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În data de 14.02.2018, începând cu ora 13ºº, în sala de şedinŃe nr. 1 

situată la parterul Palatului de JustiŃie, a avut loc Adunarea Generală a 

judecătorilor CurŃii de Apel ConstanŃa în vederea dezbaterii Raportului de 

activitate desfăşurată în anul 2017 la Curtea de Apel şi instanŃele 

judecătoreşti aflate în raza sa de competenŃă; la ședința Adunării Generale au 

participat conducerile instanŃelor din circumscripția CurŃii de Apel ConstanŃa, 

doamnele judecătoare Lia Savonea şi Nicoleta łînŃ din partea Consiliului 

Superior al Magistraturii şi judecătorii CurŃii de Apel ConstanŃa. 

 

Curtea de Apel ConstanŃa a selectat câtva informaŃii din raportul de bilanŃ 

care ar putea releva aspecte interesante ținând de activitatea instanŃelor: 

 

Curtea de Apel ConstanŃa coordonează activitatea instanŃelor din judeŃele 

Tulcea şi ConstanŃa, respectiv Tribunalul ConstanŃa, Tribunalul Tulcea, 

Judecătoria ConstanŃa, Judecătoria Mangalia, Judecătoria Medgidia, Judecătoria 

Hârşova, Judecătoria Tulcea, Judecătoria Babadag, Judecătoria Măcin. 

La nivelul acestor instanŃe, în anul 2017, s-au înregistrat 107.179 dosare 

noi (dintre care 70,8 % la nivelul judecătoriilor) care s-au adăugat la stocul 

anterior de 42.312 dosare, instanțele având de soluŃionat, deci, un număr de 

149.491 cauze; dintre aceasta, în anul 2017, Curtea de Apel şi instanŃele 

judecătoreşti aflate în raza sa de competenŃă au soluŃionat un număr de 105.643 

dosare. 

La nivelul CurŃii de Apel ConstanŃa au fost înregistrate 6.920 dosare noi 

(în creștere cu 15,08 % faŃă de anul anterior) care s-au adăugat stocului de anul 



2016 de 2.648, astfel că judecătorii CurŃii de Apel Constanța au avut de 

soluŃionat  9.568 dosare (din care 3.072 la secŃia penală, 2.319 la secŃia I civilă şi 

4.177 la secŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal), din care au fost 

soluŃionate un număr de  6.581 dosare. 

Analiza activităŃii CurŃii de Apel ConstanŃa pentru anul 2017 s-a făcut şi 

prin prisma unor indicatori de eficienŃă implementaŃi prin Hotărârea nr. 

1305/09.12.2014 a SecŃiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii, iar în perioada analizată, Curtea de Apel ConstanŃa s-a încadrat 

în gradul de performanŃă „eficient”. 

Se remarcă faptul că instanŃa este „foarte eficientă" la indicatorii E02, 

E03 şi EO4 (vechimea dosarelor în stoc, ponderea dosarelor închise şi 

durata de soluŃionare), la indicatorul E02 – rata de soluŃionare, gradul de 

eficienŃă este satisfăcător, iar la indicatorul E05 – redactări peste termenul 

legal, gradul de eficienŃă este ineficient. Cumulând cei cinci indicatori, valoarea 

medie a eficienŃei permite încadrarea instanŃei în gradul de eficienŃă „eficient". 

În privinŃa duratei medii de soluŃionare a celor 6.581 dosare, trebuie 

arătat că dosarele judecate de SecŃia penală au o perioadă de judecată de 3,6 

luni, cele judecate de SecŃia I civilă de 5,7 luni, iar cele judecate de SecŃia a II-a 

civilă, de contencios administrativ şi fiscal de 5,4 luni (trebuie subliniată 

împrejurarea că, deși a crescut numărul de dosare de soluționat, cauzele au fost 

judecate în perioade mai scurte comparativ cu anul 2016). 

În dosarele pronunŃate de Curtea de Apel ConstanŃa, 39 %  hotărâri au 

fost redactate peste termenul legal (în scădere faŃă de media anului 2016 - 43,8 

%), media depăşirii fiind de 46,5 zile (faŃă de 70,3 zile în anul 2016), cele mai 

lungi întârzieri în redactarea unei hotărâri judecătoreşti fiind înregistrate la SecŃia 

penală); cu toate acestea termenul mediu de redactare a unei hotărâri a CurŃii 

este de 31 (faŃă de 54,1 zile în anul 2016). 

 

Preşedinte, 
GABRIEL LEFTER 


