud aceste dosare. 

În funcţie de stadiul procesual, în 2014 indicele de operativitate se 

prezintă astfel: 

- cauze directe – 78% (85% fără dosarele cu prim termen de judecată în 

2014), faţă de 69,44%  în anul 2013; 

- apel – 65% (77% fără dosarele cu prim termen de judecată în 2014), 

faţă de 70,73 %   în anul 2013;  

- recurs - 83%, (90% fără dosarele cu prim termen de judecată în 2013) 

faţă de 78,01 % în anul 2013  (Anexa 1). 

 

Evoluţia operativităţii în perioada 2012 - 2014 

Perioada Cauze directe Apeluri Recursuri 

2012 85,93% 76,87% 69,25% 

2013 69,44% 70,73% 78,01% 

2014 78% 65% 83% 

Fără dosare cu 

prim termen în 2014 
85% 77% 91% 
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Operativitatea pe materii în anul 2014 

În analiza indicelui de operativitate pe materii vor fi avute în vedere atât 

materiile în care secţia are competenţă materială, cât şi cele trei faze procesuale, 

prezentându-se comparativ situaţia înregistrată în 2013. 

În cauzele soluţionate de secţie în anul 2014 ca instanţă de fond, potrivit 

datelor statistice, indicele de soluţionare, în materia litigiilor civile (cu 

profesionişti) este de 89%, faţă de 52,63%, în 2013;  

În ce priveşte dosarele de fond  în materia contenciosului administrativ şi 

fiscal, procentul de soluţionare de 77%, faţă de 72,64 % în 2013.   

În apel, pentru cauze din materia litigiilor cu profesionişti, indicele de 

soluţionare este de 68%, faţă de  87,32%, iar în recurs, în aceeaşi materie, 

indicele de operativitate este de 75%, faţă de 77,76%,  în anul 2013. 

  În recurs în materia insolvenţei, procentul de soluţionare în anul 2013 

este de 85%, faţă de  82,64% în 2013, având în vedere toate dosarele înregistrate 

în materie pe acest stadiu procesual, inclusiv cele care au stabilit primul termen 

de judecată în anul 2015, indicele real fiind şi în acest caz superior celui 

menţionat, în condiţiile în care se exclud dosarele repartizate în 2015. 

 

Operativitatea pe judecător 

Având în vedere specificul activităţii de judecată al secţiei, ponderea 

acestei activităţi este dată de soluţionarea cauzelor ca instanţă de control 

judiciar, în complete de judecată cu compunere colegială. În această situaţie, 

operativitatea pe judecător, având în vedere că un singur judecător participă la 

constituirea mai multor complete de judecată, a fost determinată în raport de 

numărul de cauze rulate şi numărul celor soluţionate. Chiar dacă acest indicator 

nu asigură o relevare a operativităţii în raport de volumul de activitate al 

judecătorului, exprimat în numărul de cauze cu care a fost învestit şi numărul de 

cauze soluţionate, el este util sub aspectul unei aprecieri comparative a activităţii 

fiecărui judecător în parte.  
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 Situaţia activităţii judecătorilor pentru anul 2014 (generată de aplicaţia 

ECRIS) 

 

Magistrat 
Număr de dosare la 

care a participat 

Număr dosare 

soluţionate 
Operativitate* 

Stănişor Vera 510 518 102% 

Şerban Cătălin 1619 1546 95% 

Lungu Tranole Olguţa 1484 1437 97% 

Chiriac Violeta 421 410 97% 

Albescu Loredana 1388 1358 98% 

Moglan Lăcrămioara 501 466 93% 

Pintea Vasilică 1227 1190 97% 

Popescu Claudia 1205 1153 96% 

Ştefănescu Cezar 1262 1236 98% 

Gabriela Mona 

Ciopraga 
1442 1394 97% 

Napa Morina 1397 1341 96% 

Bărbieru Marcel 1474 1403 95% 

 

* Procentele menţionate se explică prin faptul că sistemul ia în calcul 

dosarele soluţionate doar după ce hotărârea a fost redactată şi documentul a fost 

închis în ECRIS. Ca urmare, dosarele soluţionate în decembrie 2013 şi motivate 

în cursul lunii ianuarie 2014 sunt avute în vedere la calculul operativităţii pe 

anul 2014, ceea ce conduce la situaţia în care numărul de dosare soluţionate în 

perioada de referinţă să fie – în unele cazuri -  mai mare decât cel al dosarelor la 

soluţionarea cărora judecătorul a participat în aceeaşi perioadă. 

 

c) Secţia I Civilă 

 

Operativitatea pe secţie, pe stadii procesuale, pe materii şi pe 

judecător 

 

Având în vedere ca preşedinţii de secţii au calculat operativitatea în raport 

de numărul total de dosare rulate, iar în ECRIS sunt evidenţiate dosarele 
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distincte la care s-a participat, operativitatea pe secţii va fi prezentată în două 

variante. 

Se impune însă precizarea că datele referitoare la operativitate sunt 

relative deoarece dosarele soluţionate în luna decembrie dar neredactate nu sunt 

luate în calcul de program nefiind dosare închise. 

 La nivelul secţiei I civilă, indicii de operativitate evidenţiaţi pe stadiul 

procesual al cauzelor, pe materii şi pe fiecare judecător se prezintă, comparativ 

cu indicatorii statistici obţinuţi pe perioada anilor 2012 şi 2013, astfel: 

 

 Operativitatea pe stadiul procesual al cauzelor: 

Perioada Cauze directe Apeluri Recursuri 

2012 94,74% 74,29% 80,86% 

2013 77,36% 36,45% 75,08% 

2014 88% 67% 85% 

 

 Operativitatea, pe întreaga activitate a secţiei I civilă, a fost pe perioada 

anului 2012 de 80,86 %, în anul 2013 operativitatea a fost de 75,08 %, iar în 

anul 2014 s-a obţinut o operativitate de 80 % . 

 La determinarea operativităţii, este de menţionat că datorită volumului 

mare de dosare şi încărcăturii pe şedinţele de judecată, în perioada octombrie-

decembrie 2014 au fost înregistrate cauze ce au primit primul termen de judecată 

în 2015, numărul acestor cauze fiind de 159 dosare. Înlăturând din calcul aceste 

159 dosare, rezultă o operativitate pe anul 2014, la secţia I civilă, de 85 %. 

 

  Operativitatea pe materii: 

Perioada 

Cauze cu 

minori şi de 

dreptul 

familiei 

Litigii de 

muncă 

Litigii de 

asigurări sociale 
Alte cauze civile 

2012 71,32% 85,60% 79,78% 74,17% 

2013 71,16% 75,20% 77,71% 67,56% 

2014 83% 82% 69% 81% 
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Operativitatea pe judecători 

Nr. 

crt. 
Nume judecător 2012 2013 2014 

1. Manuela Petrina Aştefănesei 53,20% 80% 99% 

2. Anamaria Busuioc 42,02% 82% 78% 

3. Liliana Ciobanu 40,27% 94% 94% 

4. Sorina Ciobanu 40,13% 82% 87% 

5. Camelia Negoiţă 56,96% 77% 82% 

6. Valerica Niculina Grosu 46,22% 84% 85% 

7. Daniela Părău 39,87% 95% 89% 

8. Doru Octavian Pîrjol Năstase 44,10% 99% 67% 

9. Sorina Romaşcanu 53,31% 83% 101% 

10. Camelia Viziteu 52,00% 82% 96% 

  

Media operativităţii pe judecător, la nivelul secţiei I civilă, este de 87,8%. 

Indicele de operativitate pe judecător în această variantă este calculat prin 

raportarea numărului de dosare pronunţate la cel al dosarelor rulate pe fiecare 

judecător însă dacă se au în vedere dosarele distincte la care s-a participat, 

conform evidenţelor din ECRIS  situaţia este următoarea: 

 

Judecător 
Dosare 

finalizate 

Dosare la care a 

participat 

Operativitate 

complet 

Ciobanu Liliana 695 741 93,79% 

Pîrjol Năstase Doru 

Octavian 
451 454 99,33 % 

Busuioc Anamaria 

Monica 
699 850 82,23% 

Aștefănesei Manueal 

Petrina 
771 965 80% 

Romașcanu Sorina 792 953 83% 

Negoiță Camelia 488 633 77% 

Viziteu Camelia 

Liliana 
778 950 82% 

Grosu Valerica 

Niculina 
611 729 84% 
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Ciobanu Sorina 711 862 82% 

Părău Daniela 583  615 95% 

 

I.1.4. Managementul resurselor umane  

 

Conducerea instanţei a fost asigurată de d-na Chiriac Violeta în funcţia de 

preşedinte şi de d-na judecător Lăcrămioara Moglan în funcţia de vicepreşedinte 

Preşedinţia secţiilor a fost asigurată de domnul Pârjol Năstase Doru 

Octavian pentru secţia I civilă, de d-na judecător Căliman Carmen pentru secţia 

penală şi de d-na judecător Vera Stănişor pentru secţia a II a civilă.şi contencios 

administrativ fiscal. 

 Colegiul de conducere este format din 7 membri, alături de preşedintele 

instanţei, membru de drept al colegiului, fiind aleşi de adunarea generală d-nii 

judecători Iacobuţ Neculai Cătălin, Pîrjol Năstase Doru Octavian şi Şerban 

Cătălin şi d-nele judecător Anamaria Busuioc, Lăcrămioara Moglan şi Albescu 

Loredana. 

 Se impune precizarea că în anul 2014 au expirat mandatele la toţi membrii 

colegiului, au fost organizate alegeri fiind aleşi aceeaşi şase membri cărora le 

încetase mandatul, aspect cu efecte pozitive asupra activităţii instanţei din 

perspectiva continuităţii şi experienţei dobândite de membrii colegiului de 

conducere. 

În cursul anului 2014 colegiul de conducere a adoptat un număr de 99 

hotărâri menite să asigure buna organizare şi funcţionare a instanţei şi a urmărit 

asigurarea continuităţii completelor de judecată. 

Aşa cum s-a arătat, instanţa a funcţionat în anul 2014 cu 31 judecători 

dintr-o schemă de 32, până la 15 iulie 2014 şi cu 32 judecători începând cu 

această dată cu menţiunea că un judecător a fost delegat de la Judecătoria 

Roman. 

 Pe perioada anului 2014 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 bun, având în vedere volumul de 

activitate existent.  

În cursul anului 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat 

ambele cereri formulate pentru alocarea unor posturi din fondul de rezervă, 

posturi care sunt ocupate în momentul de faţă astfel ca disfuncţionalitatea 



Raportul de activitate pe anul 2014 al Curţii de Apel Bacău 

 43 

semnalată cu prilejul bilanţului de anul trecut legată de existenţa a două posturi 

vacante temporar prin numirea a doi colegi la Inspecţia Judiciară a fost 

înlăturată. 

Trebuie precizat şi faptul că începând din anul 2014, Consiliul Superior al 

Magistraturii a avut o altă abordare cu privire la alocarea avizului conform 

pentru schemele de personal, evaluând volumul de activitate  al instanţelor după 

numărul de dosare nou înregistrate, abordare cu efecte pozitive în cadrul 

instanţelor care respectă dispoziţiile legale referitoare la soluţionarea cu 

celeritate a cauzelor. 

 Prin această nouă optică se evită ipoteza gestionării greşite a resurselor 

umane, ipoteza generată în trecut de luarea în calcul a stocului de dosare şi care 

avantaja sub aspectul schemelor instanţele care aveau un indice de operativitate  

scăzut dar un volum mare de activitate. 

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 secţiilor civile ca şi a tuturor instanţelor civile s-a aflat sub influenţa 

majoră a Noului Cod de procedură civilă şi a legilor de punere în aplicare, care 

s-au făcut simţite mai ales pe parcursul anului 2014 în ce priveşte căile de atac şi  

care au determinat modificări substanţiale în modul de organizare a activităţii. 

Având în vedere noile reglementări privind procedura în faţa primei 

instanţe, respectiv verificarea şi regularizarea cererii de chemare în judecată, 

ţinând seama de modificările corespunzătoare ale Regulamentului de organizare 

al instanţelor, s-au luat măsuri pentru punerea în aplicare a acestor dispoziţii, în 

primul rând pentru cauzele de competenţa curţii ca instanţă de fond. 

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. 
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În raport de resursele umane existente în perioada 01.01.2014 – 

31.12.2014, 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. 

În cadrul secţiei a II a au funcţionat, la începutul anului, un număr de trei 

complete săptămânal pentru apeluri, respectiv trei complete pentru recursuri în 

materia contenciosului administrativ, câte două complete recursuri în materie 

civilă – litigii cu profesionişti şi achiziţii publice, precum şi în materia 

insolvenţei.  

Începând cu luna octombrie 2014, având în vedere dezechilibrul constatat 

în ce privea volumul de activitate pe judecători, în urma consultării şi exprimării 

opiniilor de către judecătorii secţiei, s-a propus şi aprobat înfiinţarea unor noi 

complete de judecată, pentru materiile: recurs contencios administrativ şi 

achiziţii publice, în materie civilă – litigii cu profesionişti şi s-a procedat la 

redeschiderea celui de-al patrulea complet de recursuri contencios administrativ; 

în această modalitate, toţi judecătorii secţiei soluţionează cauze din toate 

materiile aflate în competenţa secţiei în recurs. 

În această nouă formulă de planificare, cei 12 judecători ai secţiei compun 

patru complete de  recursuri care soluţionează cauze din materia  contenciosului 

administrativ şi fiscal, (cu complete separate pentru taxe de poluare), respectiv 

cauze din materia insolvenţei, achiziţii publice şi litigii cu profesionişti. 

Din cei 12 judecători, 8 mai fac  parte şi din cele 4 complete de apel, iar 5 

soluţionează cauze de fond. 

Trebuie menţionat, privitor la recursurile declarate în cauze având ca 

obiect cereri de restituire a taxei pe poluare, că dosarele din această categorie se 

menţin în acelaşi număr semnificativ în ultimii ani şi determină o majorare 

importantă a volumului de activitate al secţiei, cu consecinţe ce nu pot fi 

neglijate în activitatea judecătorilor. 

Deşi sunt cauze „repetitive”, trebuie menţionat că impun analiza 

multiplelor reglementări în materie, în condiţiile în care taxa pentru 

înmatricularea vehiculelor a cunoscut, de la prima sa reglementare, prin OUG 

110/2006, pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal, multiple modificări 

şi reglementări ulterioare diferite, fiind de menţionat OUG nr. 208/2008, OUG 

nr. 218/2008,OUG nr. 7/2009, OUG nr. 117/2009, OUG nr. 117/2010, Legea 

9/2012, OUG nr. 1/2012, OUG nr. 9/2013; în acest context legislativ s-au 

formulat atât recurs în interesul legii, asupra căruia s-a pronunţat ÎCCJ prin 
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decizia 24/2011, cât şi sesizări ale CJUE , care a soluţionat mai multe cauze în 

această materie (Cauza C – 402/09 Tatu vs. Statul Român, Cauza C-263/10 – 

Nisipeanu împotriva României, Cauza C 565/11 – Cauza Irimie), aspecte la care 

se adaugă modul diferit în care instanţele de fond au soluţionat anumite aspecte 

ce derivau din astfel de cauze. Toate aceste aspecte sunt de natură să 

demonstreze că, deşi instanţa are de soluţionat cauze  aşa numite „repetitive”, în 

fapt suntem în prezenţa unor litigii ce implică un volum semnificativ de 

activitate, mai ales că numărul recursurilor în această categorie de cauze este 

foarte mare. 

Constatând existenţa unui dezechilibru sub aspectul volumului de 

activitate între cele două secţii civile (la secţia I s-au înregistrat în anul 2014 un 

număr de 1526 cauze noi iar la secţia a II a un număr de 4298 cauze noi) în luna 

decembrie prin hotărârea nr. 95 din 19 decembrie 2014 colegiul de conducere a 

hotărât ca o parte din dosarele având ca obiect restituire taxă poluare să fie 

soluţionate de secţia I civilă după cum şi litigiile cu profesionişti de natură civilă 

să fie preluate de aceeaşi secţie. 

Având în vedere schema de personal şi volumul de activitate, activitatea 

de judecată a secţiei penale fost organizată astfel: 

- În luna ianuarie s-au constituit 31 complete de judecată, respectiv, 8 

complete de directe (planificate o singură dată pe lună), 9 complete de apeluri (3 

complete planificate de 2 ori pe lună şi 3 complete planificate o singură dată pe 

lună), 6 complete pentru soluţionarea recursurilor (3 complete planificate de 

două ori pe lună), 4 complete recursuri pentru măsuri preventive (câte un 

complet de recursuri planificat săptămânal pentru soluţionarea măsurilor 

preventive) şi 4 complete pentru soluţionarea sesizărilor la Legea nr. 302/2004 

(câte un complet pentru soluţionarea mandatelor europene de arestare şi a 

cauzelor urgente planificat săptămânal).  

- În perioada 01.02.2014 – 1.09.2014 s-au constituit 33 de complete de 

judecată, respectiv, 8 complete de directe (planificate o singură dată pe lună), 9 

complete de apeluri (3 complete planificate de 2 ori pe lună şi 3 complete 

planificate o singură dată pe lună), 8 complete de judecători de drepturi şi 

libertăţi (planificate câte 2 pe săptămână), 8 complete pentru soluţionarea 

contestaţiilor formulate la măsurile preventive în cursul judecăţii (planificate 

câte 2 pe săptămână). 

- Pentru perioada 01.09.2014 – 31.12.2014 ca urmare a repartizării d-lui 

Diţă în cadrul secţiei s-au constituit 37 de complete de judecată, respectiv, 5 
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complete pentru apeluri (planificate de două ori pe lună), 9 complete pentru 

cauze directe (planificate o singură dată pe lună), 9 complete de judecători de 

drepturi şi libertăţi (planificate câte 2 pe săptămână), 9 complete pentru 

soluţionarea contestaţiilor formulate la măsurile preventive în cursul judecăţii 

(planificate câte 2 pe săptămână). 

 Trebuie subliniat că specificul cazuisticii aflate pe rolul secţiei penale a 

Curţii de Apel Bacău determină o complexitate aparte a dosarelor. Vorbim nu 

numai de un număr foarte mare de dosare rulate şi soluţionate, dar şi de dosare 

complexe cu un număr mare de părţi, loturi de inculpaţi – în cazul infracţiunilor 

contra persoanei, de trafic de persoane, ucidere din culpă, evaziune fiscală, 

criminalitate informatică, la care se adaugă în număr deloc de neglijat, cererile 

de asistenţă judiciară internaţională în materie penală şi mandate europene de 

arestare, la care se adaugă presiunea timpului determinată de durata termenelor 

procedurale impuse.    

 În anul 2014 activitatea secţiei I civilă s-a desfăşurat cu un nr. de 10 

judecători, dintre care unul a avut funcţie de conducere (preşedintele secţiei) şi 

10 grefieri, dintre care unul a avut funcţie de conducere (grefierul şef de secţie). 

 Activitatea jurisdicţională a fost realizată de un număr de 3 completuri de 

recursuri (R.1, R.2 şi R.3), 5 completuri de apeluri (A.1, A.2, A.3, A.4 şi A.5) şi 

9 de cauze directe (D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8 şi D.9), conform 

panificării aprobate de Colegiul de conducere al instanţei.  

 S-a asigurat, în tot cursul anului 2014, stabilitatea şi continuitatea 

completelor de judecată constituite, modificările efectuate fiind determinate fie 

de schimbările intervenite în componenţa secţiilor, fie de modificările legislative 

care au introdus instituţii noi, în special în materie penală. De asemenea, au fost 

întocmite planificările de permanenţă, pentru soluţionarea incidentelor 

procedurale sau înlocuirea în caz de absenţe, au fost întocmite procesele-verbale 

de înlocuire în caz de absenţe, conform prevederilor art. 98 alin.6 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

În ce priveşte personalul auxiliar, instanţa a obţinut în cursul anului 

finanţarea tuturor posturilor fiind promovaţi încă  doi grefieri de şedinţă, astfel 

ca schema de 32 de grefieri de şedinţă este complet ocupata, repartizarea pe 

secţii fiind următoarea: 

 - 11 grefieri la secţia penală 

 - 12 grefieri la secţia a II-a civilă din care unul ocupă funcţia de prim 

grefier  
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- 9 grefieri la secţia I civilă 

În cadrul compartimentului arhivă îşi desfăşoară activitatea un număr de 7 

grefieri arhivari toate posturile fiind ocupate, fiind o schemă optimă pentru a 

face faţă solicitărilor justiţiabililor dar şi asigurării unui circuit administrativ al  

cererilor fără sincope. 

Deasemeni, în cadrul instanţei îşi desfăşoară activitatea un număr de 6 

aprozi care efectuează atât operaţiuni specifice arhivei cât şi curăţenia, numărul 

acestora fiind suficient. 

 De altfel, la nivelul personalului conex toate cele 12 posturi aprobate au 

fost ocupate, astfel că nu au fost disfuncţionalităţi. 

 Personalul auxiliar al instanţei a fost, din punct de vedere numeric, 

suficient pentru buna desfăşurare a activităţii în actualele circumstanţe legale. 

 Pentru aparatul propriu şi al instanţelor arondate Curtea de apel Bacău a 

formulat la CSM respectiv MJ, solicitări de  modificare al statului de funcţii şi a 

organizat concursuri, situaţia acestora detaliată fiind următoarea: 

 Curtea de Apel Bacău a organizat în anul 2014 următoarele concursuri: 

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

5.04.2014; 

- concurs de promovare a specialiştilor IT în funcţie de conducere 

5.04.2014; 

- concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefier arhivar şi aprod în 

30.08.2014; 

- concurs de promovare a personalului auxiliar la o instanţă superioară în 

data de 13.09.2014; 

- 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 13.12.2014; 

- concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal conex în data de 

13.12.2014; 

  

 Solicitări avize M.J.  

 Solicitare aviz M.J. pentru înfiinţarea la Judecătoria Piatra Neamţ a 

funcţiei de grefier arhivar şef; 

 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 Tribunalului Bacău; 



Raportul de activitate pe anul 2014 al Curţii de Apel Bacău 

 48 

Solicitare aviz M.J. pentru transformarea unui post de grefier arhivar 

debutant, în post de grefier arhivar treapta  II, din statul de funcţii al Judecătoriei 

Oneşti; 

Solicitare aviz M.J. pentru transferul unui post vacant de muncitor 

(personal contractual) din statul de funcţii al Judecătoriei Oneşti în statul de 

funcţii al Tribunalului Bacău şi transformarea lui într-un post de aprod (personal 

conex) în statul de funcţii al Tribunalului Bacău 

Solicitare aviz M.J. pentru transformare a două posturi de grefier cu studii 

superioare grad debutant, în posturi de grefier cu studii superioare juridice 

gradul II, din statele de funcţii ale Judecătoriei Oneşti şi Moineşti; 

Solicitare aviz M.J. pentru transformarea a trei posturi de grefier cu studii 

superioare grad debutant, în posturi de grefier cu studii superioare juridice 

gradul II, din statul de funcţii al Judecătoriei Bacău; 

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

superioare grad debutant, în post de grefier cu studii superioare juridice gradul 

II, din statul de funcţii al Judecătoriei Tg. Neamţ; 

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

superioare grad debutant, în post de grefier cu studii superioare juridice gradul 

II, din statul de funcţii al Judecătoriei Bacău; 

Solicitare aviz M.J. pentru transformarea a două posturi de grefier arhivar 

treapta II, în posturi de grefier arhivar treapta I, din statele de funcţii ale Curţii 

de Apel Bacău şi Tribunalul Bacău; 

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

superioare grad debutant, în post de grefier cu studii superioare juridice gradul 

II, din statul de funcţii al Judecătoriei Bacău; 

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

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

statul de funcţii al Judecătoriei Roman; 

Un rol deosebit în stabilirea corespunzătoare a atribuţiilor şi coordonarea 

activităţii personalului auxiliar şi conex l-a avut primul grefier. 

 

I.1.5. Probleme de management al instanţei 

 

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 
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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. 

Odată cu intrarea în vigoare a Noului cod de procedura penală, 

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, s-au efectuat teste ale 

aplicaţiilor informatice. 

În luna ianuarie dat fiind că urmau să intre în vigoare noile coduri în 

materie penală dar şi faptul că îşi începuse activitatea comisiile de la 

penitenciare au fost organizate de Curtea de apel Bacău întâlniri cu toţi 

preşedinţii secţiilor penale de la toate instanţele arondate, cu directorii 

penitenciarelor şi cu membrii comisiilor dar şi cu conducerea Parchetelor. 

Trebuie subliniat faptul că sub aspect administrativ nu s-au ivit 

disfuncţionalităţi cu referire la implementarea noilor coduri. 

Un aspect important cu influenţa pozitivă asupra duratei rezonabile de 

soluţionare a dosarelor l-a constituit şi în acest an împrejurarea că judecătorii 

secţiilor civile au procedat la verificarea de îndată a cererilor fără a ţine cont de 

termenul de recomandare alocat de aplicaţia ECRIS., aplicând dispoziţiile 

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

drepturilor şi intereselor justiţiabilului. 

Principalele preocupări ale conducerii instanţei în anul 2014 le-au 

constituit:  

- ocuparea tuturor posturilor vacante; 

 - obţinerea de fonduri necesare desfăşurării activităţii dar şi crearea unor 

condiţii normale de lucru. Precizăm că în exercitarea funcţiei de previziune au 

fost luate din timp măsuri pentru achiziţionarea registrelor şi materialelor 

necesare, în vacanţa judecătorească s-a procedat la spălarea covoarelor, iar în 
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luna decembrie s-a achiziţionat o centrală termică noua. Aceeaşi preocupare a 

existat şi pentru instanţele arondate astfel că în anul 2014 s-au înlocuit uşile de 

la sălile de şedinţă de la Judecătoria Bacău şi de la intrările la sediul în care 

funcţionează secţia a II-a a Tribunalului Bacău, s-au efectuat lucrări de zugrăvire 

şi reparaţii la sălile de şedinţă şi holul Judecătoriei Bacău. 

 - urmărirea respectării cu stricteţe a dispoziţiilor privind repartizarea 

aleatorie a cauzelor, specialiştii IT generând periodic rapoarte care au fost 

analizate de preşedintele instanţei rezultatele analizei fiind cuprinse în note de 

constatare; 

 - repartizarea şi gestionarea echilibrată a resurselor umane în cadrul 

instanţei. 

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 acesta din urmă s-a avut în vedere la stabilirea atribuţiilor, 

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

a atribuţiilor personalului curţii în funcţie de evoluţiile legislative şi de 

modificările intervenite în programul ECRIS; 

- unificarea practicii judiciare prin îmbunătăţirea comunicării cu 

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

cadrul instanţei; 

- monitorizarea punerii în practică a Programului privind volumul optim 

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

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

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

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 
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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. 

 

 

Secţiunea a II-a 

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 existând un birou în care îşi 

desfăşoară activitatea 4 judecători şi unul în care îşi desfăşoară activitatea 5 

grefieri, număr mult prea mare în raport de dimensiunile birourilor. 

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. 

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. 

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

Justiţiei privind dotarea cu echipamente informatice, întregul personal are acces la un 

calculator propriu cu instrumentele adecvate pentru a putea fi utilizate (programe, 

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

legislative Lex Expert şi 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 2014 un buget în sumă totală de 18.164.463 lei, în baza căruia 
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Ministerul Justiţiei a alocat credite în sumă de 18.164.463 lei. Din aceştia, s-a 

cheltuit suma de 18.114.169 lei, realizându-se o execuţie bugetară de 99,73%. 

Pentru „Cheltuieli de personal” din totalul bugetului aprobat, de 

17.691.498 lei, s-au primit 17.691.49 lei din care au fost cheltuiţi 17.648.311 lei. 

Pentru „Cheltuieli de bunuri şi servicii” din totalul bugetului aprobat, de 

470.000 lei, s-au deschis credite în valoare de 470.000 lei, din care s-au cheltuit 

466.971 lei. 

Fondurile bugetare alocate au permis încheierea de abonamente pentru 

anul 2014 în sumă de 1.931 lei doar la Monitorul Oficial şi două cotidiene. 

În cadrul cheltuielilor efectuate cu bunurile şi serviciile – obiecte de 

inventar, au fost achiziţionate două imprimante, rafturi metalice şi jaluzele. 

 

Secţiunea a III-a 

CALITATEA ACTULUI DE JUSTIŢIE 

III.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate.  

Indicele de desfiinţare. 

 

Situaţia pe secţii este prezentată in continuare: 

 

 a) Secţia penală 

În cursul anului 2014 secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie 

a pronunţat un număr de 1949 hotărâri, din care 699 decizii penale în recurs, 956 

decizii penale în  apel şi 294 sentinţe penale. 

Au fost atacate cu recurs în 123 hotărâri dintre care 102 decizii penale 

pronunţate în apel şi 21 de sentinţe penale. Ponderea de atacabilitate este de 

46,79% (în apel) şi de 11,29% (cauze directe). 

În aceeaşi perioadă, au fost reformate în recurs un număr de 32 decizii 

penale. Raportat la numărul total de hotărâri pronunţate, supuse recursului, 

procentul de casare este de 26,02%%, iar în raport de numărul total al hotărârilor 

pronunţate de secţia penală  în anul 2013, procentul de casare este de 1,60%. 

 

 b) Secţia a II-a civilă 

Aşa cum rezultă din datele statistice, în anul 2014 secţia II civilă a 

pronunţat un număr de 4755 hotărâri, din care 4269 decizii ca instanţă de recurs, 

180 decizii ca instanţă de apel şi 306 sentinţe în primă instanţă. 
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Raportat la totalul de 486 de cauze soluţionate în 2014 în fond şi în apel, 

într-un număr de 139 cauze au fost promovate recursuri, (92 recursuri în materia 

contenciosului administrativ şi 47 recursuri în materia litigiilor cu profesionişti), 

ponderea hotărârilor atacate fiind de 28,6% procent cu 10% mai redus faţă de cel 

din anul anterior (de 38,2%). 

Raportat la numărul total de hotărâri pronunţate, supuse recursului, 

procentul de casare este de 12,1% . 

Considerăm că indicele de atacabilitate nu este foarte relevant din punct 

de vedere al analizei activităţii instanţei, măsura în care părţile înţeleg să declare 

căile de atac reglementate de lege împotriva hotărârilor judecătoreşti având 

legătură cu nivelul lor de cultură juridică, posibilităţile materiale şi cu alţi 

factori, ceea ce este relevant din acest punct de vedere fiind indicele de casare 

sau modificare al hotărârilor pronunţate de curtea de apel. În cursul anului 2014 

au fost restituite de la instanţa de control judiciar un număr de 194 dosare, 74  în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal şi 101 în materie comercială. 

Din totalul de 194 dosare în care s-a declarat recurs, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie a pronunţat soluţii de reformare a hotărârilor într-un număr de 

47 de cauze. Aceste date însă nu sunt relevante strict pentru anul 2014, deoarece 

o parte a hotărârilor reformate au fost pronunţate în anii anteriori celui analizat. 

Din cele 101 de dosare în materie comercială, în care soluţia a fost 

atacată, 6 hotărâri au fost reformate şi 16 hotărâri au fost casate cu trimitere spre 

rejudecare; în materia contenciosului administrativ şi fiscal din 74 de hotărâri 

atacate, au fost reformate 9 hotărâri, iar alte 16 au fost casate cu trimitere spre 

rejudecare realizându-se astfel o medie a hotărârilor reformate în recurs, de 

24,2%, comparabilă cu cea din anul anterior. 

 

Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate 

Numele judecătorului 

Numărul de 

hotărâri 

reformate – 

comercial 

Numărul de 

hotărâri 

reformate - 

contencios 

Numărul 

total 

de hotărâri 

reformate 

Numărul 

de 

hotărâri 

pronunţate 

  1.  Stănişor Vera 5 2 7 24 

  2.  Chiriac Maria Violeta 1 1 2 12 

  3.  Moglan Lăcrămioara 2 0 2 14 

  4.  Albescu Loredana 7 2 9 33 
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  5.  Ciopraga Mona 

Gabriela 

3 3 6 29 

  6.  Pintea Vasilică 4 2 6 39 

  7.  Popescu Claudia 5 4 9 45 

  8.  Ştefănescu Cezar 1 5 6 25 

  9.  Lungu Tranole Olguţa 5 4 9 39 

10.  Şerban Cătălin 6 2 8 28 

11.  Napa Morina 2 0 2 11 

12.  Bărbieru Marcel 

Grigore  

4 0 4 21 

 

 c) Secţia I civilă 

În anul 2014 secţia I civilă a pronunţat un număr de 1925 hotărâri, din 

care 1335 decizii ca instanţă de recurs, 467 decizii ca instanţă de apel şi 123 

sentinţe în primă instanţă. 

Din cele 590 hotărâri pronunţate în primă instanţă şi apel, s-a declarat 

recurs în 64 de cauze. Pentru hotărârile pronunţate de secţia I civilă în apel, 

ponderea de atacabilitate este de 10,85%. 

În aceeaşi perioadă, au fost reformate în recurs un număr de 5 decizii. 

Raportat la numărul total de hotărâri pronunţate, supuse recursului, procentul de 

casare este de 7,81% . 

 

III.2. Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor, 

pe materii 

 

 Situaţia pe secţii este următoarea: 

 

 a) Secţia penală 

 Aşa cum rezultă din cele expuse anterior, majoritatea cauzelor penale 

aflate pe rolul secţiei penale, din cadrul Curţii de Apel Bacău, s-au soluţionat cu 

celeritate, procentul de operativitate dovedind acest lucru. Astfel din cele 1949 

dosare soluţionate într-un procent de 87,07% au fost soluţionate până în 6 luni, 

în 8,88% între 6 luni şi un an, şi  doar în  4,05% au fost soluţionate peste un an. 

 La începutul anului 2014, la această secţie a existat un stoc de 429 dosare,  

la care s-au adăugat cele nou intrate în cursul anului, respectiv 1871 dosare. Din 
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totalul de 2300 dosare, au fost soluţionate 1949 dosare, rămânând în stoc, la 

finele anului 2014, un număr de 351 dosare (din care 174 cauze cu prim termen 

în anul 2015). 

 Din situaţia statistică, rezultă că dosarele rămase în stoc la finele anului  

2014, au următoarea vechime: 

- între 0-3 luni = 293 dosare 

- între 3-6 luni = 38 dosare 

- între 6 luni-1 an = 20 dosare 

- peste 1 an = 0 dosare. 

 Având în vedere dosarele cu prim termen în 2015, stocul se prezintă astfel 

- între 0-3 luni = 177 dosare 

- între 3-6 luni = 38 dosare 

- între 6 luni-1 an = 20 dosare 

- peste 1 an = 0 dosare. 

 

 b) Secţia a II-a civilă 

Şi pe parcursul anului 2014, ca şi în anii anteriori, s-au făcut eforturi 

considerabile pentru soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, obiectiv ce 

poate fi considerat atins, faţă de procentul real de operativitate, înregistrat în 

condiţiile în care stocul de dosare înregistrat la începutul anului a fost 

considerabil, iar numărul cauzelor noi a fost apropiat de cel din  anul anterior. 

Aplicând cu rigurozitate dispoziţiile procedurale, soluţionarea cauzelor în 

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

numărul mare de dosare nou înregistrate a condus la stabilirea primului termen 

de judecată într-un interval ce s-a prelungit la 2-3 luni; în aceste condiţii, chiar 

dacă intervalul dintre primul termen de judecată şi data soluţionării cauzei este, 

în marea majoritate a cauzelor de până la 6 luni, prelungirea primului termen de 

judecată conduce la un interval mai mare de timp în care cauzele se 

soluţionează, astfel încât, la sfârşitul anului 2014 se înregistra un stoc de 1207 

dosare, din care 700 aveau între 0 şi 3 luni, iar 285 de dosare erau între 3 şi 6 

luni; doar 50 dosare aveau o vechime cuprinsă între 6 luni şi un an. Pe rolul 

secţiei, la finalul anului 2014 se înregistrau 13 dosare mai vechi de 1 an, 

procentul cauzelor vechi fiind, în aceste condiţii, nesemnificativ. Se impune 

observaţia că din cele 700 de dosare cu o vechime de 0 – 3 luni, 175 reprezentau 

dosarele care au fost repartizate cu prim termen de judecată în 2015, astfel că 

numărul real al dosarelor din această categorie este de 525. 
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Pe de altă parte, trebuie remarcat că datorită modificărilor aduse de noul 

Cod de procedură civilă, procedura de regularizare a cererii de chemare în 

judecată şi a cererilor prin care se declară căile de atac presupune anumite 

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

intervalului cuprins între data depunerii cererii şi data primului termen de 

judecată. 

Reţinând că, potrivit practicii comunitare, caracterul rezonabil al 

procedurii se apreciază după complexitatea cauzei, comportamentul părţilor, 

comportamentul autorităţilor şi importanţa procedurii, putem afirma că 

soluţionarea cauzelor s-a realizat în anul 2014 în termen rezonabil, ceea ce 

constituie o transpunere în activitatea curentă a uneia din cerinţele impuse de 

acquis-ului comunitar. 

 Durata de soluţionare a cauzelor  

 Total 0-6 luni 6 luni - 1 an peste 1  an 

Secţia civilă II 4755 4156 334 265 

 

 Stoc la finele anului 2014 

 

 
Total 

0-3 

luni 
3-6 luni 

6 luni -     

1 an 

peste 

1 an 
suspendate 

Secţia civilă II 1207 700 285 50 13 159 

Fără cele 525 cu 

prim termen în 

2015 

682 175 285 50 13 159 

 

 c) Secţia I civilă 

Indicatorii statistici de evaluare a activităţii desfăşurată pe perioada anului 

2014 evidenţiază, în ce priveşte secţia I civilă, o scădere a stocului de dosare 

rămase nesoluţionate la sfârşitul anului de la 997 dosare, în anul 2013, la 598 

dosare, 

Din totalul de 598 dosare restante, 247 cauze sunt de apel, 334 dosare de 

recurs şi 17 dosare cauze directe. Având în vedere dimensiunea apreciabilă a 

volumului de activitate, specificul cauzelor venite spre soluţionare, cauze ce 
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necesită administrarea unor probatorii şi care necesită studierea şi interpretarea 

unui volum mare de legislaţie specială, se poate aprecia că activitatea 

desfăşurată la această secţie se află în parametri buni în ce priveşte durata de 

soluţionare a cauzelor, în condiţiile în care la sfârşitul anului 2014 existau pe rol 

un număr de 100 dosare mai vechi de 6 luni şi 15 dosare mai vechi de 1 an, 

aceste 115 dosare reprezentând 11,5% din totalul dosarelor reprezentând stocul 

de dosare rămase nesoluţionate la finalul anului 2014. 

 

III.3. Mecanisme pentru unificarea practicii judiciare 

 

Realizând importanţa caracterului unitar al practicii judiciare în anul 2014 

a fost continuată activitatea vizând unificarea practicii judiciare, conform 

prevederilor art. 26
1 

-  26
5
 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti. În acest sens, au fost organizate lunar întâlniri cu judecătorii, 

întâlniri la care au fost discutate şi analizate problemele de practică judiciară 

neunitară identificate, iar trimestrial au avut loc întâlniri la care au participat şi 

judecători de la instanţele arondate şi la care au fost supuse dezbaterii 

problemele de practică neunitară transmise de către instanţele din raza Curţii de 

Apel Bacău.  

În cadrul acestor întâlniri s-au dezbătut şi alte probleme de principiu 

privind interpretarea şi aplicarea unor dispoziţii legale, în scopul evitării unor 

soluţii contrare la nivelul secţiilor instanţei. 

 În acelaşi sens, al unificării practicii judiciare, judecătorii instanţei au fost 

preocupaţi în mod constant de cunoaşterea şi respectarea deciziilor pronunţate 

de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unor recursuri în interesul 

legii, cu aplicare directă în litigiile aflate pe rolul secţiei civile şi pentru 

cunoaşterea practicii de casare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, vizând modul 

de abordare a unor probleme de drept cu impact asupra modului de soluţionare a 

litigiilor aflate în competenţa secţiei civile. 

 În cursul anului 2014 la fiecare secţie a fost desemnat pentru fiecare secţie 

câte un judecător cu atribuţii privind unificarea practicii judiciare. 

 În scopul realizării unei practici unitare la nivelul instanţelor arondate, a 

fost realizată lunar practica de casare a Curţii de Apel Bacău, care a fost trimisă 

acestora pentru cunoaşterea motivelor de casare a hotărârilor şi modului de 

soluţionare de către instanţa superioară a problemelor de drept deduse judecăţii. 
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Pe un alt plan, s-a urmărit armonizarea practicii Tribunalelor Bacău şi 

Neamţ cu practica unitară a Curţii. În acest sens, d-na vicepreşedinte a participat 

la şedinţele organizate de secţiile civile ale Tribunalului Bacău.  

Considerăm că o bună cunoaştere a practicii celorlalte secţii ale curţilor de 

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

constituie o premisă dar şi o etapă nouă în realizarea unificării practicii 

judiciare. În acest sens, judecătorii au posibilitatea de accesare a bazei de date 

gestionată de sistemul ECRIS între curţile de apel (cu excepţia a doua curţi care 

nu au acordat drept de acces). De asemenea o soluţie similară a fost adoptată şi 

pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, soluţia impunându-se cu atât mai mult 

cu cât aceasta are şi rolul de a asigura interpretarea unitară a legii. 

Totodată a fost publicată pe site-ul instanţei jurisprudenţa, judecătorii 

instanţei  prezentând lunar speţe relevante. 

 

III.4. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor  

şi personalului auxiliar 

 

Pe perioada anului 2014, 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.   

 Pe secţii, situaţia pregătirii profesionale este următoarea: 

 

 a) Secţia penală 

 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. Regimul răspunderii penale a minorului în noul Cod penal; Protecţia 

minorilor prin dispoziţiile noului Cod de procedură penală. 

 Data: februarie  2014 

 Referent: judecător Dumitru  Pocovnicu 
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2.  Munca în folosul comunităţii în noul Cod penal. 

 Data: martie 2014  

 Referent: judecător  Pralea Ovidiu 

3. Infracţiuni contra patrimoniului din perspectiva noului Cod penal. 

 Data: aprilie 2014  

 Referent: judecător Adrian Bogdan 

 4. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale în noul Cod de procedură 

penală. 

 Data: mai 2014  

 Referent: judecător Galavan  Adina 

5.  Măsurile preventive, modificări în noul Cod de procedură penală. 

  Data: iunie 2014  

  Referent: judecător Mengoni  Alexandru 

6. Stadiu Comparativ referitor la legea penală şi limitele ei de aplicare din 

perspectiva noului Cod penal. 

           Data: septembrie 2014  

           Referent: Judecător Iacobuţ  Cătălin 

7.  Pluralitatea de infracţiuni potrivit noului Cod penal. 

  Data: octombrie  2014  

  Referent: Judecător Vadana  Monica 

8. Măsurile preventive aplicabile persoanei fizice în reglementarea  noului 

Cod  de procedură penală. 

  Data: noiembrie 2014 

     Referent: Judecător Anti Silviu 

 Şi în anul 2014 a continuat programul de formare continuă la nivel 

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

formulate de către judecători. 

 În anul 2014 au fost selectaţi şi au participat la seminarii următorii 

judecători de la secţia penală: 

Nume şi prenume Seminarii  judecători 2014 

Adrian Bogdan 1. 4699/I/A/12/2013 – INM, Bucureşti, 11–12.02.2014, 

„Camera preliminară. Contestaţia privind durata procesului 

penal” 

2. 2894/I/A12 – INM, Bucureşti, 18-19.09.2014, 

„Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu scopul consolidării 

încrederii între autorităţile judiciare din statele membre ale 
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UE” 

3. 3226/I/A/12 – INM, Bucureşti, 23 – 24.10.2014, 

Conferinţa finală „Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu 

scopul consolidării încrederii între autorităţile judiciare din 

statele membre ale UE” 

4. 4046/I/A/12 – INM, Bucureşti, 17-18.11.2014, CEDO- 

aspecte penale 

Anti Silviu 1. 696/I/A/12 – INM, Bucureşti, 10 – 11.03.2014, 

„Categoriile pedepselor. Individualizarea pedepselor. 

Renunţarea la aplicarea pedepsei. Amânarea aplicării 

pedepsei. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. 

Liberarea condiţionată. Răspunderea penală a minorilor. 

Confiscarea extinsă” 

2. 3882/I/A/12 – INM, Bucureşti, 23 – 24.10.2014, 

Conferinţa finală „Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu 

scopul consolidării încrederii între autorităţile judiciare din 

statele membre ale UE” 

Căliman Carmen 1. 277/I/A/12 – MJ, Bucureşti, 17-18.02.2014, Reuniunea 

Reţelei Judiciare Române în materie penală 

2. 1666/I/A/12- MJ, Sinaia, 6-7.10.2014, Reuniunea Reţelei 

Judiciare Române în materie penală 

3. 3340I/A/12 – INM, Curtea de Apel Bacău, 23-24.10.2014 

Noul Cod Penal 

Iacobuţ Neculai 

Cătălin  

1. 4699/I/A/12/2013 – INM, Bucureşti, 11 – 12.02.2014, 

„Camera preliminară. Contestaţia privind durata procesului 

penal” 

Vadana Monica 1. 4699/I/A/12/2013 – INM, Bucureşti, 18 – 19.02.2014, 

„Judecata în primă instanţă. Apelul. Căile extraordinare de 

atac. Dispoziţii privind asigurarea unei practici unitare” 

2. 1765/I/A/12 –EJTN, Strasbourg, 22 – 25.09.2014, 

Exchange Programme for Judicial Authorities  - European 

Court of Human Rights 

3. 2926/I/A/12 – MJ,  11 – 12.09.2014, „Eurojust şi Reţeaua 

Judiciară Europeană: consultare şi complementaritate”. 

4. 3882/I/A/12 – INM, Bucureşti, 23 – 24.10.2014, 
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Conferinţa finală „Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu 

scopul consolidării încrederii între autorităţile judiciare din 

statele membre ale UE” 

4. 4005/I/A/12 – INM, Iaşi, 30 –31.10.2014, „Aspecte 

teoretice şi practice referitoare la instituţiile juridice din 

noile coduri penale” 

Mengoni Arin 

Alexandru 

1.3937/I/A/12 – INM, Bucureşti, 3-4.11.2014, „Instrumente 

de cooperare judiciară în materie penală” 

Pocovnicu Dumitru 1. 1968/I/A/12 – INM, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Bacău, 30.06 – 1.07.2014 „Combaterea corupţiei şi a 

criminalităţii economico – financiare” 

2. 2933/I/A/12 – INM, Curtea de Apel Bacău, 25-

26.09.2014, Noul Cod de procedură penală 

3. 3096/I/A/12 – CSM, Bucureşti, 6 - 7.10.2014 şi 3 - 

4.11.2014, Noul Cod Penal şi Noul Cod de procedură penală 

Pralea Ovidiu 

Vasilică 

 

1.1249/I/A/12- EJTN, Bruxelles, 12 – 13.05.2014, 

„Obtaining and transferring evidence in criminal matters 

between member states in view of securing its admissibility” 

2. 1777/I/A/12- EIPA, 3-4.09.2014, „Mutual recognition in 

extradition: The European Arrest Warrant – a decade of 

experience” 

3. 3340I/A/12 – INM, Curtea de Apel Bacău, 23-24.10.2014 

Noul Cod Penal 

Galavan Adina 

Cătălina 

 

1. 4699/I/A/12/2013 – INM, Bucureşti, 18 – 19.02.2014, 

„Judecata în primă instanţă. Apelul. Căile extraordinare de 

atac. Dispoziţii privind asigurarea unei practici unitare” 

2. 1968/I/A/12 – INM, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Bacău, 30.06 – 1.07.2014 „Combaterea corupţiei şi a 

criminalităţii economico – financiare” 

 

 Şi personalul auxiliar de specialitate, sub îndrumarea judecătorului 

delegat Silviu Anti, în cursul anului 2014, a continuat programul de pregătire 

profesională, conform tabelului redat mai jos:  

          I.   1. Modificări aduse Legii nr.302/2004 (Legea  nr.300/2013). 

  2. Metode speciale de supraveghere sau cercetare (Cap. IV – Noul 

cod procedură penală). 
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    Data: 21.03.2014 

    Referenţi: grefier Mihaela Cîrlan şi grefier Luminiţa 

    Gorea 

 II.  1. Măsuri preventive şi alte măsuri procesuale (Titlul V – Cap. I şi 

II – Noul cod procedură  penală). 

         2. Competenţa organelor judiciare (art. 35 - 63 Noul cod procedură  

penală). Căile ordinare şi extraordinare de atac (art. 408 – 465 Noul cod 

procedură  penală). 

    Data: 20.06.2014 

    Referenţi: grefier Nicoleta Călin, grefier Spoială  

    Gabriela  şi grefier Elena Damaschin 

  III.  1. Citarea, comunicarea actelor de procedură şi mandatul de 

aducere (art. 257 -266 Noul cod procedură  penală). 

  2. Audierea martorilor. Protecţia martorilor (art. 114 – art. 130 

Noul cod procedură  penală). 

    Data: 19.09.2014 

    Referenţi: grefier Dinu Albu şi grefier Elena Popescu 

            IV.  1. Camera preliminară (art. 342 – 348 Noul cod procedură  penală). 

        2. Executarea pedepselor, măsuri educative şi a altor măsuri 

neprivative de libertate (Legea nr. 253/2013) 

  3. Executarea pedepselor şi măsuri privative de libertate (legea nr. 

254/2013). 

    Data: 13.12.2014 

    Referenţi: grefier D.M. Botezatu, grefier Marcela Otic  

    şi grefier G.Patriche 

De asemenea, personalul auxiliar de specialitate a participat şi la 

seminariile organizate de S.N.G., în anul 2014 astfel:  

 

Nume şi prenume Seminarii  personal auxiliar – grefieri 2014 

Popescu Elena  1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel 

Bacău,15.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în 

procesul penal, măsurile preventive, separarea 

funcţiilor judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate 

aduse prin Legea nr. 135/2010” 

Călin Nicoleta 1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel 

Bacău,16.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în 
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procesul penal, măsurile preventive, separarea 

funcţiilor judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate 

aduse prin Legea nr. 135/2010” 

2. 3241/I/A/15 – SNG, Iaşi, 23 - 24.10.2014, 

Managementul timpului şi al cauzelor  

3. 2845/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău, 

17.10.2014, „Statistică şi Ecris” 

Gorea Luminiţa 1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău, 

15.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în procesul 

penal, măsurile preventive, separarea funcţiilor 

judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate aduse prin 

Legea nr. 135/2010” 

Patriche Gabriela 1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău, 

15.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în procesul 

penal, măsurile preventive, separarea funcţiilor 

judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate aduse prin 

Legea nr. 135/2010” 

Albu Dinu Ionuţ 1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău, 

16.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în procesul 

penal, măsurile preventive, separarea funcţiilor 

judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate aduse prin 

Legea nr. 135/2010” 

Otic Marcela 1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău, 

16.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în procesul 

penal, măsurile preventive, separarea funcţiilor 

judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate aduse prin 

Legea nr. 135/2010” 

Damaschin Elena 1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel 

Bacău,15.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în 

procesul penal, măsurile preventive, separarea 

funcţiilor judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate 

aduse prin Legea nr. 135/2010” 

Cîrlan Mihaela 1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel 

Bacău,15.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în 

procesul penal, măsurile preventive, separarea 
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funcţiilor judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate 

aduse prin Legea nr. 135/2010” 

2. 4174/I/A/15 – SNG, Sovata, 17-19.11.2014, 

„Cooperare judiciară internaţională în materie penală” 

Spoială Gabriela 1. 737/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău, 

16.04.2014, Dr. procesual penal – judecata în procesul 

penal, măsurile preventive, separarea funcţiilor 

judiciare, JDL, JCP, elemente de noutate aduse prin 

Legea nr. 135/2010” 

 

  b) Secţia II Civilă 

 

Nume şi prenume Seminare judecători 2014 

Chiriac Maria Violeta 1. 1042/I/A/12 – Curtea de Apel Iaşi, 24 – 25.04.2014, 

întâlnire preşedinţi şi vicepreşedinţi ai curţilor de apel 

2. 1331/I/A/12 – INM, Bucureşti, 19 – 20.05.2014, 

Conferinţa „Dialog Judiciar – Prezent şi Viitor” 

3. 1483/I/A/12- CSM, Iaşi, 6 -7.10.2014, „ Workshop 

în materia managementului judiciar” 

4. 2219/I/A/12 CSM, Bucureşti, 11 – 13.09.2014 

„Independenţa, eficienţa şi responsabilitatea 

judecătorilor români în spaţiul judiciar european. 

Rolul Consiliului Consultativ al Judecătorilor 

Europeni în asigurarea întăririi puterii judiciare într-o 

societate democratică” 

5. 4257/I/A/12 – INM, Curtea de Apel Bacău, 4 – 

5.12.2014, Noul Cod de procedură civilă 

Moglan Lăcrămioara 1. 1042/I/A/12 – Curtea de Apel Iaşi, 24 – 25.04.2014, 

întâlnire preşedinţi şi vicepreşedinţi ai curţilor de apel 

2. 3848/I/A/12 – INM, Suceava, 23-24.10.2014, Dr. 

administrativ şi fiscal 

3. 4425/I/A/12-INM, 8 –9.12.2014, „Practica 

instanţelor naţionale în materia dr. administrativ şi 

fiscal în litigii în care este incident dr. Uniunii 

Europene” 
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Albescu Loredana 1. 52/I/A/12 – INM, Bucureşti, 23– 24.01.2014, 

„Exerciţii practice pt. implementarea instrumentelor 

de cooperare judiciară în materie civilă şi comercială” 

2. 1130/I/A/12 – INM, Bucureşti, 14-15.04.2014, 

„Piaţa de capital” 

3. 1422/I/A/12 – INM, Bucureşti,  26 – 27.05.2014, 

„Remedies agains failure to act and alternative dispute 

resolutions in environmental matters” 

4. 3902/I/A/12 – MJ, Tg. Mureş, 6 -7.11.2014, 

Reuniune Reţea judiciară română în materie civilă şi 

comercială 

Bărbieru Marcel Grigore 1. 1470/I/A/12 – INM, Bucureşti, 29-30.05.2014, în 

domeniul medierii 

Ciopraga Mona Gabriela 1. 4425/I/A/12-INM, 8 –9.12.2014, „Practica 

instanţelor naţionale în materia dr. administrativ şi 

fiscal în litigii în care este incident dr. Uniunii 

Europene” 

Lungu Tranole Olguţa 1. 3100/I/A/12 – INM, Bucureşti, 29 -30.09.2014, 

„Societăţi comerciale” 

Napa Morina 1. 1621/I/A/12 – INM, Bucureşti, 16 – 20.06.2014, 

„Engleză juridică” 

Pintea Vasilică 1. 1654/I/A/12 – INM, Bucureşti, 16 – 20.06.2014, 

Codul insolvenţei 

2. 3100/I/A/12 – INM, Bucureşti, 29 -30.09.2014, 

„Societăţi comerciale” 

Popescu Claudia 1. 1532/I/A/12 – INM, Balvanyos, 5-7.06.2014, 

„Dreptul insolvenţei” 

2. 2835/I/A/12 – INM, Bucureşti, 25-26.09.2014 

„Exerciţii practice pt. implementarea instrumentelor 

de cooperare judiciară în materie civilă şi comercială” 

Stănişor Vera 1. 3848/I/A/12 – INM, Suceava, 23-24.10.2014, Dr. 

administrativ şi fiscal 

Ştefănescu Cezar 1.1600/I/A/12 – INM, Bucureşti, 27 – 28.05.2014, 

Conferinţa Raportului privind regimul juridic al 

insolvenţei şi protecţia drepturilor creditorilor/ 
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debitorilor în România 

2. 4088/I/A/12- INM, Bucureşti, 20-21.11.2014, 

„Etică şi deontologie profesională” 

 

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 2014 mai multe întâlniri cu judecătorii secţiei, în care s-au  

discutat aspecte legate de interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor Noului Cod de 

procedură civilă şi ale legilor date în aplicarea sa, 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. 

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

în număr mai mare în 2014 (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.  

 

Seminare grefieri 2014 

 

Nume şi prenume Seminare grefieri 2014 

Arsu Florica 1. 1002/I/A/15 Curtea de Apel Cluj, 10 -11.04.2014, 

întâlnire prim grefieri 

2. 1720/I/A/15 – SNG, Bucureşti, 29-30.05.2014, 

„CEDO- aspecte civile” 

3. 3099/I/A/15 – SNG, Sovata, 22-24.10.2014, 
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„Repartizarea aleatorie a cauzelor” 

4. 2845/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău, 

17.10.2014, „Statistică şi Ecris” 

Aron Mariana 1. 4077/I/A/15 – SNG, Sovata, 10-12.11.2014, 

„Abilităţi non-juridice: profilul de competenţă al 

grefierului din România. Autocunoaştere – Cine sunt 

eu? Introducere în comunicare. Comunicare verbală şi 

comunicare non verbală. Ascultarea activă şi 

asertivitatea” 

Rusu Loreta 1. 1473/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău 

24.04.2014 „Drept procesual civil” 

2. 3017/I/A/15 – SNG, Bârlad, 24 -26.09.2014, 

„Elemente de tehnoredactare – Procesorul de texte. 

Microsoft Word. Excel. Principiile redactării unui text. 

Să ne exprimăm corect în limba română. Întocmirea 

actelor de procedură. Întocmirea unei adrese” 

3. 3241/I/A/15 – SNG, Iaşi, 23 - 24.10.2014, 

Managementul timpului şi al cauzelor 

4. 2845/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău, 

17.10.2014, „Statistică şi Ecris” 

Mititelu Carmen 1. 1473/I/A/15 – SNG, Curtea de Apel Bacău 

23.04.2014 „Drept procesual civil” 

Petria Narcisa 

Elena Oana 

1. 1279/I/A/15 – SNG, Bârlad, 7-9.05.2014 Dr. 

procesual civil: participanţii la procesual civil. Părţile 

în procesual civil. Actele de procedură. Atribuţii 

procedurale ale grefierului de şedinţă. Atribuţiile 

grefierului de şedinţă în întocmirea şi verificarea 

actelor procedurale. Actele procedurale şi actele 

procesuale ale grefierului în etapa cercetării procesului 

civil. Încheierea de şedinţă în procesul civil. Activitatea 

desfăşurată de grefierul de şedinţă în sistemul ECRIS” 
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 c) Secţia I Civilă 

 

Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

de la secţia I civilă. 

Şi pe parcursul anului 2014, judecătorii secţiei I civilă s-au preocupat de 

cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Convenţiei Europene pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi de respectarea principiilor 

dreptului comunitar. 

Pe perioada anului 2014, activitatea de formare continuă şi de 

perfecţionare a pregătirii profesionale s-a realizat atât la nivel centralizat, prin 

programele organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, cât şi la nivelul 

instanţei.  

Astfel, în această perioadă, judecătorii secţiei I civilă au participat la 

următoarele seminarii: 

 

Nume şi prenume Seminare judecători 2014 

Ciobanu Liliana 1. 1118/I/A/12 – INM, Curtea de Apel Bacău, 10 – 

11.04.2014, Noul Cod Civil 

Părău Daniela 1. 4029/I/A/12-INM, Bucureşti, 13-14.11.2014, 

„Medierea pentru judecători şi procurori” 

Romaşcanu Sorina 1. 1118/I/A/12 – INM, Curtea de Apel Bacău, 10 – 

11.04.2014, Noul Cod Civil 

 

La nivelul instanţei, au fost organizate pe perioada anului 2014, în cadrul 

programului de perfecţionare a pregătirii profesionale, întâlniri lunare la care au 

fost prezentate şi discutate temele stabilite la începutul anului şi anume: 

 

Nr. 

crt. 

Data 

întâlnirii 
Tema analizată 

Nume judecător 

care a pregătit 

materialul 

analizat 

1. Ianuarie 2014 Noul Cod de procedură civilă – 

aspecte privind judecata 

Camelia Negoiţă  

2. Februarie 

2014 

Regimul matrimonial al separaţiei de 

bunuri 

Niculina Valerica 

Grosu 

3.  Martie 2014  Schimbarea sistemului căilor de atac Camelia Liliana 
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împotriva hotărârilor judecătoreşti Viziteu 

4. Aprilie 2014 Divorţul pe cale judiciară Daniela Părău 

5. Mai 2014 Incompatibilitatea judecătorului în 

Noul Cod de Procedură civilă 

Sorina Ciobanu 

6. Iunie 2014 Cererea reconvenţională în Noul Cod 

de procedură civilă 

Anamaria Monica 

Busuioc 

7. Iulie 2014 Sancţiunile aplicabile în cazul 

neparticipării părţilor la şedinţa de 

informare asupra avantajelor medierii, 

potrivit Noului Cod de Procedură 

civilă, cu modificările la zi.  

Petrina Manuela 

Aştefănesei 

 

8. Noiembrie 

2014 

Răspunderea patrimonială a 

salariaţilor faţă de angajator 

Sorina 

Romaşcanu 

9. Decembrie 

2014 

Discuţii privind  categoriile de 

incompatibilitate ale judecătorului în 

Noul Cod de procedură civilă ca urmare 

a completării şi modificării acestuia  

Liliana Ciobanu 

 

De asemenea, la întâlnirile lunare cu judecătorii secţiei I civilă au fost 

discutate şi analizate hotărârile reprezentând practica de casare de la Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, hotărârile CEDO în cauzele cu relevanţă în materie civilă, 

deciziile de interes în materie civilă ale Curţii Constituţionale, deciziile Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii în 

materie civilă, judecătorii având, de altfel, acces la aceste materiale accesând 

poşta electronică existentă la nivelul instanţei. 

 În ce priveşte pregătirea profesională a personalului auxiliar de 

specialitate, aceasta s-a desfăşurat prin organizarea întâlnirilor trimestriale la 

care au fost prezentate şi discutate următoarele teme: 

 

Nr. 

crt. 
Data întâlnirii Tema analizată 

Nume grefier care 

a pregătit 

materialul analizat 

1. 28.03.2014 Citarea şi comunicarea actelor de 

procedură în reglementarea Codului 

de procedură civilă. 

Cornelia Mitrofan 
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2. 27.06.2014 Proba cu martori. Admisibilitatea 

probei cu martori. Administrarea 

probei cu martori. 

Tatiana Chelaru 

3. 26.09.2014 Protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului. 

Daniela Marcu 

4. 26.12.2014 Protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului. 

Anca Loredana 

Alistar 
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CAPITOLUL II  

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU IMPACT ASUPRA 

ACTIVITĂŢII INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2014 

 

 Principalele modificări legislative cu impact important asupra activităţii 

desfăşurate în materie penală au fost aduse prin legile penale intrate în vigoare la 

data de 1.02.2014, respectiv, Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod penal, Legea 

nr. 135/2010, privind Noul Cod de procedură penală, Legea nr. 187/24.10.2012 

pentru punerea în aplicare a NCP, Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare 

a N C. proc. pen. Legea 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor 

educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare 

în cursul procesului penal., Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului penal şi Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de probaţiune. 

 Obiective asumate prin conţinutul pachetului legislativ privesc reducerea 

duratei proceselor și simplificarea procedurilor judiciare penale, 

compatibilizarea mijloacelor de probă sau a procedeelor probatorii actuale cu 

standardele europene în materie, reducerea gradelor de jurisdicţie şi 

reorganizarea căilor de atac şi crearea unei jurisprudenţe unitare la nivel 

naţional, crearea unui cadru legislativ coerent cu evitarea suprapunerilor inutile 

de norme în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale; 

simplificarea reglementărilor de drept substanţial, menită să faciliteze aplicarea 

lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare, asigurarea 

satisfacerii exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului 

penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile 

fundamentale ale omului, la care România este parte; transpunerea în cadrul 

legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene 

și armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state 

membre ale Uniunii Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie 

penală bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă. 

 La nivelul secţiei penale modificările aduse dispoziţiilor legale penale au 

impus regândirea constituirii completelor de judecată în raport de cauzele date în 

competenţa judecătorului de cameră preliminară şi a judecătorului de drepturi şi 

libertăți, asigurarea permanenței pentru judecarea apelurilor, a sesizărilor privind 
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Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară în materie penală, a 

contestaţiilor privind măsurile privative de libertate în cursul urmăririi penale și 

al judecăţii, astfel încât să se asigure o dimensiune echilibrată a volumului de 

activitate pentru fiecare judecător şi timpul necesar studierii cauzelor cu 

soluţionarea cărora sunt investiţi, dar şi evitarea situaţiilor de incompatibilitate 

sau a suprapunerii şedinţelor de judecată cu permanenţa zilnică. 

În mod evident, în anul 2014 s-au făcut simţite pe deplin efectele produse 

de intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă (Legea 134/2010), a 

Legii de punere în aplicare – nr. 76/2012 şi a Legii nr. 2/2013, privind unele 

măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti şi pentru pregătirea punerii în 

aplicare a Legii 134/2010. 

 Dacă în cazul dosarelor având ca obiect cauze de fond dispoziţiile noii 

legi de procedură au fost aplicate de la intrarea lor în vigoare, în dosarele din 

căile de atac abia pe parcursul anului 2014 s-a înregistrat un număr semnificativ 

de cauze supuse Noului Cod de procedură civilă, modificările cele mai 

importante fiind cele ce priveau căile de atac cărora le sunt supuse hotărârile 

pronunţate. Sub acest 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 referitoare la aceste aspecte. 

 De asemenea, modificarea normelor de competenţă materială, mai ales în 

sfera contenciosului administrativ, a condus la sesizarea, de către părţi, a 

instanţelor ce nu mai aveau competenţa materială de soluţionare a cauzei, 

precum şi la interpretări diferite ale instanţelor arondate cu privire la aplicarea în 

timp a normelor procedurale, crescând astfel numărul sesizărilor pentru conflicte 

de competenţă. 

 Prin Legea 138/2014 s-a dispus modificarea şi completarea Legii nr. 

134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a altor acte normative 

conexe. 

 O  modificare legislativă importantă intervenită pe parcursul anului 2014 

este Lega 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă, care conţine prevederi care acordă noi pârghii în vederea creşterii 

şanselor de reorganizare, prevederi care sporesc acurateţea procedurii şi aduc un 

plus de claritate în raport de textele legii 85/2006, precum şi prevederi care 

transpun in cadrul procedurii precedente judiciare pozitive. Având în vedere 

momentul intrării în vigoare a noii legi a insolvenţei şi faptul că pentru aceste 

cauze curtea este instanţă de apel, efectele concrete asupra activităţii instanţe se 
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vor face simţite în perioada următoare (având în vedere intervalul de timp 

necesar soluţionării cauzelor pe fond). 

 Legea 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea 

procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 

privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 

proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 

Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 

290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români 

pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în 

Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a 

aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat 

la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative a adus 

modificări în ce priveşte modalitatea de stabilire a despăgubirilor. 

 Curtea Constituţională, în anul 2014, a declarat neconstituţionale 

prevederi din Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 

mod abuziv în perioada regimului comunist în România, determinând o 

reconsiderare a jurisprudenţei în domeniu. 

 Prin Legea 139/2014 s-au dispus măsuri pentru reorganizarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea 

acestuia, aspect ce a fost avut în vedere la soluţionarea cauzelor. 

 Modificări legislative au avut loc şi în domeniul fiscal, (atât cu privire la 

Codul fiscal, cât şi Codul de procedură fiscală), în ce priveşte constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 

şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în domeniul achiziţiilor 

publice etc., menţinându-se tendinţa din anii anteriori, a abundenţei de acte 

normative, în special de modificare şi completare a unor acte normative adoptate 

anterior. 

 O situaţie aparte, în ce priveşte cadrul legislativ, este aceea în care o 

ordonanţă de urgenţă este declarată neconstituţională, iar/ sau prin lege este 

eventual respinsă, fără ca legiuitorul să se preocupe de efectele produse de actul 

normativ până la data declarării neconstituţionalităţii şi fără a pune de acord cu 

Constituţia respectivele prevederi, în termenul de 45 de zile ( ex. OUG 77/2013, 

declarată neconstituţională prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 55/05.02.2014 

şi respinsă ulterior prin Legea nr. 92/01.04.2014). 
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CAPITOLUL III 

 

RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR ŞI PERSONALULUI AUXILIAR 

 

 

 În anul 2014 nici un judecător şi nici o persoana din cadrul personalului 

auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în aparatul propriu al Curţii de Apel Bacău 

nu a fost cercetat disciplinar sau penal astfel că nu a fost atrasă răspunderea 

penală şi nici disciplinară. 

 În ce priveşte însă instanţele arondate, în anul 2014 s-a dispus trimiterea 

în judecată a unui judecător de la Judecătoria Piatra Neamţ, şi a doi grefieri unul 

de la Tribunalul Bacău şi unul de la Judecătoria Piatra Neamţ, dispunându-se 

suspendarea acestora din funcţie de către preşedintele Curţii de Apel.  

 În cursul anului de referinţa s-a aplicat unui grefier de la Judecătoria 

Bacău sancţiunea disciplinară de reducere a indemnizaţiei cu 10%  pe o perioadă 

de 3 luni pentru neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 
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CAPITOLUL IV 

 

ROLUL INSTANŢEI ÎN CONSOLIDAREA SPAŢIULUI DE 

LIBERTATE, SECURITATE ŞI JUSTIŢIE AL UNIUNII EUROPENE 

 

Uniunea Europeană se autodefineşte ca spaţiu de libertate, securitate şi 

justiţie, concept introdus prin Tratatul de la Amsterdam, intrat în vigoare la data 

de 1 mai 1993. Libertatea de circulaţie de care beneficiază cetăţenii europeni 

este dublată de o cooperare poliţienească şi judiciară adecvată pentru protejarea 

acestora în raport cu criminalitatea organizată sau terorismul. Tratatul de la 

Lisabona creşte eficienţa procesului decizional în acest domeniu, prin extinderea 

votului cu majoritate calificată şi transformarea acestei proceduri în modalitatea 

obişnuită de vot, cu un număr limitat de excepţii. În prezent, conform tratatelor 

europene în vigoare, majoritatea deciziilor luate în domeniul cooperării 

poliţieneşti şi judiciare în materia penală sunt supuse unanimităţii. Tratatul de la 

Lisabona întăreşte Europol şi Eurojust, pentru a putea răspunde într-un mod mai 

operativ actelor de criminalitate organizată, reţelelor de trafic de persoane sau 

infracţiunilor de spălare de bani.  

Tratatul de la Lisabona prevede posibilitatea stabilirii progresive a unui 

sistem integrat de gestiune a frontierelor externe ale Uniunii şi consolidarea 

competenţelor FRONTEX – Agenţia europeană pentru gestionarea cooperării 

operaţionale la frontierele externe. Gestiunea frontierelor externe ale UE 

reprezintă un domeniu de mare relevanţă pentru România, statul membru care 

dispune de cea de-a doua frontieră externă a Uniunii, ca lungime, după Finlanda.   

În acelaşi timp, Tratatul de la Lisabona confirmă angajamentul UE pentru 

o politică comună în domeniul migraţiei. O abordare coerentă a migraţiei va 

permite o gestionare eficientă a fluxurilor migratoare, în acord cu evoluţia 

economică şi demografică a Uniunii. Noul Tratat va consolida instrumentele UE 

pentru combaterea imigraţiei ilegale şi a traficului de fiinţe umane. 

În contextul creşterii fluxurilor de imigranţi dinspre statele terţe, 

preocupările statelor membre s-au îndreptat inclusiv către crearea unor reguli 

comune şi a unui regim unitar în domeniul azilului. Tratatul de la Lisabona 

creează, de aceea, bazele unui sistem european comun în domeniul azilului, care 

ar putea conduce, în timp, la instituirea unei politici comune a azilului la nivel 

european. Regimul european al azilului ar urma să prevadă proceduri comune de 
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acordare şi de retragere a dreptului la azil, precum şi un statut uniform pentru 

solicitanţii de azil. 

În ceea ce priveşte chestiunile penale, Tratatul va face posibilă adoptarea 

unor reguli minime pentru definirea şi condamnarea anumitor infracţiuni 

transfrontaliere, precum terorismul, traficul de arme şi droguri, spălarea de bani, 

exploatarea sexuală a femeilor, criminalitatea electronică etc. 

Pentru garantarea unui înalt grad de protecţie a cetăţeanului şi pentru a 

favoriza cooperarea judiciară în domeniul criminalităţii se impune un efort 

conjugat al tuturor statelor comunitare, acţiunea laolaltă dovedindu-se mult mai 

eficientă, instituţia mandatului european de arestare fiind un instrument de 

maximă importanţă în acest sens. 

Referitor la această formă de cooperare judiciară, predarea în baza unui 

mandat european de arestare, se impune precizarea că la nivelul Curţii de Apel 

Bacău au fost înregistrate, în cursul anului 2014, 30 cereri de punere în 

executare a unor mandate europene de executare. 

În categoria cererilor de asistenţă judiciară internaţională în materie 

penală au fost înregistrate 8 cereri de comisii rogatorii prin videoconferinţă, 

În materie civilă, Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară cu incidenţă 

transfrontalieră, întemeiată pe principiul recunoaşterii reciproce a deciziilor 

judiciare şi extrajudiciare. Tratatul amintit dă posibilitatea instituţiilor europene 

să adopte măsuri care să asigure: recunoaşterea reciprocă între statele membre a 

deciziilor judiciare şi extrajudiciare şi executarea acestora; comunicarea şi 

notificarea transfrontalieră a actelor judiciare şi extrajudiciare; compatibilitatea 

normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi şi de 

competenţă; cooperarea în materie de obţinere a probelor; accesul efectiv la 

justiţie; eliminarea obstacolelor din calea bunei desfăşurări a procedurilor civile, 

la nevoie prin favorizarea compatibilităţii normelor de procedură civilă 

aplicabile în statele membre;  dezvoltarea unor metode alternative de soluţionare 

a litigiilor; sprijinirea formării profesionale a magistraţilor şi a personalului din 

justiţie.  

Cooperarea în domeniul dreptului civil a fost făcută posibilă prin Tratatul 

de la Maastricht. După anul 2000, au fost adoptate de Consiliul CE mai multe 

regulamente privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi 

comercială, comunicarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare, 

cooperarea între instanţele din statele membre în obţinerea probelor, procedurile 

de insolvenţă, crearea unui titlu european pentru creanţele necontestate. Prin 
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Decizia CE nr. 470/2001 s-a stabilit o Reţea Judiciară Europeană în materie 

civilă şi comercială, din care fac parte şi 2 reprezentanţi ai acestei instanţe. 
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CAPITOLUL V 

 

RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI  

ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ 

 

V.1. Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au desfăşurat în 

scopul consolidării independenţei justiţiei şi a statutului magistratului, precum şi 

în direcţia sporirii eficienţei actului de justiţie. 

O problemă ivită în colaborarea cu Consiliul Superior al Magistraturii o 

reprezintă caracterul uneori formal al consultării în unele probleme privind 

organizarea şi funcţionarea instanţelor, sau chiar nesolicitarea unui punct de 

vedere asupra modificării schemelor de personal. 

Totodată s-a constatat în cursul anului 2014 existenţa unui exces de 

modificări regulamentare, unele, cum ar fi cea care viza repartizarea cauzelor 

urgente în materie penală, creând disfuncţionalităţi în cadrul procesului de 

reapartizare, nefiind în acord cu modalitatea de configurare a Programului 

ECRIS. De altfel, ulterior s-a  revenit asupra modificării în discuţie. 

 

V.2.  Raporturile cu Parchetul 

 

Atât Curtea de Apel Bacău, cât şi instanţele din circumscripţia sa, întreţin 

bune raporturi cu parchetele, în realizarea sarcinilor comune ce le revin.  

 

V.3. Raporturile cu barourile de avocaţi şi cu experţii judiciari 

 

Raporturile Curţii de Apel Bacău, ca şi ale instanţelor, cu barourile de 

avocaţi sunt, de asemenea bune, neîntâmpinându-se dificultăţi majore în 

soluţionarea cauzelor cu avocaţi, în ce priveşte participarea lor în termen şi 

acordarea apărării necesare părţilor. 

În general, avocaţii se prezintă în instanţă pentru asigurarea asistenţei 

juridice, dar au existat şi situaţii în care atât avocaţii aleşi de părţi, cât şi din 

oficiu, au lipsit în mod nejustificat, cu consecinţa amânării cauzelor şi luarea 

măsurilor legale. 
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În anul 2013 s-a încheiat un protocol de colaborare intre Curtea de Apel şi 

Baroul Bacău. iar în aplicarea acestuia în anul 2014 s-a organizat un seminar 

comun având ca tema „Înţelegerea Noului cod de procedura penală şi noului 

Cod Penal”. 

Totodată, periodic au avut loc întâlniri între conducerea instanţei şi 

conducerea baroului în cadrul cărora s-au discutat aspecte administrative, s-au 

efectuat demersuri la MJ pentru plata onorariilor din oficiu. 

Referitor la raporturile cu experţii judiciari, în anul 2014, s-a dispus 

efectuarea unui număr foarte mare de expertize tehnice sau contabile, care au 

fost însă efectuate în termene rezonabile.  

 

 

 

V.4. Raporturile cu mass media 

 

Şi în cursul anului 2014, s-au asigurat bune raporturi cu mass–media, 

realizându-se prin Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Bacău 

furnizarea relaţiilor de interes public solicitate. Nu au existat disfuncţionalităţi în 

relaţia cu mass-media asigurându-se accesul reprezentanţilor presei ori de câte 

aceştia au considerat oportună prezenţa lor. 

Biroul de informare şi relaţii publice organizat în cadrul Curţii de Apel 

Bacău, şi-a îndeplinit cu rigurozitate atribuţiile conferite, asigurând cu mijloace 

specifice comunicarea legală cu mass–media, monitorizarea strictă a ştirilor din 

presa scrisă şi audio–vizuală, cu precădere a celor ce aduc prejudicii imediate şi 

în timp de imagine justiţiei. 

 

V.5. Raporturile cu justiţiabilii 

 

Şi în această privinţă s-a urmărit asigurarea unor raporturi normale, 

îndeosebi prin Biroul de informare şi relaţii publice şi prin compartimentul 

arhivă, conştienţi fiind de importanţa şi a acestui tip de relaţii pentru înfăptuirea 

actului de justiţie, alături de raporturile directe în cadrul şedinţelor de judecată şi 

în compartimentele auxiliare ale instanţei. 

S-a urmărit, alături de soluţionarea în termen a petiţiilor adresate 

conducerii instanţe, să se asigure climatul corespunzător, întemeiat pe respect, 

solicitudine, înţelegere, răbdare, ordine şi disciplină, încât să conducă la un plus 
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de încredere în actul de justiţie, să se evite pe cât posibil recuzările întemeiate pe 

abatere de la normele procedurale şi normele deontologice, cât şi reclamaţiile 

adresate diverselor organisme sociale pe aceleaşi temeiuri. 

Totodată, în scopul identificării disfuncţionalităţilor au fost elaborate 

chestionare care au fost amplasare la arhivă şi la intrarea în sălile de judecată. 

Rezultatele chestionarelor au fost prelucrate cu personalul care 

interacţionează cu publicul dat fiind faptul ca s-au relevat izolat, aspecte 

negative ce ţin de comportament. 

Pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor de ordin administrativ au fost 

montate la fiecare sală de şedinţa şi la arhivă, cutii în care pot fi depuse sesizări 

cu referire la activitatea administrativă. 

În cursul anului 2014 s-a procedat la informarea adecvată a justiţiabililor 

cu privire la evenimentele legislative de importanţă majoră in special a noilor 

coduri in materie penala, prin afişarea de anunţuri la sălile de judecată cât şi pe 

site-ul instanţei. 

Totodată s-a procedat la mediatizarea existentei info-chioşcurilor, a 

portalului instanţelor, cu accent pe cunoaşterea jurisprudenţei publicate. 

 

V.6. Raporturile cu organismele societăţii civile 

 

În măsura în care activitatea instanţei s-a interferat cu cea a diverselor 

organisme ale societăţii civile, raporturile cu acestea s-au derulat în condiţii 

corespunzătoare, în deplinul respect al principiilor constituţionale ale separaţiei 

puterilor în stat. 

Nu s-au semnalat ingerinţe în actul de justiţie. 
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CAPITOLUL VI 

 

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 calitativi 

corespunzători. 

Se impune a fi accentuat faptul că anul 2014 reprezintă anul în care s-a 

înregistrat cea mai bună operativitate din ultimii ani, înregistrându-se totodată 

stocul cel mai mic de dosare. 

În urma analizei activităţii pe anul 2014 se poate concluziona că a existat 

o preocupare deosebită din partea întregului corp de magistraţi pentru 

soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.  

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 programul nu a fost aplicat sub 

aspectul punctajului adeseori mai ales la secţia a II-a Civilă ajungându-se la 

punctaje de peste 10000 puncte/judecător 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, asupra profesionalismului interacţiunii 

sociale. 
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Pe aceeaşi linie a îmbunătăţirii percepţiei dar şi calităţii actului de justiţie 

se impune o altă abordare în raporturile cu avocaţii, prin desfăşurarea unor 

activităţi comune de formare profesională. 

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. 

Provocarea perioadei următoare va fi în continuare aplicarea noilor coduri 

de procedură civilă şi penală, codului penal şi civil. Pentru limitarea efectelor 

negative ale aplicării acestora va fi necesară întărirea componentei preventive a 

formării profesionale prin discutarea în cadrul şedinţelor periodice a acelor 

dispoziţii susceptibile să genereze practică judiciară neunitară. 

Totodată nu ar trebui să manifestăm rezerve în a da eficienţă 

instrumentelor de unificare a practicii puse la dispoziţie de noile coduri, să 

adresăm ICCJ întrebări pentru dezlegarea problemelor de drept. 

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. 

Împrejurarea că în anul 2014 a scăzut volumul de activitate, dar şi faptul 

ca la sfârşit de an pentru prima dată toate posturile de judecători şi personal 

auxiliar sunt ocupate reprezintă aspecte de natură a îmbunătăţi calitatea actului 

de justiţie. 

 

 


