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………………………………………………………………………. 

 
1.1.a. Volumul de activitate al Curţii de Apel Oradea 

 

 Curtea de Apel Oradea a început activitatea în anul 2014 cu un   stoc de 

1.677 dosare, semnificativ mai redus faţă de cel de la începutul anului 2013, de 

5549 dosare, la care s-au adăugat un număr de 9.007 dosare noi, volumul total al 

cauzelor de soluţionat  fiind de 10.684 dosare, în scădere faţă de cel din anul 2013 

cu 27,89% când au fost înregistrate 14.817 dosare şi cu 44,38% faţă de cel din 2012 

când au fost înregistrate 19.212 dosare. 
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Fig. nr. 1. Volumul cauzelor de soluţionat la nivelul Curţii de Apel Oradea 

 

 Dacă numărul dosarelor aflate în stoc la începutul anului a cunoscut o 

scădere semnificativă, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre  numărul dosarelor 

nou înregistrate, 9.007 dosare în 2014 faţă de 9.268 dosare în 2013, aspect care pare 

să reflecte o stabilizare a ritmului de alimentare a instanţei cu dosare noi. 
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Fig. nr. 2. Stocul de dosare la începutul anului 2014 

 

 Numărul dosarelor soluţionate  de Curtea de Apel Oradea a fost de 8.408, 

semnificativ mai mic decât cel din anul 2013, când au fost înregistrate 13.140 

dosare, în scădere cu 36% şi cu 38,46% faţă de cel din anul 2012 când au fost 

soluţionate 13.663 dosare.  
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Fig. nr. 3. Evoluţia numărului de dosare soluţionate 

 

 Volumul de activitate pe  secţii şi materii :  

 Din totalul de 1.677 cauze aflate în stoc la începutul anului 2014: 

- 867 dosare se regăseau pe rolul Secţiei I-a civilă;   
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- 628  dosare pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi 

fiscal;  

- 182 dosare pe rolul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori. 

 Cele 9007 dosare nou intrate la Curtea de Apel Oradea au fost repartizate pe 

secţii după cum urmează :  

 - la Secţia I-a civilă – 1.353 dosare faţă de 3.911 dosare în anul 2.013, în 

scădere cu 65,40%;  

           - la Secţia II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 6.041 dosare faţă 

de 3.868  dosare în anul 2013, în creştere cu  56,2 %;  

  - la Secţia penală şi pentru cauze cu minori – 1.613 dosare faţă de 1.489 

dosare în  anul 2.013, în creştere cu 8,32%. 

 Pe materii, cea mai mare pondere a dosarelor nou intrate au deţinut-o 

recursurile înregistrate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi 

fiscal, din care  5.465 dosare numai în materia contenciosului administrativ şi 

fiscal, urmate de apelurile în materie penală (776 dosare) şi de apelurile în materie 

civilă (696 dosare). 

 În ceea ce priveşte cauzele de soluţionat, pe secţii, situaţia se prezintă după 

cum urmează :  

 - Secţia I-a civilă – 2.220 dosare faţă de 6.890 dosare, în anul 2013, în 

scădere cu 67,77%;  

 - Secţia II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal – 6.669 dosare, faţă 

de 6.268 dosare în anul 2013, în creştere cu  6,4%;  

 - Secţia penală pentru cauze cu minori – 1.795 dosare, faţă de 1.659 dosare în 

anul 2013, în creştere cu 8,19%. 

 În cazul particular al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

se impune menţiunea că din totalul de 6669 cauze de soluţionat, 5.817 cauze sunt în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal (5.352 cauze în anul 2013), iar 852 

cauze în materie comercială (916 cauze în anul 2013). 
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Fig. nr. 4. Evoluţia volumului de activitate pe secţii 

 

............................................................................................................................. 

 

1.2. Încărcătura pe judecător 

 

 În cursul anului 2014, Curtea de Apel Oradea a funcţionat cu o schemă de 

personal ce cuprindea 35 posturi de judecător, însă ca urmare a suspendării din 

funcţie a unor judecători şi plecării în concediu fără plată a unui alt judecător, în 

medie şi-au desfăşurat activitatea un număr de 32 de judecători. 

         În consecinţă, judecătorii din cadrul Curţii de Apel Oradea au înregistrat o 

încărcătură pe judecător în medie de 886 dosare (810 dosare încărcătura pe 

schemă), încărcătura pe judecător fiind mai redusă decât media la nivel naţional de 

945 dosare/judecător (882 dosare/schemă) şi cu toate acestea mai mare decât cea 

înregistrată la Curţile de Apel Braşov, Iaşi, Constanţa, Craiova şi Piteşti. 

…………………………………………………………………………………. 

1.3. Operativitatea pe instanţă/secţii/complete specializate, în diferitele materii 

şi pe judecător 

 …………………………………………………………………………... 
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A. Operativitatea la nivelul Curţii de Apel Oradea 

 

 La nivelul Curţii de Apel Oradea, în cursul anului 2014 din volumul total de 

10.684 dosare de soluţionat, au fost  soluţionate 8.408 dosare, realizându-se un 

indice de operativitate de 78,7%, cu 10% mai redus decât cel din anul precedent, 

de 88,7%, când au fost soluţionate 13.140 dosare şi mai ridicat decât cel din anul 

2012 (de 71,1%) când au fost soluţionate 13.663 dosare. Reducerea acestui indice 

de operativitate poate fi explicată atât prin modificările legislative survenite în 

cursul anului, dar şi prin suspendarea din funcţie a unor judecători, ceea ce a 

condus la preluarea dosarelor de pe completurile acestora de către ceilalţi judecători 

şi reluarea de cele mai multe ori a cercetării judecătoreşti, fapt care a determinat 

temporizarea procedurii de soluţionare a cauzelor. 
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Fig. nr. 5. Indicele de operativitate pentru Curtea de Apel Oradea 
 

Pe secţii, situaţia la nivelul Curţii de Apel Oradea se prezintă astfel : 

 -Secţia I-a civilă a înregistrat un indice de operativitate de 78%, mai redus 

decât cel din anul 2013 (87,4%);  

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

indice de operativitate de 76,4%, semnificativ mai mic decât cel din anul precedent 

(90 %);  

 -Secţia penală şi pentru cauze cu minori a înregistrat un indice de 

operativitate de 88,2 %, uşor mai mic decât cel din anul 2013 (89 %). 



Capitolul VI. Concluzii. 

 

 7 

 Pe faze procesuale, în cadrul Secţiei  I-a civilă, un indice de operativitate 

ridicat s-a înregistrat în cauzele de competenţa în primă instanţă a curţii de apel (93 

%), iar în cadrul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi Secţiei 

penale şi pentru cauze cu minori în ceea ce priveşte cauzele în recurs şi contestaţii, 

87,8 % şi respectiv 98,8 % şi 96,9 %. 

 

…………………………………………………………………………………. 

D. Operativitatea  pe  judecător 

 

 În ceea ce priveşte operativitatea medie pe judecător la nivelul Curţii de Apel 

Oradea, situaţia aferentă anului 2014 se prezintă după cum urmează :  

 - la Secţia I-a civilă, operativitatea medie a fost de 52 %, peste această 

valoare situându-se operativitatea realizată de doamnele judecător Stan Lenuţa (61 

%), Moşincat Eugenia (73 %)  şi  Trif  Doina  (60 %);  

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

medie a fost de 84,30 %, de remarcat şi peste această valoare fiind rezultatele 

obţinute de doamnele judecător Rus Claudia (90,33 %), Băican Laura (89,57 %) şi 

Galea Irina (89,52 %);  

 - la Secţia penală şi pentru cauze cu minori, operativitatea medie a fost de 83 

%, realizată de aproape toţi judecătorii secţiei. 

 

 

 


