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INTRODUCERE 

 
Sistemul de justiţie reprezintă pilonul de bază al statului de drept şi, implicit, al unei 

societăţi democratice stabile şi responsabile. Fără un sistem de justiţie modern, adaptat cerinţelor 

societăţii contemporane (reducerea duratei proceselor, jurisprudenţă unitară, integritate, 

transparenţă etc.) şi capabil să răspundă provocărilor viitorului, nu se poate asigura fundamentul 

dezvoltării economice şi sociale a societăţii româneşti. 

Crearea unui sistem judiciar modern, eficient şi transparent implică atât îmbunătăţirea 

cadrului normativ şi instituţional aferent, cât şi implementarea unor standarde de management la 

nivelul instituţiilor sistemului judiciar, care să confere creşterea calităţii actului de justiţie. 

Aceasta realizându-se prin crearea şi implementarea unui sistem de management strategic la 

nivelul sistemului judiciar. 

Progresele incontestabile înregistrate de România şi recunoscute ca atare în cadrul 

Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) vizează în primul rând modernizarea 

sistemului judiciar, reprezentat în principal de implementarea noilor coduri. Cu toate acestea, 

provocările care stau în faţa sistemului judiciar pe calea eficientizării şi funcţionării la parametri 

optimi sunt în continuare numeroase, sistemul trebuind să facă faţă noilor provocări generate de 

schimbările de ordin legislativ şi de asigurarea resurselor necesare aplicării acestora. 

Însăşi Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020 are ca deziderat sporirea 

transparenţei activităţii judiciare, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice furnizate 

cetăţenilor. 

Asigurarea unui act de justiţie eficient, accesibil şi de calitate reprezintă o aşteptare 

legitimă a cetăţenilor unei societăţi întemeiate pe respectul normei de drept. Modul în care este 

înfăptuită justiţia influenţează în mod direct coordonatele fundamentale de funcţionare a 

societăţii româneşti, precum separaţia puterilor în stat, securitatea juridică, dezvoltarea 

economică. 

Înfăptuirea justiţiei ca activitate subordonată aplicării legii presupune garantarea 

independenţei profesionale a magistraţilor, respectarea principiului separaţiei puterilor în stat, 

respectiv asigurarea independenţei justiţiei la nivel de sistem. În acest context rolul magistraţilor 

într-un stat de drept este acela de a garanta supremaţia dreptului, a legii şi a statului de drept, a 

drepturilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, aşa cum acestea sunt garantate de 

Constituţie, de Convenţia Europeană pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 

Fundamentale, precum şi de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. 

Activitatea judecătorului reliefează faptul că acesta, pe lângă inteligenţă şi aptitudini 

înnăscute, trebuie să posede o cultură multidisciplinară, o educaţie profesională de excepţie, 
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întrucât magistratura nu este o funcţie, iar magistratul nu este un simplu funcţionar, ci un 

„misionar" aflat în serviciul adevărului descoperit prin actul de justiţie. 

Stabilirea adevărului este o misiune extrem de dificilă pentru judecător, aceasta fiind 

deopotrivă o misiune pământeană, ce ţine de materialitate, dar şi una divină, ce ţine de conştiinţă 

şi spiritualitate. De aceea, cei ce o reprezintă, prin însăşi faptele acestora de zi cu zi, trebuie să 

fie cei mai integri, cei mai înţelepţi şi luminaţi, însă şi cei mai respectaţi, pentru a interpreta 

legea în litera şi spiritul ei, cu o imparţialitate de necontestat. Realizarea acestui scop permite 

îndeplinirea valenţelor de serviciu public al justiţiei şi, implicit, restabilirea încrederii cetăţenilor 

în actul de justiţie, prin transmiterea către societate a unei viziuni coerente asupra sistemului 

judiciar. 

O justiţie eficientă şi eficace, aptă să genereze un act de justiţie corect, transparent, 

desfăşurat în termen rezonabil şi la un cost accesibil cetăţenilor şi statului este dezideratul pe 

care şi-1 propune orice persoană implicată în înfăptuirea actului de justiţie.  

PREZENTAREA GENERALĂ A CURŢII DE APEL TIMIŞOARA 

 
Curtea de Apel Timişoara este o instanţă cu personalitate juridică şi ordonator secundar 

de credite a cărei organizare şi funcţionare se realizează potrivit Legii nr. 304/2004, republicată, 

şi îşi exercită competenţa într-o circumscripţie, prezentată în Anexa nr. I la lucrare, ce cuprinde: 

 

I. Tribunalul Arad în cadrul căruia funcţionează cinci judecătorii: Judecătoria Arad;  

Judecătoria Ineu; Judecătoria Chișinău Criş; Judecătoria Gurahonţ şi Judecătoria 

Lipova; 

II. Tribunalul Caraş-Severin în cadrul căruia funcţionează patru judecătorii:                    

Judecătoria Reşiţa; Judecătoria Caransebeş; Judecătoria Oraviţa; Judecătoria Moldova 

Nouă;  

III. Tribunalul Timiş, în cadrul căruia funcţionează cinci judecătorii: Judecătoria 

Timişoara,  Judecătoria Lugoj;  Judecătoria Deta;  Judecătoria Sânnicolaul Mare şi  

Judecătoria Făget. 

 

Curtea de Apel Timişoara este structurată pe secţii, departamente, birouri şi 

compartimente, a cărei organigramă este prezentată în Anexa nr. II la lucrare. 

 

■ Secţii 

 

 Secţia I civilă - secţie mixtă pentru cauze civile, cauze de familie şi minori,  care a 

funcţionat până la 01.10.2011 sub denumirea de secţia civilă, redenumită ulterior în baza 

art. 11 din Hotărârea nr. 654 din 31 august 2011 a Secţiei pentru judecători din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii. Această secţie funcţionează cu două complete 

specializate pentru soluţionarea cauzelor de minori şi familie (aprobate prin Hotărârea 

CSM nr. 144/2005);  

 Secţia a II-a civilă - care începând cu data de 01.10.2011 a luat fiinţă prin  

reorganizarea Secţiei comerciale, conform art. 3 din Hotărârea nr. 654 din 31 august 2011 

a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi care 
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funcţionează cu complete specializate pentru soluţionarea cauzelor comerciale şi 

complete specializate pentru soluţionarea cauzelor de insolvenţă, înfiinţate în baza Legii 

nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei ; 

 Secţia penală - care funcţionează cu complete specializate pentru soluţionarea  

cauzelor cu inculpaţi şi părţi vătămate minori; complete specializate pentru soluţionarea 

infracţiunilor de corupţie şi crimă organizată; 

 Secţia pentru litigii de muncă şi asigurări sociale, secţie înfiinţată prin  Hotărârea 

nr. 45 din 23 februarie 2006 a Consiliului Superior al Magistraturii, care funcţionează 

efectiv începând cu 1 ianuarie 2007; 

 Secţia de contencios administrativ şi fiscal, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 55 bis din 29 noiembrie 2005, care funcţionează efectiv 

începând cu 1 ianuarie 2007. 

 

■ Departamente: 

 Departamentul economico-financiar şi administrativ.  

Curtea de Apel  Timişoara, în calitate de ordonator secundar de credite, desfăşoară şi 

activitate economică, materializată în bugetul de venituri şi cheltuieli. Departamentul 

economico-financiar şi administrativ din cadrul Curţii de Apel Timişoara are subordonate 

compartimentele cu acelaşi profil din cadrul Tribunalelor Arad, Timiş şi Caraş-Severin, care au 

calitatea de ordonatori terţiari de credite. 

 

■ Birouri 

 Biroul de informare şi relaţii publice; 

 Biroul de informatică. 

 

■ Compartimente 

 Registratură, arhivă, grefa, bibliotecă.  

 

Compartimentul Documentare şi Bibliotecă vine în sprijinul judecătorilor şi personalului 

de specialitate prin punerea la dispoziţie, utilizând postarea pe interfaţă, în reţeaua intranet,  a 

unor informaţii utile despre cărţi şi reviste nou intrate în bibliotecă, despre decizii relevante ale 

Curţii de Apel Timişoara şi a altor curţi de apel din ţară şi nu în ultimul rând prin comunicarea cu 

celeritate a celor mai relevante acte şi modificări legislative publicate în Monitorul Oficial al 

României, a hotărârilor Curţii Constituţionale, a deciziilor pronunţate de Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie în recursul în interesul legii şi a hotărârilor CEDO. Actualizarea secţiunilor se 

realizează permanent, în măsura apariţiei/publicării acestora în Monitorul Oficial. 

Curtea de Apel Timişoara îşi desfăşoară activitatea, alături de Tribunalul Timiş şi 

Judecătoria Timişoara în Palatul Justiţiei din Timişoara, cunoscut sub denumirea de Palatul 

Dicasterial, care a fost construit între anii 1855 - 1860, adăpostind de-a lungul vremii diverse 

instituţii ale statului. Este clădirea cea mai mare din Timişoara, fiind structurată pe 4 nivele. Tot 

aici îşi mai au sediul şi parchetele de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Timiş, 

respectiv Judecătoria Timişoara. 

Magistraţii instanţei beneficiază de condiţii deosebite desfăşurării activităţii, dat fiind 

faptul că în perioada 1999 - 2004, clădirea a fost supusă unor lucrări ample de consolidare, 

reparaţii capitale şi renovare.  

Conducerea Curţii de Apel Timişoara a fost asigurată de un preşedinte, doi vicepreşedinţi 

şi 5 preşedinţi de secţie, precum şi de colegiul de conducere alcătuit din 6 membrii aleşi de 

adunarea generală a judecătorilor, la care se adaugă preşedintele instanţei, membru de drept al 

colegiului. 

Adunarea generală a judecătorilor curţii, a fost compusă din 57 de judecători în funcţie ai 

instanţei. 
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Tribunalul Arad, cu sediul în municipiul Arad, Bd. Vasile Milea, nr.2-4, în cursul anului 

2017,  a avut următoarea structură organizatorică: 

■ Secţii: 

 Secţia I civilă;  

 Secţia a II-a civilă, pentru litigii cu profesionişti şi cauze de insolvenţă; 

 Secţia de contencios administrativ şi fiscal, de litigii de muncă şi    asigurări 

sociale;  

 Secţia Penală. 

■ Departamente: 

 Departamentul economico-financiar şi administrativ. 

 

■ Birouri: 

 Biroul de informare şi relaţii publice; 

 Biroul de informatică; 

 Biroul de statistică; 

 Biroul de executări penale. 

 

■ Compartimente: 

 Registratură, arhivă, grefă, bibliotecă. 

 

Tribunalul Arad îşi desfăşoară activitatea, alături de Judecătoria Arad în  clădirea 

Palatului de Justiţie din Arad. 

Conducerea Tribunalului Arad este asigurată de un preşedinte, un vicepreşedinte şi 4 

preşedinţi de secţie, precum şi de colegiul de conducere alcătuit din 7 membri. 

 

Tribunalul Caraş-Severin s-a organizat în principal astfel: 

■ Secţii: 

 Secţia I civilă; 

 Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ-fiscal, litigii cu profesionişti şi 

cauze de insolvenţă; 

 Secţia penală. 

 

■ Birouri : 

 Biroul de informatică; 

 Biroul de Informare şi relaţii Publice; 

 Birou de executări penale; 

 Biroul pentru apostilă. 

 

■ Departamente: 

 Departamentul economico-financiar şi administrativ. 

 

■ Compartimente 

 Registratură, arhivă,  grefă; 

 Bibliotecă. 
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■ Birouri : 

 Biroul de informatică; 

 Biroul de Informare şi relaţii Publice; 

 Birou de executări penale; 

 Biroul pentru apostilă. 

 

Conducerea Tribunalului Caraş-Severin este asigurată de: un preşedinte, un 

vicepreşedinte, preşedinţii celor trei secţii şi Colegiul de conducere constituit din 7 membri. 

 

          Tribunalul Timiş a dispus de următoarea structură funcţională: 

■ Secţii 

 Secţia I civilă, pentru cauze civile, cauze de familie şi minori, litigii de muncă şi 

asigurări sociale; 

 Secţia a II-a civilă rezultată prin reorganizarea secţiei comerciale;  

 Secţia de contencios administrativ şi fiscal;  

 Secţia penală. 

■ Birouri 

 Biroul de informatică; 

 Biroul de informare şi relaţii publice; 

 Biroul pentru apostilă; 

 Biroul de executări penale. 

 

■ Departamente 

 Departamentul economico-financiar şi administrativ. 

 

■ Compartimente: 

 Registratură, arhivă, grefă. 

 

Conducerea Tribunalului Timiş este asigurată de un preşedinte, doi vicepreşedinţi, 4 

preşedinţi de secţie, un Colegiu de conducere format din 7 membri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

CAPITOLUL I 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2017 

 

I.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii 

I. 1.1. Volumul de activitate al Curţii de Apel Timişoara şi tribunalelor din raza sa 

de competenţă. 

Curtea de Apel Timişoara şi tribunalele din raza sa de competenţă, au avut pe rol în 

cursul anului 2017, un număr de 69.889 dosare, după cum urmează: 

 

 Curtea de Apel Timişoara 17.546 dosare 

 Tribunalul Timiş 26.980 dosare 

 Tribunalul Arad 13.182 dosare 

 Tribunalul Caraş-Severin 12.181 dosare 
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Precizăm că volumul de activitate de mai sus cuprinde cauzele nou intrate şi stocul de 

dosare din anul 2017, după cum urmează: 
 

Denumire instanţă Cauze nou înregistrate Stoc cauze 

Curtea de Apel Timișoara 

 
15.605  1.941  

Tribunalul Timiş 17.980  9.000  

Tribunalul Arad 11.195  1.987  
Tribunalul 

 Caraș Severin 
7.427  4.754  
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Comparativ cu anul 2016, se constată că la Curtea de Apel Timişoara şi Tribunalul Timiş, 

s-a înregistrat o creştere a volumului de activitate, iar Tribunalul Arad şi Tribunalul Caraş-

Severin s-a înregistrat o scădere a volumului de activitate. Astfel, la Curtea de Apel Timişoara 

numărul de dosare a crescut cu 2.571 dosare (17,17%); la Tribunalul Timiş numărul de dosare a 

crescut cu 1.347 dosare (5,25%); la Tribunalul Arad numărul de dosare a scăzut cu 1.427 dosare 

(9,77%), iar la Tribunalul Caraş-Severin, numărul de dosare a scăzut cu 67 dosare (0,55%). 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2015 2016 2017

Volumul de activitate al Curţii de Apel Timişoara şi 

a tribunalelor din raza sa de competenţă

tendinţe 2015-2017

Curtea de Apel Timişoara

Tribunalul Timiş

Tribunalul Arad

Tribunalul Caraş Severin

 
 

 
 

 



10 

 

 

I. 1.2. Volumul de activitate la nivelul instanţei  

 

În anul 2017 pe rolul Curții de Apel Timișoara au fost înregistrate 15.605 cauze noi 

având o complexitate cumulată de 159.693 puncte, cu 3012 cauze mai mult decât cele 

înregistrate în anul 2016 când s-au înregistrat 12.593 cauze noi, având o complexitate cumulată 

de 129.186 puncte. 

Dacă la numărul cauzelor nou intrate adăugăm stocul de dosare provenit din cauzele 

înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31.12.2016, şi anume 1941 

dosare (1497 civile şi 444 penale), rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2017 a 

fost de 17546 de cauze.  

La data de 31.12.2017 din volumul totalul de 17.546 de cauze, un număr de 15.693 de 

cauze au fost soluţionate, iar un număr de 1.853 de cauze au fost înregistrate ca fiind stoc 

cauze efectiv aflate la data de 31.12.2017, iar un număr de 269 cauze suspendate din diverse 

motive. 
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Volumul de activitate privit distinct prin prisma repartizării dosarelor pe secţii şi 

complete specializate, reiese cu claritate din tabelul de mai jos: 
 

Secția 
Volum  

de  
activitate  

2017 

Cauze 
soluţionate  
la data de 

31.12.2017 

Cauze 
nesoluționate 

  la data de 
31.12.2017 

Cauze 
suspendate 
la data de 

31.12.2017 

Civil + minori şi 
familiei 

847 692 155 50 

Litigii de muncă şi 
Asigurări Sociale 

1671 1142 529 123 

Litigii cu 
profesionişti şi 

Faliment 

1406 1194 212 29 

Contencios 
Administrativ şi 

fiscal 

10.165 9547 618 65 

Penal 3457 3118 339 2 

Total 17546 15.693 1853 269 
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Datele statistice prezentate mai sus au fost obţinute din rapoartele predefinite existente în 

aplicaţia STATIS, conform instrucţiunilor de utilizare a datelor transmise de CSM în vederea 

uniformizării la nivel naţional a prezentării informaţiilor statistice. De precizat că în rapoartele 

predefinite din aplicaţia STATIS un dosar este considerat ca fiind soluţionat în momentul în care 

hotărârea este încărcată în aplicaţie şi câmpul respectiv este închis. Aşadar nu intră în categoria 

dosarelor soluţionate dosarele în care s-a pronunţat soluţia, dar sunt în curs de motivare a 

hotărârii. 

 

Volumul de activitate privit distinct prin prisma repartizării dosarelor pe secţii şi 

complete specializate, comparativ şi cu anii anterior, reiese cu claritate din tabelul de mai jos: 

 

 

 
 

Secția 
Volum  

de activitate 
2015 

Volum  
de activitate 

2016 

Volum  
de activitate  

2017 

Civil + minori şi familiei 1364 1026 847 

Litigii de muncă şi Asigurări 
Sociale 

2464 2088 1671 

Litigii cu profesionişti şi 
Faliment 

2235 1488 1406 

Contencios Administrativ şi 
fiscal 

8701 6663 10.165 

Penal 3977 3710 3457 

Total 18.741 14.975 17.546 

 

 
Complexitate comparativă pentru anii 2015-2017 

 
 
 
An  

Complexitate 

cauze noi 

Complexitate 

volum total 

activitate 

Complexitate 

volum total  

secţia I civilă  

Complexitate 

volum total 

secţia litigii de 

muncă şi 

asigurări sociale 

Complexitate 

volum total 

secţia a II-a 

civilă 

Complexitate 

volum total 

secţia cont. 

adm. şi fiscal 

Complexitate 

volum total 

secţia penală 

2015 111748 183363 10202 17358 17669 33888 32631 

2016 129186 152559 11852 18714 16005 64056 41932 

2017 159693 180358 8380 16751 14979 96179 44069 
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Imaginea volumului activităţii instanţei - pe secţii, comparativ pentru anii 2015 - 2017, 

reiese şi mai elocvent din graficele de mai jos:  

 
Volumului activităţii instanţei - pe secţii 

tendinţe 2015-2017 
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 Conform aplicaţiei Statis la sfârşitul anului 2017 existau pe rolul instanţei un număr de 

1853 de dosare. 

Dacă comparăm numărul total de cauze, constatăm în fapt o creştere  a volumului de 

activitate în anul 2107 faţă de anul 2016, respectiv o creştere de 17,17% în anul 2017 faţă de 

anul 2016 şi o scădere de 6,37% faţă de anul 2015, astfel în anul 2017 s-a înregistrat un volum 

de activitate de 17.546 dosare, cu 2.571 dosare mai mult decât în anul 2016 când s-a înregistrat 

un volum de activitate de 14.975 și cu 1195 dosare mai puține faţă de anul 2015 când s-a 

înregistrat un volum de activitate de 18.741 dosare.  

 
 

Evoluţia stocului 2015-2017 
 

stoc 2015 2016 2017 

dosare pe rol 2037 1572 1584 

suspendate 305 312 269 

stoc efectiv 2342 1884 1853 

 



13 

 

 
 

Situația cauzelor nou intrate şi volumul de activitate la nivelul instanţei comparativ 

pentru anii 2015, 2016 şi 2017, reiese cu claritate din tabelul de mai jos: 

 

 
Evoluție cauze nou intrate şi volumul de activitate instanță  

comparativ pentru anii 2015 - 2017 
 
 

 2015 2016 2017 

cauze noi intrate 11.316 12.593 15.605 

volum de 
activitate 

18.741 14.975 17.546 

 

Imaginea cauzelor nou intrate şi volumul de activitate la nivelul instanţei comparativ 

pentru anii 2015, 2016 şi 2017, reiese şi mai elocvent din graficele de mai jos:  
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           I. 1.3.  Volumul de activitate pe secţii 

a) Secţia I civilă 

 

Făcând o evaluare a dinamicii activităţii în anul 2017, prin raportare la anul 2016, datele 

statistice privind volumul de activitate al secţiei demonstrează o anumită scădere numărului de 

dosare nou intrate (tendinţă manifestată încă din anii anteriori), fapt datorat reaşezării 

competenţelor instanţelor conform noului cod de procedură civilă, care determină ca multe din 

dosare să fie finalizate de către tribunale. 

În contextul noilor dispoziţii procedurale, Curtea - anterior recunoscută ca instanţă 

competentă în soluţionarea recursurilor în aproape toate materiile -, nu mai este legal investită cu 

această cale extraordinară de atac decât în situaţii de excepţie. Acest lucru, însă, cel mai probabil 

se va schimba în curând ca urmare a pronunţării Deciziei nr. 369/2017 a Curţii Constituţionale 

(care a reevaluat accesul la recurs justiţiabililor pentru o mare parte din categoria cauzelor cu 

obiect valoric de până la un milion de lei). 

Imaginea oferită de aceste date nu este însă completă în condiţiile în care regulamentul 

instanţelor (art. 97 alin. 3 şi alin. 1) nu permite contabilizarea hotărârilor pronunţate în dosarele 

asociate (30) şi nici a celor 243 hotărâri prevăzute de art. 97 alin. 1 (pentru care nu se constituie 

dosare asociate), numeroase în cadrul secţiei datorită specificului contenciosului ei şi, de multe 

ori, la fel de amplu motivate ca şi hotărârile de fond. 

Volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 2017, de 847 dosare (format din 

cele aflate în stoc în număr de 127 şi cele nou intrate, în număr de 720), a fost gestionat de un 

număr de cca. 7 judecători (respectiv, în mod constant de 6 judecători iar, pentru câteva luni şi de 

un al şaptelea judecător)  şi de 8 grefieri;    

Stocul de dosare rămas din anul 2016 este constituit dintr-un număr de 127 dosare care au 

avut un termen de soluţionare stabilit în  cursul anului 2017; 

Dosarele nou intrate în cursul anului 2017 au fost într-un număr de 720; 

Raportându-ne la anii anteriori, volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 

2016 a fost de 1026 dosare (format din cele aflate în stoc în număr de 232 şi cele nou intrate, în 

număr de 794) el fiind gestionat de un număr mai mare de judecători (de cca. 8,6) şi de 8 

grefieri;    

Stocul de dosare rămas din anul 2015 a fost constituit dintr-un număr de 232 dosare care 

au avut un termen de soluţionare stabilit în  cursul anului 2016; 

Dosarele nou intrate în cursul anului 2016 au fost într-un număr de 794; 

În anul 2015, volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 2015 a fost de 1364 

dosare (format din cele aflate în stoc în număr de 408 şi cele nou intrate în număr de 956)  

gestionat  cu un număr de cca. 10 judecători şi 8 grefieri;    

Stocul de dosare rămas din anul 2014 a fost constituit dintr-un număr de 408 dosare care 

au avut un termen de soluţionare stabilit în  cursul anului 2015; 

Dosarele nou intrate în cursul anului 2015 au fost într-un număr de 956; 

În concret, datele statistice în cadrul Secţia I civilă se prezintă astfel: 

Dosare soluţionate în anul 2017 -  692 (din evidenţele STATIS-ECRIS) iar pe materii, 

astfel: minori şi familie – 54, materia civilă – 638;  

Dosare suspendate la finele anului 2017 – 50 ( astfel cum rezultă din raportul generat de 

aplicaţia STATIS- ECRIS – „Listă dosare suspendate la zi” ); 

Stoc dosare la finele anului 2017 – 155; 

Dosare cu vechime în sistem la data de 31.12.2017 – peste 10 ani – 1 (o cauză de apel 

care însă vizează o contestaţie în anulare formulată după 11 ani de la pronunţarea, în anul 2005, a 

hotărârii de către Tribunalul Timiş); 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2016 – 1026; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2017 – 847; 
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 în anul 2017 volumul de cauze a scăzut cu 179 faţă de anul 2016. 

Volumul de activitate pe materii 

 dosare aflate în stoc la începutul anului 2017:  

 Minori şi familie – 5 dosare 

 Materie civilă – 122 dosare 

 dosare noi intrate în anul 2017 

 Minori şi familie - 59 dosare 

 Materie civilă – 661 dosare 

 dosare soluţionate în anul 2017: 

 Minori şi familie - 54 dosare 

 Materie civilă – 638 dosare 

 dosare aflate în stoc la finele anului 2017: 

 Minori şi familie – 10 dosare 

 Materie civilă – 145 dosare 

 

Prezentarea comparativă a datelor în materie, relevă faptul că a existat în continuare o 

tendinţă de reducere a dosarelor nou înregistrate, fapt datorat schimbării competenţelor 

instanţelor prin noile dispoziţii procedurale, astfel cum s-a explicat anterior. Acest lucru a condus 

la o reducere treptată şi a numărului judecătorilor ai secţiei de la 10 în anul 2015 la 6 în prezent 

dar, cu toate acestea, respectivul efect nu i-a împiedicat să acorde atenţia necesară lichidării 

stocului de dosare care s-a diminuat constant, de la 408 dosare în anul 2015, la 232 dosare în 

anul 2016 şi doar 127 dosare în anul 2017.   

 

 

b) Secţia a II-a civilă  
 

Activitatea de judecată la 1 ianuarie 2017 a început  cu un stoc rămas din anul 2016 de 

197 de dosare (120 – insolvenţă şi 77 -  litigii cu profesionişti) care în urma amânării au primit 

termen de soluţionare în anul 2017. 

La aceste dosare s-au adăugat cele înregistrate pe parcursul anului 2017, acestea fiind în 

număr de 1209 (dintre care 733 – insolvenţă şi 476 – litigii cu profesioniştii), pe rolul secţiei 

rulându-se astfel în anul 2017 un număr total de 1406 dosare.    

Văzând datele culese în anii anteriori, respectiv faptul că în anul 2015 au fost 

înregistrate 1670 de dosare noi, iar în 2016 au fost înregistrate 1207 dosare, se poate reţine că 

numărul de dosare repartizate secţiei continuă trendul descendent.  

Dintre dosarele având ca obiect litigii cu profesionişti şi insolvenţă, la finele anului 2017, 

se reţin ca fiind soluţionate de Secţia a II-a Civilă un număr de 1154 de dosare (din evidenţele 

STATIS ECRIS), iar pe materii, astfel: insolvenţă – 737, litigii cu profesionişti – 457).  

La nivelul secţiei se regăsesc 29 de dosare în care judecata a fost suspendată. 

Cât priveşte dosarele cu vechime mare în sistem,  la data de 31.12.2017 se regăseau pe rol 

două dosare cu vechime mai mare de 10 ani dintre care unul în etapa procesuală a apelului şi al 

doilea în cea a recursului.    

Sintetizând, în cifre, activitatea secţiei în perioada de referinţă se prezintă astfel: 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2016 – 1488; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2017 – 1406; 

 în anul 2017 volumul de cauze a scăzut cu 82 de dosare faţă de anul 2016. 

Volumul de activitate pe materii 

 dosare aflate în stoc la începutul anului 2017: 197 

 faliment – 120 

 litigii cu profesioniştii – 77 

 dosare noi intrate în anul 2017: 1209 
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 faliment -733 

 litigii cu profesionişti – 476 

 dosare soluţionate în anul 2017: 1194 

 faliment  - 737 

 litigii cu profesionişti – 457 

 dosare aflate în stoc la finele anului 2017: 212 

 faliment – 116 

 litigii cu profesioniştii – 96 

 

În ceea ce priveşte resursele umane pe care Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale le-a 

avut la dispoziţie, pe parcursul anului 2017, se observă că s-a reuşit asigurarea unui număr 

constant de judecători şi grefieri, chiar dacă aceasta a presupus o fluctuaţie de personal ceea ce a 

implicat un efort susţinut al colectivului secţiei pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de 

operativitate şi asigurarea unei practici unitare. 

 
c) Secţia penală 
 
În anul 2017 la secţia penală au fost înregistrate 3013 dosare noi, situaţia acestora pe 

grade de jurisdicţie este următoarea:   905 dosare în primă instanţă, 1541 dosare în apel şi 567 

dosare în contestaţie. 

Comparativ cu anul 2016, când au fost înregistrate 3303 dosare noi, anul 2016 prezintă o 

scădere cu 290 de dosare noi înregistrate, ceea ce reprezintă un procent de 9,62 %.  

În primă instanţă s-a înregistrat o scădere cu 169 dosare, în apel o scădere cu 91  dosare, 

în contestaţii  o scădere cu 30 dosare iar comparativ cu anul 2015 când au fost înregistrate un 

număr de 3010, se constată o creștere cu 3 dosare.  

La dosarele înregistrate în anul 2017, se adaugă stocul de 444 dosare rămase 

nesoluţionate din anul 2016  din care 129 dosare de primă instanţă, 276 dosare în apel şi 39 

dosare în contestaţii, rezultând un total de 3457 dosare aflate pe rolul secţiei penale în anul de 

referinţă, din care 1034 dosare primă instanţă, 1817 dosare în apel, 606 dosare în contestaţii. 

În anul 2017 au fost soluţionate 3118 dosare, pe grade de jurisdicţie situaţia fiind 

următoarea: 943 dosare în primă instanţă; 1598 dosare în apel, şi 477 dosare în contestaţii. 

Comparativ cu anul 2016 când s-au soluţionat la secţia penală un număr de 3271  dosare, se 

constată o scădere de 153 dosare soluţionate, un procent de 4,90%.  

La finele anului 2017,  la secţia penală au rămas nesoluţionate 339 de dosare din care 91 

dosare de primă instanţă, 219 dosare în apel şi 29 dosare în contestaţie. 

Comparativ cu anul anterior când stocul de dosare la finele lui 2016 a fost de 444 de 

cauze, se constată o scădere a  stocului cu un nr. de 95 de cauze, un procent de 28,02%. 

În cursul anului 2017 fost formulate 64 cereri de abţinere din care au fost admise un 

număr de 53 şi 11  au fost respinse. Au fost formulate un număr de 12 cereri de recuzare, toate 

fiind respinse. 

În procedura reglementată de dispoziţiile art. 139  şi  următoarele din Codul de procedură 

penală, a autorizării interceptării şi înregistrării convorbirilor sau comunicărilor efectuare prin 

telefon sau prin orice mijloace electronice de comunicare şi a autorizării înregistrării de  imagini 

s-au înregistrat 11 dosare şi au fost eliberate 28 mandate de supraveghere tehnică.  

Au fost înregistrate 3 dosare având ca obiect percheziţie domiciliară – în care au fost 

eliberate 7 mandate; 1 dosar având ca obiect percheziţie informatică – în care a fost eliberat 1 

mandat şi 2 dosar privind obţinerea de date financiare şi 1 dosar privind obţinere date 

electronice. 

În cauzele de urmărire penală judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis 19 mandate de 

arestare preventivă. 
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În cursul anului de referinţă în cadrul secției penale și-au desfășurat activitatea un număr 

de 13 judecători, 14 grefieri de şedinţă, 3 grefieri la biroul executări penale şi un grefier şef de 

secţie. 

 

d) Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale 

 
Volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 2017 a fost de 1671 dosare (format 

din cele aflate în stoc în număr de 304 şi cele nou intrate în număr de 1367) gestionat cu un 

număr de cca. 10 judecători şi 10 grefieri. 

Stocul de dosare rămas din anul 2016 este constituit dintr-un număr de 304 dosare, care 

au avut un termen de soluţionare stabilit în cursul anului 2017. 

Dosarele nou intrate în cursul anului 2017 au fost într-un număr de 1367. 

În comparaţie, cu anii anterior secţia a înregistrat următoarele date statistice:  

Anul 2016: 

Volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 2016 a fost de 2088 dosare (format 

din cele aflate în stoc în număr de 593 şi cele nou intrate în număr de 1495 gestionat cu un 

număr de cca. 8,8 judecători şi 9 grefieri. 

Stocul de dosare rămas din anul 2015 este constituit dintr-un număr de 593  dosare care 

au avut un termen de soluţionare stabilit în cursul anului 2016. 

Dosarele nou intrate în cursul anului 2016 au fost într-un număr de 1495. 

Anul 2015: 

Volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 2015 a fost de 2357 dosare (format 

din cele aflate în stoc în număr de 541 şi cele nou intrate în număr de 1927 gestionat cu un 

număr de cca. 9 judecători şi 9 grefieri. 

Stocul de dosare rămas din anul 2014  este constituit dintr-un număr de 541  dosare care 

au avut un termen de soluţionare stabilit în cursul anului 2015. 

Dosarele nou intrate în cursul anului 2015 au fost într-un număr de 1927. 

În concret, în anul 2017 datele statistice se prezintă astfel: 

La începutul anului activitatea secţiei a început cu un stoc dosare rămas din 2016 – 304 

care au avut ca termen de soluţionare stabilit în  cursul anului 2017; 

Dosarele nou intrate în anul 2017 au fost în număr de 1367; 

Numărul total de cauze aflate pe rolul secţiei în anul 2017 – 1671 (stoc 304 la care se 

adaugă dosarele noi 1367) având ca obiect litigii de muncă şi asigurări sociale; 

Dosare soluţionate în anul 2017 -  1142 (din evidenţele STATIS ECRIS) de Secţia litigii 

de muncă şi asigurări sociale, iar pe materii, astfel: litigii de muncă – 874, asigurări sociale – 

268.  

Dosare suspendate la finele anului 2017 – 123 din raportul generat de aplicaţia STATIS 

ECRIS – „Listă dosare suspendate la zi”  

La finele anului 2017 a rezultat un stoc de dosare de 529. 

Dosare cu vechime în sistem la data de 31.12.2017 – peste 10 ani – 0. 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2016 – 2088; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2017 – 1671; 

 în anul 2017 volumul de cauze a scăzut cu 417 de dosare faţă de anul 2016. 

Volumul de activitate pe materii 

 dosare aflate în stoc la începutul anului 2017:  

 litigii de muncă – 221 

 asigurări sociale  – 83 

 dosare noi intrate în anul 2017 

 litigii de muncă -1069 

 asigurări sociale – 298 

 dosare soluţionate în anul 2017: 
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 litigii de muncă  - 874 

 asigurări sociale – 268 

 dosare aflate în stoc la finele anului 2017: 

 litigii de muncă – 416 

 asigurări sociale – 113 

 
e) Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
Volumul de activitate al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în cursul anului 

2017, a fost de 10.165 dosare, dintre care 9.296 - cauze nou intrate şi 869 cauze - stocul din 

anul anterior. În raport cu anul anterior, volumul de activitate a crescut de la 6663 dosare în anul 

2016 la 10.165 dosare în anul 2017 din care 428 dosare înregistrate în primă instanţă şi 9.737 în 

căile de atac. Numărul dosarelor înregistrate în primă instanţă a scăzut în comparaţie cu anul 

precedent, când numărul acestora a fost de 482 dosare. Din numărul dosarelor înregistrate în 

căile de atac, 7.062 dosare au avut ca obiect recurs - restituire timbru de mediu, în creştere 

semnificativă faţă de anul precedent, când numărul acestora a fost de 3379 dosare. Din totalul de 

10.165 dosare nou intrate în cursul anului 2017 s-a înregistrat un număr de 7.062 dosare având 

ca obiect timbru de mediu - recurs şi un număr de 3.103 dosare (fond, apel, recurs/achiziţii 

publice/alte obiecte). Din totalul de 7.062 dosare având ca obiect timbru de mediu - recurs, un 

număr de 2.340 dosare au fost administrate de către Secţiile I Civilă şi a II- a Civilă, iar un 

număr de 4.722 dosare a fost administrat de către Secţia de contencios administrativ și fiscal. 

Un număr de 65 dosare, la finele anului 2017, erau suspendate. 

Comparativ, numărul de dosare nou intrate a crescut atât faţă de anul 2015 când s-au 

înregistrat un număr de 3.753 dosare cât şi faţă de anul 2016 când s-au înregistrat 5.794 dosare, 

la 9.296, în anul 2017, în timp ce stocul de dosare din anii anteriori a rămas identic, respectiv 

869 dosare, situaţie ce se răsfrânge în mod pozitiv asupra indicatorilor de eficienţă. 

Potrivit variantei a II –a din care s-au scăzut dosarele nou intrate în anul 2017 şi care au 

primit termen de soluţionare în anul 2018, volumul de activitate al secţiei se prezintă astfel: 

Stoc dosare rămas din 2016: – 869 care au avut ca termen de soluţionare stabilit în cursul 

anului 2017; 

Dosare nou intrate în anul 2017: – 8997; 

Număr total de cauze aflate pe rolul secţiei în anul 2017: – 9866 (stoc 869 + dosare nou 

intrate 8997); 

Dosare soluţionate în anul 2017: - 9547 (din evidenţele STATIS/ECRIS) de Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal; 

Dosare suspendate la finele anului 2017 – 65 din raportul generat de aplicaţia 

STATIS/ECRIS – „Listă dosare suspendate la zi”; 

Stoc dosare la finele anului 2017 – 319; 

Dosare cu vechime în sistem la data de 31.12.2017 – peste 10 ani – nu este cazul; 

 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2016 – 6663; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2017 – 9866; 

 în anul 2017 volumul de cauze a crescut cu 3203 dosare faţă de anul 2016. 
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I.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă 

 

Numărul de judecători care şi-au desfăşurat activitatea, pe parcursul anului 2017, la 

Curtea de Apel Timişoara, a fost fluctuant. Aceste fluctuaţii sunt prezentate pe larg la Capitolul 

II.1- Situația posturilor din raportul de activitate. 

Numărul de judecători aflaţi în schemă la sfârşitul anului 2017 a fost de 62 de judecători, 

la acest număr de judecători volumul de activitate la Curtea de Apel Timişoara ar fi fost de 685,7 

dosare/judecător, dar având în vedere că în anul 2017 a existat o fluctuaţie de personal, volumul 

de  activitate al Curţii de Apel Timişoara a fost asigurat în medie de 55,5 de judecători (50,8 

estimat pentru 2016 şi 53 estimat pentru 2015), astfel că raportat la volumul de activitate reiese o 

încărcătură medie de dosare per judecător de 766 de dosare, mai mare decât cea din anul 

2016 care a fost estimată la 672,6 de dosare/ judecător, şi mai mică decât cea din anul 2015 care 

a fost estimată la 824 de dosare/judecător. 

În cadrul Secţiilor civile au activat pe parcursul anului 2017 un număr mediu de 42,8 de 

judecători, rezultând astfel o încărcătură medie de dosare pe judecător în materie civilă de 

870 dosare (723 dosare/judecător în 2016 şi 880 dosare/judecător în 2015), încărcătura medie 

este mai nare decât cea din anul 2016 şi mai mică decât în anul 2015.  

În cadrul Secţiei penale, unde pe parcursul anului 2017 au activat în medie 12,7 

judecători, încărcătură medie de dosare per judecător în materie penală a fost de 415,3  

dosare ( 496,7 dosare/judecător în 2016 şi 582 dosare/judecător în 2015). 

Încărcătura pe judecător în anul 2017 a fost de 766 dosare/judecător  (pe schemă – 685 

dosare/judecător), mai mare decât încărcătura medie pe judecător la nivel naţional, care se 

prezintă la 667,4 dosare/judecător (pe schemă – 558,4 dosare/ judecător). 
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Volumul de activitate la nivelul Curții de Apel Timișoara în anul 2017 a fost gestionat 

din perspectiva personalului auxiliar de specialitate, în medie, de 52,4 grefieri de şedinţă. 

Încărcătura pe grefier în anul de referinţă a fost în medie de 334,8 dosare, situându-se la 

o valoare apropiată de cea înregistrată la nivel naţional, respectiv de 383,8 dosare. 

 

 

 

 

 

 
Încărcătură dosare grefier, analiza Curte – pe materii 

 
COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC INITIAL INTRATE VOLUM EFECTIV PREZENTA 
INCARCATURA RAPORTATA LA 

INTRATE VOLUM EFECTIV 

1941 15605 17546 52,4 297,8 334,8 
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COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

 MATERIE JURIDICA 
STOC 

INITIAL INTRATE VOLUM 
EFECTIV PREZENTA 

INCARCATURA 
RAPORTATA LA 

INTRATE VOLUM 
EFECTIV 

1 Contencios administrativ şi fiscal 869 9296 10165 17,9 519,3 567,9 

2 Penal 444 3013 3457 14,2 212,2 243,5 

3 Litigii de muncă 221 1069 1290 8,2 130,4 157,3 

4 Faliment 120 733 853 7,2 101,8 118,5 

5 Civil 122 661 783 7,4 89,3 105,8 

6 Litigii cu profesioniştii 77 476 553 7,5 63,5 73,7 

7 Asigurări sociale 83 298 381 7,1 42,0 53,7 

8 Minori şi familie 5 59 64 4,3 13,7 14,9 

 
 
Încărcătură dosare grefier, analiza Curte -  la nivel naţional . 

 
COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC INITIAL INTRATE VOLUM EFECTIV PREZENTA 
INCARCATURA RAPORTATA LA 

INTRATE VOLUM EFECTIV 

50337 181765 232102 604,7 300,6 383,8 

 

ORDINE DENUMIRE CURTE DE APEL 

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC INITIAL INTRATE VOLUM EFECTIV PREZENTA 
INCARCATURA RAPORTATA LA 

INTRATE VOLUM EFECTIV 

1 Curtea de Apel CLUJ 2226 14903 17129 31,4 474,6 545,5 

2 Curtea de Apel PITESTI 2615 9245 11860 26,6 347,6 445,9 

3 Curtea de Apel ALBA IULIA 2343 12801 15144 39,4 324,9 384,4 

4 Curtea de Apel BUCURESTI 19522 37805 57327 116,8 323,7 490,8 

5 Curtea de Apel CRAIOVA 3300 20005 23305 63,8 313,6 365,3 

6 Curtea de Apel ORADEA 2040 8101 10141 27,1 298,9 374,2 

7 Curtea de Apel TIMISOARA 1941 15605 17546 52,4 297,8 334,8 

8 Curtea de Apel PLOIESTI 2444 11309 13753 38,5 293,7 357,2 

9 Curtea de Apel BACAU 2478 7733 10211 27,9 277,2 366,0 

10 Curtea de Apel SUCEAVA 1560 10200 11760 37,2 274,2 316,1 

11 Curtea de Apel GALATI 2421 8443 10864 31,3 269,7 347,1 

12 Curtea de Apel IASI 1940 7664 9604 28,6 268,0 335,8 

13 Curtea de Apel CONSTANTA 2648 6920 9568 30,3 228,4 315,8 

14 Curtea de Apel BRASOV 1747 6556 8303 28,8 227,6 288,3 

15 
Curtea de Apel TARGU 
MURES 

1076 4375 5451 21,2 206,4 257,1 

16 
Curtea Militara de Apel 
BUCURESTI 

36 100 136 3,4 29,4 40,0 
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Dosare rulate & Indice de alocare, analiza Materie Juridica. 

Instanta: {Curtea de Apel TIMISOARA} Criteriu ordonare: {Indicele de alocare Grefieri-

Judecator Sedinta 

 
C: medie cumulata; I: medie instanța 

MEDIE LUNARA 
PARTICIPARE SEDINTA 

MEDIE LUNARA 
DOSARE RULATE INDICE ALOCARE 

GREFIERI-JUDECATOR 
SEDINTA 

GREFIERI JUDECATORI GREFIERI JUDECATORI 

C I C I C I C I 

52,4 52,4 55,5 55,5 34,32 34,32 76,89 76,89 0,94 

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

MEDIE LUNARA 
PARTICIPARE SEDINTA 

MEDIE LUNARA 
DOSARE RULATE 

INDICE ALOCARE 
GREFIERI-JUDECATOR 
SEDINTA GREFIERI JUDECATORI GREFIERI JUDECATORI 

1 Penal 14,2 12,7 26,37 47,11 1,12 

2 Civil 7,4 7,8 14,54 29,67 0,95 

3 Litigii de muncă 8,2 9,8 15,82 27,16 0,84 

4 Asigurări sociale 7,1 8,7 4,82 7,38 0,82 

5 Litigii cu profesioniştii 7,5 9,3 10,12 16,26 0,81 

6 Faliment 7,2 9,2 12,43 22,15 0,78 

7 
Contencios 

administrativ şi fiscal 
17,9 25,3 54,78 107,13 0,71 

8 Minori şi familie 4,3 6,3 2,12 2,89 0,68 

 
a) Secţia I civilă  

 

Menţinându-se aceeaşi tendinţă ca şi în anul 2016, încărcătura pe judecător în materie 

civilă propriu – zisă reflectă, în anul 2017, date sensibil egale, cu menţiunea că doi din 

judecătorii secţiei, respectiv d-na Daniela Calai – preşedintele secţiei şi dl. Cristian Pup – 

locţiitorul acesteia şi purtător de cuvânt al Curţii de Apel Timişoara sunt parţial degrevaţi 

(respectiv au o şedinţă lunară de apel şi una de recurs mai puţin decât ceilalţi colegi) iar alţi trei 

judecători, d-na judecător Claudia Rohnean, d-na judecător Lidia Barac şi dl. judecător Gheorghe 

Oberşterescu au activat perioade mai scurte în cadrul secţiei (01.01.2017-31.03.2017, 

01.01.2017-.25.09.2017 şi, respectiv, 01.04.2017-31.08.2017). 

Micile diferenţe existente între judecătorii cu activitate stabilă în cadrul secţiei 

demonstrează – aşa cum şi verificările permanente au demonstrat-o – că repartizarea aleatorie a 

cauzelor este respectată, egalizarea numărului de dosare lor urmând a se face însă - astfel cum 

este conceput programul ECRIS –, pe o perioadă mai lungă (de dată recentă, pe un an). 

Totodată, este demn de remarcat faptul că câţiva din judecătorii secţiei, respectiv doamna 

judecător prof.univ.dr. Lidia Barac, domnul judecător Cristian Pup, doamna judecător Daniela 

Calai, doamna judecător Maria Lăpădat (care a înlocuit-o pe doamna judecător prof.univ.dr. 

Lidia Barac după pensionare) precum şi dl. judecător Gheorghe Oberşterescu (care a înlocuit 

acelaşi magistrat, aflat în concediu de odihnă, într-o şedinţă de judecată), au un număr mai mare 

de dosare gestionate şi soluţionate decât ceilalţi întrucât în perioada aprilie – noiembrie 2017 au 

făcut parte din completul R7, desemnat cu soluţionarea cauzelor care au avut ca obiect restituirea 

taxei auto. 
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Încărcătura pe judecător (Secția I Civilă+CAF) în anul 2017   

       

Media pe secţie în raport de încărcătură dosare pe  judecător (Secţia I civilă): 

 1670/7,8=214,1 dosare / judecător (7,8 judecători - valoare aproximativă, având în 

vedere fluctuaţia judecătorilor în cadrul secţiei); 

Media pe secţie în raport de încărcătură dosare pe judecător  (Secţia I Civilă + dosarele 

Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal): 

 4994/7,8 = 640,25 dosare/judecător (7,8 judecători - valoare aproximativă, având 

în vedere fluctuaţia judecătorilor în cadrul secţiei). 

Într-o abordare comparativă, încărcătura de dosare pe judecător şi pe schemă permite 

constatarea faptului că acesta a fost, în mod firesc, afectată de diminuarea numărului de dosare 

nou înregistrate în materie civilă propriu-zisă dar că, în privinţa dosarelor de contencios 

administrativ şi fiscal soluţionate de judecătorii secţiei, încărcătura pe judecător a crescut cu 

aproape 75% (mai precis de la 476,97 în anul 2016 la 642,05 în anul 2017).    

 

b) Secţia a II-a civilă 

Încărcătura pe judecător în anul 2017 se referă la dosarele de competența acestei secții și 

dosarele soluționate de judecătorii acestei secții în materia contencios administrativ și fiscal. 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Total dosare 
(stoc+intrate) 

  Civ II    CAF Total  

 1 Marian Bratiş – vicepreşedinte 
instanţă 

210 650 860 

 2 Ramona Ioţcovici – preşedinte 
de secţie 

247 650 897 

 3 Anca Buta 305 379 684 

 4 Petruţa Micu 296 487 783 

 5 Maria Ofelia Gavrilescu 322 379 701 

Nr. crt. Numele şi prenumele 

Total dosare 

(stoc + intrate) 

Civil I CAF Total 

1.  Lidia Barac 172 425 597 

2.  Daniela Calai 160 1112 1272 

3.  Maria Lăpădat 262 489 751 

4.  Ana-Maria Nica 261 - 261 

5.  Cristian Pup 201 1112 1313 

6.  Rujiţa Rambu 277 - 277 

7.  Claudia Rohnean 52 - 52 

8.  Florin Şuiu 275 - 275 

9.  Gheorghe Oberşterescu 30 200 230 
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 6 Romulus Adrian Stoian 284 379 663 

 7 Maria Bacău 349 200 549 

 8 Lucian Ciucur 336 295 631 

 9 Florin Moţiu 292 268 560 

10 Dorin Ilie Ţiroga  116 - 116 

11 Ştefan Lucaciuc 140 - 140 

 

 Media pe secţie în raport de încărcătură dosare pe judecător (Secţia  a II-a civilă): 

2979/9,3=320,3 

 Media pe secţie în raport de încărcătură dosare pe judecător  (Secţia a II-a civilă + 

dosarele Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal): 

6672/9,3=717,41 

c) Secţia penală    

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Total dosare 
(stoc+intrate) 

stoc intrate total 

1 Constantin Costea 47 293 340 

2 Flavius Ionescu 32 387 419 

3 Florentina Pârvu 56 381 437 

4 Codrina Iosana Martin 42 309 351 

5 Dana Vişoiu 39 402 441 

6 Laura Ani Bogdan 37 342 379 

7 Anca Nacu 50 335 385 

8 Gheorghe Bugarsky 24 323 347 

9 Ioan Popescu 57 394 451 

10 Flavia  Florenţa 69 328 397 

11 Mircea Creţu 63 341 404 

12 Marinel Dumitru Florea 17 378 395 

13 Vasilica Sandovici 20 237 257 

 

Media pe secţie în raport de încărcătură dosare pe judecător: 

 5274/12,7= 415,3 dosare / judecător; 

Încărcătura medie pe judecător în cursul anului 2017, la secţia penală  a fost de 415,3 

dosare în scădere faţă de anul anterior când s-a înregistrat o medie de 496,5 pe judecător. 

 

d) Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale  
În ceea ce priveşte numărul judecătorilor, în cursul anului 2017 au avut loc următoarele 

modificări: 

 Începând cu data de 01.04.2017, domnul judecător Gheorghe Oberşterescu a fost 

mutat la Secţia I Civilă, conform Hotărârii Colegiului de conducere nr. 

3/24.02.2017. 

 Doamna judecător Alina-Ştefania Rotuna a fost delegată, cu începere de la data de 

01.04.2017, pe o perioadă de 6 luni, de la Tribunalul Timiş la Curtea de Apel 
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Timişoara, conform Deciziei nr. 402/06.03.2017 a Preşedintelui Curţii de Apel 

Timişoara.  

 Doamna judecător Marinela Giurgincă a fost eliberată din funcţie ca urmare a 

pensionării prin Hotărârea CSM nr. 506/04.05.2017.  

 Prin Hotărârea CSM nr. 797/27.06.2017 a fost transferată în cadrul secţiei doamna 

judecător Adina Burdan de la Judecătoria Timişoara. 

 Prin hotărârea CSM nr. 637/23.05.2017 s-a hotărât transferul doamnei judecător 

Alina Ştefania Rotuna de la Tribunalul Timiş la Curtea de Apel Timişoara 

începând cu 01.07.2017. 

 Încărcătura pe judecător în anul 2017 se referă la dosarele de competența acestei secții și 

dosarele soluționate de judecătorii acestei secții în materia contencios administrativ și fiscal. 

 

 

Încărcătura pe judecător (Secția LMAS+CAF)  în anul 2017 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele Total dosare 
(stoc+intrate) 

  LMAS    CAF Total  

1 Erica Nistor 
 

136 640 776 

2 Gheorghe Oberşterescu 
 (până la data de 1.04.2017 ) 

 51 900 958 

3 Carmen Puşa Pârvulescu 164 0 164 

4 Camelia Lucaciuc 380 0 380 

5 Dumitru Popescu 389 0 389 

6 Raluca Panaitescu 380 0 380 

7 Cristina Maria Dica 290 0 290 

8 Marinela Giurgincă 
 (până la data de 4.05.2017) 

96 0 96 

9 Maria-Ana Biberea 395 0 395 

10 Florin Dogaru 385 0 385 

11 Alina Ştefania Rotuna 
(din data de 01.04.2017) 

279 0 279 

12 Adina Monica Burdan 
(din data de 27.06.2017) 

167 0 167 

  Media pe secţie în raport de încărcătură dosare pe judecător (Secția LMAS)  : 

 3405/9,8=347,4 dosare/judecător (9,8 judecători – valoare aproximativă, având în vedere 

fluctuaţia judecătorilor  în cadrul secţiei). 

Media pe secţie în raport de încărcătură dosare pe judecător (Secția LMAS+CAF)  : 

 6485/9,8=661,73 dosare/judecător (9,8 judecători – valoare aproximativă, având în 

vedere fluctuaţia judecătorilor în cadrul secţiei). 

e) Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal  

Pentru evidenţierea încărcăturii pe judecător în anul 2017 va fi prezentată varianta care se 

referă la dosarele ce intră în competența Secției de contencios administrativ şi fiscal, soluţionate 

de judecătorii acestei secţii atât în primă instanţă cât şi în căile de atac. 
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Precizăm că în cursul anului 2017 a existat un număr diferit de judecători în cadrul secţiei 

între 16 şi 18 judecători, astfel din total de 18 judecători evidenţiaţi în tabelul de mai jos, doar 16 

judecători au activat în cadrul secţiei pe tot parcursul anului 2017, iar 2 au activat începând cu 

data de 01 iulie 2017, astfel cum a fost evidenţiat în tabel, iar începând cu data de 01 iulie 2017 

şi până în prezent, în cadrul secţiei funcţionează un număr de 18 judecători. 

Încărcătură pe judecător (Secția CAF)  în anul 2017 

Nr. crt. Numele şi prenumele Total dosare 
(stoc+intrate) 

stoc intrate total 

1 Balcu Corina 
 

93 966 1059 

2 Budulan Roxana-Tasica 
 

72 987 1059 

3 Bugarsky Ivan Endre 
(de la 01.07.2017) 

- 833 833 

4 Codrea Ruxandra 
 

74 1019 1093 

5 Dascălu Maria-Cornelia 
 

103 1068 1171 

6 Dobrin Lucica 
 

71 990 1061 

7 Duma-Pătraşcu Diana 
 

141 1040 1181 

8 Florea Nela Adelia 
 

2 1485 1487 

9 Istrate Monica 
 

139 1037 1176 

10 Lăsconi Diana 
 

127 1033 1160 

11 Neda Raluca 
(de la 01.07.2017) 

- 567 567 

12 Pătru Răzvan 
 

147 1038 1185 

13 Pokker Adina 
 

120 1057 1177 

14 Popescu Ştefania Emanuela 
 

77 1016 1093 

15 Popeţi Dana 
 

87 1055 1142 

16 Schnepf Aurelia 90 990 
 

1080 

17 Ţifrea Cosmin 
 

90 1070 1160 

18 Vladu Ramona 
 

130 1051 1181 

 Media pe secţie în raport de încărcătură dosare pe judecător: 

 29.186/25,3=1153,6 dosare/judecător (valoarea medie de 25,3 judecători este alcătuită 

din judecătorii care au activat în cadrul Secției de contencios administrativ şi fiscal şi 

judecătorii de la secţiile nonpenale ale instanţei care au soluţionat cauze având ca 

obiect timbru de mediu). 
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I.3. Indicatorii de eficienţă  

 

I.3.1. Indicatorii de eficiență a activității instanței  

 
Prezentul Raport este întocmit în acord cu Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a aprobat Raportul Grupului de 

lucru privind eficienţa activităţii instanţelor, constituit la nivelul Consiliului Superior al 

Magistraturii. Aspectele care fac obiectul prezentului document sunt următoarele:  

  1) Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei în perioada 01.01.2016 – 

31.12.2016; 

  2) Analiza internă a rezultatelor instanţei în perioada de referinţă menţionată, în vederea 

identificării elementelor care au determinat încadrarea într-un anumit grad de eficienţă. 

  Această analiză va viza atât eficienţa la nivelul instanţei, cât şi pe materii şi secţii ( pe 

completuri de judecată nu se consideră necesar); 

  3) Stabilirea măsurilor adecvate în vederea îmbunătăţirii performanţei. Implementarea 

indicatorilor de performanţă şi analiza efectuată pe baza acestora au fost concepute ca un 

instrument de introspecţie analitică a propriei activităţi la nivelul instanţei, de stabilire a 

mijloacelor de îmbunătăţire a acestei activităţi şi de creştere a gradului de eficienţă. 

  Concluziile analizei instanţei, pe baza indicatorilor de eficienţă, reprezintă un punct de 

la care managementul instanţei poate gândi acele măsuri concrete care să conducă la o mai bună 

eficienţă a instanţei. 

 

Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei 

 

Indicatorii de performanţă instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii instanţelor 

conform HCSM nr. 1305/09.12.2014 modificată prin HCSM nr.149/19.03.2015, sunt următorii: 

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

nou intrate - reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de referinţă şi dosarele 

finalizate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimat procentual; 

b) Stocul de dosare - se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele perioadei 

de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi de 1 an şi 6 luni pentru 

celelalte instanţe; 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an - reprezintă suma dosarelor finalizate în termen 

de mai puţin de 1 an de !a înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada 

de referinţă, exprimată procentual; 

d) Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul procesual 

fond şi mai puţin pentru curţile de apel) - reprezintă timpul mediu scurs între data înregistrării 

dosarului şi data închiderii documentului final; 

 Notă: acest indicator nu face obiectul prezentei analize, fiind exclus pentru curţile de 

apel. 

e) Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective de redactare 

peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. 

 

Rezultatul grafic al cumulării celor 4 indicatori de eficienţă a activităţii Curţii de Apel 

Timişoara în perioada analizată, astfel cum reiese acesta din aplicaţia Statis ECRIS, se prezintă 

astfel: 
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SITUATIE STATISTICA 

E06.Q01 Indicatori Eficienta, analiza Curte. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} 
Directie ordonare: {crescator}  

Export Excel 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

  
 

  

E
01 

E
02 

E
03 

E
04 

E
05 

 

  
 

  
 

Persoana conectata: instanta 
 

 

Aşa cum rezultă din această analiză, Curtea de Apel Timişoara a obţinut în anul 2017 

calificativul general „ eficient”. 

 

Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei – 

Curtea de Apel Timişoara – 2017. 

 

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

dosarele nou intrate 

Definiţie indicator – Operativitatea se va calcula ca fiind raportul dintre dosarele  

finalizate în perioada de referinţă şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, 

exprimată procentual. 

În perioada anului 2017 Curtea de Apel Timişoara a înregistrat un număr de 15.605 

dosare nou intrate şi un număr de 15.693 dosare soluţionate, rezultând o valoare a operativităţii 

de 100,6%, pe instanţă, încadrând Curtea de Apel Timişoara la acest indicator, în gradul 

„eficient”. 

Pentru o cât mai corectă caracterizare a acestui indicator am procedat la excluderea 

dosarelor înregistrate la Curtea de Apel Timişoara la sfârşitul anului analizat, dosare care au ca 

prim termen de soluţionare în anul 2018 sau se aflau în procedura prealabilă, etapa scris, şi care 

reprezintă un număr de 876 dosare, aceste dosare fiind  incluse în stocul de dosare existent la 

începutul anului 2018, rezultând astfel o operativitate reală de 107 %. 

Considerăm că aceasta este formula corectă de calcul al acestui indicator, pentru că aceste 

dosare care procedural nu pot fi soluţionate în anul înregistrării întrucât parcurg obligatoriu 

procedura scrisă şi nu trebuie să fie luate în calcul, în formula de calcul a ratei de soluţionare a 

dosarelor, ci numai în identificarea stocului de dosare existent la începutul anului următor. 

Grade de eficienţă : 

1. Foarte eficient – peste 105% 

2. Eficient – între 100% şi 105% 

3. Satisfăcător – între 90% şi 100% 

4. Ineficient – sub 90% 

 
Rata de soluţionare, analiza Curţii de Apel Timişoara 

 

 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă 

Total Raportat la 

intrate 

Total Din care 

din 

intrate 

F E S I 
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01.01.2017 – 

31.12.2017 1941 12,4 % 15605 15693 89,6% 100,6 % 

    

 

  

Materia juridică 

01.01.2017 – 

31.12.2017 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă 

Total Raportat la 

intrate 

Total Din care 

din 

intrate 

F E S I 

1 Asigurări sociale 83 27,9 % 298 268 79,5 % 89,9 %        
2 Civil 122 18,5 % 661 638 81,8 % 96,5 %     

3 
Contencios 

administrativ şi 
fiscal 

869 9,3 % 9296 9547 93,9 % 102,7 %     

4 Faliment 120 16,4 % 733 737 84,4 % 100,5 %     

5 
Litigii cu 

profesioniştii 
77 16,2 % 476 457 82,6 % 96,0 %     

6 Litigii de muncă 221 20,7 % 1069 874 66,0 % 81,8 %     
7 Minori şi familie 5 8,5 % 59 54 83,1 % 91,5 %     
8 Penal 444 14,7 % 3013 3118 89,5 % 103,5 %     

9 
Proprietate 
Intelectuală 

- - - - - -     

 

În intervalul de timp analizat, acest indicator s-a menţinut la nivelul „eficient”, valoarea 

indicatorului fiind poziţionat între procentele de 81,8 % şi 103,5%, rata medie a dosarelor 

soluţionate plasându-se, la nivelul instanţei, la o valoare medie de 92,65%. Calificativul 

insuficient, la Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, nu se datorează activităţii depuse de 

judecători ci înregistrării la finalul anului 2017 a unui mare număr de dosare noi, în loturi, care, 

până la finalul aceluiaşi an, s-au aflat în perioada de regularizare iar nu a judecăţii. 
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SITUATIE STATISTICA 

E01.Q01 Rata de soluționare, analiza Curte. 
CRIEII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie 
ordonare: {crescator}  

Export Excel 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 

RAPORTA
T 

LA 
INTRATE 

TOTAL 

DIN CARE 

DIN 
INTRATE 

F E S I 

50337 27,7% 181765 171544 70,0% 94,4%       
 

  

Persoana conectata: instanţa 
 

  

  
 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE 
DENUMIRE CURTE DE 

APEL 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 

LA 
INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN 
INTRATE 

F E S I 

 
Curtea de Apel 

ALBA IULIA 
2343 18,3% 12801 10449 65,0% 81,6%         

 

2 
Curtea de Apel 

BACAU 
2478 32,0% 7733 7471 66,5% 96,6%       

 

  

3 
Curtea de Apel 

BRASOV 
1747 26,6% 6556 6322 71,8% 96,4%       

 

  

4 
Curtea de Apel 

BUCURESTI 
19522 51,6% 37805 36530 54,0% 96,6%       

 

  

5 Curtea de Apel CLUJ 2226 14,9% 14903 13687 78,2% 91,8%       
 

  

6 
Curtea de Apel 
CONSTANTA 

2648 38,3% 6920 6581 60,4% 95,1%       
 

  

7 
Curtea de Apel 

CRAIOVA 
3300 16,5% 20005 20346 87,6% 101,7%     

 

    

8 
Curtea de Apel 

GALATI 
2421 28,7% 8443 9068 79,9% 107,4%   

 

      

9 Curtea de Apel IASI 1940 25,3% 7664 6980 68,5% 91,1%       
 

  

10 
Curtea de Apel 

ORADEA 
2040 25,2% 8101 6850 61,6% 84,6%         

 

11 
Curtea de Apel 

PITESTI 
2615 28,3% 9245 8944 69,7% 96,7%       

 

  

12 
Curtea de Apel 

PLOIESTI 
2444 21,6% 11309 9911 67,6% 87,6%         

 

13 
Curtea de Apel 

SUCEAVA 
1560 15,3% 10200 8788 71,6% 86,2%         

 

14 
Curtea de Apel 
TARGU MURES 

1076 24,6% 4375 3827 64,7% 87,5%         
 

15 
Curtea de Apel 

TIMISOARA 
1941 12,4% 15605 15693 89,6% 100,6%     

 

    

16 Curtea Militara de 36 36,0% 100 97 62,0% 97,0%       
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Apel BUCURESTI 
   

 

 

SITUATIE STATISTICA 

R13.Q01 Statistica volum activitate, analiza Curte. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Componenta: {numar dosare} 
Criteriu ordonare: {Componenta: Valoare Volum} Direcţie ordonare: {descrescator}  

Export Excel 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 

TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

232102 50337 181765 171544 44358 88,1% 127186 70,0% 60558 

Persoana conectata: instanţa 
 

  

  
 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE 
DENUMIRE CURTE DE 

APEL 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC 
FINAL TOTAL 

DIN CARE 

TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC 
INITIAL 

INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

1 
Curtea de Apel 

BUCURESTI 
57327 19522 37805 36530 16113 82,5% 20417 54,0% 20797 

2 
Curtea de Apel 

CRAIOVA 
23305 3300 20005 20346 2818 85,4% 17528 87,6% 2959 

3 
Curtea de Apel 

TIMISOARA 
17546 1941 15605 15693 1718 88,5% 13975 89,6% 1853 

4 Curtea de Apel CLUJ 17129 2226 14903 13687 2037 91,5% 11650 78,2% 3442 

5 
Curtea de Apel ALBA 

IULIA 
15144 2343 12801 10449 2131 91,0% 8318 65,0% 4695 

6 
Curtea de Apel 

PLOIESTI 
13753 2444 11309 9911 2266 92,7% 7645 67,6% 3842 

7 
Curtea de Apel 

PITESTI 
11860 2615 9245 8944 2498 95,5% 6446 69,7% 2916 

8 
Curtea de Apel 

SUCEAVA 
11760 1560 10200 8788 1484 95,1% 7304 71,6% 2972 

9 
Curtea de Apel 

GALATI 
10864 2421 8443 9068 2320 95,8% 6748 79,9% 1796 

10 
Curtea de Apel 

BACAU 
10211 2478 7733 7471 2331 94,1% 5140 66,5% 2740 

11 
Curtea de Apel 

ORADEA 
10141 2040 8101 6850 1863 91,3% 4987 61,6% 3291 

12 Curtea de Apel IASI 9604 1940 7664 6980 1732 89,3% 5248 68,5% 2624 

13 
Curtea de Apel 
CONSTANTA 

9568 2648 6920 6581 2400 90,6% 4181 60,4% 2987 

14 
Curtea de Apel 

BRASOV 
8303 1747 6556 6322 1616 92,5% 4706 71,8% 1981 

15 
Curtea de Apel 
TARGU MURES 

5451 1076 4375 3827 996 92,6% 2831 64,7% 1624 

16 Curtea Militara de 136 36 100 97 35 97,2% 62 62,0% 39 
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Apel BUCURESTI 
   

 

 

 

b) Stocul de dosare 

La finele anului 2017, din totalul de 1853 dosare aflate în stoc, un număr de 57 dosare 

sunt mai vechi de 1 an, reprezentând 3,1% . În consecinţă, Curtea de Apel Timişoara s-a încadrat 

în gradul „Foarte eficient”.   

Definiţie indicator - Stocul se va calcula ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi 1 an şi 6 luni 

pentru celelalte instanţe. 

Grade de eficienţă : 

Foarte eficient – sub 5% 

1. Eficient – între 5% şi 10% 

2. Satisfăcător – între 10% şi 15% 

3. Ineficient – peste 15% 

 

 

E02.Q06 Vechime dosare in stoc, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Stoc la data: {31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {curte de apel} Instanta: {Curtea de Apel 
TIMISOARA} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

Export Excel 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

1853 57 3,1%   
 

      

Persoana conectata:  
 

 

 

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

1 Asigurări sociale 113 0 0,0 %   
 

      

2 Civil 145 6 4,1 %   
 

      

3 Contencios administrativ şi fiscal 618 24 3,9 %   
 

      

4 Faliment 116 0 0,0 %   
 

      

5 Litigii cu profesioniştii 96 3 3,1 %   
 

      

6 Litigii de muncă 416 1 0,2 %   
 

     

7 Minori şi familie 10 0 0,0 %   
 

      

8 Penal 339 23 6,8 %     
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SITUATIE STATISTICA 

E02.Q01 Vechime dosare în stoc, analiza Curte. 
CRITERII DE CAUTARE 

Stoc la data: {31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: 
{crescator}  

Export Excel 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 AN 

F E S I 

60558 3083 5,1%     
 

    

Persoana conectata:  
 

 

ORDINE DENUMIRE CURTE DE APEL 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 AN 

F E S I 

1 Curtea de Apel ALBA IULIA 4695 129 2,7%   
 

      

2 Curtea de Apel BACAU 2740 30 1,1%   
 

      

3 Curtea de Apel BRASOV 1981 67 3,4%   
 

      

4 Curtea de Apel BUCURESTI 20797 1941 9,3%     
 

    

5 Curtea de Apel CLUJ 3442 65 1,9%   
 

      

6 Curtea de Apel CONSTANTA 2987 122 4,1%   
 

      

7 Curtea de Apel CRAIOVA 2959 288 9,7%     
 

    

8 Curtea de Apel GALATI 1796 31 1,7%   
 

      

9 Curtea de Apel IASI 2624 84 3,2%   
 

      

10 Curtea de Apel ORADEA 3291 81 2,5%   
 

      

11 Curtea de Apel PITESTI 2916 50 1,7%   
 

      

12 Curtea de Apel PLOIESTI 3842 44 1,1%   
 

      

13 Curtea de Apel SUCEAVA 2972 37 1,2%   
 

      

14 Curtea de Apel TARGU MURES 1624 56 3,4%   
 

      

15 Curtea de Apel TIMISOARA 1853 57 3,1%   
 

      

16 Curtea Militara de Apel BUCURESTI 39 1 2,6%   
 

      

 
 
 

În anul 2017, gradul foarte eficient la acest indicator exprimă nivelul de atac al stocului 

scriptic de dosare, de 1941 de dosare,  reflectat de evidenţele statistice  din anul anterior, preluat 

în anul  2017, şi stocul real, de 1853 de dosare, reprezentat de  numărul de dosare aflat pe rolul 

de jucată al instanţei în anul 2018, ceea ce înseamnă că în exerciţiul anului 2017 a fost redus 

stocul iniţial de dosare. 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an 
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În perioada de referinţă, din totalul de 15693 dosare soluţionate, un număr de 15.628 

dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un 

procent de 99,6%. 

În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „Foarte eficient”. 

Definiţie indicator - reprezintă suma dosarelor soluţionate în termen de mai puţin de 1 an 

de la înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă la o 

anumită instanţă, exprimată procentual. 

 

Grade de eficienţă : 

1.Foarte eficient – peste 80% 

2.Eficient – între 70% şi 80% 

3.Satisfăcător – între 65% şi 70% 

4.Ineficient – sub 65% 

SITUATIE STATISTICA 

E03.Q06 Pondere dosare inchise intr-un an, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {curte de apel} Instanta: 
{Curtea de Apel TIMISOARA} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

15693 15628 99,6%   
 

      

Persoana conectata: instanţa 
 

  

  
 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Asigurări sociale 268 268 100,0%   
 

      

2 Civil 638 623 97,6%   
 

      

3 Contencios administrativ şi fiscal 9547 9517 99,7%   
 

      

4 Faliment 737 736 99,9%   
 

     

5 Litigii cu profesioniştii 457 452 98,9%   
 

      

6 Litigii de muncă 874 870 99,5%   
 

      

7 Minori şi familie 54 54 100,0%   
 

      

8 Penal 3118 3108 99,7%   
 

      
   

În anul 2017, indicatorul privind ponderea dosarelor închise într-un an se situează la 

nivel foarte eficient, datorită desfăşurării cu celeritate a activităţii administrativ-judiciare 

privind procedura scrisă pregătitoare investirii instanţei şi efectuării cu celeritate a judecării 

cauzelor.  

ITUATIE STATISTICA 

E03.Q01 Pondere dosare închise într-un an, analiza Curte. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie 
ordonare: {crescator}  

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 
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171544 167326 97,5%   
 

      

Persoana conectata: instanţa 
 

  

  
 
 
 
 
 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE DENUMIRE CURTE DE APEL 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Curtea de Apel ALBA IULIA 10449 10297 98,5%   
 

      

2 Curtea de Apel BACAU 7471 7388 98,9%   
 

      

3 Curtea de Apel BRASOV 6322 6242 98,7%   
 

      

4 Curtea de Apel BUCURESTI 36530 34235 93,7%   
 

      

5 Curtea de Apel CLUJ 13687 13530 98,9%   
 

      

6 Curtea de Apel CONSTANTA 6581 6241 94,8%   
 

      

7 Curtea de Apel CRAIOVA 20346 20219 99,4%   
 

      

8 Curtea de Apel GALATI 9068 8671 95,6%   
 

      

9 Curtea de Apel IASI 6980 6871 98,4%   
 

      

10 Curtea de Apel ORADEA 6850 6738 98,4%   
 

      

11 Curtea de Apel PITESTI 8944 8827 98,7%   
 

      

12 Curtea de Apel PLOIESTI 9911 9825 99,1%   
 

      

13 Curtea de Apel SUCEAVA 8788 8733 99,4%   
 

      

14 Curtea de Apel TARGU MURES 3827 3788 99,0%   
 

      

15 Curtea de Apel TIMISOARA 15693 15628 99,6%   
 

      

16 
Curtea Militara de Apel 

BUCURESTI 
97 93 95,9%   

 

      
   

 
 

e) Redactările peste termenul legal. 

În perioada de referinţă, din totalul de 15.477  de dosare soluţionate, un număr de 1.270 

de dosare au fost redactate peste termen, ponderea medie fiind de 8,2% determinând încadrarea 

instanţei în gradul „foarte eficient". 

Definiţie indicator - reprezintă procentul instanţei respective de redactare peste termen a 

dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. Termenul de redactare este cel 

incrementat în nomenclatoarele Ecris. 

Grade de eficienţă : 

1 .Foarte eficient – sub 10% 

2.Eficient – între 10% şi 15% 

3.Satisfăcător – între 15% şi 25% 

4.Ineficient – peste 25% 

E05.Q07 Documente redactate peste Termen, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Tip Instanta: {curte de apel} Instanta: {Curtea de Apel 
TIMISOARA} Criteriu ordonare: {alfabetic}  

Export 
Excel 

DOSARE SOLUTIONATE TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

REDACTATE PESTE TERMENUL 
F E S I 
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LEGAL 

NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

15477 1270 8,2% 18,0 31,7 18,2 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

 
  

 
 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL 
F E S I 

NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

1 Asigurări sociale 268 23 8,6% 4,6 32,0 21,6 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

2 Civil 616 37 6,0% 54,8 31,8 16,5 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

3 
Contencios 

administrativ şi 
fiscal 

9478 819 8,6% 18,4 32,0 19,5 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

4 Faliment 730 60 8,2% 12,1 31,9 19,5 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

5 
Litigii cu 

profesioniştii 
449 35 7,8% 8,7 32,0 17,7 

  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

6 Litigii de muncă 866 72 8,3% 14,5 32,0 20,3 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

7 Minori şi familie 54 1 1,9% 2,0 32,0 9,9 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

8 Penal 3016 223 7,4% 15,7 30,7 13,2 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

   

În anul 2017, rezultatele bune înregistrate la acest indicator de performanţă se datorează, 

eforturilor de închidere a poziţiilor restante din perioadele anterioare, dar, mai ales menţinerii la 

nivelul Curţii de Apel Timişoara a două seturi de măsuri, ceea ce a condus la recuperarea 

restanţelor şi ţinerea sub control a termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti. 

Un prim set de măsuri a avut ca obiectiv principal aducerea la zi a evidenţelor din 

aplicaţia ECRIS, în special prin revenirea, controlul şi operarea închiderii poziţiilor incorect 

evidenţiate.  

Un al doilea plan de măsuri implementat prin Dispoziţia nr.26/06.11.2015 emisă de 

Preşedintele Curţii de Apel Timişoara a urmărit verificarea periodică a situaţiei redactărilor în 

termen a hotărârilor judecătoreşti pronunţate şi evitarea abaterilor de la aceste termene. 

Conjugate, aceste măsuri au condus la creşterea parametrilor la performanţa „foarte 

eficient” în anul 2017. 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITUATIE STATISTICA 

E05.Q01 Documente redactate peste Termen, analiza Curte. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie 
ordonare: {crescator}  

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL 

F E S I 
NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

160263 33900 21,2% 45,1 31,3 28,1   
 

  

P M 
 

  
 

  
 

Persoana conectata: instanta 
 

  

 
 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE 
DENUMIRE 

 CURTE DE APEL 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 

REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 

REDACTATE PESTE TERMENUL LEGAL 
F E S I 

NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

1 
Curtea de 
Apel ALBA 

IULIA 
9906 1552 15,7% 37,3 31,4 24,6   

 

  

P M 
 

  
 

  
 

2 
Curtea de 

Apel BACAU 
6896 782 11,3% 16,2 31,2 21,1 

  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

3 
Curtea de 

Apel BRASOV 
5891 1259 21,4% 38,1 31,1 24,8   

 

  

P M 
 

  
 

  
 

4 
Curtea de 

Apel 
BUCURESTI 

33058 17127 51,8% 59,0 31,0 54,2   
 

  
 

  
 

  

P M 
 

5 
Curtea de 
Apel CLUJ 

13357 1357 10,2% 21,0 31,6 17,8 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

6 
Curtea de 

Apel 
CONSTANTA 

6008 2345 39,0% 63,2 31,0 46,5   
 

  
 

  
 

  

P M 
 

7 
Curtea de 

Apel CRAIOVA 
19204 1866 9,7% 16,3 31,4 16,1 

  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

8 
Curtea de 

Apel GALATI 
7935 1187 15,0% 19,7 31,2 23,0 

  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

9 
Curtea de 
Apel IASI 

5983 1221 20,4% 39,6 31,9 28,3   
 

  

P M 
 

  
 

  
 

10 Curtea de 6505 517 7,9% 46,1 31,7 18,8         
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Apel ORADEA P M 
 

   

11 

Curtea de 
Apel PITESTI 

 
 

8639 754 8,7% 17,2 31,4 16,1 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

12 
Curtea de 

Apel 
PLOIESTI 

9691 991 10,2% 7,7 30,7 19,7 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

13 
Curtea de 

Apel 
SUCEAVA 

8133 638 7,8% 21,7 31,5 19,8 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

14 
Curtea de 

Apel TARGU 
MURES 

3516 1014 28,8% 38,6 30,5 30,7   
 

  
 

  

P M 
 

  
 

15 
Curtea de 

Apel 
TIMISOARA 

15477 1270 8,2% 18,0 31,7 18,2 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

16 

Curtea 
Militara de 

Apel 
BUCURESTI 

64 20 31,3% 67,4 31,2 44,1   
 

  
 

  
 

  

P M 
 

   

   

 

 

f) Analiza centralizata indicatori eficienta activitate 

 

 
SITUATIE STATISTICA 

E06.Q01 Indicatori Eficienta, analiza Curte. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2017 - 31.12.2017} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie 
ordonare: {crescator}  

Export Excel 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

  
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

Persoana conectata: instanţa 
 

  

  
 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE DENUMIRE CURTE DE APEL 
GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

1 Curtea de Apel ALBA IULIA   
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

2 Curtea de Apel BACAU 
  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

  
 

3 Curtea de Apel BRASOV   
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
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4 Curtea de Apel BUCURESTI   
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

5 Curtea de Apel CLUJ 
  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

  
 

6 
Curtea de Apel 
CONSTANTA 

  
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

7 Curtea de Apel CRAIOVA 
  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

  
 

8 Curtea de Apel GALATI 
  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

  
 

9 Curtea de Apel IASI   
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

10 Curtea de Apel ORADEA   
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

11 Curtea de Apel PITESTI 
  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

  
 

12 Curtea de Apel PLOIESTI   
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

13 Curtea de Apel SUCEAVA   
 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

14 
Curtea de Apel TARGU 

MURES 
  

 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

15 Curtea de Apel TIMISOARA 
  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

  
 

16 
Curtea Militara de Apel 

BUCURESTI 
  

 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  
 

  
 

   

   

 
 

În 2017, aşa cum s-a arătat deja, patru indicatori relevă gradul „Foarte eficient”, iar un  

indicator (operativitatea), se ridică la indicatorul eficient, astfel că performanţele obţinute în 

perioada de referinţă analizată, la nivel centralizat, sunt superioare celor consemnate în anul 

2016,  situând Curtea de Apel Timişoara la indicatorul de performanţă „foarte eficient”, ceea ce 

o plasează pe locul II la nivel naţional.  

Gradele ridicate de performanţă obţinute în cursul acestui an, mai cu seamă în trimestrele 

II şi III ale anului 2017, se datorează seturilor de măsuri adoptate, prin care s-au remediat  

detaliile tehnice referitoare la omisiunea sau eroare de închidere a poziţiilor în aplicaţia ECRIS, 

precum şi măsurilor adoptate, cu referire specială la ridicarea gradului de performanţă asupra 

indicatorilor privind operativitatea şi redactarea în termen a hotărârilor judecătoreşti.  
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Alăturat acestor măsuri organizatorice, se remarcă eforturile susţinute de întregul colectiv 

de judecători şi personal auxiliar de specialitate, prin exercitarea unui grad ridicat de 

responsabilitate, în direcţia obţinerii celor mai înalte performanţe profesionale. 

 

 

 

 

I.3.2. Indicatorii de eficiență a activității secțiilor 

 

a) Secţia I civilă 

 

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

dosarele nou intrate 

Definiţie indicator – Operativitatea se va calcula ca fiind raportul dintre dosarele  

finalizate în perioada de referinţă şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, 

exprimată procentual. 

În perioada anului 2017 Secţia I Civilă a înregistrat un număr de 720 dosare nou intrate şi 

un număr de 692 dosare soluţionate, rezultând o valoare a operativităţii de 96,5% în materie 

civilă şi 91,5 % în materia minori şi familie,pe secţie, cifră corespunzând calificativului 

„Satisfăcător”. 

Grade de eficienţă : 

5. Foarte eficient – peste 105% 

6. Eficient – între 100% şi 105% 

7. Satisfăcător – între 90% şi 100% 

8. Ineficient – sub 90% 

  

Materia juridică 

01.01.2017 – 

31.12.2017 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă 

Total Raportat la 

intrate 

Total Din care 

din 

intrate 

F E S I 

2 Civil 122 18,5 % 661 638 81,8 % 96,5 %     
7 Minori şi familie 5 8,5 % 59 54 83,1 % 91,5 %     

 

Operativitatea secției, varianta I (din Statisul central / indicatorii de eficiență / Rata de 

soluționare) – calculată ca fiind raportul dintre dosarele finalizate în perioada de referinţă şi 

dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă, exprimată procentual este de 96,11  % 

Ca materie căreia i se circumscrie obiectul cauzei, dosarele se prezintă astfel:  

Stoc iniţial: materie civilă - 122 dosare 

Stoc iniţial: materie minori şi familie - 5 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 127 dosare 

Intrate: materie civilă - 661 dosare 

Intrate: materie minori şi familie - 59 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 720 dosare 

Soluţionate: materie civilă - 638 dosare 

Soluţionate: materie minori şi familie - 54 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 692 dosare 

 

Apreciem însă că cifrele ce caracterizează acest indicator sunt nerelevante în condiţiile în 

care sunt evaluate toate dosarele intrate în cursul anului fără a se lua în considerare 

imposibilitatea soluţionării acelora care au fost înregistrate către finalul anului, mai precis, în 
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interiorul termenului în care trebuie parcursă procedura scrisă (de regularizare a cererilor) şi 

pentru care primul termen de judecată nu a putut fi fixat decât în anul 2018. 

Privite în această manieră, datele necesare evaluării realiste a operativităţii se prezintă 

astfel:  

Stoc dosare rămas din 2016 – 127 care au avut ca termen de soluţionare stabilit în cursul 

anului 2017; 

Dosare nou intrate în anul 2017 – 660; 

Nr. total de cauze aflate pe rolul secţiei în anul 2017 – 786 (stoc 127 + dosare noi 659) 

vizând materiile: minori şi familie şi materia civilă; 

Dosare soluţionate în anul 2017 -  692 (din evidenţele STATIS-ECRIS), iar pe materii, 

astfel: minori şi familie – 54, materia civilă – 638;  

Dosare suspendate la finele anului 2017 – 50 (astfel cum rezultă din raportul generat de 

aplicaţia STATIS- ECRIS – „Listă dosare suspendate la zi”); 

Stoc dosare la finele anului 2017 – 94. 

 

Operativitatea pe secție, varianta a II-a (calculată ca fiind raportul dintre dosarele 

finalizate în perioada de referinţă şi din totalul dosarelor intrate în anul 2017 din care s-au scăzut 

însă dosarele care au termen de soluționare fixat în anul 2018), exprimată procentual, este de 

105%.    

Ca materie căreia i se circumscrie obiectul cauzei, dosarele se prezintă astfel:  

Stoc iniţial: materie civilă - 122 dosare 

Stoc iniţial: materie minori şi familie - 5 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 127 dosare 

Intrate: materie civilă - 661 dosare 

Intrate: materie minori şi familie - 59 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 720 dosare (din care 60 dosare înregistrate în anul 2017 cu 

termen de soluţionare în anul 2018)  

Soluţionate: materie civilă - 638 dosare 

Soluţionate: materie minori şi familie - 54 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 692 dosare. 

 

Prezentarea comparativă a celor două formule de calcul a fost necesară pentru a se putea 

concret observa – astfel cum s-a menţionat anterior – că, în mod obiectiv, un număr de 60 de 

dosare nu au putut primi decât în anul 2018 un termen de judecată, motiv pentru care, 

operativitatea de 105% a secţiei (corespunzând calificativului „foarte eficient” din evidenţele 

STATIS) este cea care reflectă adevărata stare de fapt. 

  

 Prin urmare, caracterizarea doar ca „satisfăcătoare” a ratei de soluţionare a dosarelor nou 

intrate se datorează acestei situaţii iar nu lipsei de preocupare a judecătorilor secţiei ( a căror 

calitate superioară a activităţii profesionale este demonstrată de toţi ceilalţi indicatori 

complementari). 

 

b) Stocul de dosare 

La finele anului 2017, din totalul de 155 dosare aflate în stoc, un număr de 6 dosare sunt 

mai vechi de 1 an, reprezentând un procent de 4,1% . În consecinţă, din acest punct de vedere 

Secţia I Civilă s-a încadrat în calificativul „Foarte eficient”.   

Definiţie indicator - Stocul se va calcula ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi 1 an şi 6 luni 

pentru celelalte instanţe. 



42 

 

Grade de eficienţă : 

1. Foarte eficient – sub 5% 

2. Eficient – între 5% şi 10% 

3. Satisfăcător – între 10% şi 15% 

4. Ineficient – peste 15% 
 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

2 Civil 145 6 4,1 %   
 

      

7 Minori şi familie 10 0 0,0 %   
 

      

 

Dosarele mai vechi de un an aflate pe rolul Secţiei I Civile se explică, în principal, prin 

exigenţele probatorii impuse de calea de atac a apelului (fază procesuală în care se află cele mai 

multe din aceste dosare), respectiv ca urmare a faptului că se impune completarea – sau chiar 

refacerea – probatoriului, situaţie care determină în mod justificat prelungirea ciclului procesual. 

Numărul redus al acestor dosare şi calificativul „foarte eficient” în materie reflectă, deci, 

preocuparea judecătorilor secţiei pentru respectarea duratei rezonabile de soluţionare a cauzelor 

cu luarea, însă, în considerare a dreptului la apărare al justiţiabililor sub toate aspectele sale 

procesuale. 
  
 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 692 dosare soluţionate, un număr de 677 dosare au 

fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 

97,6% în materia civil şi 100 % în materia Minori şi familie. În consecinţă, din punctul de vedere 

al acestui indicator activitatea secţiei s-a încadrat în gradul „Foarte eficient”. 

Definiţie indicator - reprezintă suma dosarelor soluţionate în termen de mai puţin de 1 an 

de la înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă la o 

anumită instanţă, exprimată procentual. 

Grade de eficienţă : 

1.Foarte eficient – peste 80% 

2.Eficient – între 70% şi 80% 

3.Satisfăcător – între 65% şi 70% 

4.Ineficient – sub 65% 

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

2 Civil 638 623 97,6%   
 

      

7 Minori şi familie 54 54 100,0%   
 

      

 

Obţinerea indicativului de maximă eficienţă în ceea ce priveşte suma dosarelor soluţionate 

în mai puţin de un an, alături de acelaşi nivel calitativ al indicatorului ce caracterizează stocul de 

dosare demonstrează profesionalismul judecătorilor secţiei, studiul corespunzător al dosarelor şi 

nu în ultimul rând, responsabilitatea cu care ei răspund aşteptărilor beneficiarilor actului de 

justiţie. 

   

e) Redactările peste termenul legal. 
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În perioada de referinţă, din totalul de 670  de dosare soluţionate, un număr de 38 de 

hotărâri au fost redactate peste termen, ponderea medie fiind de 6,0% în materia civil şi 1,9 % în 

materia minori şi familie, determinând caracterizarea activităţii secţiei ca fiind „foarte 

eficientă". 

Definiţie indicator - reprezintă procentul instanţei respective de redactare peste termen a 

dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. Termenul de redactare este cel 

incrementat în nomenclatoarele Ecris. 

Grade de eficienţă : 

1 .Foarte eficient – sub 10% 

2.Eficient – între 10% şi 15% 

3.Satisfăcător – între 15% şi 25% 

4.Ineficient – peste 25% 

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL 
F E S I 

NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

2 Civil 616 37 6,0% 54,8 31,8 16,5 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

7 Minori şi familie 54 1 1,9% 2,0 32,0 9,9 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

 

Se poate afirma, deci, că prestaţia profesională calitativă a judecătorilor secţiei se reflectă 

şi în nivelul de maximă eficienţă al redactării hotărârilor, aspect demonstrat de puţinele – şi 

nereprezentativele – întârzieri dar şi de durata medie de redactare situată la 31,8 zile (în materie 

civilă propriu-zisă) şi la 32 de zile (în materie de minori şi familie), adică la minimă distanţă de 

termenul legal de 30 de zile consacrat, ca regulă, în materie.   

 

 

b) Secţia a II-a civilă 

 

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

dosarele nou intrate 

 

 

  

Materia juridică 

01.01.2017 – 

31.12.2017 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă 

Total Raportat la 

intrate 

Total Din care 

din 

intrate 

F E S I 

4 Faliment 120 16,4 % 733 737 84,4 % 100,5 %     

5 
Litigii cu 

profesioniştii 
77 16,2 % 476 457 82,6 % 96,0 %     

 

 

În perioada anului 2017 Secţia a II-a civilă a înregistrat un număr de 1209 dosare nou 

intrate şi un număr de 1194 dosare soluţionate. 
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Un prim indicator la care ne referim, reprezintă rata de soluționare a dosarelor 

(operativitatea) calculată  exclusiv ca fiind raportul dintre dosarele finalizate în perioada de 

referinţă şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, cu mențiunea că acești indicatori 

ai secției se referă distinct la cele două specializări respectiv, faliment și litigii cu profesioniști. 

 la faliment, valoarea indicatorului a fost de 100,5% - eficient; 

 la litigii cu profesionişti, valoarea indicatorului a fost de 96,0% - satisfăcător. 

 

Rezultatul indicatorului este dat în contextul ce a fost şi mai sus conturat, astfel că rămân 

valabile observaţiile legate de existenţa unor elemente obiective care explică situarea sa în 

intervalul „eficient” pentru specializarea faliment/insolvenţă, respectiv „satisfăcător” pentru 

specializarea „litigii cu profesionişti”. 

Chiar în prezenţa acestei observaţii, în vederea optimizării acestui indicator, la nivelul 

secţiei au fost derulate o serie de măsuri, respectiv: monitorizarea lunară a  raportului dintre 

dosarele nou înregistrate în secţie şi cele soluţionate, efectuarea la zi, de către grefierii de 

şedinţă, a operaţiilor electronice privind închiderea poziţiilor pentru fiecare dosar şi hotărâre şi 

verificarea modului în care această operaţiune este efectuată, reducerea acolo unde este posibil a 

termenului stabilit pentru comunicarea actelor procedurale în etapa scrisă şi chiar omiterea 

acestei operaţiuni pentru unele categorii de cauze repetitive şi de complexitate redusă.   

Determinarea indicatorului în discuţie în raport cu standardele STATIS vizează  raportul 

dintre dosarele  finalizate în perioada de referinţă şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de 

referinţă, exprimată procentual, iar la nivelul Secţiei a II-a Civile acesta s-a dovedit a fi de  99 %. 

Reţinând acest algoritm de calcul nu se are în vedere un element obiectiv care afectează 

rezultatul primit, respectiv că perioada de raportare are în vedere data limită de 31.12.2017, iar 

înaintarea dosarelor în calea de atac dinspre instanţele din circumscripţie s-a efectuat în mod 

constant, tot până la acest moment. 

În aceste împrejurări, chiar în condiţiile în care s-a uzat de termene procedurale scurte, 

timpul pentru soluţionarea acestor dosare nu a putut fi suficient, astfel că în mod firesc şi pentru 

asigurarea dezideratului respectării riguroase în primul rând a normelor şi principiilor de 

procedură, au fost acordate termene de judecată în cursul anului 2018.   

Consecinţă a celor de mai sus, apreciem că operativitatea reală trebuie verificată prin 

prisma numărului de dosare care au putut primi termene de judecată în cursul anului 2017, iar 

prin raportare la aceste repere situaţia la nivelul Secţiei a II-a Civile apare a fi următoarea: 

La un stoc de dosare rămas din 2016 de 197, care au avut ca termen de soluţionare stabilit 

în  cursul anului 2017 (din care: 120 –litigii cu profesionişti şi 77 – faliment) s-a adăugat un 

număr de dosare nou înregistrate în anul 2017, de 1127 (din totalul de 1209, 82 de dosare sunt 

cele înregistrate în 2017, dar care nu au putut primi termen de judecată decât în anul 2018), 

rezultând un total de 1324.    

Dosarele soluţionate în anul 2017 au fost în număr de 1154 (pe materii, astfel: faliment – 

737, litigii cu profesionişti – 457, aşa cum relevă evidenţele STATIS ECRIS), ceea ce presupune 

că operativitatea pe secție, exprimată procentual este de 106 %. 

 

b) Stocul de dosare 

Definiţie indicator - Stocul se va calcula ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi 1 an şi 6 luni 

pentru celelalte instanţe. 

Grade de eficienţă : 

1.Foarte eficient – sub 5% 

2.Eficient – între 5% şi 10% 

3.Satisfăcător – între 10% şi 15% 
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4.Ineficient – peste 15% 

 

 

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

1 Faliment 116 0 0,0 %   
 

      

2 Litigii cu profesioniştii 96 3 3,1 %   
 

      

 

 

Stocul de dosare în materia falimentului a fost de 116 dosare, din care mai vechi de un an  

- 0 dosare, valoare indicator - 0,00 %, rezultând gradul foarte eficient, iar în materia litigii cu 

profesionişti au rămas în stoc  96 dosare, din care mai vechi de un an  - 3 dosare, ceea ce a oferit  

o valoare a indicatorului de 3,1 %, circumscris gradului de eficienţă foarte eficient.  

 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an 

 

Definiţie indicator - reprezintă suma dosarelor soluţionate în termen de mai puţin de 1 an 

de la înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă la o 

anumită instanţă, exprimată procentual. 

Grade de eficienţă : 

1.Foarte eficient – peste 80% 

2.Eficient – între 70% şi 80% 

3.Satisfăcător – între 65% şi 70% 

4.Ineficient – sub 65% 
  

  
 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Faliment 737 736 99,9%   
 

     

2 Litigii cu profesioniştii 457 452 98,9%   
 

      
   

 

 

Un alt indicator vizează ponderea dosarelor închise într-un an, şi care în materia 

falimentului a rezultat a fi de 99,9% încadrabilă în gradul foarte eficient, iar la litigii cu 

profesionişti cu o valoare de 98,9 % activitatea a fost încadrată  gradul foarte eficient. 

 

e) Redactările peste termenul legal. 

 

Definiţie indicator - reprezintă procentul instanţei respective de redactare peste termen a 

dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. Termenul de redactare este cel 

incrementat în nomenclatoarele Ecris. 

Grade de eficienţă : 

1 .Foarte eficient – sub 10% 

2.Eficient – între 10% şi 15% 



46 

 

3.Satisfăcător – între 15% şi 25% 

4.Ineficient – peste 25% 

 

 

 
  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL 
F E S I 

NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

1 Faliment 730 60 8,2% 12,1 31,9 19,5 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

2 
Litigii cu 

profesioniştii 
449 35 7,8% 8,7 32,0 17,7 

  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

   

 

Având în vedere indicatorii de eficienţă a activităţii secţiei pentru anul 2017, menţionaţi 

în programul STATIS, observăm că datele statistice referitoare la activitatea Secţiei a II-a Civile 

pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 relevă atingerea gradului de eficienţă „foarte bine”  la 

toţi indicatorii de eficienţă, cu excepţia celui legat de ,,rata de soluţionare a dosarelor 

(operativitatea)“, care se explică prin incidenţa unui element obiectiv care afectează rezultatul 

primit, respectiv că perioada de raportare are în vedere data limită de 31.12.2017, iar înaintarea 

dosarelor în calea de atac dinspre instanţele din circumscripţie s-a efectuat în mod constant, tot 

până la acest moment. 

În aceste împrejurări, chiar în condiţiile în care s-a uzat de termene procedurale scurte, 

timpul pentru soluţionarea acestor dosare nu a putut fi suficient, astfel că în mod firesc şi pentru 

asigurarea dezideratului respectării riguroase în primul rând a normelor şi principiilor de 

procedură, au fost acordate termene de judecată în cursul anului 2018.  

Subliniem că toţi ceilalţi indicatori s-au situat la nivelul „foarte eficient”, şi aceasta chiar 

în contextul în care pe parcursul anului 2017 (mai exact începând cu data de 01 iunie) secţia a 

funcţionat cu doar 9 judecători din numărul total de 11 judecători repartizaţi, iar pe lângă 

activitatea specifică  au fost soluţionate şi un număr de dosare de competenţa Secţiei de 

Contencios Administrativ şi Fiscal.  

 

c) Secţia penală 

În cursul anului 2017 la Secţia penală s-au înregistrat următorii indicatori de eficienţă: 

 

a) Rata de soluţionare a dosarelor calculată exclusiv în raport de dosarele nou 

intrate. 

 

Rata de soluţionare, analiza Curţii de Apel Timişoara 

  

Materia 

juridică 

01.01.2017 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă 

Total Raportat 

la intrate 

Total Din 

care 

din 

F E S I 
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– 

31.12.2017 

intrate 

8 Penal 
4

444 
14,7 % 3013 

3
3118 

89,5 % 103,5 %     

 

În perioada 01.01.2017 -31.12.2017 au fost înregistrate un număr de 3013 de dosare nou 

intrate şi au fost soluţionate un număr de 3118 de dosare cu un grad de eficienţă de 103,5% - 

valoarea indicatorului fiind –eficient. 

Din numărul de 3013 de dosare înregistrate în anul 2017 un număr de 178 de dosare 

intrate au avut  primul termen de  soluţionare în anul 2018. 

Dacă ne raportăm doar la cauzele înregistrate în cursul anului 2017 cu termen de judecată 

până la sfârşitul acestui an constatăm o operativitate a secţiei penale de 110%, corespunzător 

unui grad de eficienţă de „ foarte eficient” 

Comparativ cu anul 2016, când la acest indicator s-a înregistrat gradul de eficienţă de 

„satisfăcător”, în anul 2017, în prima variantă,  s-a înregistrat o creştere la gradul de „eficient”. 

 

 

b) Stocul de dosare la data de 31.12.2017 a fost de 339 dosare din care 23 dosare  

mai vechi de 1 an/1,5 ani - valoare indicator 6,8%- grad de eficienţă - eficient. 

 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

T
TOTAL 

DIN CARE 
MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

8 Penal 
3

339 
23 6,8 %     

 

    

 

Potrivit rapoartelor STATIS la sfârșitul anului 2017 stocul de dosare rămase 

nesoluţionate a fost de 339 dosare din care 23 dosare  mai vechi de 1 an/1,5 ani - valoare 

indicator 6,8%- grad de eficienţă - eficient. 

Analizând  realitatea înregistrărilor celor 23 de cauze în programul informativ ECRIS 

observăm  că doar 3 cauze sunt mai vechi de 1 an şi de 1,5 ani ia referitor la celelalte cauze se 

constată că au fost menţionate la acest indicator în mod greşit ca urmare a unor consemnări 

eronate în programul ECRIS. 

Prin urmare dacă se iau în considerare numărul real de cauze rămase în stoc ar rezulta un 

grad de eficienţă de-foarte eficient similar cu cel din anul anterior. 

 

c) Ponderea de dosare închise într-un an.  

 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

 Penal 3118 3108 99,7%   
 

      
  

 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 3118 dosare soluţionate, un număr de 3108 dosare 

au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 

99,7%. 
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În consecinţă, la acest indicator, secţia penală s-a încadrat în gradul „foarte eficient” 

similar cu cel din anul 2016. 

 

 

 

d) Redactări peste termen.  

 
 LISTA REZULTATE  

ORDINE 
MATERIE 

JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE 

ZILE 

REDACT

ARE 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 

REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL F E S I 
NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

8 Penal 3016 223 7,4% 15,7 30,7 13,2 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

Dintr-un număr de 3016 de dosare soluţionate,  un număr de 223 nu au fost redactate în 

termen, fiind o medie depăşire în zile de 15,7- valoare indicator 7,4 % - grad de eficienţă –foarte 

eficient. 

 

Analiza centralizată indicatori eficiență activitate 

Analizând activitatea secţiei penale din perspectiva indicatorilor de performanţă 

menţionaţi  se constată că în cursul anului 2017 au fost atinşi parametrii maximi de performanţă 

în ce priveşte indicatorii: ponderea de dosare închise într-un an şi redactări peste termen. 

Nu s-a realizat însă decât indicatorul „eficient” în ceea ce priveşte „rata de soluţionare a 

dosarelor” şi „stocul de dosare la data de 31.12.2017 mai vechi de 1 an/1,5 ani”, potrivit datelor 

statistice cuprinse în evidenţele informatice. 

În ce priveşte primul indicator se reţine că  datele statistice din Raportul STATIS indică 

un procent de soluţionare a cauzelor de 103,5%, care este însă superior  anului 2016 când a fost 

de 99%. 

Însă datele reale stabilite pe baza numărului de cauze înregistrate în cursul anului 2017, 

cu termen de judecată până la sfârşitul acestui an, indică o  operativitate a secţiei penale de 

110%, corespunzător unui grad de eficienţă de „ foarte eficient” 

De asemenea trebuie remarcat că în raport cu anul anterior când stocul de dosare a fost de 

444 de cauze la finele anului 2017 stocul de dosare a fost de 339 de cauze în scădere  cu 95 de 

cauze. 

Analizând activitatea secţiei penale se constată că unele întârzieri în soluţionarea cauzelor 

se datorează unor cauze obiective legate de:  sustragerea de la judecată a inculpaţilor aflaţi în 

stare de libertate, mai ales în cauzele în care audierea acestora de către instanţa de control 

judiciar este obligatorie (nu au fost audiaţi de instanţa de fond sau a fost pronunţată o soluţie de 

achitare); îndeplinirea procedurii de citare cu părţile aflate în străinătate; netransferarea 

inculpaţilor aflaţi în stare de detenţie la penitenciarele aflate în afara razei de competenţă a Curţii 

de Apel Timişoara, care sunt judecaţi şi de alte instanţe; audierea unui număr însemnat de 

persoane implicate în aceste cauze; schimbările intervenite în Noul Cod de procedură penală 

privind soluţionarea cauzelor în apel, în concordanţă cu practica CEDO, care obligă instanţele de 

control judiciar să readministreze întreg materialul probator, administrat şi de instanţa de fond, în 

caz de achitare a  inculpaţilor şi care au redus situaţiile în care se mai poate dispune rejudecarea 

cauzelor de către instanţele de fond. 

Referitor la indicatorul „eficient” privind  Stocul de dosare la data de 31.12.2017 mai 

vechi de 1 an/1,5 ani se constată că,  în ceea ce privește cele 23 dosare mai vechi de 1 an sau de 



49 

 

1,5 ani existente în stoc la finele anului 2017, aşa cum am arătat mai sus, această situaţie s-a 

datorat unor erori de evidenţiere în programul informativ ECRIS a operaţiunilor de închidere a 

unor dosare. 

În realitate sunt doar 3 dosare mai vechi de 1 an de zile în raport cu care ar fi rezultat  un 

grad de eficienţă de „foarte eficient”. 

d) Secția Litigii de Muncă și asigurări sociale  

 

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

dosarele nou intrate 

 

Definiţie indicator – Operativitatea se va calcula ca fiind raportul dintre dosarele  

finalizate în perioada de referinţă şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, 

exprimată procentual. 

 

Grade de eficienţă : 

9. Foarte eficient – peste 105% 

10. Eficient – între 100% şi 105% 

11. Satisfăcător – între 90% şi 100% 

12. Ineficient – sub 90% 

 

 
 

  

Materia juridică 

01.01.2017 – 

31.12.2017 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă 

Total Raportat la 

intrate 

Total Din care 

din 

intrate 

F E S I 

1 Asigurări sociale 83 27,9 % 298 268 79,5 % 89,9 %        
6 Litigii de muncă 221 20,7 % 1069 874 66,0 % 81,8 %     

 

În perioada anului 2017 Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a înregistrat un număr 

de 298 dosare nou intrate – materia asigurări sociale, 1069 – dosare nou intrate materia litigii de 

muncă şi un număr de 268 dosare soluţionate – materia asigurări sociale şi 874 dosare 

soluţionate – materia litigii de muncă, rezultând o valoare a operativităţii de 89,9% - materia 

asigurări sociale şi 81,8% - materia litigii de muncă, rezultând o medie de 85,85 %, ceea ce a 

încadrat Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale la acest indicator, în gradul „ineficient”. 

Indicele de operativitate a fost influenţat, în mod semnificativ, de înregistrarea pe rolul 

secţiei doar în cursul lunii noiembrie a unui număr de 359 cauze, respectiv 79 de cauze în luna 

decembrie. Pentru o parte din aceste cauze a fost posibilă realizarea procedurii de regularizare, 

respectiv fixarea termenelor de judecată şi soluţionarea până la sfârşitul anului 2017, însă pentru 

majoritatea cauzelor, primul termen de judecată a fost stabilit în cursul anului 2018, ţinând cont 

şi de necesitatea respectării garanţiilor procesuale. 

Operativitatea secţiei calculată în funcţie de cele două variante, se prezintă astfel:  

Operativitatea secției -  Varianta I (din Statisul central / indicatorii de eficiență / Rata de 

soluționare) – calculată ca fiind raportul dintre dosarele finalizate în perioada de referinţă şi 

dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimată procentual:  84 %. 

În această variantă procentul de 84% s-a obţinut din următoarele date: stoc iniţial: 304 

dosare din care 83 dosare în materia asigurări sociale şi 211 dosare în materia litigii de muncă, 

un total de 1367 dosare intrate din care  asigurări sociale 298 dosare şi 1069 dosare şi un total de 
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1142 dosare soluţionate din care 268 asigurări sociale şi 874 dosare soluţionate. Rezultă raportul 

dintre 1142/1367 ori 100 egal 84%. 

Varianta a II-a calculată ca fiind raportul dintre dosarele finalizate în perioada de referinţă 

şi din totalul dosarelor intrate în anul 2017 se vor scade dosarele intrate în anul 2017 dar care au 

termen de soluționare fixat în anul 2018, exprimată procentual: 105,06 %. 

În această variantă procentul de 105,06% s-a obţinut din următoarele date: stoc iniţial: 

304 dosare din care 83 dosare în materia asigurări sociale şi 211 dosare în materia litigii de 

muncă 211dosare, un total de 1367 dosare intrate din care  asigurări sociale 298 dosare şi 1069 

dosare din care se scad 280 dosare reprezentând dosare nou intrate cu termen de soluţionare în 

2018. Din aceste date plus un total de 1142 dosare soluţionate din care 268 asigurări sociale şi 

874 dosare rezultă raportul dintre 1142/1087 ori 100 egal 105,06%. 

Operativitatea Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale este reflectată, în mod real, de 

informaţiile oferite de varianta II de calcul, deoarece acest algoritm permite efectuarea 

raportului dintre dosarele finalizate în perioada de referinţă, în condiţiile în care din totalul 

dosarelor intrate în anul 2017 se scad dosarele intrate în anul 2017, care au termen de 

soluționare fixat în anul 2018, întrucât pentru aceste dosare nu a fost posibilă stabilirea 

termenelor de judecată în cursul anului 2017. 

 

b)Stocul de dosare 

Definiţie indicator - Stocul se va calcula ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi 1 an şi 6 luni 

pentru celelalte instanţe. 

Grade de eficienţă : 

Foarte eficient – sub 5% 

4. Eficient – între 5% şi 10% 

5. Satisfăcător – între 10% şi 15% 

6. Ineficient – peste 15% 

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

1 Asigurări sociale 113 0 0,0 %   
 

      

2 Litigii de muncă 416 1 0,2 %   
 

     

 

La finele anului 2017, din totalul de 113 dosare aflate în stoc – materia asigurări sociale 

nu s-a identificat niciun dosar mai vechi de un an, iar din totalul de 416 dosare aflate în stoc – 

materia – litigii de muncă s-a identificat un dosar mai vechi de un an, valoarea indicatorului fiind 

de 0,2%. În consecinţă, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale s-a încadrat în gradul „Foarte 

eficient”.   

 Stocul de dosare a fost influenţat, în mod considerabil, de numărul de dosare înregistrat 

spre finalul anului, respectiv  în lunile noiembrie şi decembrie - 438 dosare. 

 

 c. Ponderea dosarelor închise într-un an 

Definiţie indicator - reprezintă suma dosarelor soluţionate în termen de mai puţin de 1 an 

de la înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă la o 

anumită instanţă, exprimată procentual. 

Grade de eficienţă : 
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1.Foarte eficient – peste 80% 

2.Eficient – între 70% şi 80% 

3.Satisfăcător – între 65% şi 70% 

4.Ineficient – sub 65% 

 
 

 

 
 

  
 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Asigurări sociale 268 268 100,0%   
 

      

2 Litigii de muncă 874 870 99,5%   
 

      
   

   

 

În perioada de referinţă, din totalul de 268 dosare soluţionate în materia asigurări sociale, 

un număr de 268 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, 

reprezentând un procent de 100,0%, iar în materia litigii de muncă, din totalul de 874 de dosare 

soluţionate, un număr de 870 dosare au fost soluţionate în termen de maximum un an de la 

înregistrare, reprezentând un procent de 99,5% 

În consecinţă, la acest indicator, secţia s-a încadrat în gradul „Foarte eficient”. 

 
d. Redactările peste termenul legal. 

 

Definiţie indicator - reprezintă procentul instanţei respective de redactare peste termen a 

dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. Termenul de redactare este cel 

incrementat în nomenclatoarele Ecris. 

Grade de eficienţă : 

1 .Foarte eficient – sub 10% 

2.Eficient – între 10% şi 15% 

3.Satisfăcător – între 15% şi 25% 

4.Ineficient – peste 25% 

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 
REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL 
F E S I 

NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

1 Asigurări sociale 268 23 8,6% 4,6 32,0 21,6 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

2 Litigii de muncă 866 72 8,3% 14,5 32,0 20,3 
  

P M 
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În perioada de referinţă, din totalul de 268  de dosare soluţionate în materia asigurări 

sociale, un număr de 23 de dosare au fost redactate peste termen, ponderea medie fiind de 8,6%, 

iar în materia litigii de muncă din totalul de 866 de dosare , un număr de 72 dosare au fost 

redactate peste termen, ponderea medie fiind de 8,3%, determinând încadrarea secţiei în gradul 

„foarte eficient". 

Termenul de recomandarea pentru redactarea hotărârilor judecătoreşti a înregistrat depăşiri 

nesemnificative. Dintre factorii care au condus la depăşirea termenului se pot menţiona: 

încărcătura şi complexitatea şedinţelor de judecată, necesitatea acordării concediului de odihnă 

în perioada vacanţei judecătoreşti. 

 

Analiza centralizată indicatori eficiență activitate 

Indicatorii de eficienţă a activităţii secţiei pentru anul 2017, menţionaţi în programul 

STATIS, arată că datele statistice referitoare la activitatea secţiei pentru perioada 01.01.2017 – 

31.12.2017 relevă atingerea gradului de eficienţă „foarte bine”  la toţi indicatorii de eficienţă, cu 

excepţia celui legat de ,,rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea)“. 

Analiza datelor expuse anterior reflectă o scădere a volumului total de dosare aflate pe 

rolul secţiei în anul 2017, respectiv o creştere a stocului la sfârşitul anului, comparativ cu anul 

precedent, însă, se constată un flux variabil de înregistrare a dosarelor pe rolul instanţei de 

control judiciar, în special spre finele anului, ceea ce a condus în mod direct, la afectarea 

indicelui de operativitate. Opinăm, că din acest punct de vedere, relevant pentru activitatea 

secţiei, este calculul indicelui de operativitate realizat în varianta II, respectiv raportul dintre 

dosarele finalizate în perioada de referinţă, din totalul dosarelor intrate în anul 2017 fiind scăzute 

dosarele intrate în anul 2017, dar care au termen de soluționare fixat în anul 2018, situaţie în care 

a rezultat un procent de 105,06 %. 

 

e) Secția Contencios administrativ și fiscal 

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

dosarele nou intrate 

 

Definiţie indicator – Operativitatea se va calcula ca fiind raportul dintre dosarele 

finalizate în perioada de referinţă şi dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, 

exprimată procentual. 

 
Rata de soluţionare, analiza Curţii de Apel Timişoara 

  
Materia juridică 

01.01.2017 – 
31.12.2017 

Stoc iniţial  
Intrate 

Soluţionate  
Valoare 

indicator 

Grad de 
eficienţă 

Total Raportat 
la intrate 

Total Din 
care din 
intrate 

F E S I 

1 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

869 9,3 % 9296 9547 93,9 % 102,7 %     

 

În perioada anului 2017 Secţia de contencios administrativ şi fiscal a înregistrat un număr 

de 9.296 dosare nou intrate şi un număr de 9.547 dosare soluţionate, rezultând o valoare a 

operativităţii de 102,7%, pe instanţă, încadrând Secţia de contencios administrativ şi fiscal la 

acest indicator, în gradul „foarte eficient”. 

Operativitatea ridicată în soluţionarea cauzelor, demonstrează gradul de implicare a 

personalului secţiei în menţinerea unui standard  înalt de performanţă. Volumul de muncă a 

crescut, dar şi numărul personalului secţiei a crescut pe parcursul anului, judecătorii şi grefierii 

nou veniţi acomodându-se rapid cerinţelor. 
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Operativitatea secției - Varianta I (din Statisul central/indicatorii de eficiență/Rata de 

soluționare) – calculată ca fiind raportul dintre dosarele finalizate în perioada de referinţă şi 

dosarele nou intrate în aceeaşi perioadă de referinţă, exprimată procentual este de 103%. 

Operativitatea pe secție - Varianta a II-a calculată ca fiind raportul dintre dosarele 

finalizate în perioada de referinţă şi din totalul dosarelor intrate în anul 2017 se vor scade 

dosarele intrate în anul 2017 dar care au termen de soluționare fixat în anul 2018, exprimată 

procentual este de 106%. 

 

b) Stocul de dosare 

Definiţie indicator - Stocul se va calcula ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele 

perioadei de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel şi 1 an şi 6 luni 

pentru celelalte instanţe. 

Grade de eficienţă : 

1.Foarte eficient – sub 5% 

2.Eficient – între 5% şi 10% 

3.Satisfăcător – între 10% şi 15% 

4.Ineficient – peste 15% 

 

 

E02.Q06 Vechime dosare in stoc, analiza Materie Juridica. 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

STOC DOSARE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

MAI VECHI DE 
1 sau 1,5 ANI 

F E S I 

3 Contencios administrativ şi fiscal 618 24 3,9 %   
 

      

 

La finele anului 2017, din totalul de 618 dosare aflate în stoc, un număr de 24 dosare sunt 

mai vechi de 1 an, reprezentând 3,9 %. În consecinţă, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

s-a încadrat în gradul „Foarte eficient”.   

În comparaţie cu stocul din anul precedent, de 869 dosare, concluzionăm că activitatea 

administrativ-judiciară privind procedura scrisă pregătitoare investirii instanţei, s-a desfăşurat cu 

celeritate urmărindu-se judecarea cauzelor într-un termen rezonabil. Marea majoritate a dosarelor 

aflate în căile de atac au fost soluţionate la primul termen de judecată, iar cele aflate în primă 

instanţă au fost soluţionate într-un termen de cel mult şase luni de la înregistrare. 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an 

Definiţie indicator - reprezintă suma dosarelor soluţionate în termen de mai puţin de 1 an 

de la înregistrare raportat la suma tuturor dosarelor soluţionate în perioada de referinţă la o 

anumită instanţă, exprimată procentual. 

 

Grade de eficienţă : 

1.Foarte eficient – peste 80% 

2.Eficient – între 70% şi 80% 

3.Satisfăcător – între 65% şi 70% 

4.Ineficient – sub 65% 

SITUATIE STATISTICA 

E03.Q06 Pondere dosare închise intr-un an, analiza Materie Juridica. 
 

  

 LISTA REZULTATE  
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ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1. Contencios administrativ şi fiscal 9547 9517 99,7%   
 

      
   

 

În perioada de referinţă, din totalul de 9547 dosare soluţionate, un număr de 9517 dosare 

au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 

99,7%. 

În consecinţă, la acest indicator, Secţia de contencios administrativ şi fiscal s-a încadrat în 

gradul „Foarte eficient”.  

Au fost menţinute performanţele din anul precedent, ca urmare a colaborării strânse între 

membrii completurilor de judecată, în cadrul echipelor judecător - grefier. 

 

d) Redactările peste termenul legal. 

 

Definiţie indicator - reprezintă procentul instanţei respective de redactare peste termen a 

dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre. Termenul de redactare este cel 

incrementat în nomenclatoarele Ecris. 

Grade de eficienţă : 

1 .Foarte eficient – sub 10% 

2.Eficient – între 10% şi 15% 

3.Satisfăcător – între 15% şi 25% 

4.Ineficient – peste 25% 

 

E05.Q07 Documente redactate peste Termen, analiza Materie Juridica. 
  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTARE 

MEDIE ZILE 
REDACTARE 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 
REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL 
F E S I 

NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE ZILE 
DEPASIRE 

1 
Contencios 

administrativ şi 
fiscal 

9478 819 8,6% 18,4 32,0 19,5 
  

P M 
 

  
 

  
 

  
 

   

 

În perioada de referinţă, din totalul de 9.478 de dosare soluţionate, un număr de 819 de 

dosare au fost redactate peste termen, ponderea medie fiind de 8,6% determinând încadrarea 

Secţiei de contencios administrativ şi fiscal în gradul „foarte eficient".  

Redactările peste termen, în medie cu două zile, au fost în număr mic în comparaţie cu 

numărul total de dosare, fiind cauzate de complexitatea cauzelor şi de volumul de muncă tot mai 

mare. 

 

 

 

 

 



55 

 

 

  

 

I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

 

a) Secţia I civilă 

 

Din totalul celor 244 hotărâri pronunţate în primă instanţă şi în apel de judecătorii Secţiei 

I Civile în cursul anului 2017 şi care au fost susceptibile de căi de atac, au fost supuse căilor de 

atac prevăzută de lege un număr de 66 hotărâri, ceea ce semnifică un indice de atacabilitate de 

circa 27%, adică un procent similar cu cel din anii anteriori. 

 

 

b) Secţia a II-a civilă 

 

În cursul anului 2017 s-a promovat calea de atac împotriva a 61 de hotărâri pronunţate la 

nivelul secţiei, dosarele fiind înaintate instanţei superioare spre soluţionare. 

Din numărul total al dosarelor soluţionate în perioada de referinţă – 1194, ceea ce 

presupune că au fost pronunţate 1194 de hotărâri, dintre care în apel 817 , iar în primă instanţă 

123 hotărâri, reiese că au fost pronunţate  950 de hotărâri în alte materii decât recursul (apte să 

fie atacate la instanţa de control judiciar).  

Raportat la aceste cifre reiese că indicele de atacabilitate  se situează la un nivel de      

6,42 %, ceea ce presupune o creştere a procentului faţă de anul 2016 când ponderea a fost de 

3,65%.   

 
c) Secţia penală 

 

 Din cele  943 hotărâri penale pronunţate în primă instanţă de Secţia Penală în anul 2017, 

doar un număr de 53 hotărâri au fost susceptibile de formularea unor căi de atac, fiind declarate 

apeluri în 16 dintre cauze. Calculând indicele de atacabilitate, observăm că acesta se situează la 

un nivel de 30,1 %; în scădere faţă de anul precedent, când acesta a fost de 38 %. 

Deşi hotărârile judecătoreşti pronunţate de Secţia Penală în apel au caracter definitiv, ele 

sunt susceptibile a fi atacate cu recurs în casaţie, cale de atac extraordinară, admisibilă pentru 

cazurile strict şi limitativ prevăzute de art. 438 din Codul de procedură penală. 

Din cele 1598 de decizii penale pronunţate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia Penală în 

anul 2017, au fost atacate cu recurs în casaţie un număr de 32 hotărâri. În urma parcurgerii 

procedurii filtru prevăzută de art. 439 din Codul de procedură penală, au fost înaintate Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie un număr de 23 recursuri în casaţie; restul de 9 cereri fiind restituite 

administrativ către recurenţi pentru neîndeplinirea condiţiilor formale.  

În raport cu numărul cererilor de recurs în casaţie care au fost înaintate instanţei 

superioare pentru a fi judecate rezultă un indice de atacabilitate de 2,00 %; în uşoară scădere 

faţă de anul precedent, când acesta a fost de 2,39 %.  

 

 

d) Secția Litigii de Muncă și asigurări sociale  

 

Hotărârile judecătoreşti pronunţate de Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale nu 

sunt, ca regulă, susceptibile de exercitarea vreunei căi de atac, dat fiind că sunt definitive sau 
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irevocabile, în raport de faza procesuală în care sunt date sau de incidenţa normelor Noului Cod 

de procedură civilă sau ale Vechiului Cod de procedură civilă. 

Cu toate acestea, au fost adresate Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 8 cereri de recurs 

împotriva unor hotărâri judecătoreşti pronunţate de judecătorii acestei secţii în anul 2017.  

Raportat la numărul dosarelor soluţionate, respectiv 1142, şi la numărul cererilor de 

recurs formulate, rezultă că indicele de atacabilitate este de 0,70 %. 

 

e) Secția Contencios administrativ și fiscal 

 

La secţia de contencios administrativ şi fiscal, cu privire la ponderea atacabilităţii 

hotărârilor, este de menţionat că în cursul anului 2017, judecătorii secţiei au pronunţat un număr 

de 384 hotărâri în primă instanţă. 

Au fost atacate cu recurs, făcând obiectul controlului judiciar exercitat de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, 298 hotărâri, rezultând, astfel, o pondere a atacabilităţii hotărârilor de 77,60%. 

Comparativ, în cursul anului 2016, judecătorii secţiei contencios administrativ şi fiscal au 

pronunţat un număr de 433 hotărâri în primă instanţă. Au fost atacate cu recurs, făcând obiectul 

controlului judiciar exercitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 235 hotărâri, rezultând, astfel, 

o pondere a atacabilităţii hotărârilor de 54,27%. 

În concluzie indicele de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti a crescut în comparaţie 

cu anul precedent de la 54,27% la 77,60%. 
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I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 
a) Secţia I civilă 

 

Întrucât prin deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2017 au fost 

desfiinţate (schimbate, modificate sau casate) un număr de 7 hotărâri, în raport cu numărul de 

244 al hotărârilor pronunţate de Secţia I Civilă a Curţii de Apel Timişoara şi susceptibile de atac, 

rezultă că indicele lor de desfiinţare a fost de 2,86% , scor performant şi similar celui din anul 

2016 care se înscrie astfel în linia de constanţă a calităţii actului de justiţie dovedite de 

judecătorii secţiei de-a lungul timpului. 

Soluţiile de modificare a hotărârilor s-au întemeiat pe aspecte ce ţin - în opinia instanţei 

supreme - de interpretarea greşită a legii (în acest sens putând fi date ca exemplu decizia civilă 

nr. 197/03.02.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti  care a modificat parţial decizia 

civilă nr. 58/02.04.2015 a Curţii  de Apel Timişoara) iar cele de casare a cauzelor cu trimitere 

spre rejudecare, pe aspecte ce ţin de nelegala calificare a căii de atac în cauzele privind Legea nr. 

10/2001 sau Legea nr. 33/1994 în care legiuitorul a schimbat succesiv natura acesteia (cum ar fi, 

de exemplu, decizia civilă nr. 343/21.02.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti care 

a casat decizia civilă pronunţată în apel sub. nr. 285/13.10.2016 de Curtea de Apel Timişoara, cu 

trimitere spre rejudecarea recursului la Tribunalul Caraş-Severin şi decizia civilă nr. 

1782/14.11.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti care a casat decizia civilă de apel 

nr. 28/09.03.2017 a Curţii de Apel Timișoara cu trimitere spre rejudecarea recursului la aceeaşi 

instanţă). De asemenea, astfel de soluţii au fost pronunţate şi atunci când s-a apreciat că se 

impune completarea probatoriului (decizia civilă nr. 392/23.02.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie Bucureşti care a casat decizia civilă nr. 277/11.10.2016 cu trimitere spre rejudecare la 

Curte, acelaşi aspect fiind avut în vedere şi prin decizia civilă nr. 969/25.05.2017 care a casat 

decizia civilă nr. 288/19.10.2016 a Curţii de Apel Timişoara).  

 

b) Secţia a II-a civilă 
 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a comunicat periodic decizii pronunţate în soluţionarea 

recursurilor declarate faţă de hotărârile secţiei, atât cele prin care s-au respins sau anulat căile de 

atac şi cele admise. 

Din cuprinsul Registrului de evidenţă a soluţiilor instanţei de control judiciar se reţine că 

s-au înscris un număr de doar 9 decizii ale Î.C.C.J. prin care s-au admis recursurile şi au fost 

modificare ori casate hotărârile pronunţate în apel la această secţie. Din totalul deciziilor 

comunicate, 1 decizie priveşte o hotărâre pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în anul 2017, 5 

decizii privesc hotărâri pronunţate de instanţa noastră în anul 2016 şi celelalte 3, în anul 2015. 

Această stare  de fapt se datorează perioadei de timp necesare pentru comunicarea căilor 

de atac, a dosarelor şi a soluţionării acestora la ÎCCJ. Decalajul se observă şi în cazul deciziilor 

prin care Î.C.C.J. a respins ori anulat recursurile declarate împotriva hotărârilor Curţii de Apel 

Timişoara. 

În cursul anului 2017 s-a promovat calea de atac în 61 cauze şi dosarele au fost înainte 

instanţei superioare spre soluţionare. Raportat la singura decizie comunicată de ÎCCJ în cursul 

anului 2017, privind hotărârile pronunţate de secţia noastră în acelaşi an, rezultă un procent de 
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1,63% reprezentând indicele casare (în sens larg, incluzând aici admiterea căii de atac la 

instanţa de control). 

În hotărârea menţionată cu nr. 840/11.05.2017 pronunţată în dosarul nr. 159/59/2016*,  

ÎCCJ a reţinut că  prin decizia nr. 134/A din 22 februarie 2017 pronunţată de Curtea de Apel 

Timişoara – Secţia a II-a civilă s-a admis apelul declarat de pârâta S.C. RIPS S.A. împotriva 

încheierii de şedinţă din data de 25 august 2016 pronunţată de Tribunalul Timiş; s-a dispus 

îndreptarea erorii materiale de calcul din dispozitivul sentinţei civile nr. 329/PI/22.02.2013 

pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 8914/30/2007** în sensul că a fost obligată pârâta 

S.C. RIPS S.A. la plata sumei de 2.275.074,03 lei către reclamantele principale; s-au menţinut în 

rest dispoziţiile încheierii atacate. 

Cu toate acestea, instanţa de control a apreciat că, în apel în mod greşit s-a reţinut că sunt 

îndeplinite condiţiile impuse de art. 281 Cod procedură civilă şi s-a considerat că este vorba de o 

eroare materială susceptibilă de înlăturare pe calea procedurii prevăzute de text, însă  dispoziţiile 

art. 281, alin. 1 Cod procedură civilă trebuie să fie interpretate în mod restrictiv, prevederile 

acestuia reglementând o procedură de excepţie. 

Pe cale de îndreptare a erorilor materiale, instanţa nu poate să modifice soluţia dată şi nici 

să modifice hotărârea, că în cauză nu ne aflăm în prezenţa unei erori materiale strecurate în 

dispozitivul sentinţei civile nr. 329/PI/22.02.2013, ci a unei neconcordanţe existentă între 

considerente şi dispozitivul acesteia, chestiune care putea fi remediată exclusiv prin exercitarea 

căii de atac a apelului. 

A mai subliniat ÎCCJ  că în cazul dat, prin modul în care s-a dispus, urmare admiterii 

cererii de îndreptare a erorii materiale, instanţa de apel a procedat în fapt la o nouă soluţionare a 

capătului de cerere privind pretenţiile, ceea ce nu este admis pe calea procedurii instituită de art. 

281 Cod procedură civilă.   

Din perspectiva celor expuse, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut că instanţa de 

apel a făcut o greşită interpretare şi aplicare a legii, motiv pentru care, fiind incidente dispoziţiile 

art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, a admis recursul reclamanţilor, a modificat decizia recurată, 

în sensul respingerii apelului declarat de pârâta S.C. RIPS S.A. împotriva încheierii din data de 

25 august 2016 pronunţată de Tribunalul Timiş – Secţia a II-a civilă. 

 

c) Secţia penală 

 

Având în vedere că în anul 2017, Secţia Penală a pronunţat un număr de 53 hotărâri 

susceptibile a fi atacate cu apel, iar din datele existente până la momentul întocmirii materialului 

au fost desfiinţate un număr de 3 hotărâri, rezultă un indice de desfiinţare de 5,66 %. Procentul 

de desfiinţare în materie penală pentru hotărârile pronunţate în primă instanţă este în scădere 

faţă de anul 2016 când s-a ridicat la 9,67 %.  

În cursul anului 2017 a fost admis un singur recurs în casaţie vizând deciziile penale 

pronunţate de Curtea de Apel Timişoara în anul de referinţă, constatându-se o eroare de calcul a 

sporului de pedeapsă aplicat cu ocazia contopirii pedepselor pentru infracţiuni concurente. În 

raport cu numărul de 1598 deciziilor penale pronunţate în anul de referinţă şi admiterea unui 

recurs în casaţie, rezultă un procent de desfiinţare în calea extraordinară de atac de 0,06 %.  

 

d) Secția Litigii de Muncă și asigurări sociale  

 

În anul 2017, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat 8 cereri de recurs formulate 

împotriva unor hotărâri judecătoreşti pronunţate de judecătorii Secţiei litigii de muncă şi 

asigurări sociale. Instanţa supremă a dispus respingerea a 6 cereri de recurs, anularea unei cereri 

de recurs şi admiterea unei cereri de recurs, cu consecinţa casării încheierii atacate şi trimiterea 

dosarului spre rejudecare (obiectul cererii fiind sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea 
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excepţiei de neconstituţionalitate), indicele de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate 

de judecătorii Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale fiind 0,08%. 

 

 

 

 

e) Secția Contencios administrativ și fiscal 

 

Referitor la indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti se evidenţiază faptul că 

instanţa supremă a comunicat periodic deciziile pronunţate în soluţionarea recursurilor privind 

hotărârile secţiei, prin care a fost admis recursul, însă până în prezent cea mai mare parte dintre 

ele vizau hotărâri ce au fost soluţionate anterior anului 2017 (2012 - 2016). Astfel că, nu se poate 

calcula în acest moment indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti pentru anul 2017. În 

acest sens precizăm că în anul 2017 au fost restituite de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un 

număr de 36 dosare în care au fost admise recursurile, astfel: 4 dosare în care s-au atacat 

hotărârile pronunţate în anul 2012; 5 dosare în care s-au atacat hotărârile pronunţate în anul 

2013; 15 dosare în care s-au atacat hotărârile pronunţate în anul 2014, 8 dosare în care s-a atacat 

hotărârii pronunţate în anul 2015, 2 dosare în care s-au atacat hotărârii pronunţate în anul 2016 şi 

2 dosare în care s-au atacat hotărârii pronunţate în 2017 de Secţia Contencios administrativ şi 

fiscal, în care soluţiile au fost de admitere a recursului, de casare a hotărârii şi în rejudecare de 

admitere a cererii, respectiv de casare a încheierii şi de trimitere a cauzei pentru continuarea 

judecăţii. 
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CAPITOLUL II 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA 

NIVELUL INSTANŢEI 

  

 

II.1. Situaţia posturilor 

 

Raportul de bilanţ pentru anul 2017, sub componenta situaţiei posturilor, urmează a 

constata evidenţa şi evoluţia resurselor umane, cu privire la schemele de personal rezervate 

organelor şi funcţiilor de conducere, respectiv funcţiilor de execuţie pentru judecători, personal 

auxiliar de specialitate şi conex, personal contractual şi funcţionari publici, la nivelul 

circumscripţiei Curţii de Apel Timişoara, respectiv, la nivel restrâns făcând referire numai la 

această instanţă de judecată.             

 

II.1.1. Situaţia posturilor prin care s-a asigurat conducerea Curții de Apel Timișoara 

în anul 2017 

 
A. Exercitarea funcţiilor de conducere de către preşedintele şi vicepreşedinţii Curții de 

Apel Timișoara.   

În cursul anului 2017, funcţia de Preşedinte al Curţii de Apel Timişoara a fost ocupată 

de doamna judecător Erica Nistor, preşedintele numit al acestei instanţe, prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1392/2014. 

Una din funcțiile de Vicepreşedinte de la nivelul Curţii de Apel Timişoara a fost 

ocupată în perioada 15.07.2016 – 01.09.2017 de către domnul judecător Oberșterescu 

Gheorghe, numit prin  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 775/2016 şi eliberat 

din funcţie, prin pensionare, la data de 01.09.2017. Începând cu data de 01.09.2017, prin 

Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 908/30.08.2017, 

doamna judecător dr. Pușa Carmen Pârvulescu a fost delegată în funcția de vicepreședinte 

vacantă.  

A doua funcție de vicepreședinte a fost ocupată de domnul judecător conf. univ. dr. 

Marian Brațiș, numit prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 550/2015, cu 

începere de la data de 01.07.2015. 

 

B. Colegiul de conducere al Curții de Apel Timișoara.  
 

Colegiul de conducere a fost alcătuit din preşedintele instanţei, membru de drept al 

colegiului, şi 6 membrii aleşi de adunarea generală a judecătorilor, şi anume: doamna judecător 

Carmen Pârvulescu; doamna judecător Daniela Calai;  doamna judecător Ruxandra Codrea până 

în data de 28 februarie 2017, iar începând cu data de 28 februarie 2017 doamna judecător Florea 

Nela Adelia; doamna judecător Pârvu Florentina până la data de 21 martie 2017, iar începând cu 

data de 21 martie 2017 domnul judecător Mircea Creţu; domnul judecător Dorin Ilie Ţiroga până 
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la data de 30 mai 2017, iar începând cu data de 1 iunie 2017 doamna judecător Ramona 

Loredana Ioţcovici; domnul judecător Răzvan Pătru până în data de 10 octombrie 2017, iar 

începând cu data de 10 octombrie 2017 doamna judecător Vladu Ramona Maria, fiind 

reprezentate toate secţiile instanţei. 

  

 

 

 

 

C. Adunarea generală a judecătorilor. 

 

Statul de funcții al Curții de Apel Timișoara cuprinde un număr de 62 de posturi de 

judecător, din care au fost ocupate, în cursul anului 2017, astfel: 

 59 de posturi în perioada ianuarie – aprilie; 

 58 de posturi în perioada mai – iulie;  

 61 de posturi în august;  

 60 de posturi în perioada septembrie – octombrie; 

 59 de posturi în perioada noiembrie - decembrie. 

 

În toată perioada anului 2017, postul de judecător de execuție ocupat de doamna 

judecător Țâra Anișoara a fost temporar vacant, doamna judecător aflându-se în concediul pentru 

îngrijirea copilului, astfel că numărul mediu al judecătorilor efectiv prezenți în cursul anului 

2017 a fost de 58 de judecători. 

 

D. Exercitarea funcţiilor de conducere de către preşedinţii de secţii ai Curții de Apel 

Timișoara.   
Conducerea secţiilor Curţii de Apel Timişoara, a fost asigurată în anul 2017, după cum 

urmează: 

 Preşedinte secţia I civilă – doamna judecător Calai Daniela Rodica, numită 

prin Hotărârea nr. 866/2015, cu începere de la data de 28.10.2015; 

 Preşedinte secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie – domnul 

judecător Constantin Costea, reînvestit în această funcție prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 692/2016, cu începere de la data de 

18.07.2016; 

 Preşedinte secţia a II-a civilă - doamna judecător Ramona Loredana Ioțcovici, 

numită prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 41/2016, cu 

începere de la data de 28.01.2016; 

 Preşedinte secţia de contencios administrativ şi fiscal – doamna judecător 

Nela Adelia Florea, numită prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1661/2016, cu începere de la data de 9.12.2016; 

 Preşedinte secţia litigii de muncă şi asigurări sociale - doamna judecător dr.  

Pușa Carmen Pârvulescu, numită prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 42/2016, cu începere de la data de 09.02.2016 şi  până la data de 

01.09.2017, dată la care aceasta a fost delegată în funcția de vicepreședinte al 

instanței, iar conducerea secției a fost preluată de doamna judecător Maria Dica, 

delegată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 909/2017. 

            
E. Exercitarea funcţiilor de conducere la compartimentul Grefă 
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Funcția de prim grefier a fost ocupată de doamna Otilia Duceag, prin delegare până la 

data de 13.02.2017, după care a fost numită în această funcție prin Decizia nr. 36/13.02.2017, 

emisă de Președintele Curții de Apel Timișoara.      

Funcţiile de grefier şef de secţie au fost asigurate astfel: Secţia I civilă - doamna Roxana 

Popa-Diaconescu, Secţia a II-a Civilă - doamna Filip Marcela (cu delegare în tot cursul anului 

2017), Secţia penală  - doamna Angela Andrei, Secţia contencios administrativ şi fiscal - 

doamna Liliana Cristin până la data de 13.02.2017 și ulterior, de doamna Tcaciuc Marinela şi 

Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale - doamna Diana Kalinin până la data de 

30.09.2017, dată de la care funcţia este exercitată, prin delegare, de către doamna Andra 

Sporea, întrucât doamna Diana Kalinin s-a aflat în concediu de maternitate. 

II.1.2. Resursele umane aflate la dispoziţia instanţei  
 

A. Situaţia resurselor umane la nivelul  Curții de Apel Timișoara şi a instanţelor din 

circumscripţia acesteia. 

 

La începutul anului 2017, statul de funcţii al Curţii de Apel Timişoara  şi al instanţelor 

arondate acesteia a prevăzut un număr de 1013 de posturi, iar la sfârșitul anului 2017 un număr 

de 1012 posturi, întrucât un post de judecător din statul de funcții al Judecătoriei Ineu a fost 

transferat temporar la Judecătoria Jibou prin Ordinul nr. 2031/01.08.2017.  

Schema de personal a cuprins: 322 posturi de judecător la începutul anului 2017, 

respectiv 321 posturi de judecător la sfârşitul anului 2017, 14 posturi de asistent judiciar,  608 

posturi de personal auxiliar de specialitate și conex, 34 posturi de funcționar public şi 35 posturi 

de personal contractual.  

Din cele 1013 posturi existente, la 1 ianuarie 2017, au fost ocupate 967 de posturi, iar la 

sfârșitul anului 2017 au fost ocupate 972 de posturi, din totalul de 1012 posturi. 

Din cele 34 de posturi de  funcţionar  public, prevăzute în schemele de personal ale Curţii 

de Apel Timişoara şi ale instanţelor din  raza teritorială a acesteia, la data de 31 decembrie 2017 

au rămas vacante: un post de consilier la Tribunalul Timiș, un post de expert la Tribunalul Caraș-

Severin și un post de expert la Biroul de relații publice al Curţii de Apel Timişoara. 

Numărul posturilor de personal contractual s-a redus, în cursul anului 2017, de la 35 de 

posturi la 34 de posturi, întrucât un post de îngrijitor din statul de funcții al Curții de Apel 

Timișoara a fost transformat în post de grefier.  

 

 

B. Evoluţia personalului auxiliar de specialitate şi a celorlalte categorii de personal 

 

 

În cursul anului 2017, au încetat activitatea un număr de 17 persoane din categoria 

personalului auxiliar de specialitate și conex, şi anume: 2 grefieri arhivari, 1 agent procedural, 13 

grefieri și 1 specialist IT, posturi care s-au ocupat, în măsura în care a fost posibil, prin 

definitivarea unor persoane angajate pe perioadă determinată, conform art. 3 alin. 3 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007, sau prin valorificarea rezultatelor concursurilor susţinute, în 

temeiul prevederilor art. 24 alin. 2 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

126/2007 în ceea ce priveşte posturile de grefier, respectiv a dispoziţiilor art. 21^1 din Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007 în ceea ce priveşte posturile de grefier arhivar 

şi personal conex. De asemenea, au încetat activitatea 1 merceolog din categoria personalului 

contractual și 1 consilier din categoria funcționarilor publici.   

Totodată, pentru ocuparea posturilor vacante, Curtea de Apel Timişoara a organizat, în 

cursul anului 2017, următoarele concursuri: 
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 la data de 26 mai 2017, s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea posturilor 

vacante de grefier arhivar și personal conex, şi anume: 1 post de grefier arhivar la 

Tribunalul Caraș-Severin și 1 post de grefier arhivar la Judecătoria Reșița; 1 post 

de agent procedural la Curtea de Apel Timișoara și 1 post de agent procedural la 

Judecătoria Lugoj; 1 post de aprod la Judecătoria Reșița;  

 la data de 8 iunie 2017, s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante: un post de consilier juridic – personal contractual la Curtea de 

Apel Timişoara;  un post de îngrijitor la Curtea de Apel Timișoara şi un post de 

merceolog la Tribunalul Arad, în urma căruia a rămas vacant postul de îngrijitor 

existent în statul de funcţii al Curţii de Apel Timişoara;  

 la data de 29 iunie 2017, s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea unui post 

vacant de specialist IT la Tribunalul Caraș-Severin; 

 

Au fost organizate şi două concursuri de promovare a personalului auxiliar de specialitate 

în funcțiile de conducere vacante de prim-grefier, grefier şef de secţie, grefier şef de judecătorie 

şi grefier arhivar şef existente la Curtea de Apel Timişoara şi instanţele judecătoreşti din 

circumscripţia acesteia, după cum urmează:    

 

 La data de 6 februarie 2017, s-a desfăşurat concursul de promovare a personalului 

auxiliar de specialitate pentru următoarele funcții de conducere: 

  

 Curtea de Apel Timişoara – prim-grefier; grefier-şef al secţiei litigii de muncă și 

asigurări sociale; grefier-șef al secției contencios administrativ și fiscal; 

 Tribunalul Arad - grefier-şef al secţiei I civilă; grefier-şef al secţiei a II-a civilă şi 

grefier-şef al secţiei penale; 

 Judecătoria Arad – grefier-șef; 

 Judecătoria Lipova - grefier-șef; 

 Tribunalul Caraș-Severin - grefier-şef al secţiei penale; grefier-şef al secţiei I 

civilă; grefier arhivar șef; 

 Judecătoria Timişoara - grefier arhivar șef. 

 

 La data de 11 decembrie 2017, s-a desfăşurat concursul de promovare a personalului 

auxiliar de specialitate pentru următoarele funcții de conducere: 

 

 Curtea de Apel Timișoara - grefier-şef al secţiei a II-a civilă; 

 Tribunalul Arad – prim-grefier; grefier-şef al secţiei civile; grefier-şef al secţiei a 

II-a civilă; grefier-şef al secţiei penale; grefier-şef al secţiei de contencios    

administrativ și fiscal;  

 Judecătoria Arad - grefier-șef; grefier-şef al secţiei civile; grefier-şef al secţiei 

penale; 

 Judecătoria Ineu – grefier-șef ; 

 Judecătoria Lipova – grefier-șef; 

 Tribunalul Caraș-Severin - grefier-şef al secţiei penale; grefier-şef al secţiei a II-a 

civilă; grefier arhivar șef; 

 Tribunalul Timiș – prim-grefier; grefier-şef al secţiei a II-a civilă; 

 Judecătoria Timișoara - grefier arhivar șef; 

 Judecătoria Lugoj – grefier-șef. 

 

La sfârșitul anului 2017, la instanțele din raza Curții de Apel Timișoara au fost  vacante 9 

posturi de grefier, dintre care 6 posturi de grefier cu studii superioare, repartizate după cum 
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urmează: 3 posturi la Judecătoria Reșița, 1 post la Tribunalul Caraș-Severin, 1 post la Judecătoria 

Caransebeș și 1 post la Judecătoria Timișoara, acesta din urmă fiind în procedură de transfer la 

Judecătoria Reșița, ca urmare a unei erori de distribuire la suplimentarea schemelor de personal 

de la finele anului 2016, şi 3 posturi de grefier cu studii medii, repartizate astfel: 1 post la 

Judecătoria Lugoj, 1 post la Judecătoria Chișineu Criș şi 1 post la Judecătoria Reşiţa. 

 

 

 

 

 

C. Situaţia resurselor umane la nivelul  Curții de Apel Timișoara. 
 

La nivelul Curţii de Apel Timişoara, la începutul anului 2017, în statul de funcţii a fost 

cuprins un număr de 62 de posturi de judecător fiind ocupate numai 59 de posturi. Pe parcursul  

anului 2017, au promovat 6 judecători, după cum urmează: doamnele judecător Dobrin Lucica și 

Budulan Roxana la data de 01.01.2017, domnii judecători Neda Raluca Olimpia, Rotuna Alina 

Ștefania și Bugarsky Ivan Endre la data de 01.07.2017 şi doamna judecător Burdan Adina 

Monica la data de 15.07.2017. 

În cursul anului 2017, au fost eliberați din funcție, prin pensionare, doamna judecător 

Marinela Giurgincă la data de 25.05.2017; domnul judecător Dorin Ilie Țiroga la data de 

1.06.2017; domnul judecător doctor Gheorghe Oberșterescu la data de 01.09.2017 și doamna 

judecător doctor Lidia Barac, la data de 2.10.2017. 

La sfârșitul anului 2017, statul de funcții al Curţii de Apel Timişoara cuprindea un număr 

total de 167 de posturi, repartizate pe categorii de personal, astfel: 

o 62 judecători; 

o 70 de grefieri, din care 55 grefieri cu studii superioare, 12 grefieri cu studii medii 

2 grefieri documentariști și un grefier statistician; 

o 3 specialiști IT; 

o 10 grefieri arhivari; 

o 3 agenți procedurali; 

o 3 șoferi; 

o 9 funcționari publici; 

o 7 personal contractual. 

Structura organizatorică a Curţii de Apel Timişoara este redată în Anexa nr. II.  
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II.2. Formarea profesională a personalului 

 

II.2.1. Formarea profesională a judecătorilor 

 

Având ca reper constatarea că o justiţie de calitate este în mod necesar condiţionată, între 

altele, de înalta valoare profesională a judecătorilor şi a personalului auxiliar, anul 2017 a fost 

caracterizat, în planul formării profesionale, de o reală preocupare a conducerii Curţii de Apel 

Timișoara pentru atragerea unui număr cât mai mare de judecători şi grefieri în programe de 

formare cât mai diverse şi cuprinzătoare.  

În condiţiile în care mediul social şi juridic devine tot mai complex şi imaginativ, totodată 

pe fondul creşterii exigenţei cetăţenilor faţă de prestaţia autorităţilor publice, sistemul judiciar 

are datoria de a observa în timp real şi de a interpreta corect nevoile şi evoluţia societăţii, 

adaptându-se şi flexibilizându-şi programele de pregătire pentru a putea oferi un act de justiţie de 

o mai bună calitate. 

În cursul anului 2017, judecătorii din cadrul Curţii de Apel Timişoara au luat parte la o 

serie de forme de pregătire profesională, la nivel descentralizat în cadrul instanţei, la nivel 

centralizat în cadrul programului de pregătire stabilit la nivel naţional, precum şi în cadrul unor 

seminarii şi conferinţe cu caracter naţional şi internaţional. 

Formarea profesională continuă, informarea şi însuşirea jurisprudenţei curţilor de apel, 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi 

a Curţii Europene a Drepturilor Omului, a noilor acte normative care interesează activitatea 

instanţelor de judecată, precum şi a doctrinei juridice, respectiv, pregătirea şi desfăşurarea 

documentată a întâlnirilor destinate unificării practicii judiciare a Curţii de Apel şi a instanţelor 

arondate, a beneficiat de o continuă şi consecventă diseminare a informaţiei juridice către 

judecătorii instanţelor, prin punerea la dispoziţia acestora a fondului de carte juridică gestionat 

de biblioteca acestei curţi de apel, a actelor normative nou apărute, a jurisprudenţei  Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi a Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, Curţii de Apel Timişoara şi a celorlalte curţi de apel, a minutelor 

de unificare a practicii judiciare adoptate la nivel centralizat în cadrul întâlnirilor organizate de 

Institutul Naţional al Magistraturii şi Consiliul Superior al Magistraturii cu preşedinţii de secţii 

specializate ai curţilor de apel, reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă 

Înalta Cure de Casaţie şi Justiţie, precum şi a întâlnirilor trimestriale organizate la nivelul curţilor 

de apel.  

 

        

A. Formarea profesională continuă a judecătorilor la nivel descentralizat. 

 

Această formă de pregătire profesională s-a concretizat  prin: 

a) programe de învăţământ profesional desfăşurate lunar, în cadrul secţiilor instanţei, 

potrivit unui calendar prestabilit de la începutul anului; 
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b) sesiuni de dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară organizate 

trimestrial la nivelul Curţii de Apel Timişoara, cu participarea judecătorilor din cadrul secţiilor 

acestei instanţe, precum şi a judecătorilor specializaţi din cadrul tribunalelor şi judecătoriilor 

arondate Curţii de Apel, potrivit unui calendar stabilit, de asemenea, la început de an; 

c) seminarii de pregătire profesională organizate la nivelul  Curţii de Apel Timişoara, în 

cadrul programului de pregătire stabilit împreuna cu  Institutul Naţional al Magistraturii; 

d) seminarii de pregătire profesională organizate de Curtea de Apel Timişoara, in mod 

independent, în vederea dezbaterii unor teme de interes comun pentru judecătorii instanței. 

 

 

A.a. Programele de învăţământ profesional desfăşurate lunar, în cadrul secţiilor 

instanţei. 

 

1. Secţia I civilă 

În cursul anului 2017 secţia I civilă a desfășurat lunar, cu excepţia perioadei 

vacanţei judecătoreşti, şedinţe de învăţământ profesional care au vizat următoarele 

teme, susţinute de judecătorii referenţi: 

 
 Daniela Calai,  27.01.2017, Prezentare hotărâri pilot din jurisprudenţa CEDO,        

Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii Secţiei I Civile în luna 

decembrie 2016; 

 Claudia Rohnean 24.02.2017,  Dreptul la un proces echitabil; 

 Rambu Rujiţa, 24.02.2017, Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 

judecătorii Secţiei I Civile în luna ianuarie 2017; 

 Cristian Pup, 24.03.2017, Prezentarea Regulamentului CE nr. 606/2013 privind 

recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă; 

 Claudia Rohnean, 24.03.2017,   Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 

judecătorii Secţiei I Civile în luna februarie 2017; 

 Florin Şuiu, 24.04.2017, Revizuirea laturii civile a hotărârilor penale. Consideraţii 

teoretice şi practice; Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii 

Secţiei I Civile în luna martie 2017; 

 Ana Maria Nica, 26.05.2017, Cauza ilicită şi frauda la lege în reglementarea 

Noului cod civil; 

 Cristian Pup, 26.05.2017, Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 

judecătorii Secţiei I Civile în luna aprilie 2017; 

 Prof.univ.dr. Lidia Barac, 23.06.2017 , Unele reflecţii privind instituţia revizuirii 

întemeiate pe dispoziţiile art. 509 alin. 1 pct. 3 C.proc.civ.; 

 Ana Maria Nica, 23.06.2017, Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 

judecătorii Secţiei I Civile în luna mai 2017; 

 Rambu Rujiţa, 29.09.2017, Dispoziţiile codului de procedură civilă privind 

asigurarea unei practici judiciare unitare. 

 Daniela Calai, 29.09.2017, Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 

judecătorii Secţiei I Civile în lunile iunie, iulie, august 2017; 

 Maria Lăpădat, 27.10.2017, Aspecte teoretice şi practice privind conflictele de 

competenţă;  Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii Secţiei I 

Civile în luna septembrie 2017; 

 Ana Maria Nica, 24.11.2017, Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de 

judecătorii Secţiei I Civile în luna octombrie 2017;  

 Daniela Calai, 15.12.2017, Prezentarea jurisprudenţei Curţii Europene a 

Drepturilor Omului relevante în 2017 în cauzele privind România; Analiza 
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hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii Secţiei I Civile în luna 

noiembrie 2017. 

 
2. Secţia a II-a civilă 

 

 Ramona Loredana Ioţcovici, 27.01.2017 - Neexecutarea obligaţiilor din contracte 

– Consecinţe; 

 Maria Bacău, 24.02.2017 - Contestaţia la planul de distribuire a fondurilor 

obţinute din vânzarea bunurilor debitoarei, cu referire la cheltuielile de procedură 

reprezentând onorariul practicianului în insolvenţă; 

 Anca Cristina Buta, 24.03.2017 - Limitele intervenţiei administratorului statutar şi 

special în procedura insolvenţei reglementate de Legea nr. 85/2014; 

 Marian Bratiş,  27.04.2017 - Dreptul comun al societăţilor potrivit Noului Cod 

Civil şi societatea de fapt; 

 Ştefan Lucaciuc, 19.05.2017 - Aspecte de ordin practic privind revizuirea şi 

contestaţia în anulare; 

 Lucian Ciucur, 26.06.2017 - Înlocuirea administratorului judiciar; 

 Maria Ofelia Gavrilescu, 22.09.2017 - Confirmarea planului de reorganizare de 

către judecătorul sindic în lumina Legii nr. 85/2014; 

  Petruţa Micu, 19.10.2017 - Corelaţia dintre fapta săvârşită şi pasivul societăţii în 

acţiunea privind atragerea răspunderii; 

 Adrian Romulus Stoian, 23.11.2017 - Îmbogăţirea fără justă cauză în 

reglementarea Noului Cod Civil. 

 

 

3. Secţia pentru litigii de muncă şi asigurări sociale 

În cursul anului 2017, în cadrul Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale au avut loc 

următoarele întâlniri lunare de învăţământ profesional în cadrul cărora s-au discutat temele de 

învăţământ enunţate mai jos:  

 doamna judecător Carmen Pârvulescu, 19.01.2017, „Dreptul personalului didactic 

din învăţământul preuniversitar la decontarea contravalorii transportului cu 

autoturismul proprietate personală” ; 

 doamna judecător Marinela Giurgincă,  17.02. 2017 „Interzicerea discriminării în 

raporturile de muncă conform dreptului naţional şi european”;    

 domnul judecător Dumitru Popescu, 24.03. 2017, „Încuviințarea şi administrarea 

probelor în conflictele de muncă.”;  

 doamna judecător Maria Biberea, 28.04. 2017, „Procedura recalculării şi revizuirii 

pensiilor publice”;   

 doamna judecător Cristina Maria Dica, 19.05. 2017, „Contractul de muncă 

specific sportivilor profesionişti”;  

 doamna judecător  Carmen Pârvulescu,  23.06. 2017- „Scurte considerații privind 

exercitarea de către angajator a prerogativei disciplinare pe perioada concediului 

pentru incapacitate temporară de muncă a salariatului”;  

 doamna judecător Raluca Panaitescu, 22.09. 2017, „Conţinutul cererilor de 

decizie preliminară la Curtea Europeană de Justiţie”;   

 doamna judecător Raluca Panaitescu, 20.10. 2017, „Motivarea apelului în 

sistemul noului cod de procedură civilă: limitele devoluţiunii, excepţiile şi 

diferenţierea acestora”; 

 domnul judecător Florin Dogaru, 17.11. 2017,„Obligația de informare în contextul 

nașterii și executării raporturilor juridice de muncă”;  

 08.12.2017 - Seminar recapitulativ.  
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4. Secţia de contencios administrativ şi fiscal  

Şedinţele organizate la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal cu judecătorii 

secţiei, au avut loc lunar  în cadrul cărora s-au discutat temele de învăţământ enunţate mai jos: 

 

 domnul judecător Răzvan Pătru , 18 ianuarie 2017, „Jurisprudenţa Curţii de Apel 

Timişoara – Secţia contencios administrativ şi fiscal cu privire la admisibilitatea 

acţiunii în anularea deciziei de impunere în cazul în care nu a fost atacată şi 

decizia de soluţionare a contestaţiei prealabile, în condiţiile aplicării vechiului 

Cod de Procedură Fiscală (Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003)”; 

 doamna judecător Dobrin Lucica, 08 Februarie 2017, „Unele consideraţii teoretice 

şi practice privind tutela administrativă”; 

 doamna judecător Ştefania Popescu, 01 martie 2017, „Consideraţii privind 

calificarea termenului prevăzut la art.21 alin.2 din O.U.G. nr.66/2011 privind 

prevenirea constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea 

fondurilor europene şi /sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora”; 

 doamna judecător Corina Balcu, 19 aprilie 2017, „Suspendarea executării actului 

administrativ”; 

 doamna judecător Pokker Adina, 03 mai 2017, „Prescripţia extinctivă în materia 

fondurilor europene nerambursabile.”; 

 doamna judecător Diana Lăsconi, 08 Iunie 2017,„Revocarea actelor 

administrative”. 

 doamna judecător Vladu Ramona-Maria, 28 Septembrie 2017, „Clauzele arbitrare 

în materia contenciosului administrativ”; 

 doamna judecător Budulan Roxana, 25 Octombrie 2017, „Drept de deducere 

TVA. Condiţii de exercitare”; 

 domnul judecător Ţifrea Cosmin, 28 Noiembrie 2017, „Lipsa motivării actului 

administrativ. Motiv de nulitate”; 

 doamna judecător Dana Popeţi, 13 Decembrie 2017, „Legalitatea şi oportunitatea 

actelor administrative. Controlul oportunităţii.” 

 

5. Secţia penală 

În cadrul Secţiei penale, activitatea de unificare a practicii judiciare s-a concretizat în 

organizarea lunar a şedinţelor de  învăţământ profesional în cadrul cărora judecătorii secţiei 

penale au prezentat lucrări teoretice cu privire la temele de interes major în raport cu modificarea 

recentă a legislaţiei penale  sau cu noile modificări ale Codului penal sau a Codului de procedură 

penală printre care amintim:  

 Sandovici Vasilica - Procedura  autorizării accesului la un sistem informatic. 

 Laura  Bogdan - Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

 Mircea Creţu - Mandatul european de arestare - Probleme practice 

 Florea Marinel - Răspunderea civilă a Fondului de Garantare a Asiguraţilor ce 

funcţionează în condiţiile Legii 213/2015, pentru societatea de asigurare aflată în 

stare de insolvenţă care are calitatea de parte responsabilă civilmente în procesul 

penal după data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de 

faliment. Efecte juridice. 

 Ionescu Flavius - Analiza infracţiunii asimilate de contrabandă prev. de art.270 

al.3 din Legea 86/2006, cu referire specială la sintagma „ cunoscând că acestea 

(bunurile sau mărfurile) provin din contrabandă sau  sunt destinate săvârşirii 

acesteia”. 

 Anca Nacu - Procedura contestaţiei în anulare în reglementarea noului cod de 

procedură penală. 
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 Martin Codrina - Aspecte procedurale privind confiscarea extinsă. 

 Dana Vişoiu -  Consideraţii privind excepţia de neconstituţionalitate invocată în 

faţa instanţei  de judecată în condiţiile art.47 din Legea privind organizarea şi 

funcţionarea Curţii Constituţionale. 

 Pârvu Florentina - Aspecte teoretice şi practice privind infracţiunea de abuz în 

serviciu. 

 Popescu Ioan –Aspecte teoretice şi practice a judecătorului de cameră preliminară. 

Drepturi şi obligaţii deontologice a ale judecătorilor şi avocaţilor.  

 

În cadrul şedinţelor de învăţământ profesional ale secţiei penale s-au analizat  lunar   

soluţiile  care evidenţiază eventualele aspecte de practică neunitară între completele de judecată 

precum şi practica de casare rezultată din analiza hotărârilor pronunţate de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie.  

 
A.b. Sesiuni de dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară organizate 

trimestrial la nivelul Curţii de Apel Timişoara. 

În conformitate cu reglementările adoptate prin HCSM nr. 148/2015 şi nr. 725/2015, 

urmărind procedura proprie de desfăşurare a întâlnirilor pentru dezbaterea problemelor de drept 

care generează sau pot determina practică judiciară neunitară, instituită prin Ghidul metodologic 

de implementare a procedurii de unificare aprobat prin Dispoziţia nr. 25/2015 emisă de 

Preşedintele Curţii de Apel Timişoara, toate secţiile au organizat sesiuni trimestriale de dezbatere 

a problemelor de practică judiciară neunitară sau/şi a problemelor de drept de mare complexitate 

sau noutate susceptibile să conducă la o interpretare diferită în procesul de aplicare, minutele 

adoptate la finalul acestor dezbateri fiind publicate în aplicaţia EMAP a Curţii de Apel şi 

comunicate instanţelor arondate acesteia, celorlalte curţi de apel, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie.  

Întâlnirile de practică neunitară s-au desfăşurat cu participarea judecătorilor specializaţi 

din cadrul secţiilor Curţii de Apel Timişoara, tribunalelor şi judecătoriilor în materiile de drept ce 

au făcut obiectul dezbaterilor.   

 

1. Secţia I civilă 

În conformitate cu exigenţele impuse în materie prin Hotărârea nr. 148/2015 a C.S.M., şi 

în cursul anului 2017 au fost stabilite la nivelul Secţiei I Civile a Curţii de Apel Timişoara 

întâlniri pe probleme de practică judiciară neunitară cu participarea judecătorilor secţiilor civile 

sau ale instanţelor din subordine, după cum urmează: 

  

Întâlnirea din trimestrul I organizată la data de 17.03.2017  

Temele dezbătute au fost următoarele: 

1) Stabilirea competenţei teritoriale a executorului judecătoresc în cazul executării silite 

a unui debitor prin poprirea conturilor sale bancare (propusă de Tribunalul Timiş), 

2) Aplicarea dispoziţiilor art.41 alin.1 NCPC în cazul anulării/casării cu trimitere spre 

rejudecare, respectiv incompatibilitatea absolută în cazul anulării hotărârii judecătoreşti de 

dezinvestire prin admiterea unei excepţii procesuale şi trimiterea cauzei spre rejudecare (propusă 

atât de Tribunalul Timiş cât şi de Tribunalul Arad), 

3) Incidenţa Deciziei Curţii Constituţionale nr.895/17.12.2015 în cazul în care 

contestaţia la executare silită a fost introdusă după data publicării deciziei în Monitorul Oficial, 

adică după data de 04.02.2016, 

4) Repunerea cauzei pe rol în vederea judecării în ipoteza suspendării facultative 

prevăzută de art.413 alin. 1 CPC. Cui îi aparţine obligaţia de repunere a cauzei pe rol: instanţei, 

din oficiu, la momentul încetării cazului de suspendare sau doar părţii interesate. 
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Întâlnirea din trimestrul al II-lea organizată la data de 9.06.2017  

Temele dezbătute au fost următoarele: 

1)  Competenţa de soluţionare a cauzelor înregistrate pe rolul secţiei, având ca obiect 

contestaţie la executare, încuviinţare executare silită – titlu contract de credit -  pretenţii între 

societăţi  comerciale, etc (soluţionate până la publicarea Deciziei de recurs în interesul Legii 

18/2016, de către Secţia a II Civilă de Contencios şi Administrativ Fiscal, iar în prezent declinate 

Secţiei I Civilă). 

2)  Efectele cererii de intervenţie în executarea silită (art. 695 Cod procedură civilă). 

Contestaţie la executare formulată, în termenul legal, de către creditorul intervenient împotriva 

unui act de executare silită realizat anterior intervenţiei  sale în executarea silită, când avea 

calitatea de terţ faţă de procedură. Contestatorul invocă vătămarea drepturilor sale prin actul de 

executare atacat; 

3)  Soluţia ce se impune în apel atunci când instanţa de control judiciar constata că 

prima instanţă a respins acţiunea dar a motivat de fapt pe lipsa calităţii procesuale 

 

Întâlnirea corespunzătoare trimestrelor III şi IV organizată la data de 8.12.2017  

Cu această ocazie, având în vedere că instanţele au comunicat că nu există probleme de 

practică judiciară neunitară, în cadrul întâlnirii s-au dezbătut probleme de ordin teoretic frecvent 

întâlnite în activitatea instanţelor şi anume: 

1) Stabilirea competenţelor secţiilor civile ale instanţelor prin prisma Deciziei de recurs 

în interesul Legii nr. 18/2016; 

2) Stabilirea instanței competente în soluţionarea cererilor privind măsuri obligatorii 

aflate în legătură cu o hotărâre pronunţată în străinătate; 

3) Observarea şi aplicarea jurisprudenței C.E.D.O. în cauzele aflate pe rolul instanţelor 

naţionale; 

4) Necesitatea motivării corespunzătoare a cererilor adresate Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene de judecătorul naţional pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare 

 

Atenţia şi seriozitatea acordată de judecătorii secţiei rezolvării provocărilor generate de 

aspectele de practică judiciară neunitară s-au materializat şi prin formularea memoriului pentru 

recurs în interesul legii cu privire la modul de interpretare a dispoziţiilor  art. 539 alin. 2 

C.pr.pen. (referitor la acordarea despăgubirilor în cazul în care inculpatul a fost arestat într-un 

dosar finalizat prin soluţie de achitare). 

Sesizarea, adresată Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Timişoara, a fost avizată de 

acest for şi transmisă Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti care, prin Decizia nr. 15/2017 a 

declarat ca admisibil recursul în interesul legii, tranşând o problemă juridică sensibilă şi de mult 

timp existentă în practica judiciară a instanţelor naţionale.     

 
2. Secţia a II-a civilă 

În conformitate cu exigenţele impuse în materie prin Hotărârea nr. 148/2015 a C.S.M., şi 

în cursul anului 2017 au fost stabilite la nivelul Secţiei a II- a Civilă a Curţii de Apel Timişoara 

întâlniri pe probleme de practică judiciară neunitară cu participarea judecătorilor secţiilor civile 

sau ale instanţelor din subordine, după cum urmează: 

 

 

Întâlnirea din trimestrul I organizată la data de 17.03.2017  

Temele dezbătute au fost următoarele: 

- „Stabilirea taxei judiciare de timbru în cauzele având obiect răspunderea civilă 

delictuală, la completele specializate în judecarea litigiilor cu profesionişti“: 
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Întâlnirea din trimestrul al II-lea organizată la data de 15.06.2017 

Temele dezbătute au fost următoarele: 

- „Stabilirea taxei judiciare de timbru în cauzele având obiect răspunderea civilă 

delictuală, la completele specializate în judecarea litigiilor cu profesionişti ” – pentru care nu s-a 

întrunit majoritatea de voturi la întrunirea precedentă: 

 

 

 

Întâlnirea corespunzătoare trimestrelor III şi IV organizată la data de 19.12.2017 

- ,,Probleme generate în practică de interpretarea deciziei pronunţată în soluţionarea 

Recursului în interesul legii nr. 18/2017, legate de stabilirea competenţei de soluţionare a 

cauzelor de către Secţiile civile.“ 

-,,Probleme legate de efectele şi interpretarea deciziei Curţii Constituţionale nr. 369/2017 

cu privire la calea de atac a recursului.“ 

 

 

3. Secţia pentru litigii de muncă şi asigurări sociale 

În cadrul Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale au avut loc următoarele întâlniri 
trimestriale comune pentru dezbaterea problemelor de drept care au generat sau pot genera 

practică judiciară neunitară la nivelul Curţii de Apel Timişoara şi a tribunalelor arondate acestei 

instanţe: 

 

În data de 10.03.2017, a avut loc întâlnirea trimestrială în cadrul căreia, în considerarea 

materialelor comunicate de către tribunalele din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara 

(Tribunalul Arad şi Tribunalul Caraş-Severin), a Notei întocmite de către judecătorul din cadrul 

secţiei, delegat cu identificarea problemelor care pot genera practică judiciară neunitară, şi a 

Decizie nr. 86/28.11.2016 a Preşedintelui Curţii de Apel Timişoara privind adoptarea unor 

măsuri referitoare la unificarea practicilor de verificare a asistenţei judiciare exercitată  prin 

avocat, au fost supuse discuţiei următoarele probleme: 

- Concediere colectivă la nivel unitate în temeiul art. 65 alin. 1 coroborat cu art. 68 

Codul muncii. Obligativitatea angajatorului de a introduce criterii de evaluare a 

salariaţilor şi dreptul aceluiaşi angajator de a-şi stabili propriile obiective de 

performanţă; 

- Competenţa materială în soluţionarea acţiunilor civile formulate de reclamanţi – 

militari în rezervă – purtate în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării 

Naţionale, având ca obiect obligarea pârâtului la plata ajutorului cuvenit la 

trecerea în rezervă, în temeiul art. 20 din Anexa VII, Secţiunea a III-a din Legea 

nr. 284/2010, sumă actualizată cu indicele de inflaţie; 

 

În data de 8 iunie 2017, a avut loc întâlnirea trimestrială comună pentru dezbaterea 

problemelor de drept care au generat sau pot genera practică judiciară neunitară la nivelul Curţii 

de Apel Timişoara, fiind supuse discuţiei următoarele: 

- Posibilitatea managerului spitalului de a dispune, prin decizie, rezilierea 

unilaterală a contractului de administrare încheiat între spital şi şeful unei secţii a 

acestuia, urmare a constatării stării de incompatibilitate; 

- Competenţa materială în soluţionarea acţiunilor civile formulate de reclamanţi – 

militari în rezervă – purtate în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Apărării 

Naţionale, având ca obiect obligarea pârâtului la plata ajutorului cuvenit la 

trecerea în rezervă, în temeiul art. 20 din Anexa VII, Secţiunea a III-a din Legea 

nr. 284/2010, sumă actualizată cu indicele de inflaţie. 
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În data de 8.12.2017, a avut loc întâlnirea trimestrială comună pentru dezbaterea 

problemelor de drept care au generat sau pot genera practică judiciară neunitară la nivelul Curţii 

de Apel Timişoara, fiind discutate următoarele teme: 

- Posibilitatea revizuirii, la cererea pensionarilor, a pensiilor stabilite prin decizii 

definitive; 

- Calea de atac a hotărârii pronunţată de prima instanţă în litigiile ce au ca obiect 

contestarea deciziei de debit emisă de casa teritorială de pensii. 

 

     
4. Secţia de contencios administrativ şi fiscal  

La nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal cu judecătorii secţiei, ședinţele 

trimestriale privind practica neunitară organizate împreună cu tribunalele din subordine au avut 

loc în lunile martie, iunie şi noiembrie 2017. 

 

Întâlnirea din trimestrul I organizată la data de 01 martie 2018 

 

Temele dezbătute au fost următoarele: 

- momentul naşterii dreptului la acţiune pentru pretenţiile având ca obiect contravaloarea 

normei de hrană cuvenită pe perioada concediului de creştere copil, raportat la Ordinul M.A.I. nr. 

S/310/2009; 

- decontarea cheltuielilor de transport funcţionarilor publici – poliţişti funcţie de 

caracterul mutării în altă localitate pentru desfăşurarea activităţii: in interes de serviciu sau la 

cerere. Efectele juridice ale reorganizării instituţiei pârâte din structura Ministerului de Interne la 

15.12.2011 asupra mutării personalului; 

- stabilirea instanţei competente funcţional în litigiile ce îi vizează pe foştii funcţionari 

publici în raport cu angajatorul; 

- soluţionarea litigiilor iniţiate de funcţionarii publici pentru modificarea deciziilor 

conducătorului Poliţiei Locale Arad în vederea acordării salariului maxim în plată raportat la 

salariilor funcţionarilor care au beneficiat de stimulentele financiare acordate nominal în temeiul 

art.14 din Legea nr.285/2010, la 01.01.2011, dat fiind că ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii. 

 

Întâlnirea din trimestrul al II-lea organizată la data de 20 iunie 2017 

 

Temele dezbătute au fost următoarele: 

- momentul de la care curge termenul de 30 de zile prev. de art. 85 alin. 1 din Legea nr. 

188/1999, în interiorul căruia trebuie emisă decizia de imputare în scopul recuperării 

prejudiciului cauzat prin neîncasarea unor sume de bani de la debitori, constatat în cadrul 

D.S.V.S.A. Caraş-Severin 

 

Întâlnirea corespunzătoare trimestrelor III şi IV organizată la data de 28 noiembrie 

2017 
Temele dezbătute au fost următoarele: 

- obligativitatea emiterii deciziei de impunere în cazul impozitelor şi taxelor locale. 

Dreptul organului fiscal de a stabili accesorii pentru ipoteza în care anterior împlinirii termenului 

de scadenţă prevăzut de lege nu a fost emis şi /comunicată contribuabilului decizia de impunere 

şi data de la care curg accesoriile în cazul acestor taxe şi impozite; 

- emiterea ordinelor prefectului de constatare a încetării înainte de termen a mandatului 

de consilier local, efect al excluderii din partid a persoanei, înainte de a se finaliza procedura de 

contestare a hotărârii de excludere din partid, această procedură fiind încă pe rolul forurilor 

interne ale partidului în timpul soluţionării cauzei în faţa instanţelor de contencios; 
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- admisibilitatea taxei de poluare/timbru de mediu formulată după data publicării OUG 

nr.52/2017. 

- decizii de impunere emise în baza controlului Curţii de Conturi, contestate de 

funcţionarii publici. 

- exercitarea unei căi de atac neprevăzute de lege, în considerarea menţiunii inexacte din 

dispozitivul hotărârii atacate. 

 

 

 

5. Secţia penală 

În cursul anului 2017 au fost organizate 2 întâlniri cu judecătorii de la judecătorii şi 

tribunalele din raza curţii, prilej cu care au fost discutate următoarele probleme de drept care au 

generat  aplicarea unor soluţii diferite:  

 Pentru a se dispune  arestarea preventivă a unei persoane, care a săvârşit 

infracţiunea în forma tentativei, se are în vedere, ca şi condiţie prevăzută de 

art.223 al.2 Cpp, pedeapsa prevăzută de lege redusă la jumătate sau pedeapsa 

prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată” ?; 

 În soluţionarea contestaţiei prevăzute de art.347 Cpp rap. la art.345 al.2 şi 3 Cp, 

judecătorul de cameră preliminară de la instanţa superioară, trebuie să dea sau nu 

eficienţă dispoziţiilor art.345 al.3 Cod de proc.penală?; 

 În raport cu Decizia Curţii Constituţionale nr.641/11.11.2014 este obligatorie 

comunicarea rechizitoriului şi celorlalte părţi sau doar inculpatului în conformitate 

cu prevederile art.344 al.2, teza I-a Cpp ?”; 

 Data de la care se emite mandatul de arestare preventivă în situația înlocuirii 

măsurii  arestului la domiciliu cu arestul  preventiv; 

 Calea de atac a încheierii de respingere a cererii  de sesizare a Curţii 

Constituţionale, cu excepţia de neconstituţionalitate, este apel sau recurs?; 

 Completul de judecată competent să judece cererea de revizuire pentru cazul 

prevăzut de art.465 Cpp în situaţia în care cererea este admisă în principiu.  

 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 291, lit. d din regulamentul de ordine 

interioară a instanţelor judecătoreşti, în cadrul secţiei penale au fost discutate o serie de probleme 

de practică neunitară, cu care a fost sesizată de alte curţi de apel fiind  formulate şi comunicate 

puncte de vedere cu privire la aspectele puse în discuţie. 

 
A.c. Seminarii de pregătire profesională continuă organizate la nivelul  Curţii de Apel 

Timişoara, în cadrul programului de pregătire convenit cu Institutul Naţional al 

Magistraturii. 

 

Această formă de pregătire profesională a judecătorilor s-a realizat în colaborare cu 

Institutul Naţional al Magistraturii, în cadrul Programului de pregătire profesională la nivel 

descentralizat, pe baza unor teme iniţiate de Curtea de Apel Timişoara, incluse de INM în 

programul naţional de pregătire, fiind organizate în cadrul Centrului de pregătire al acestei 

instanţe, cu participarea judecătorilor din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara. 

În cursul anului 2017 la sediul Curţii de Apel Timişoara au fost organizate 3 acțiuni 

cuprinse în Programul de formare profesională continuă la nivel Descentralizat (PFCD) pentru 

judecători, respectiv:  

 

1. Conferinţa cu tema: „Incidenţa legilor nepenale şi a celor penale asupra procedurii 

insolvenței”, ale cărei lucrări s-au desfăşurat în perioada  05 - 06 mai 2017 la  Timişoara, 

Amfiteatrul Facultăţii de Drept – Bulevardul Eroilor nr. 9A .  
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Conferinţa a fost organizată de Curtea de Apel Timişoara şi UNPIR Filiala Timiş, în 

colaborare cu Tribunalul Timiş, Tribunalul Arad, Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de 

Drept Timişoara. 

2. Masa rotundă, cu tema: „Răspunderea judecătorului - între reglementare şi percepţia 

publică”, 5 mai 2017, Sediul Curţii de Apel Timişoara, Et. II, Sala de Consiliu. 

3. Masa rotundă, cu tema: „Strategii eficiente de abordare a stresului organizaţional”, 

organizată la sediul Curţii de Apel Timişoara, în data de 3 noiembrie 2017, Sediul Curţii de Apel 

Timişoara, Et. III, Sala nr. 2  

 

A.d. Seminarii independente de pregătire profesională organizate de Curtea de Apel 

Timişoara, pe baza unor teme liber alese. 

 

Un astfel de seminar de pregătire profesională a fost organizat cu participarea exclusivă a 

judecătorilor Curţii de Apel Timişoara, seminarul având tema „„Incidenţa dispoziţiilor 

Convenţiei europene a drepturilor omului şi a normelor de drept european în jurisprudența Curţii 

de Apel Timişoara”, desfăşurându-se la data de 18 decembrie 2017, la sediul acestei instanţe, cu 

participarea interactivă a 55 de judecători. 

 

În cadrul acestui seminar au susţinut referate următorii judecători: 

 

 Judecător Daniela CALAI, Preşedintele Secţiei I-a Civilă, Prezentarea 

jurisprudenţei relevante a  Curţii Europene a Drepturilor Omului în anul 2017, în 

cauzele privind România; 

 Referent: Judecător Ramona Loredana IOŢCOVICI, Preşedintele Secţiei a II-a 

Civilă, Influenţa dreptului Uniunii Europene asupra perspectivei din care 

instanţele analizează raporturile juridice dintre consumatori şi profesionişti; 

 Judecător Adina Monica BURDAN, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, 

Incidenţa dispoziţiilor Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi a normelor de 

drept european în jurisprudența Secţiei Litigii de muncă şi asigurări sociale 

 Judecător Lucica DOBRIN, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, Incidenţa 

normelor de drept european în jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi 

fiscal a Curţii de Apel Timişoara în materie de TVA; 

 Judecător Mircea CREŢU, Secţia Penală, Incidenţa hotărârilor CEDO Beraru 

împotriva României, Cutean împotriva României şi Leş împotriva României, în 

soluţionarea cauzelor penale. 

 

B. Formarea profesională continuă a judecătorilor la nivel centralizat în cadrul 

programelor de pregătire continuă stabilite la nivel naţional şi internaţional, precum şi în 

cadrul unor seminarii şi conferinţe cu caracter naţional şi internaţional. 

 

Se cuvine remarcat că, în plan instituţional, rolul central în formarea profesională a 

judecătorilor revine Institutului Naţional al Magistraturii, acesta propunând o platformă largă şi 

flexibilă de programe şi acţiuni, astfel încât să fie acoperită o tematică juridică foarte vastă şi, în 

acelaşi timp, să fie atras un număr cât mai mare de magistraţi la activităţile formative organizate. 

Diversificarea tematicilor de instruire a fost cu abilitate acompaniată de preocuparea ca 

judecători de pe toate palierele jurisdicţionale şi de la cât mai multe instanţe să fie selectaţi 

pentru a participa la conferinţe, seminarii şi schimburi de experienţă atât în ţară, cât şi în 

străinătate.  

Într-o exprimare concisă, se poate spune că axul central al formării profesionale propuse 

de Institutul Naţional al Magistraturii este caracterizat prin deschidere, polivalenţă, flexibilitate, 

adaptabilitate şi spirit anticipativ. Într-un asemenea climat tutelar, Curtea de Apel Timișoara  a 
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încercat – şi credem că a şi reuşit – să acţioneze ca partener util şi credibil al Institutului Naţional 

al Magistraturii, colaborarea cu acesta din urmă realizându-se fără sincope şi disfuncţionalităţi. 

 Prin urmare, un număr important de judecători ai Curţii de Apel Timișoara  , precum şi ai 

tribunalelor şi judecătoriilor arondate, a participat la conferinţe, seminarii şi schimburi de 

experienţă, toate acestea asigurându-le dezvoltarea şi actualizarea portofoliului de cunoştinţe 

profesionale.  

 

 

B.a) Formarea  profesională continuă a judecătorilor la nivel centralizat, în cadrul 

programului de pregătire stabilit la nivel naţional şi internaţional. 

 

În cadrul acestei forme de pregătire profesional au participat următorii judecători: 

 

1. Secţia a II-a civilă : 

 

 ŞTEFAN LUCACIUC 

- 23-24 noiembrie 2017, Bucureşti - Comunicarea publică şi relaţia cu mass – 

media 

- în cadrul programului de cooperare elveţiano – român - Asistenţă pentru 

consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi 

procurorilor pentru aplicarea noilor coduri 

 

 ADRIAN ROMULUS STOIAN 

- 21 aprilie 2017, Timişoara – Etică şi deontologie  profesională – Comunicarea în 

timpul şedinţei de judecată. 

  

2. Secţia pentru litigii de muncă şi asigurări sociale: 

 

 Judecător Dumitru Popescu 

- 4-5 mai 2017, Bucureşti - Practica instanţelor naţionale în materia litigiilor de 

muncă şi asigurări sociale în cauze în care este incident dreptul UE;  

 

 Judecător Carmen Pârvulescu 

– 25-26 septembrie 2017 - Conferinţa privind aspecte de practică neunitară 

intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi Noului Cod de procedură 

civilă 

 Judecător Adina Monica Burdan 

– 26-28.06.2017 - Study Visit – Court of Human Rights 

 

3. Secţia de contencios administrativ – fiscal: 

 

 Judecător Budulan Roxana: 

- 16.02.2017, Bucureşti, - cu tema „Noul Cod fiscal. Noul Cod de procedură 

fiscală”; 

- 02.10. - 03.10.2017, Bucureşti, - cu tema „Noul Cod civil. Noul Cod de 

procedură civilă”; 

- 04.12.2017, Bucureşti, - cu tema „Achiziţii publice”. 

 Judecător Codrea Ruxandra: 

- 03.04. – 04.04.2017, Bucureşti – I.N.M., - cu tema „Dreptul U.E., în contencios 

administrativ. Fonduri structurale şi TVA”. 

 Judecător Diana Duma-Pătraşcu: 
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- 03.07 – 04.07.2017, Bucureşti – I.N.M., - cu tema „Migraţia şi dreptul la azil – 

anti-discriminarea”. 

 Judecător Nela Adelia Florea: 

- 03.07 – 04.07.2017, Bucureşti – I.N.M., - cu tema „Migraţia şi dreptul la azil – 

anti-discriminarea”. 

 Judecător Diana Lăsconi: 

- 21.04.2017, Timişoara, - cu tema „Etică şi deontologie profesională. 

Comunicarea în timpul şedinţelor de judecată”. 

 Judecător Raluca Neda: 

- 09.11 – 10.11.2017, Bucureşti, cu tema „Achiziţii publice”. 

 Judecător Adina Pokker: 

- 03.04.- 04.04.2017, Bucureşti – I.N.M., cu tema „Dreptul U.E., în contencios 

administrativ. Fonduri structurale şi TVA”. 

 Judecător:Ştefania Emanuela Popescu: 

- 10.03.2017, cu tema „Expertiza fiscală judiciară ca mijloc de probă”; 

- 20.03. – 21.03.2017, Bucureşti, cu tema „Dreptul U.E. în contencios 

administrativ. Fonduri structurale şi TVA”. 

 Judecător Dana Popeţi: 

- februarie 2017, Bucureşti, cu tema „TVA în dreptul comunitar”. 

 Judecător Ramona Maria Vladu: 

- 21.04.2017, Timişoara, cu tema „Etică şi deontologie profesională. Comunicarea 

în timpul şedinţelor de judecată”. 

 

B. b. Pregătirea profesională a judecătorilor în cadrul unor seminarii şi conferinţe, cu 

caracter naţional şi internaţional. 

 

În cadrul acestei forme de pregătire profesională au participat următorii judecători: 

 

Secţia I civilă : 

 

 doamna judecător Rujiţa Rambu a participat în perioada 11-13 septembrie 2017 în 

localitatea Giroc la seminarul „Comunicare Elemente şi tehnici de Programare 

Neuro - Lingvistică (NLP)”; 

 domnul judecător Cristian Pup a participat la următoarele forme de pregătire 

profesională: 

 în perioada 4 - 6 octombrie 2017 în Trier, Germania la Seminarul intitulat 

“EU NATURE LEGISLATION - SITE PROTECTION UNDER THE 

HABITATS AND BIRDS DIRECTIVES”, organizat de ERA; 

 în perioada 19 – 21 aprilie 2017, în Malta, cea de-a 64-a reuniune a Rețelei 

Judiciare Europene în materie civilă și comercială - întâlnirea anuală a 

Punctelor de contact naţionale din UE – EJN European Judicial Network 

in Civil and Commercial Matters, Malta, La Valetta, 18 – 22 aprilie 2017 - 

Comisia Uniunii Europene, prin Rețeaua Judiciară Europeană în materie 

civilă și comercială. 

 în perioada 29 – 31 martie 2017, la Iasi, România, la un seminar organizat 

în cadrul proiectului JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8645 “Protecting the 

Civil Rights of the European Citizens – Multidisciplinary Approach - 

Judicial training on European legislation, regarding the implementation 

and enforcement of protection measures in civil matters with cross-border 

implications, referred to in Regulation (EU) No. 606/2013, Directive 

2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members 
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to move and reside freely within the territory of the Member States, the 

Charter of Fundamental Rights of the European Union”. Selecţia pentru 

participarea la acest seminar, în calitate de formator, a fost realizată de 

către Curtea de Apel Craiova, în calitate de beneficiar şi coordonator al 

Programului.  

 în perioada 28 - 30 septembrie 2017, şi la Suceava, la Conferința comună 

destinată judecătorilor, experților tehnici judiciari din domeniul 

cadastrului, topografiei și geodeziei și reprezentaților Oficiilor de 

Cadastru, în vederea înțelegerii procedurilor de fundamentare, de realizare 

și interpretare a expertizelor tehnice judiciare, pentru  încadrarea acestora 

în sistemul unitar de cadastru și carte funciară ca sistem de importanță 

națională și constituirea acestora ca instrumente facile în mâna 

Judecătorilor ca și contribuție importantă în înfăptuirea actului de justiție 

în România”. Organizatorii Conferinţei au fost Curtea de Apel Suceava, 

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Botoșani, Centrul de 

perfecționare, instruire și formare a specialiștilor în cadastru agricol 

„PIFCA” Timișoara și Asociația Evaluatorilor Funciari din România. 

 

 Secţia a II-a civilă : 

 

 doamna judecător RAMONA IOŢCOVICI,  

 27-28.11.2017, Bucureşti - Conferinţa privind aspectele de practică 

neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil şi Noului 

Cod de procedură civilă; 

 5-06.05.2017, Timişoara - Conferinţa Regională de Insolvenţă – 

organizată de UNPIR Filiala Timiş şi Curtea de Apel Timişoara. 

 

 doamna judecător ANCA BUTA 

 5-06.05.2017, Timişoara - Conferinţa Regională de Insolvenţă – 

organizată de UNPIR Filiala Timiş şi Curtea de Apel Timişoara; 

 31.03.2017,  Timişoara - Conferinţa de Drept Bancar;  

 21.04.2017, Timişoara - Etică  şi Deontologie Profesională – Comunicarea 

în timpul şedinţei de judecată (participare ca reprezentant al 

coorganizatorului - seminar organizat de INM şi Curtea de Apel 

Timişoara); 

 13.10.2017, Timişoara – Conferinţa Regională de Insolvenţă (participare 

ca lector – seminar organizat de INPPI şi INM). 

 

 doamna judecător PETRUŢA MICU 

 31.03.2017,  Timişoara - Conferinţa de Drept Bancar;  

 13.10.2017, Timişoara – Conferinţa Regională de Insolvenţă (seminar 

organizat de INPPI şi INM). 

 

 doamna judecător MARIA OFELIA GAVRILESCU 

 5-06.05.2017, Timişoara - Conferinţa Regională de Insolvenţă – Incidenţa 

legilor nepenale şi a celor penale asupra procedurii insolvenţei. 

 

 domnul judecător Moţiu Florin Aurel a participat la următoarele forme de 

pregătire profesională: 

 



78 

 

 9 - 11 martie 2017, participare la Seminarul Internaţional Training of 

National Judges in EU Competition. Law Compensation of Damages 

arising out of cartels and abuses of dominance according to the Directive 

2014/104/EU and transposition rules, Universitatea din Valencia, 

Facultatea de Drept, Comisia Europeană, Valencia (Spania); 

 5 - 6 mai 2017, speaker la Conferinţa Regională de Insolvenţă  Incidenţa 

legilor nepenale şi a celor penale asupra procedurii insolvenţei, 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Curtea de Apel 

Timişoara, UNPIR Filiala Timiş, Timişoara; 

 10 – 19 mai 2017, expert din partea României la Grupul de lucru V – 

Insolvency law, Recognition and enforcement of insolvency-related 

judgments; Facilitating the cross-border insolvency of multinational 

enterprise groups; Insolvency of micro, small and medium-sized 

enterprises, United Nations Commission on International Trade Law, New 

York (S.U.A); 

 14 – 16 iunie 2017, formator pentru drept civil şi drept comercial la cursul 

destinat pregătirii profesionale a magistraţilor recrutaţi în condiţiile art. 33 

din Legea nr. 303/2004, Institutul Național al Magistraturii, Giroc; 

 26 - 28 iunie 2017, formator INM la seminarul de formare continuă pentru 

judecători şi grefieri organizat de INM în colaborare cu SNG, cu tema 

Cooperare judiciară internațională în materie civilă, Institutul Național al 

Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Giroc; 

 28 – 31 august 2017, formator pentru drept civil şi drept comercial la 

cursul destinat pregătirii profesionale a magistraţilor recrutaţi în condiţiile 

art. 33 din Legea nr. 303/2004, Institutul Național al Magistraturii, 

Bucureşti; 

 7 – 8 septembrie 2017, formator INM la Întâlnirea președinților secțiilor 

specializate (foste comerciale) de la Înalta Curte de Casație și Justiție și 

curțile de apel, Constanţa; 

 13 octombrie 2017, moderator şi speaker la Conferința Regională de 

Insolvență, Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în 

Insolvență, Institutul Național al Magistraturii, Timişoara. 

 

Secţia penală 

 
În cursul anului 2017 un număr de 4 judecători de la Secția penală au participat la 

Conferința cu tema: „Aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a Noului 

Cod penal  și Noului Cod de procedură penală” un judecător a participat la seminarul organizat 

de Curtea Constituţională intitulat ”Dialogul Curţii Constituţionale cu magistraţii” un judecător a 

participat la seminarul cu tema „ Expertize criminalistice-noţiuni de bază”  din cadrul proiectului 

JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6820-Improving forensic expertize and awareness among the 

judiciary in Bulgaria şi Romania coordonat de Trening and study Centre for the Judicary-Olanda 

în parteneriat cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Institutul naţional de Justiţie din Bulgaria 

iar doi judecători au participat la  evenimentul „Împreună împotriva traficului de persoane” 

având ca temă de dezbatere „Prevenirea traficului de fiinţe umane pe rute europene.Cazul 

României” organizat de Centrul European de Cercetare Juridică şi Fundaţia Friedrich Ebert 

Români, alături de Ambasada Republicii Federale Germania, Ambasada Regatului Ţărilor de 

Jos, Ambasada Suediei, Ambasada Izraelului, Ambasada Statelor Unite şi Ambasada Marii 

Briztanii 
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C. Formarea profesională a judecătorilor prin activitatea de  diseminare şi însuşire a 

noilor acte normative, a jurisprudenţei şi rezultatelor de unificare a practicii judiciare.  

La nivelul Curţii de Apel Timișoara , în activitatea de formare profesională a 

judecătorilor s-au  avut în vedere următoarele obiective / idei directoare:  

 

 Întocmirea Planului anual al activităţilor de formare continuă, structurat pe 

trei direcţii de acţiune, şi anume:  

 

o domeniile comune obligatorii (practică neunitară, combaterea corupţiei, 

criminalitatea economico-financiară, CEDO, drept comunitar si cooperare 

judiciară internaţională). Luând în considerare recomandările Consiliului 

Superior al Magistraturii, un interes sporit a fost acordat organizării 

activităţilor de formare continuă în domeniul unificării practicii judiciare 

si al combaterii corupţiei;  

o domeniile orientative (formare specializată, etică si deontologie);  

o domeniile specifice, de natură să asigure realizarea unor nevoi de formare 

locale, în măsura în care ele nu se regăsesc în domeniile comune, 

obligatorii.  

 

 Organizarea unor dezbateri pe marginea textelor normative cuprinse în noile 

Coduri, cu participarea unor specialişti în materie (drept penal, drept civil, 

executarea silită în materie civilă, justiţia pentru minori, mediere, drept 

administrativ si fiscal). O atenţie sporită a fost acordată organizării  unor 

seminarii si conferinţe pentru analiza si cunoaşterea instituţiilor 

reglementate de noile coduri, diseminării informaţiilor( Codul civil, Codul de 

procedură civilă, Codul penal, Codul de procedură penală). 

 O mai bună coordonare si comunicare cu responsabilii de la nivelul 

tribunalelor, pentru abordarea unitară a programului de formare si 

repartizarea echilibrată a seminariilor pe instanţe, în funcţie de condiţiile si 

de nevoile locale.  

 Formarea profesională continuă a judecătorilor Curţii si ai instanţelor 

arondate acesteia se bazează, în mare măsură, pe studiul individual.  

 În cadrul întâlnirilor profesionale lunare ale judecătorilor au făcut obiect al 

dezbaterilor si hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru o 

bună înţelegere si, mai apoi, pentru o corectă reflectare a lor în 

jurisprudenţa internă.  

 Facilitarea accesului judecătorilor la diverse reviste de specialitate – 

„Dreptul”, „Buletinul Casaţiei”, „Pandectele Române”, „Revista română de 

6 CJCE, Hotărârea din 13.08.2008, cauzele conexate C-383/06 şi C-385/06. 88 

drept comunitar” etc. – reviste în care sunt publicate decizii ale instanţelor 

române si europene, precum si studii de caz.  
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 Selectarea şi rezumarea, sub îndrumarea judecătorilor desemnaţi în acest 

sens, a deciziilor relevante culese din jurisprudenţa Curţii de Apel 

Timişoara, în vederea publicării acestora în Culegerea anuală de practică 

judiciară „Buletinului Jurisprudenţei Curţii de Apel Timişoara”, activitate 

care implica prelucrarea speţelor, in conformitate cu cerințele de prelucrare 

impuse de editură, împărţirea pe materii, instituţii, efectuarea de menţiuni 

privind modificările legislative, crearea unui cuprins, transmiterea fişierului 

la editura, efectuarea eventualelor corecturi ulterioare şi retrimiterea spre 

tipărire cu menţiunea „bun de tipar”.  

 Prelucrarea deciziilor – selectate de colectivul de judecători desemnaţi in 

acest sens –, conform standardului impus de Editura C.H. Beck Bucureşti, in 

vederea publicării acestora în Revista Buletinul Curţilor de Apel (revistă 

trimestrială) şi transmiterea materialului editurii;  

 Crearea unui material (leaflet) trimestrial, cu deciziile relevante pronunţate 

de Curtea de Apel Timişoara: 

o publicarea acestuia pe portalul instanţelor – pe site-ul Curţii de Apel 

Timişoara, la rubrica „Jurisprudenţă”, ceea ce presupune prelucrarea 

fiecărei speţe în parte, stabilirea materiei, iar mai apoi actualizarea 

portalului; 

o transmiterea materialului, prin e-mail, CSM, SNG, ICCJ, Parchetului de 

pe lângă ICCJ, tuturor curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, 

precum şi tribunalelor din raza de activitate a Curţii pentru a putea fi adus 

la cunoştinţa tuturor magistraţilor ; 

 Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Ghidului metodologic de implementare 

a circularei emise de Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la 

aplicarea Hotărârii nr. 725/13.10.2015, de modificare și completare a 

Hotărârii nr. 148/2015 privind procedura de desfășurare a întâlnirilor 

trimestriale de dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară 

adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, Ghid aprobat prin 

Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 24 din 2 noiembrie 2015; 

 Descărcarea zilnică a Monitoarelor Oficiale prin reţeaua Intranet MJ; 

 Informarea zilnică, prin email, a judecătorilor și grefierilor cu privire la 

noile apariții, respectiv  modificări legislative publicate în Monitorul Oficial 

al României Partea I/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, jurisprudenţa 

Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție (RIL/HP), a Curții 

Europene a Drepturilor Omului, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

Hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii, Hotărârile Consiliului 

Local al Municipiului Timișoara precum și Hotărârile Consiliului Județean 

Timiș.  

 Crearea unei baze de date informatic în programul Microsoft Excel, care să 

stocheze titlurile articolelor publicate în revistele de specialitate, totodată şi 

indexarea (indicele de cuvinte) lor pe materii. 

 Informarea Conducerii asupra ofertelor transmise de Editurile Hamangiu 

Bucureşti şi C.H. Beck Bucureşti, cu care au fost încheiate contracte de 

sponsorizare, în vederea efectuării selecţiei de oferte şi transmiterea acestora 

editurilor în discuţie pentru a putea onora comenzile efectuate. Urmărirea ca 

intrările de carte să se situeze în limita contractului de sponsorizare încheiat 

cu acestea; organizarea şi gestiunea bibliotecii; achiziţionarea lucrărilor de 

specialitate şi a periodicelor necesare pentru dotarea acesteia. 
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Grefierii documentariști din cadrul Compartimentului Documentare și Bibliotecă au 

urmărit îndeaproape realizarea obiectivelor mai sus menționate, prin îndeplinirea corectă a 

sarcinilor care le revin, pentru a veni în sprijinul judecătorilor în înfăptuirea actului de justiție.  

Zilnic s-a realizat informarea, prin email, a judecătorilor și grefierilor cu noile 

apariții/modificări legislative publicate în Monitorul Oficial al României Partea I/Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene, jurisprudenţa Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție 

(RIL, hotărâri prealabile), a Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții de Justiție a Uniunii 

Europene, Hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii, Hotărârile Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara precum și Hotărârile Consiliului Județean Timiș. Atingerea acestui 

obiectiv a fost posibilă prin sprijinul conducerii instanţei. 

La solicitarea domnilor judecători au fost efectuate lucrări de documentare privind 

modificările legislative, orientările doctrinare și jurisprudențiale, întocmindu-se astfel referinţe 

bibliografice/bibliografii speciale selective în diferite materii - în medie 3 bibliografii pe zi. 

Aceste solicitări sunt evidenţiate în  Registrul privind evidenţa solicitărilor de referinţe 

bibliografice. 

S-au efectuat consultări la sursele de informare (Internet) privind apariția unor proiecte de 

acte normative, modificări și completări a celor existente, precum și jurisprudență națională, 

CEDO și CEJ. 

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor privind identificarea materialelor bibliografice pe 

diferite teme/materii, la nivelul Bibliotecii Curții de Apel Timișoara s-a continuat proiectul prin 

care s-a început crearea unei baze de date informatică în Microsoft Excel, care să stocheze 

titlurile articolelor publicate în revistele de specialitate, linkurile către acestea, precum și 

indexarea (indicele de cuvinte) lor pe materii.  

Trimestrial s-au efectuat lucrări de documentare privind modificările legislative, care au 

fost prezentate la Programul de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate 

organizat la nivelul Curții de Apel Timișoara, organizat sub îndrumarea doamnei judecător  

Petruța Micu, ocazie cu care au fost prezentate succint cele mai relevante noi apariții și 

modificări legislative intervenite în perioada de referință.  

Sub îndrumarea domnilor judecători, desemnați în acest sens: prof. univ. dr. Barac Lidia,  

conf. univ. dr. Bratiș Marian, dr. Duma Pătrașcu Diana, dr. Pârvulescu Carmen, Lucaciuc 

Camelia, Șuiu Florin) au fost rezumate și tehnoredactate hotărârile Curții de Apel Timișoara în 

vederea publicării acestora în Revista Buletinul Curților de Apel, editată de Editura C.H.Beck, 

conform standardului impus de aceasta. 

 

În cursul anului 2017 au fost publicate în revista în discuţie un număr de 16 decizii. La 

data redactării prezentului material situația hotărârilor Curții de Apel Timișoara publicate în 

revista Buletinul Curților de Apel se prezintă astfel: 

 

 

Revista 

Buletinul 

Curților de 

Apel 

Secţia I 

civilă  

Secţia 

II-a 

civilă 

Secţia 

penală 

Secţia Litigii 

de muncă şi 

asigurări 

sociale 

Secţia de 

contencios 

administrativ şi 

fiscal 

Nr. 1/2016 2 - - - 1 

Nr. 2/2016 2  - - 1 

Nr. 3/2016 1 1 - - - 

Nr. 4/2016 1 - 1 - - 

Nr. 5/2016 1 1 - - - 
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Revista 

Buletinul 

Curților de 

Apel 

Secţia I 

civilă  

Secţia 

II-a 

civilă 

Secţia 

penală 

Secţia Litigii 

de muncă şi 

asigurări 

sociale 

Secţia de 

contencios 

administrativ şi 

fiscal 

Nr. 6-7/2016 - - 1                                - 1 

Nr. 8-9/2016 - - - 1 - 

Nr. 10/2016 - - - 1 - 

Total  7 2 2 2 3 
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Sub coordonarea şi îndrumarea preşedintelui Curţii de Apel Timişoara - doamna 

judecător Erica Nistor a fost elaborată Culegea de practică judiciară – Buletinul Jurisprudenței 

2016 - a Curții de Apel Timișoara, care numără 575 de pagini. 

Urmare demersurilor întreprinse şi sprijinului domnului dr. Marian Bratiş – 

vicepreşedintele Curţii de Apel Timişoara, tiparul se realizează la Editura Universul Juridic 

Bucureşti, sens în care lucrarea a fost transmisă editurii în vederea publicării. 

Potrivit fişei postului contribuția personală la elaborarea Culegerii de practică judiciară – 

Buletinul Jurisprudenței 2016 – a Curții de Apel Timișoara, se referă la prelucrarea speţelor 

conform standardului de prelucrare impus de editură, împărţirea pe materii, instituţii a speţelor, 

efectuarea de menţiuni privind modificările legislative, crearea unui cuprins, realizarea listei 

hotărârilor la nivel de secție, indexului tematic, abrevierea, și nu în ultimul rând prin 

tehnoredactarea computerizată a lucrării, transmiterea fişierului la Editura Universul Juridic, 

efectuarea eventualelor corecturi ulterioare şi retrimiterea spre tipărire cu menţiunea „bun de 

tipar”.  

Prelucrarea speţelor a fost realizată prin anonimizarea datelor cu caracter personal, fiind 

avută în vedere Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 37 din 7 decembrie 2015 referitoare 

la sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunilor 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175268
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175268
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de drept referitoare la datele cu caracter personal (doar numele şi prenumele) definite de către 

Legea nr. 677/2001 şi refuzul de eliberare a fotocopiilor de pe documente cu date personale chiar 

şi cu informaţiile respective anonimizate (înnegrite cu markerul, acronimizate). 

Având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (1) lit. ş) coroborate cu dispoziţiile art. 27 alin. (3) 

şi alin. (4) din ROIIJ şi luând în considerare indicatorul de performanţă prevăzut în Planul de 

Acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi 

verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi a luptei 

împotriva corupţiei, pct. II. Unificarea jurisprudenţei, aprobat prin H.G. nr. 1346/2007 cu 

modificările şi completările ulterioare şi care la pct. 2.5. prevede o serie de activităţi, precum: 

 elaborarea la nivelul fiecărei curţi de apel, a Buletinului jurisprudenţei; 

 publicarea şi distribuirea buletinului către instanţele din jurisdicţia curţilor de apel, 

ÎCCJ, INM, SNG, CSM, PÎCCJ. 

În raport de aceste dispoziţii legale se va întocmi un referat de necesitate privind 

achiziţionarea unui număr de 43 exemplare din lucrarea „Buletinul Jurisprudenţei ediţia 2016 - 

Culegere de practică judiciară elaborată la nivelul Curţii de Apel Timişoara şi editată de Editura 

Universul Juridic Bucureşti. 

Atribuțiile de serviciu stipulate la art. 62 alin. (1) lit. f) și g) din ROIIJ, referitoare la 

identificarea sau solicitarea deciziilor relevante al propriei instanțe și ale altora, privind o 

problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanțe și propunerea deciziilor 

relevante ale instanței la care funcționează, care pot fi trimise altor instanțe, la solicitarea 

acestora, precum și la identificarea doctrinei judiciare relevante, tipărită sau în format electronic, 

privind o problemă de drept indicată de către judecătorii propriei instanțe au fost îndeplinite. 

Conform activităţilor prevăzute în Planul de Acţiune pentru îndeplinirea 

condiţionalităţilor din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare a progresului realizat de 

România în domeniul reformei sistemului judiciar şi a luptei împotriva corupţiei, pct. II. 

Unificarea jurisprudenţei, aprobat prin H.G. nr. 1346/2007, la nivelul Compartimentului 

Documentare și Bibliotecă a fost realizat, trimestrial, un material tip leaflet  (aproximativ 80 

pag.), cu hotărâri relevante din Jurisprudența Curții de Apel Timișoara, care a fost comunicat 

prin e-mail, celorlalte curți de apel, parchetelor de pe lângă acestea, precum și tribunalelor din 

raza de competență a Curții de Apel Timișoara. Totodată. De asemenea, materialul a fost 

publicat pe site-ul Curții de Apel Timișoara, la rubrica ”Jurisprudență”, din cadrul Portalului 

instanțelor, găzduit de Ministerul Justiției – pe adresa www.portal.just.ro , precum şi pe pagina 

de intranet a Curţii de Apel Timişoara. 

Urmare rezoluţiei domnului vicepreşedinte - judecător dr. Marian Bratiş şi a doamnei 

vicepreşedinte - judecător dr. Carmen Puşa Pârvulescu deciziile relevante primite prin e-mail de 

la curţile de apel din ţară au fost transmise tribunalelor arondate şi preşedinţilor de secţie în 

vederea diseminării informației în cadrul colectivului de judecători. Deciziile în discuţie sunt 

stocate pe server 1, pe ani la nivel de curţi de apel şi pot fi accesate la nevoie de pe orice staţie de 

lucru, urmărind link-ul: \\Server1\decizii relevante\2017  

Respectând aceeaşi procedură a fost asigurată transmiterea deciziilor pronunţate de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii şi/sau pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept, tribunalelor din raza Curţii de Apel Timişoara în vederea aducerii la cunoştinţa 

judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în circumscripţia acesteia. 

La nivelul Curţii de Apel Timişoara deciziile în discuţie au fost comunicate judecătorilor 

la nivel de secţie şi stocate în rețeaua locală a instanței, pe ani, de unde pot fi accesate la nevoie 

de pe orice staţie de lucru.  

Având în vedere Ghidul metodologic de implementare a circularei emise de Consiliul 

Superior al Magistraturii cu privire la aplicarea Hotărârii nr. 725/13.10.2015, de modificare și 

completare a Hotărârii nr. 148/2015 privind procedura de desfășurare a întâlnirilor trimestriale de 

dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară adoptate de Consiliul Superior al 

Magistraturii, Ghid aprobat prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 24 din. (2) noiembrie 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175268
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175268
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175268
http://www.portal.just.ro/
file://///Server1/decizii%20relevante/2017
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2015, sub îndrumarea domnului Vicepreședinte Marian Bratiș s-a procedat la publicarea în 

secțiunea din EMAP dedicată unificării practicii, a minutelor de unificare a practicii judiciare 

întocmite la nivelul Curții de Apel Timișoara, comunicarea acestora către tribunalele arondate în 

vederea diseminării informaţiei, precum și către celelalte curți de apel.  

Minutele primite prin e-mail de la celelalte curţi de apel din ţară au fost transmise 

tribunalelor arondate, preşedinţilor de secţie – în vederea diseminării informaţiei în cadrul secţiei 

– şi stocate în rețeaua locală a instanței, de unde pot fi accesate în reţeaua intranet de pe orice 

staţie de lucru. 

Pentru a vizualiza informaţiile încărcate din EMAP poate fi accesat link-ul: 

http://10.1.40.18/Emap/Account/Login.aspx  

Prin calitatea serviciilor oferite, multitudinea informațiilor şi prin valoarea colecţiilor 

sale, Biblioteca Curții de Apel Timișoara este apreciată şi oferă un sprijin real în activitatea 

judiciară. 

Publicul ţintă al Bibliotecii instanţei este reprezentat de judecători, magistrați asistenți, 

consilieri de reintegrare socială, auditori de justiție, personalul auxiliar de specialitate, 

funcţionarii publici, precum şi personalul contractual care funcţionează la Curtea de Apel 

Timișoara, la Tribunalul Timiș și Judecătoria Timișoara. Această bibliotecă, însă, vine şi în 

sprijinul nevoii de informare a unor categorii de cititori externi: judecători şi personal de la 

celelalte instanţe aflate în circumscripţia Curţii de Apel Timișoara, la persoane care, la cerere, 

pot solicita și obține informația dorită, prin studiu la sală. 

Fiind o bibliotecă specializată, aceasta dezvoltă în principal colecţii specializate, cu profil 

juridic (tratate, monografii, publicaţii periodice - carte româneasca şi străină).  

Calea de dezvoltare a colecţiilor a reprezentat-o achiziţiile susţinute din fonduri proprii, 

limitate, biblioteca putând fi totodată finanţată şi de alte persoane juridice de drept public sau 

privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de venituri, 

conform prevederilor legale in vigoare. 

Pentru a dezvolta colecţiile existente în bibliotecă au fost avute în vedre următoarele 

aspecte, precum : noile reglementări/modificări legislative, solicitările judecătorilor instanței, 

programul editorial, fundamentarea bugetului alocat.  

Respectând Protocolul încheiat de Curtea de Apel Timișoara și Universitatea de Vest 

accesul la Bibliotecă este asigurat şi studenţilor şi masteranzilor Facultăţii de Drept şi Ştiinţe 

Administrative din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Studenţii beneficiază de servicii 

precum: referinţe bibliografice pentru teza de licență/disertaţie/alte lucrări științifice/referate, 

accesul liber la raft, studiul la sală. Această facilitate acordată studenţilor contribuie la 

consolidarea nivelului academic solicitat în redactarea lucrărilor de practică/licenţă sau disertaţie. 

În anul 2017 un număr semnificativ de studenţi/masteranzi (peste 159) au beneficiat de 

asistență de specialitate în vederea elaborării tezelor de licenţă/disertaţie. Evidenţa solicitărilor 

studenţilor de documentare este ţinută într-o mapă separată, iar evidenţa accesului la 

documentare se ţine într-un registru special. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://10.1.40.18/Emap/Account/Login.aspx
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II.2.2. Formarea profesională a personalului auxiliar de specialitate și conex 

 
Pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţei a 

reprezentat şi în cursul anului 2017 o coordonată prioritară pentru asigurarea calităţii actului de 
justiţie, fiind evident că atribuţiile specifice ale grefierului au dobândit un plus de varietate, 
complexitate şi responsabilitate. 

Programul de pregătire profesională a grefierilor s-a desfăşurat sub îndrumarea unui 
colectiv de coordonatori, alcătuit din doamna judecător Maria Lăpădat, doamna judecător Petruţa 
Micu, iar din partea personalului auxiliar de specialitate, doamna Liliana-Simona Cioabă, grefier 
secţia I civilă.  

Alegerea temelor de dezbatere s-a realizat, ca şi în anii precedenţi, după consultarea  cu 
persoanele implicate în acest program de pregătire şi care au dovedit o receptivitate crescută şi o 
implicare deosebită. 

Trebuie evidenţiat impactul pozitiv pe care l-a avut colaborarea permanentă cu specialiştii 
IT din cadrul instanţei, domnul Radu Roiescu, domnul Adrian Suru şi domnul Daniel Ghercea, 
cu Compartimentul documentare şi bibliotecă, prin doamnele grefier-documentarist Floare 
Nyiredi şi Ecaterina Mateevici, cu doamna psiholog Cristina Afilipoaie - Menghea. 

 Noile exigenţe impuse de modificările legislative dar şi de aşteptările tot mai mari ale 
publicului au impus o colaborare tot mai strânsă cu specialiştii IT, implicaţi direct în prezentarea 
modificărilor aplicaţiei ECRIS, a unor noi programe implementate şi a modalităţii de exploatare 
a lor, activitate care s-a derulat pe tot parcursul anului şi care a impus o serie de întâlniri 
suplimentare cu acest personal specializat. În acest sens exemplificăm cu întâlnirile organizate 
de compartimentul IT în vederea implementării şi accesării programului experimental 
EUROLEX,  care s-a bucurat de o reală apreciere în rândul personalului instanţei. 

Modificările legislative intervenite au presupus prezentarea succintă, la zi, cu ocazia 
fiecărei întâlniri, a celor mai relevante noi apariţii sub acest aspect. De asemenea, au fost 
prezentate recursurile în interesul legii publicate în perioada de referinţă. Necesitatea acestui 
demers, confirmată de pregătirea profesională derulată în anii anteriori, s-a resimţit tot mai mult, 
astfel că realizarea sa, în concret, a fost posibilă şi în cursul anului 2017 prin implicarea 
doamnelor grefier Floare Nyiredi şi Ecaterina Mateovici, care au răspuns cu profesionalism şi 
promptitudine  solicitărilor care le-au fost adresate. Iniţiativa proprie a celor două colege a 
constat în aceea că materialele puse la dispoziţie grefierilor în format electronic, conţin o serie de 
link-uri care permit accesarea rapidă a principalelor surse de documentare. Au fost utilizate 
mijloacele moderne de documentare implementate la nivelul instanţei. 

Colaborarea cu psihologul instanţei a permis şi în cursul anului 2017 descoperirea de 
către grefieri a unor instrumente noi  de gestionare corectă a situaţiilor şi a factorilor de stres, 
pentru valorificarea resurselor personale şi pentru dobândirea tehnicilor necesare obţinerii 
eficienţei maxime în activitatea profesională. Intervenţiile tematice ale psihologului s-au 
materializat în abordarea următoarelor subiecte: „Interacţiunea minte – creier - corp“, 
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„Inteligenţa emoţională”, „Antrenamentul abilităţilor de comunicare”, ,,Modalităţi de a preveni 
oboseala“. 

Abordarea tematică a principalelor probleme de interes teoretic şi practic a fost realizată 
de grefieri, la fiecare întâlnire trimestrială, într-o manieră interactivă, prin alternarea temelor de 
interes general, comun, cu cele specializate pe materii.  

Astfel, programul de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate a vizat: 
 Abordarea principalelor modificări legislative intervenite, precum şi implicaţiile 

de ordin practic în activitatea grefierilor; 
 Identificarea principalelor mijloace de consolidare a echipei judecător-grefier, 

posibilă prin caracterul deschis al discuţiilor tematice, prin raportare la aspectele 
de ordin practic intervenite în activitatea profesională;  

 Susţinerea activităţilor cuprinse în programul de pregătire profesională continuă, 
organizat de Şcoala Naţională de Grefieri, program materializat în seminarii, 
sesiuni de pregătire,  conferinţe, prin prezentarea referatelor informative de către 
grefierii care au participat la aceste activităţi; 

Trebuie relevată preocuparea constantă şi sprijinul nemijlocit al preşedintelui instanţei cu 
privire la desfăşurarea activităţii de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, 
manifestată, de altfel, în contextul mai larg al observării  nevoilor şi problemelor cu care se 
confruntă grefierii în întreaga lor activitate. 

La finele anului 2017,  colectivul de coordonatori încheia evaluarea activităţii de 
pregătire profesională cu propuneri de îmbunătăţire a acestei activităţi pentru anul 2018, potrivit 
următoarelor coordonate:  

 
 Repere actuale ale activităţii grefierilor şi personalului auxiliar de specialitate – 

tematică ce urmează să cuprindă inclusiv abordarea din perspectiva psihologică a 
activităţii desfăşurate de grefier, a complexităţii  muncii desfăşurate de acesta şi a 
integrării în echipa judecător – grefier; 

 Metode de combatere şi gestionare a stresului la locul de muncă – tehnici 
specifice de reducere a nivelului de stres la nivel organizaţional;  

 Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti – abateri disciplinare referitoare la atitudinea în profesie şi în afara 
acesteia;  

 Cererile de acordare a deconturilor de către grefieri - condiţii; acte doveditoare 
necesare. 
 

Apreciem că  aceste propuneri se impune a fi  transpuse în practică în cursul anului 2018, 
deoarece s-a observat incidenţa unor aspecte privind insuficienta cunoaştere a legislaţiei în 
domeniu, motiv pentru care Vicepreşedintele Curţii de Apel Timişoara, doamna Carmen Puşa 
Pîrvulescu, a sugerat îmbogăţirea tematicii învăţământului profesional al personalului auxiliar de 
specialitate cu ultimele două tematicii specifice.  

Având în vedere că anul 2017 s-a dovedit  un an plin de provocări şi de schimbări 
legislative, cu mare impact în activitatea şi atribuţiile personalului auxiliar de specialitate, 
apreciind că, şi în continuare activitatea concretă va presupune abordarea cu profesionalism şi 
maximă responsabilitate a atribuţiilor specifice personalului auxiliar de specialitate, se impune 
realizarea unui program de pregătire profesională cu o tematică bogată şi pertinentă, axată cu 
precădere pe aspectele de ordin practic. 

Un obiectiv important al activităţii de pregătire profesională este inclusiv acela de a 
susţine demersurile de tip managerial, dat fiind că suportul organizatoric şi logistic reprezintă o 
condiţie esenţială în realizarea atribuţiilor concrete ale grefierului, iar nevoile obiective, reale ale 
personalului, deseori confruntat cu factori de stimulare sau cu factori de frânare, transpar în mod 
indirect la întâlnirile de pregătire profesională, din dezbaterea aspectelor de ordin practic. 

Este şi motivul pentru care conducerea instanţei a monitorizat atent tematica abordată la 
aceste întâlniri, pentru soluţionarea problemelor sau disfuncţionalităţilor constatate.   
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Experienţa acumulată în cursul anului 2017 relevă şi un alt aspect deosebit de important, 
faptul că este necesară mai mult ca oricând coeziunea colectivului, a compartimentelor şi 
sectoarelor de activitate din cadrul instanţei, ca o garanţie în plus pentru realizarea activităţii la 
cel mai înalt nivel. 

Se mai constată nevoia pregătirii susţinute la nivel pluridisciplinar, dat fiind că 
gestionarea cu succes de către grefieri a activităţii profesionale, presupune temeinice cunoştinţe 
legislative, informatice, exersarea abilităţilor practice specifice, concomitent cu valorificarea 
instrumentelor manageriale de ultimă generaţie.  

Este motivul pentru care programul de pregătire profesională a personalului auxiliar de 
specialitate constituie el însuşi un instrument de dezvoltare şi reuşită profesională, pe care 
coordonatorii desemnaţi au misiunea să îl transforme an de an într-un adevărat model de 
comportament şi atitudine, apt să deschidă oportunităţi reale de afirmare pentru personalul 
auxiliar de specialitate, îndreptăţit în mod legitim să aspire la o veritabilă carieră profesională. 

În continuare, redăm integral cuprinsul celor patru întâlniri trimestriale cu programul de 
pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate la nivelul anului 2017 şi evidenţierea 
fiecărei teme prezentate: 

 

 Convocarea  I - data desfăşurării: 31 martie 2017: 

 

 Prezentarea succintă a celor mai relevante noi apariţii şi modificări legislative 

intervenite în trimestrul I/2017, publicate în Monitorul Oficial al României, partea 

I - Ecaterina Mateovici – grefier-documentarist; 

 Interacţiunea minte-creier-corp - Cristina Afilipoaie-Menghea – consilier 

psiholog; 

 Completarea câmpurilor în aplicaţia Ecris de către grefierul de şedinţă - Alina - 

Mihaela Teodorescu – grefier; 

 Registrul de evidenţă privind incompatibilităţile şi alte motive care generează 

imposibilitatea de participare a judecătorilor la judecata cauzelor - situaţii în care 

se completează; Registrul de evidenţă a recuzărilor şi abţinerilor - situaţii în care 

se completează - Liliana Popa – grefier; 

 Citarea părţilor în procesul civil (moduri de expediere: poştă, electronic - TDS. 

telefonic, fax, etc.) - dovada îndeplinirii procedurii existentă la dosar - Liliana-

Simona Cioabă – grefier; 

 Circuitul  dosarelor în instanţă – aspecte practice - Octavian Bodea – grefier; 

 Evidenţierea în aplicaţia Ecris a tipurilor de Hotărâri pronunţate într-un dosar 

civil. - Roxana Popa Diaconescu – grefier-şef secţie. 

 

 Convocarea a II-a - data desfăşurării: 28 iunie 2017  

 

 Prezentarea succintă a celor mai relevante noi apariţii şi modificări legislative 

intervenite în trimestrul II/2017, publicate în Monitorul Oficial al României, 

partea I - Ecaterina Mateovici, grefier documentarist; 

 Inteligenta emoţionala - Cristina Afilipoaie-Menghea – consilier psiholog; 

 Incidentele procedurale – art. 41 Cod pr.civ. – abţinerea şi recuzarea - Mirabela 

Măduţă - Aldescu – grefier; 

 Diferenţa între asistenţa şi reprezentarea părţilor în procesul civil - Angela 

Didovici – grefier; 
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 Dispoziţii speciale referitoare la înregistrarea şl judecarea cererilor privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şl de insolvenţă (art. 141-145 din R.O.I) -  

Izabela Mitran – grefier; 

 Procedura de citare a părţilor, înainte şi după deschiderea procedurii insolvenţei - 

Marcela Filip – grefier-şef secţie. 

 

 

 

 

 

Convocarea a III-a - data desfăşurării: 12 octombrie 2017 

 

 Prezentarea succintă a celor mai relevante noi apariţii şi modificări legislative 

intervenite în trimestrul III/2017, publicate în Monitorul Oficial al României, 

partea I - Floare Nyiredi - Grefier documentarist; 

 Antrenamentul abilitaţilor de comunicare - Cristina Afilipoaie-Menghea – 

consilier psiholog; 

 Verificarea cererii de chemare în judecată şi regularizarea acesteia potrivit art. 200 

şi 201 Cod pr.civ. - Oana Suba – grefier şi Adriana Lazăr – grefier; 

 Procedura prealabilă - Gianina Savu – grefier şi  Cristina Gogoşianu – grefier; 

 Răspunderea personalului auxiliar. Abateri disciplinare. Sancţiuni. - Nicoleta 

Martin – grefier; 

 Situaţiile în care se completează Registrul de punere în executare a hotărârilor 

civile potrivit dispoziţiilor  art.24, 25 din Legea nr.554/2004. - Marinela Tcaciuc – 

grefier şef secţie şi Gabriela Kareta – grefier; 

 Activitatea grefierului de şedinţă în procesele civile potrivit dispoziţiilor ROIIJ; 

Aspecte specifice identificate în activitatea greierilor de şedinţă din cadrul  Secţiei 

L.M.A.S. - Irina Munteanu - grefier 

 

Convocarea a IV-a - data desfăşurării: 8 decembrie 2017 

 

 Prezentarea succintă a celor mai relevante noi apariţii şi modificări legislative 

intervenite în trimestrul IV/2017, publicate în Monitorul Oficial al României, 

partea I  Floare Nyiredi - grefier documentarist; 

 Modalităţi de a preveni oboseala - Cristina Afilipoaie - Menghea – consilier 

psiholog; 

 Dispoziţii referitoare la activitatea premergătoare şedinţei de judecată şi de 

rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ; activitatea în timpul şedinţei de 

judecată şi activitatea ulterioară încheierii dezbaterilor -art. 114 - art. 131 ROIIJ - 

Dana Elena Costică – grefier; 

 Eliberarea certificatelor şi a copiilor de pe înscrisuri. Restituirea înscrisurilor 

originale - art. 160 - art. 163 ROIIJ Angela Andrei – grefier-şef secţie; 
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 Înaintarea dosarelor instanţei de control judiciar - contestaţii - apel - recurs în 

casaţie - Luminiţa Achiroaie - grefier delegat la Biroul de Executări Penale 

 Punerea în executare a hotărârilor penale - art. 148-157 ROIIJ - Angela Buş – 

grefier delegat la  Biroul de Executări Penale. 

 

 

 

 

 

 

În cadrul programului de pregătire profesională continuă organizate la nivelul  Şcolii 

Naţionale de Grefieri,  personalul auxiliar de specialitate din cadrul Curţii de Apel Timişoara a 

participat la următoarele seminarii: 

 

 Seminarul cu tema cu tema „Cooperare judiciară internaţională în materie civilă” 

–   în perioada 5 -7 aprilie 2017 la Centrul de Pregătire Sovata – grefierii: 

ERSZEBET – MELINDA MACK, DIANA KALININ; 

 Seminarul cu tema „English for Legal Purposes I” desfăşurat sub forma 

învăţământului la distanţă (eLearning) în perioada 20.03.2017 – 26.04.2017 – 

grefierii - Andra Doiniţa Anca şi Mitran Izabela-Gabriela; 

 Seminarul cu tema „Arhivare şi registratură” în perioada 3 - 5 aprilie 2017 la 

Centrul de Pregătire Sovata – grefier UZUN CARINA; 

 Seminarul cu tema „Management” în perioada 5 -7 aprilie 2017 la Centrul de  

Pregătire Cheia - Prim-grefier OTILIA DUCEAG; 

 Seminarul cu tema „Cooperare judiciară internaţională în materie civilă” 

desfăşurat sub forma învăţământului la distanţă (eLearning) în perioada 24 aprilie 

2017 – 14 mai 2017 – grefierii Vintilă Aneta şi Munteanu Irina; 

 Seminarul „Executări civile”  desfăşurat în perioada 15 – 17 mai 2017 la Centrul 

de Pregătire Sovata – grefier CREȚAN JANINA; 

 Seminarul cu tema „Limba română. Lexicul românesc actual. Tipuri de erori 

lexico - semnatice – 2017” – curs de eLearning în perioada 15 mai - 4 iunie 2017 

– grefier Dana Elena Costică; 

 Seminarul  „Executări penale” desfăşurat în perioada 12 – 14 iunie 2017 la 

Centrul de Pregătire Sovata – grefierii IVAN LĂCRĂMIOARA; 

 Seminarul desfăşurat în perioada 18 – 20 septembrie 2017 la Centrul de Pregătire 

Sovata cu tema „Cooperare judiciară internaţională în materie penală: ş.a.” – 

grefier FORGACIU LAVINIA MARIA; 

 Seminarul desfăşurat în perioada 20 - 22 septembrie 2017 la Centrul de Pregătire 

Sovata cu tema „Comunicare şi deontologie” – grefierii MARIA MARE şi POPA 

DOINA; 

 Seminarul desfăşurat în perioada 25 – 28 septembrie 2017 la Centrul de Pregătire 

Giroc cu tema „Drept procesual civil. Ecris. Atribuţiile grefierului în etapa scrisă 

a procesului s.a.” – grefierii ADELAIDA DIANA BERZEGHEANU, IOANA 

FLORICA PASCU, MARTIN NICOLETA; 
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 Seminarul  cu tema „Executări penale -2017” – forma de desfăşurare eLearning în 

perioada 2-28 octombrie 2017 – grefier Buş Angela; 

 Seminarul desfăşurat în perioada 9 -11 octombrie 2017 la Centrul de Pregătire 

Giroc cu tema „Abilităţi non juridice” – grefier SAVU GIANINA; 

Seminar organizat de INM şi SNG la Centrul de pregătire Giroc, în perioada 19-21 

iunie 2017, în materia Cooperării judiciare internaţionale în materie penală, - grefier Otilia 

Ioţcovici. 

Seminar organizat de SNG în colaborare cu Curtea de Apel Timişoara şi desfăşurat 

la sediul Curţii de Apel Timişoara în data de 24 mai 2017, cu tema „Drept procesual penal”  la 

care au participat următorii grefieri din cadrul Secţiei penale, respectiv: DUMA VIORICA, 

TEODORA TURC, ACHIROAIE LUMINIŢA, ANGELA ANDREI, TTOTH ADRIANA. 

II.3. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2017 

 pe fiecare categorie de personal 

 

II.3.1 Situaţia sancţiunilor disciplinare aplicate judecătorilor și personalului auxiliar 

 

 
Prin hotărârea nr. 23J din 31 octombrie 2016 a Consiliului Superior al Magistraturii - 

Secţia pentru judecători în materie disciplinară, s-a dispus în baza art. 100 lit. e) din Legea nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, aplicarea sancţiunii disciplinare constând în „excluderea din 

magistratură” a doamnei judecător Lavinia Nicoleta Coţofană pentru săvârşirea abaterilor 

disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) teza I şi lit. j) din acelaşi act normativ. 

Această sancţiune a rămas însă definitivă în anul 2017, prin decizia nr. 266 din 9 

octombrie 2017, pronunţată de completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Ulterior, prin Decretul Prezidenţial nr. 1131 din 29.11.2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 

950 din 29.11.2017, doamna Lavinia Nicoleta Coţofană a fost eliberată din funcţia de judecător. 

Totodată, prin Hotărârea nr. 1 din 3 ianuarie 2017 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia 

pentru judecători, s-a dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 651 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 

privind Statutul judecătorilor şi procurorilor, suspendarea din funcţie a doamnei Lavinia Nicoleta 

Coţofană, judecător în cadrul Judecătoriei Arad, începând cu data de 3 ianuarie 2017 şi până la 

soluţionarea recursului declarat împotriva Hotărârii nr. 23J/31.10.2016 a Secţiei pentru 

judecători în materie disciplinară. 

În cursul anului 2017, nu s-au aplicat sancţiuni disciplinare altor judecători din cadrul 

Curţii de Apel Timişoara şi al instanţelor din raza sa teritorială de competenţă.  
În anul 2017, au fost sancționate disciplinar două persoane din cadrul personalului 

auxiliar de specialitate, şi anume: 

 doamnei grefier Lăzărescu Ramona Erika de la Judecătoria Reșița i-a fost aplicată 

sancțiunea disciplinară prevăzută de art. 85 alin. 1, lit. b din Legea nr. 567/2004, 

costând în reducerea cu 15 % a salariului pe o durată de trei luni; 

 doamnei grefier Suiugan Mărioara Carmen de la Judecătoria Reșița i-a fost 

aplicată sancțiunea disciplinară prevăzută art. 85 alin. 1, lit. f din Legea nr. 

567/2004, constând în excluderea din profesie. 

 

 III.3.2 Situaţia sancţiunilor penale aplicate judecătorilor și  personalului auxiliar  
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La nivelul Curții de Apel Timișoara şi a instanţelor arondate acesteia nu a existat nicio 

condamnare penală a judecătorilor sau a personalului auxiliar de specialitate şi conex. 
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CAPITOLUL III 

INFRASTRUCTURA INSTANŢEI 

 
III.1. Resursele materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 2017 

 

Prezentarea acestui capitol de bilanţ este structurat pe două componente referitoare la 

structura organizatorică a departamentului care gestionează infrastructura instanţei şi la resursele 

materiale aflate la dispoziţia instanţei.   

 

III.1.1 Structura organizatorică a Departamentului economico-financiar şi 

administrativ din cadrul Curţii de Apel Timişoara.  

 

 

 

Departamentul economico-financiar administrativ din cadrul Curţii de Apel Timişoara 

este condus de preşedintele instanţei, în calitate de ordonator secundar de credite, şi este 

coordonat operativ de unul dintre vicepreşedinţii instanţei desemnat prin ordin de serviciu, având 

subordonate compartimentele cu acelaşi profil din cadrul tribunalelor Arad, Caraş-Severin şi 

Timiş, care au calitatea de ordonatori terţiari de credite. 

Acest departament are următoarea structură organizatorică: un manager economic, un 

manager public, un inginer-consilier superior, 5 consilieri economici, un referent casierie şi un 

consilier resurse umane. 

      În continuare vor fi prezentate, succint, resursele materiale compuse din resurse materiale 

în mijloace fixe şi resurse băneşti în mijloace circulante aflate la dispoziţia  Curţii de Apel 

Timişoara. 

 

III.1.2. Resursele materiale în mijloace fixe 

 

Curtea de Apel Timişoara a dispus în perioada de referinţă de un sediu propriu situat la 

etajul II, în cadrul Palatului de Justiţie „ Dicasterial” din Municipiul Timişoara, Piaţa „ Ţepeş 

Vodă” nr. 2A, beneficiind de următoarea bază materială: 

 

a) spaţii de desfăşurare a activităţilor administrativ-judiciare şi de conducere 

constând în: 
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- 5 săli de judecată; 

- un centru de presă; 

- 4 cabinete şi un secretariat pentru personalul de conducere al instanţei; 

- o sală de consiliu; 

- 35 de birouri pentru judecători; 

- 27 de birouri pentru grefieri; 

- 2 birouri pentru registratură; 

- 3 birouri pentru arhivă; 

- un birou pentru studiu dosare procuror; 

- o sală pentru bibliotecă şi documentare. 

 

 

b) spaţii de deservire a activităţilor economico-financiare administrative constând 

în: 

-  8 birouri pentru  departamentul economico-financiar şi administrativ; 

- 3 garaje; 

- un vestiar şoferi; 

- un vestiar muncitori; 

- un birou psiholog. 

 

III.1.3. Resursele băneşti în mijloace circulante sunt identificate prin bugetul total 

alocat şi bugetul repartizat pe capitole de cheltuieli.  

 

III.1.3.1 Bugetul total. 

 

Curtea de Apel Timişoara, în calitate de ordonator secundar, a primit deschideri de 

credite  de la ordonatorul principal de credite -  Ministerul Justiţiei,  în valoare totală de 

151.993.000 lei, credite ce reprezintă cu 35,66% mai mult faţă de deschiderile efectuate în anul 

2016. 

 

 
Totalul creditelor alocate, a fost repartizat după cum urmează:  

Curtea de Apel Timişoara pentru aparatul propriu : 31.252.845 lei,  
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Tribunalul Timiş: 56.058.201 lei, 

Tribunalul Arad : 39.093.030 lei, 

Tribunalul Caraş – Severin: 25.588.924 lei. 

 

 
 

Conform ultimei file de buget aprobată de Ministerul Justiţiei pe anul 2017, bugetul de 

stat al Curţii de Apel Timişoara a fost structurat pe  capitole  după cum urmează:  

 

 
 

A. Capitolul ,,Ordine publica si siguranţa naţională” incluzând:  

 

- titlul I ,,Cheltuielile de personal” – 140.673.000  lei  

- titlul II ,,Cheltuieli cu bunurile şi serviciile” – 4.474.000 lei 

- titlul XI ,,Despăgubiri civile”- 3.877.000 lei 

- titlul XII ,,Cheltuieli de capital” -  247.000 lei. 
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B. Capitolul ,,Alte servicii publice generale” a avut alocată suma de 2.716.000 lei, iar 

C. Capitolul ,,Asigurare si asistenta sociala” - suma de 6.000 lei. 

 

Deschiderile de credite ale  Curţii de Apel Timişoara, in anul 2017 au fost efectuate in 

proporţie de 99,77% raportat la bugetul total aprobat, detaliat mai sus. 
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III.1.3.2 Bugetul pe capitole de cheltuieli se înfăţişează astfel: 

 

Din bugetul total aprobat de Ministerul Justiţiei, Curţii de Apel Timişoara, pentru 

aparatul propriu, i-au fost alocate pentru cheltuieli, credite bugetare în felul următor: 

 

 
 

La capitolul ,,Ordine publica si siguranţa naţionala”- suma de 31.252.845 lei compusă 

din: 

 -  ,,Cheltuieli de personal” – 28.627.269lei   

 -  ,,Cheltuieli cu bunurile şi serviciile” – 656.298 lei 

  - Despăgubiri civile” – 1.469.505 lei. 

La capitolul,,Alte servicii publice generale” s-a alocat suma de 499.773 lei 

         

        Referitor la structura cheltuielilor de personal, din suma alocată prin buget s-au realizat 

plăţi în sumă de 28.536.424 lei.  
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Nu au existat probleme în alocarea fondurilor aferente plăţii salariilor personalului Curţii 

de Apel Timişoara.  

 

În ceea ce priveşte structura cheltuielilor cu bunurile si serviciile, din creditele alocate    

s-au realizat plăţi în sumă de 645.240 lei. 

 
Pe tot parcursul anului 2017 nu s-au întâmpinat dificultăţi cu privire la primirea creditelor 

bugetare de la Ministerul Justiţiei pentru plata furnizorilor de utilităţi, de prestări servicii, de 

achiziţii bunuri, de lucrări, precum şi pentru alte cheltuieli de întreţinere şi funcţionare ale 

instanţei. 

 

La Curtea de Apel Timișoara s-au alocat fonduri pentru reparaţii curente în valoare de 

6.363 lei, fonduri utilizate pentru:  

- lucrări de reparaţii si igienizare la sala de consiliu; 

-  lucrări de igienizare si reamenajare a camerei de arest în birou pentru grefieri. 

De asemenea, la tribunale au fost făcute amenajări si reparaţii curente, după cum 

urmează: 

- la Tribunalul Arad – în valoare de 51.160 lei, pentru lucrări de reparaţii parțiale  la 

fațada clădirii; 

 - la Tribunalul Caras-Severin – în sumă de 34.423 lei pentru lucrări de: 

- alimentare separata cu energie electrica a camerelor serverelor de la Judecatoria 

Caransebeş şi lucrări de deviere cabluri existente la nivelul mansardei; 

- la Tribunalul  Timiş – în sumă de 79. 911 lei pentru: 

- lucrări de reparaţii, igienizare, zugrăveli si vopsit tâmplărie uşi şi ferestre la sediul 

propriu,  

- reparaţii pentru acoperiş la Judecătoria Lugoj, 

- instalaţii electrice; 

- lucrări de amenajare a arhivei şi reparaţii interioare la Judecătoria Deta. 

 

În ceea ce priveşte structura cheltuielilor de capital exprimată în investiţii,  din bugetul 

Curţii de Apel Timişoara, au fost alocate fonduri astfel:            

- la Tribunalul Arad -  în valoare de 15.260 lei pentru achiziționarea unui elevator cu 

şenile pentru accesul în instanţă a persoanelor cu dezabilități;   
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- la Tribunalul Caraş Severin -  suma de 227.790 lei pentru : 

- lucrări de instalare echipament aer condiționat; 

- lucrări de cablare structurata în voce date, ambele la spațiul nou edificat la mansardă. 

 

La capitolul de cheltuieli „ Alte servicii publice generale” se cuprind plăţile cu onorariile 

avocaţilor şi traducătorilor în valoare de 494.153  lei.  

 

În ceea ce privesc veniturile proprii, Curtea de Apel Timişoara a înregistrat  încasări din 

închirierea unor spaţii destinate pentru librării, automate-cafea , precum şi pentru activităţi de 

xerox şi fotocopiere documente. Valoarea chiriei, reprezentată de cota de 20% din încasări 

utilizată ca venit propriu şi încasată în anul 2017, a fost de 4.032 lei, iar cota de 80% s-a virat, 

potrivit legii, la bugetul de stat.  Pentru anul 2018, s-au prelungit contractele cu  chiriaşii  prin 

acte adiţionale, pentru o perioadă de încă un an.  

 

III.1.3.3. Execuţia bugetară. 

 

În raport cu datele referitoare la bugetul alocat de ordonatorul principal şi la bugetul 

cheltuit de Curtea de Apel Timişoara şi  tribunalele arondate, execuţia bugetară se prezintă astfel: 

 

 
 

- la nivelul aparatului propriu al Curţii de Apel execuţia bugetară a fost realizată în 

proporţie de 99.66%; 

- la Tribunalul Arad - în procent de 99,95%; 

- la Tribunalul Caraş Severin - în proporție de 99,85%; 

- la Tribunalul Timiş - execuţia bugetară  s-a realizat în procent de 99,84 %. 

 

Curtea de Apel Timişoara, ca ordonator secundar de credite, a asigurat deschiderile de 

credite primite de la Ministerul Justiţiei, precum şi urmărirea utilizării eficiente a acestora, atât 

pentru aparatul propriu, cât şi pentru Tribunalele Arad, Caraş Severin şi Timiş.  
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CAPITOLUL IV 

CONCLUZII  

 
În concluzie, în anul 2017, Curtea de Apel Timişoara a fost o instanţă foarte eficientă prin 

prisma indicatorilor de performanţă prezentaţi la nivelurile înregistrate în perioada de referinţă, 

dar nu trebuie omişi nici indicatorii de calitate ai activităţii desfăşurate, deoarece şi aceştia 

caracterizează activitatea unei instanţe, iar realizarea unui act de justiţie de calitate reprezintă 

obiectivul general al instanţelor judecătoreşti; la atingerea acestuia contribuind perfecţionarea, 

pregătirea profesională continuă atât a judecătorilor, cât şi a personalului auxiliar de specialitate; 

calitatea redactării hotărârilor judecătoreşti, precum şi conduita în şedinţele de judecată, atât a 

judecătorilor cât şi a grefierilor de şedinţă. 

Configurarea obiectivelor pentru perioada următoare va avea în vedere, pe de o parte – 

prezentarea realizărilor de până în prezent, dar nu în ultimul rând, contextul socio-juridic actual, 

dimensiunea activităţilor desfăşurate, nivelul aşteptărilor sociale cu privire la calitatea actului de 

justiţie, putând concluziona că înfăptuirea unei justiţii în vederea asigurării respectării 

drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor implicate în proceduri judiciare 

rămâne obiectivul principal al Curţii de Apel Timişoara. 

Imaginea instanţei este în strânsă dependenţă de modalitatea în care publicul, în general, 

percepe activitatea de judecată. În acest sens, este important comportamentul manifestat de 

judecători şi grefieri în timpul şedinţelor de judecată sau în raporturile stabilite direct cu 

justiţiabilii de către personalul din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice, precum şi în 

cazul interacţiunilor directe stabilite între justiţiabili şi personalul din cadrul compartimentelor 

auxiliare care oferă informaţii şi alte servicii părţilor, precum arhiva, registratura, Biroul de 

executări penale etc. Neacordarea atenţiei cuvenite acestei funcţiuni la nivelul instanţei, ca şi la 

nivel de sistem, a făcut ca imaginea despre justiţie să nu fie una reală ci, dimpotrivă, una 

deformată, în care fenomenul de corupţie şi injustiţie să planeze ca o anatemă asupra întregului 

sistem judiciar pornind de la cazuri izolate. 

Transparenţa actului de justiţie şi informarea corectă a opiniei publice impune ca 

raporturile instituţiei cu mass-media să aibă drept coordonate generale disponibilitatea şi 

deschiderea la dialog prin furnizarea de informaţii de interes general în legătură cu activitatea de 

judecată, dar mai ales în privinţa activităţii administrativ-judiciare, în scopul realizării unei 

percepţii obiective a justiţiabililor şi a opiniei publice asupra mecanismului judiciar. 

Pentru îmbunătăţirea imaginii justiţiei se vor menţine şi în continuare pe lista de priorităţi 

asigurarea calităţii actului de justiţie prin acţionarea pe două direcţii principale: prima vizând 

relaţiile cu mass-media şi publicul, în general, iar cea de a doua dirijată spre  activitatea de 

educaţie civică/juridică a cetăţenilor. 

PREŞEDINTELE  

CURŢII DE APEL TIMIŞOARA 

   JUDECĂTOR ERICA NISTOR 
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Notă: 

Materialul de bilanţ a fost întocmit de doamna judecător Erica Nistor – 

preşedintele Curţii de Apel Timişoara, vicepreşedinţii Curţii de Apel 

Timişoara: doamna judecător Carmen Pușa Pârvulescu şi domnul judecător 

dr. Marian Bratiş, preşedinţii de secţii: doamna judecător Rodica Daniela 

Calai – Preşedinte Secţia I Civilă, doamna judecător Ramona Ioţcovici – 

Preşedinte Secţia a II-a Civilă, doamna Cristina Dica– Preşedinte Secţia de 

Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, doamna judecător Nela Adela Florea  

– Preşedintele Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal, domnul 

judecător Constantin Costea – preşedintele Secţiei Penale, doamna judecător 

Diana Pătrașcu - Duma, doamna judecător Petruța Micu,  

De asemenea, la întocmirea materialului remarcăm contribuția doamnei 

Otilia Duceag – prim grefier, a doamnei manager economic Dana Ţăran, a 

grefierilor şefi de secţie - doamna Angela Andrei, doamna Tcaciuc  

Marinela, doamna Marcela Filip, doamna Roxana Popa-Diaconescu, doamna 

Sporea Andra, a domnului informatician Paul Ghercea, a doamnei Răcoiu 

Ecaterina – grefier statistician, a doamnei Floare Nyiredi şi doamnei 

Ecaterina Mateovici – grefier documentarist şi a doamnei Julieta Tudor – 

grefier responsabil cu probleme de personal. 


