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ANEXE  

INTRODUCERE 

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

societăţi democratice stabile şi responsabile.  

Realizarea unui sistem judiciar independent, imparţial, credibil şi eficient reprezintă o 

condiţie pentru afirmarea principiului separaţiei puterilor în stat şi, deopotrivă, o premisă pentru 

consolidarea democraţiei într-un stat, un standard prin care se reclamă bunăstarea şi morala într-

o societate civilizată. 

Fără un sistem de justiţie modern, adaptat cerinţelor societăţii contemporane (reducerea 

duratei proceselor, jurisprudenţă unitară, integritate, transparenţă etc.) capabil să răspundă 

provocărilor viitorului, nu se poate asigura fundamentul dezvoltării economice şi sociale a 

societăţii româneşti. 

Măsurile de consolidare a independenţei sistemului judiciar trebuie să ducă nu numai la 

afirmarea principiului separaţiei puterilor în stat, dar şi la aplicarea acestuia în practică, pentru 

asigurarea calităţii şi eficienţei actului de justiţie, în cadrul unui sistem modern, care să se 

adapteze cerinţelor Uniunii Europene. 

Indubitabil, tradiţia şi prestigiul sistemului judiciar românesc obligă la standarde de 

performanţă ridicate, la modernizarea instituţională şi reformarea mentalităţilor care stau la baza 

funcţionării lui, prin compatibilizarea acestora cu exigenţele juridice din spaţiul naţional şi 

european. 

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.  

Înfăptuirea actului de justiţie nu este numai o ştiinţă, ci şi o artă ce ţine de har, având o 

bază de cunoştinţe, o rigurozitate, o solemnitate în contextul unor îngrădiri de drepturi comune, 

liber acceptate de cei implicaţi şi aceasta pentru atingerea scopului sacru exprimat în şi de 

adevăr. 

An de an, instanţele judecătoreşti obişnuiesc să aducă în faţa prestigiosului auditoriu 

rezultatele muncii acestora cu realizările care au adus un plus de valoare instanţei. 

Şedinţele tradiţionale de analiză a activităţii instanţei judecătoreşti se desfăşoară, în acest 

început de an, într-un context special, cu aplecarea asupra problemelor cu care se confruntă 

justiţia.  
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Analiza activităţii desfăşurate de corpul profesional al Curţii de Apel Timişoara porneşte 

de la realităţile cu care s-a confruntat, care au activat resurse materiale şi umane, ce au susţinut o 

serie de rezultate pozitive în activitatea noastră, punând în evidenţă adevăratele dimensiuni ale 

acesteia, prin prisma indicatorilor de performanţă atribuiţi instanţelor de judecată, marcând 

rezultate care evidenţiază eficienţa actului de justiţie înfăptuit. 

Vom analiza activitatea Curţii de Apel Timişoara în adevăratele sale dimensiuni, punând 

în evidenţă aspectele pozitive, înregistrate în activitatea noastră cu luarea în considerare a tuturor 

factorilor care ne-au marcat activitatea în cursul anului 2019. 
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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.  

 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 

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. 
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■ 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 60 de judecători în funcţie ai 

instanţei. 

 

 

 

Tribunalul Arad, cu sediul în municipiul Arad, Bd. Vasile Milea, nr.2-4 are 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; 
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 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 cu sediul în municipiul Reşiţa, în cursul anului 2018, are 

următoarea structură organizatorică: 

■ 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. 

 

■ 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 cu sediul în municipiul Timişoara, în cursul anului 2018,  dispune 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. 
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■ 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. 
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CAPITOLUL I 

DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA INSTANŢEI ÎN ANUL 2019 

 

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

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

de competenţă 

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

cursul anului 2019, un număr de 50.120 dosare, după cum urmează: 

 

 Curtea de Apel Timişoara 11.654 dosare 

 Tribunalul Timiş 21.865 dosare 

 Tribunalul Arad 8.914 dosare 

 Tribunalul Caraş-Severin 7.687 dosare 
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Precizăm că volumul de activitate în anul 2019 menţionat mai sus cuprinde cauzele nou 

intrate şi stocul iniţial de cauze şi sunt evidenţiate în sistem tabelar, astfel: 
  

Denumire instanţă Cauze nou intrate 2019 Stoc iniţial cauze 2019 

Curtea de Apel Timișoara 

 
9.320 2.334 

Tribunalul Timiş 14.242 7.623 

Tribunalul Arad 6.276 1.963 
Tribunalul 

 Caraș Severin 
4.793 2.894 



13 

 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

CAUZE NOU INTRATE STOC INIŢIAL CAUZE

CURTEA DE APEL
TIMIŞOARA

TRIBUNALUL TIMIŞ

TRIBUNALUL ARAD

TRIBUNALUL CARAŞ-
SEVERIN

 

Comparativ cu anul 2018 în anul 2019 se constată că la Curtea de Apel Timişoara şi 

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

Severin şi Tribunalul Timiş s-a înregistrat o scădere  a volumului de activitate. Astfel, numărul 

de cauze a crescut  la Curtea de Apel Timişoara cu o valoare de 68 dosare şi la Tribunalul Arad 

cu o valoare de 298 dosare, iar numărul de cauze a scăzut la Tribunalul Caraş-Severin cu o 

valoare de 3.234 dosare şi la Tribunalul Timiş cu o valoare de 1.550 dosare. 
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 I.1.2. Volumul de activitate la nivelul instanţei  

 

În anul 2019 pe rolul Curții de Apel Timișoara au fost înregistrate 9.320 cauze nou 

intrate, cu 371 cauze mai puţine decât cele înregistrate în anul 2018 când s-au înregistrat 9.691 

cauze nou intrate. 

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

înregistrate în anii anteriori şi rămase nesoluţionate până la data de 31.12.2018, şi anume 2.334 

dosare (2039 civile şi 295 penale), rezultă că volumul total de activitate aferent anului 2019  a 

fost de 11.654 de cauze.  

La data de 31.12.2019 din volumul totalul de 11.654 de cauze, un număr de 9.281 de 

cauze au fost soluţionate, iar un număr de 2.373 de cauze au fost înregistrate ca fiind stoc 

cauze efectiv aflate la data de 31.12.2019, iar un număr de 517 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 

(dosare nou 

intrate+ stoc) 

2019 

Cauze 

soluţionate  

la data de 

31.12.2019 

Cauze aflate pe 

rol la data de 

31.12.2019 

Cauze suspendate 

la data de 

31.12.2019 

Civil + minori şi 

familiei 

1848 1178 670 278 

Litigii de muncă şi 

Asigurări Sociale 

1833 1386 447 105 

Litigii cu profesionişti 

şi Faliment 

2696 2268 428 46 

Contencios 

Administrativ şi fiscal 

2559 2056 503 88 

Penal 2718 2393 325 0 

Total 11.654 9291 2373 517 
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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 şi complexitatea 

cauzelor pe secţii şi complete specializate, comparativ şi cu anii anterior, reiese cu claritate din 

tabelele de mai jos: 

 

 

Secția 

Volum  

de activitate 

2017 

Volum  

de activitate  

2018 

Volum  

de activitate  

2019 

Civil + minori şi familiei 847 1340 1848 

Litigii de muncă şi 

Asigurări Sociale 

1671 1765 1833 

Litigii cu profesionişti şi 

Faliment 

1406 2026 2696 

Contencios 

Administrativ şi fiscal 

10.165 3508 2559 

Penal 3457 2947 2718 

 

Total 

 

17.546 

 

11.586 

 

11.654 

 
Complexitatea cauzelor exprimate în puncte:  

 

Ani  

de 

referinţa 

volum 

total 

activitate 

Curtea de  

Apel 

Timişoara 

volum 

total 

Secţia 

 I Civilă 

volum 

total 

Secţia 

LMAS 

volum 

total 

Secţia 

a II-a 

Civilă 

volum 

total  

Secţia 

CAF 

volum 

total 

Secţia 

penală 

2017 181.084 8.412 16.676 15.043 96.380 44.573 

2018 128.916 15.018 17.237 21.869 35.927 38.865 

2019 133.343 21.248 18.086 28.076 28.321 37.612 
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Imaginea volumului de activitate al instanţei - pe secţii, comparativ cu anii anteriori, 

reiese elocvent şi din graficul de mai jos:  
 

Volumului activităţii instanţei - pe secţii 

tendinţe 2017 – 2019 
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Conform aplicaţiei Statis la sfârşitul anului 2019 existau pe rolul instanţei un număr de 

2.373 dosare şi cauze suspendate un număr de 517 dosar, rezultând un stoc efectiv de 2.890 

dosare.  

 
 

Evoluţia stocului 2017-2019 
 

stoc 2017 2018 2019 

dosare pe rol 1584 1574 2373 

suspendate   269  714  517 

stoc efectiv 1.853 2.288 2.890 
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Situația cauzelor nou intrate şi volumul de activitate la nivelul instanţei comparativ cu 

anii precedenţi, reiese cu claritate din graficul şi tabelul  de mai jos: 
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Evoluție cauze nou intrate şi volumul de activitate 
la nivelul instanței 

tendinţe 2017 - 2019 
 
 

 2017 2018 2019 

cauze nou intrate 15.605 9.691 9.320 

volum de 
activitate 

17.546 11.586 11.654 
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I.1.3.  Volumul de activitate pe secţii 

a) Secţia I civilă 

 

Activitatea judiciară, a fost supusă în ultimii doi ani – şi în special în anul anterior – unor 

multiple schimbări, care au avut ca efect regândirea arhitecturii instituţiilor juridice – fie ele 

civile sau penale, de drept material sau de drept procesual – consacrate de noile coduri. 

Fiind efectul direct al continuei dezvoltări, complexe şi diversificate, a relaţiilor 

economico-sociale, contenciosul litigios al Secţiei I Civile a urmat, la fel ca şi în anii anteriori, 

un trend ascendent. Deşi dificil de asumat în condiţiile unei fluctuaţii continue de personal – dar 

şi al păstrării aceluiaşi număr redus de posturi de judecători şi de grefieri avut în perioada de 

până în anul 2018 (când în competenţa materială a secţiei nu reveniseră încă recursurile în număr 

însemnat) acest fenomen are şi un efect pozitiv. 

În concret, numărul din ce în ce mai mare de la an la an, semnifică pentru instanţe 

încrederea reală cu care sunt creditaţi judecătorii, în pofida anumitor sondaje de opinii folosite, 

ca regulă, în alte scopuri decât cele menite a oferi o imagine corectă a lor. 

În ceea ce priveşte materia contenciosului civil propriu-zis, începând cu 2018, secţiile 

civile ale curţilor de apel au revenit la competenţa avută conform dispoziţiilor vechiului Cod de 

procedură civilă. 

În concret, Decizia nr. 369/2017 a Curţii Constituționale a recunoscut posibilitatea 

exercitării căi de atac a recursului şi pentru cauzele al căror obiect valoric este de până la 

1.000.000 lei (care, din punct de vedere statistic, sunt majoritare în raport cu cele a căror valoare 

depăşeşte acest prag). 

Întrucât prin Decizia nr . 18/2018, pronunţată într-un recurs în interesul legii, s-a stabilit 

apoi că recursurile în cauzele cu obiect valoric de până la 200.000 lei intră în competenţa de 

soluţionare a curţilor de apel, a rezultat aceea că, prin efectul combinat al hotărârilor menţionate, 

secţiile civile ale curţilor au redobândit la competența extinsă avută înainte de intrarea în vigoare 

a actualului Cod de procedură civilă. 

În schimb, ca tendinţă în ultimii ani, ca efect al normelor atributive de competenţă 

stabilite prin acest din urmă cod, numărul de judecători ai secţiei s-a redus progresiv - cu 50% -, 

de la 12 (în perioada când – la fel ca şi în prezent – secţia avea plenitudine de jurisdicţie în 

materia recursurilor menţionate) la 9 (în prezent), concomitent producându-se creşterea 

numărului de cauze nou înregistrate (în 2019 faţă de anul 2018 cu cca 72,51%), acestea fiind 

reprezentate, aproape în totalitate, de recursuri. 

Volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 2019, de 1848 dosare (format din 

cele aflate în stoc în număr de 461 şi cele nou intrate, în număr de 1387), a fost gestionat de un 

număr de cca. 8 judecători (respectiv, pentru o perioadă foarte scurtă, şi de un al nouălea 

judecător)  şi de 8 grefieri (respectiv, pentru o perioadă foarte scurtă, şi de un al nouălea grefier);    

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

2018 a fost de 1340 dosare (format din cele aflate în stoc în număr de 163 şi cele nou intrate, în 

număr de 1177), a fost gestionat de un număr de cca. 7 judecători (respectiv, în mod constant de 

6 judecători iar, pentru jumătate de an şi de un al şaptelea şi apoi al optulea judecător) şi de 8 

grefieri.  

La Secţia I Civilă, în concret, datele statistice se prezintă astfel: 

Dosare soluţionate în anul 2019 -  1178 (din evidenţele STATIS-ECRIS) iar pe materii, 

astfel: minori şi familie – 140, materia civilă – 1038;  

Dosare suspendate la finele anului 2019 – 278 (astfel cum rezultă din raportul generat de 

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

Stoc dosare la finele anului 2019 – 670; 

Dosare cu vechime în sistem la data de 31.12.2019 – peste 10 ani – 5 dosare (un prim 

dosar, suspendat conform dispoziţiilor art. 244 C.pr.civ., a fost repus pe rol în vederea discutării 
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excepţiei de perimare; o cauză de apel amânată la cererea părţilor, aceasta fiind repusă pe rol 

după suspendare conform dispoziţiilor  art. 47 din Legea nr.10/2001; un dosar, aflat în calea de 

atac a recursului, amânat în vederea exprimării poziţiei cu privire la excepţia de 

neconstituţionalitate invocată; un al patrulea dosar amânat pentru a se face dovada plăţii 

eşalonate a taxei judiciare de timbru, stabilită în urma acordării ajutorului public judiciar şi o 

ultimă cauză în care, fiind casată cu trimitere spre rejudecare, s-a dispus efectuarea unui nou 

raport de expertiză);    

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2018 – 1340; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2019 – 1848; 

 în anul 2019 volumul de cauze a crescut cu 508 faţă de anul 2018. 

 

Volumul de activitate pe materii: 

 dosare aflate în stoc la începutul anului 2019:  

 Minori şi familie – 9 dosare 

 Materie civilă – 452 dosare 

 dosare noi intrate în anul 2019 

 Minori şi familie - 153 dosare 

 Materie civilă – 1038 dosare 

 dosare soluţionate în anul 2019: 

 Minori şi familie - 140 dosare 

 Materie civilă – 1038 dosare 

 dosare aflate în stoc la finele anului 2019: 

 Minori şi familie – 22 dosare 

 Materie civilă – 648 dosare 

 

Observarea datelor statistice demonstrează o creştere importantă a numărului de dosare 

nou înregistrate pe rolul secţiei în 2019 (1387) faţă de anul 2018 (1177) şi, respectiv, faţă de anul 

2017 (720) – ceea ce reprezintă procentual 84,9% - în condiţiile în care numărul de judecători ai 

secţiei a fost suplimentat doar parţial.  

Ca urmare a restabilirii competenţei secţiei în soluţionarea recursurilor, prin efectul 

combinat al deciziilor obligatorii ale Î.C.C.J. , şi Curţii Constituţionale şi al noilor modificări ale 

Codului de procedură civilă, creşterea numărului de astfel de dosare cu care vor fi investiţi 

judecătorii secţiei, este inevitabil să se producă şi în viitor – astfel cum se poate remarca şi din 

evoluţia în creştere a numărului dosarelor la prim termen, ceea ce va impune reconfigurarea ei, 

prin mărirea, ca necesară, a numărului de judecători şi grefieri. 
 

 

b) Secţia a II-a civilă  
   

Activitatea de judecată la 1 ianuarie 2019 a început  cu un stoc rămas din anul 2018 de 

611 de dosare (242 –faliment şi 369 -  litigii cu profesionişti) care în urma amânării au primit 

termen de soluţionare în anul 2019. 

La aceste dosare s-au adăugat cele înregistrate pe parcursul anului 2019, acestea fiind în 

număr de 2085 (dintre care 868 –faliment şi 1217 – litigii cu profesioniştii), pe rolul secţiei 

rulându-se astfel în anul 2019 un număr total de 2696 dosare.    

Văzând datele culese în anii anteriori, respectiv faptul că în anul 2017 au fost 

înregistrate 1209 dosare noi, iar în 2018 au fost înregistrate 1813 dosare, se poate reţine că 

numărul de dosare repartizate secţiei au un trend ascendent, iar creşterea înregistrată în anul 

2019 este una semnificativă fiind vorba de 272 de dosare mai multe decât în anul precedent.  
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Dintre dosarele având ca obiect litigii cu profesionişti şi insolvenţă, la finele anului 2019, 

se reţin ca fiind soluţionate de Secţia a II-a Civilă un număr de 2268 de dosare (din evidenţele 

STATIS ECRIS), iar pe materii, astfel: faliment – 1344, litigii cu profesionişti – 924).  

La nivelul secţiei se regăsesc 46 dosare în care judecata a fost suspendată. 

Cât priveşte dosarele cu vechime mare în sistem,  la data de 31.12.2019 nu se regăseau pe 

rol dosare cu vechime mai mare de 10 ani. 

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

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2018 – 2026; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2019 – 2696; 

 în anul 2019 volumul de cauze a crescut cu 670 de dosare faţă de anul 2018. 

 

 Volumul de activitate pe materii 

 dosare aflate în stoc la începutul anului 2019: 611 

 faliment – 242 

 litigii cu profesioniştii – 369 

 dosare noi intrate în anul 2019: 2085 

 faliment -868 

 litigii cu profesionişti – 1217 

 dosare soluţionate în anul 2019: 2268 

 faliment  - 924 

 litigii cu profesionişti – 1344 

 dosare aflate în stoc la finele anului 2019: 428 

 faliment – 186 

 litigii cu profesioniştii – 242 

 

 Operativitatea secției  

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE SECTIE 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE VALOARE 
INDICA 

TOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN INTRATE 
F E S I 

1 Secţia a II-a Civilă 611 29,3% 2085 2268 80,9% 108,8%   
    

 

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 Civilă acesta s-a dovedit a fi de  

108,8 %. 

 

c) Secţia penală 

 
În anul 2019 la secţia penală au fost înregistrate 2423 dosare noi, situaţia acestora pe 

grade de jurisdicţie prezentându-se după cum urmează:   437 dosare în primă instanţă, 1466 

dosare în apel, 3 dosare în recurs şi 517 dosare în contestaţie. 

Comparativ cu anul 2018, când au fost înregistrate 2605 dosare noi, anul 2019 prezintă 

o scădere cu 182 de dosare noi înregistrate, ceea ce reprezintă un procent de 6,99% În primă 

instanţă s-a înregistrat o scădere cu 156 dosare, în apel o creştere cu 45  dosare, în recurs o 

creştere cu 3 dosare, iar în contestaţii  o scădere cu 74 dosare.  

La cele 2423 dosare înregistrate în anul 2019, se adaugă stocul de 295 dosare rămase 

nesoluţionate din anul 2018  din care 51 dosare în primă instanţă, 207 dosare în apel şi 37 

dosare în contestaţii, rezultând un total de 2718 dosare aflate pe rolul secţiei penale în anul de 
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referinţă, din care 488 dosare în primă instanţă, 1673 dosare în apel, 3 dosare în recurs, 554 

dosare în contestaţii. 

În anul 2019 au fost soluţionate 2393 dosare, pe grade de jurisdicţie situaţia fiind 

următoarea: 452 dosare în primă instanţă; 1431 dosare în apel, 3 dosare în recurs şi 507 dosare în 

contestaţii. Comparativ cu anul 2018 când s-au soluţionat la secţia penală un număr de 2661  

dosare, se constată o scădere de   268 dosare soluţionate, un procent de 10,07 %.  

La finele anului 2019,  la secţia penală au rămas nesoluţionate 325 de dosare din care 

36 dosare în primă instanţă, 242 dosare în apel şi 47 dosare în contestaţie. 

Comparativ cu anul anterior când stocul de dosare la finele lui 2018 a fost de 286 de 

cauze, se constată o creştere a  stocului cu un nr. de 39 de cauze, un procent de 13,64%. 

Din cele 437 dosare în primă instanţă, 207 dosare vizează cooperarea judiciară 

internaţională – Legea nr. 302/2004:  

-146 dosare având ca obiect mandat european de arestare;  

-52 dosare având ca obiect recunoaşterea hotărârilor sau a altor acte judiciare străine,  

-1 dosar având ca obiect comisie rogatorie internaţională privind audierea de către 

instanţa română a unui inculpat   

 - 8 dosare având ca obiect  comisie rogatorie internaţională  privind audierea de martori 

– prin VIDEOCONFERINŢĂ. 

În anul 2019 au fost formulate 87 cereri de abţinere din care: au fost admise un număr de 

83 şi 4  au fost respinse.  

Au fost formulate un număr de 9 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 9 dosare şi au fost eliberate 27 mandate de supraveghere tehnică.  

În cauzele de urmărire penală judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis 2 mandate de 

arestare preventivă. 

 Operativitatea secției  

 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE SECTIE 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE VALOARE 
INDICA 

TOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN INTRATE 
F E S I 

1 Secţia Penală 295 12,2% 2423 2393 86,8% 98,8% 
    

 

 
d) Secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale 

 
Volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 2019 a fost de 1833 dosare (format 

din cele aflate în stoc în număr de 357 şi cele nou intrate în număr de 1476) gestionat cu un 

număr de 10 judecători (excepţie făcând perioada mai – august) când secţia a activat cu 9 

judecători) şi 10 grefieri. 

Stocul de dosare rămas din anul 2018 este constituit dintr-un număr de 357 dosare, care 

au avut un termen de soluţionare stabilit în cursul anului 2019. 

Dosarele nou intrate în cursul anului 2019 au fost într-un număr de 1476. 

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

Anul 2018: 

Volumul total de dosare aflate pe rolul secţiei în anul 2018 a fost de 1765 dosare (format 

din cele aflate în stoc în număr de 531 şi cele nou intrate în număr de 1234 gestionat cu un 

număr de 10 judecători şi 10 grefieri. 
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Stocul de dosare rămas din anul 2017 este constituit dintr-un număr de 531 dosare care au 

avut un termen de soluţionare stabilit în cursul anului 2018. 

Dosarele nou intrate în cursul anului 2018 au fost într-un număr de 1234. 

Anul 2017: 

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 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 1671. 

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. 

În concret, în anul 2019 datele statistice se prezintă astfel: 

La începutul anului activitatea secţiei a început cu un stoc dosare rămas din 2018 – 357 

care au avut ca termen de soluţionare stabilit în  cursul anului 2019, iar dosarele nou intrate în 

anul 2019 au fost în număr de 1476. 

Numărul total de cauze aflate pe rolul secţiei în anul 2019 – 1833 (stoc 357 la care se 

adaugă dosarele noi 1476) având ca obiect litigii de muncă şi asigurări sociale; 

Dosare soluţionate în anul 2019 -  1386 (din evidenţele STATIS ECRIS) de Secţia litigii 

de muncă şi asigurări sociale, iar pe materii, astfel: litigii de muncă – 974, asigurări sociale – 

412.  

Dosare suspendate la finele anului 2019 – 105 din raportul generat de aplicaţia STATIS 

ECRIS – „Listă dosare suspendate la zi”  

La finele anului 2019 a rezultat un stoc de dosare de 447. 

Dosare cu vechime în sistem la data de 31.12.2018 – peste 10 ani – 0. 

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

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2018 – 1765; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2019 – 1833; 

 în anul 2019 volumul de cauze a crescut cu 68 de dosare faţă de anul 2018. 

 

Volumul de activitate pe materii: 

 dosare aflate în stoc la începutul anului 2019:  

 litigii de muncă – 228 

 asigurări sociale  – 129 

 dosare noi intrate în anul 2019: 

 litigii de muncă -1032 

 asigurări sociale – 444 

 dosare soluţionate în anul 2019: 

 litigii de muncă  - 974 

 asigurări sociale – 412 

 dosare aflate în stoc la finele anului 2019: 

 litigii de muncă – 286 

 asigurări sociale – 1161 
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e) Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 

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

2019, a fost de 2.559 dosare, dintre care 1.949 - cauze nou intrate şi 610 cauze - stocul din anul 

anterior. În raport cu anul anterior, volumul de activitate s-a redus de la 3.508 dosare în anul 

2018 la 2.559 dosare în anul 2019 din care 397 dosare înregistrate în primă instanţă şi 1.552 în 

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

precedent, când numărul acestora a fost de 601 dosare. Un număr de 88 dosare, la finele anului 

2019, erau suspendate. 

Comparativ, din datele culese în anii anteriori, numărul de dosare nou intrate s-a 

diminuat atât faţă de anul 2017 când s-au înregistrat un număr de 9.296 dosare cât şi faţă de anul 

2018 când s-au înregistrat 2.862 dosare, la 1.949, în anul 2019, în timp ce stocul de dosare din 

anul anterior s-a redus, de la 646 dosare la 610 dosare, situaţie ce se răsfrânge în mod pozitiv 

asupra indicatorilor de eficienţă.  

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 105,5%. 

Potrivit variantei a II –a din care s-au scăzut dosarele nou intrate în anul 2019 şi 

care au primit termen de soluţionare în anul 2020, volumul de activitate al secţiei se 

prezintă astfel: 

Stoc dosare rămas din 2018: – 610 care au avut ca termen de soluţionare stabilit în cursul 

anului 2019; 

Dosare nou intrate în anul 2019: – 1.949; 

Număr total de cauze aflate pe rolul secţiei în anul 2019: – 2.559 (stoc 610 + dosare nou 

intrate 1.949); 

Dosare soluţionate în anul 2019: - 2.056  

Dosare suspendate la finele anului 2019 – 88 

Stoc dosare la finele anului 2019 – 503; 

Dosare cu vechime în sistem la data de 31.12.2018 – peste 10 ani – 1 dosar; acest dosar a 

fost suspendat timp de 9 ani, iar la Curtea de Apel Timişoara a fost înregistrat în luna decembrie 

2019, respectiv 05.12.2019; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2018 – 3.508; 

 număr de cauze pe rolul secţiei în anul 2018 – 2.559; 

 în anul 2019 volumul de cauze s-a redus cu 949 dosare faţă de anul 2018. 

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 2019 se vor scade 

dosarele intrate în anul 2019 dar care au termen de soluționare fixat în anul 2020, exprimată 

procentual este de 142,18%. 
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I.2. Încărcătura pe judecător şi pe schemă 

 

Numărul de judecători care şi-au desfăşurat activitatea, pe parcursul anului 2019, 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 2019 a fost de 62 de judecători, 

la acest număr de judecători volumul de activitate adiţionat la Curtea de Apel Timişoara ar fi 

fost de 427,2 dosare/judecător, dar având în vedere că în anul 2019 a existat o fluctuaţie de 

personal, volumul de  activitate al Curţii de Apel Timişoara a fost asigurat în medie de 56,7 de 

judecători (56,8 estimat pentru 2018 şi 55,5 estimat pentru 2017), astfel că raportat la volumul 

de activitate adiţionat reiese o încărcătură medie de dosare pe judecător de 467,2 de dosare, 

mai mare decât cea înregistrată în anul 2018, care a fost estimată la 441,2 de dosare/judecător şi 

mai mică decât cea din anul 2017, care a fost estimată la 766 de dosare/ judecător. 

În cadrul Secţiilor civile, pe parcursul anului 2019, a activat un număr mediu de 39  

judecători la un volum de activitate adiţionat de 21.345 dosare,  încărcătura medie de dosare 

pe judecător fiind de 547,3 dosare (475,8 dosare/judecător în anul 2018 şi 415,3 

dosare/judecător în 2017).  

În cadrul Secţiei penale, unde pe parcursul anului 2019 au activat în medie 14,7 

judecători, la un volum de activitate adiţionat de 5.144 dosare,  încărcătură medie de dosare 

pe judecător fiind de 352,3 dosare (337,1 dosare/judecător în 2018 şi 415,3 dosare/judecător 

în 2017). 

La nivelul instanţei, în anul supus analizei, încărcătura pe judecător, raportat la  

volumul de activitate efectiv de 11.654 dosare, a fost de 205,5 dosare, iar raportat la volumul de 

activitate adiţionat de 26.489 dosare, încărcătura pe judecător a fost de 467,2 dosare/judecător.  

La nivel național, în aceeaşi perioadă de referinţă, încărcătura pe judecător raportat la 

volumul de activitate efectiv a fost de 242,5 dosare/judecător, iar raportat la volumul de 

activitate adiţionat  a fost de 544,2 dosare/judecător. 
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Încărcătură dosare judecător, analiza Curte – pe materii 
 

R02-J.Q05 Incarcatura dosare judecator, analiza Materie Juridica. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Tip Instanta: {curte de apel} Instanta: {Curtea de Apel TIMISOARA} 
Componenta: {numar dosare} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: {Incarcatura Componenta: intrate} Directie 
ordonare: {descrescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019 

  

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

2334 9320 11654 26489 56,7 164,4 205,5 467,2 

  

ORDINE 
MATERIE 
JURIDICA 

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

1 Penal 295 2423 2718 5144 14,7 164,8 184,9 349,9 

2 Civil 452 1234 1686 4434 8,2 150,5 205,6 540,7 

3 
Litigii cu 
profesioniştii 

369 1217 1586 3505 9,6 126,8 165,2 
365,1 

4 
Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

610 1949 2559 6485 15,8 123,4 162 
410,4 

5 
Litigii de 
muncă 

228 1032 1260 2769 9,7 106,4 129,9 
285,5 

6 Faliment 242 868 1110 2482 9,3 93,3 119,4 266,9 

7 
Asigurări 
sociale 

129 444 573 1296 8,9 49,9 64,4 
145,6 

8 
Minori şi 
familie 

9 153 162 374 6,9 22,2 23,5 
54,2 
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Încărcătură dosare judecător, analiza Curte -  la nivel naţional 

 

R02-J.Q01 Incarcatura dosare judecator, analiza Curte. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Componenta: {numar dosare} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: 
{Incarcatura Componenta: intrate} Directie ordonare: {descrescator}  

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 31 decembrie 2019 

  

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

58493 143425 201918 453130 832,7 172,2 242,5 544,2 

  

ORDINE 
DENUMIRE 
CURTE DE 
APEL 

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 

VOLUM ACTIVITATE 

PREZENTA 

INCARCATURA RAPORTATA LA 

EFECTIV ADITIONAT INTRATE 
VOLUM ACTIVITATE 

EFECTIV ADITIONAT 

1 
Curtea de 
Apel PITESTI 

3724 10371 14095 31360 34,6 299,7 407,4 
906,4 

2 
Curtea de 
Apel 
CONSTANTA 

3576 7233 10809 25210 35,9 201,5 301,1 
702,2 

3 
Curtea de 
Apel 
BUCURESTI 

23806 39562 63368 135079 204 193,9 310,6 
662,2 

4 
Curtea de 
Apel ALBA 
IULIA 

2885 7474 10359 24016 43,6 171,4 237,6 
550,8 

5 
Curtea de 
Apel PLOIESTI 

3667 8442 12109 27862 49,6 170,2 244,1 
561,7 

6 
Curtea de 
Apel CLUJ 

2219 9214 11433 26216 54,6 168,8 209,4 
480,1 

7 
Curtea de 
Apel GALATI 

1612 6738 8350 19048 40,4 166,8 206,7 
471,5 

8 
Curtea de 
Apel 
TIMISOARA 

2334 9320 11654 26489 56,7 164,4 205,5 
467,2 

9 
Curtea de 
Apel IASI 

2783 6616 9399 22108 40,9 161,8 229,8 
540,5 

10 
Curtea de 
Apel BACAU 

2123 5254 7377 16630 32,5 161,7 227 
511,7 

11 
Curtea de 
Apel CRAIOVA 

3376 13657 17033 39163 86,3 158,3 197,4 
453,8 

12 
Curtea de 
Apel 
SUCEAVA 

2058 5768 7826 18140 41,3 139,7 189,5 
439,2 

13 
Curtea de 
Apel BRASOV 

1540 5415 6955 16207 38,8 139,6 179,3 
417,7 

14 
Curtea de 
Apel ORADEA 

1526 4547 6073 14058 37,1 122,6 163,7 
378,9 

15 
Curtea de 
Apel TARGU 
MURES 

1226 3648 4874 11165 31,9 114,4 152,8 
350 

16 

Curtea 
Militara de 
Apel 
BUCURESTI 

38 166 204 379 4,5 36,9 45,3 

84,2 
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Din perspectiva personalului auxiliar de specialitate, volumul de activitate în anul 2019 a 

fost gestionat în medie de 53,9 grefieri de şedinţă. 

Încărcătura pe grefier, la nivelul instanţei, raportat la  volumul de activitate efectiv de 

11.654 dosare a fost de 216,2 dosare. La nivel național, în aceeaşi perioadă de referinţă, 

încărcătura pe grefier raportat la volumul de activitate efectiv  a fost de 317,7 dosare/grefier. 

 

 

Încărcătură dosare grefier, analiza Curte – pe materii 
 

R02-G.Q05 Incarcatura dosare grefier, analiza Materie Juridica. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Tip Instanta: {curte de apel} Instanta: {Curtea de Apel TIMISOARA} 
Componenta: {numar dosare} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: {Incarcatura Componenta: intrate} Directie 
ordonare: {descrescator}  

OD: date prezentate in raport valabile la: 31 decembrie 2019 

  

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 
VOLUM 
EFECTIV 

PREZENTA 

INCARCATURA 
RAPORTATA LA 

INTRATE 
VOLUM 
EFECTIV 

2334 9320 11654 53,9 172,9 216,2 

  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 
VOLUM 
EFECTIV 

PREZENTA 

INCARCATURA 
RAPORTATA LA 

INTRATE 
VOLUM 
EFECTIV 

1 Civil 452 1234 1686 7,4 166,8 227,8 

2 Penal 295 2423 2718 14,8 163,7 183,6 

3 
Litigii cu 
profesioniştii 

369 1217 1586 7,7 158,1 
206 

4 Faliment 242 868 1110 6,3 137,8 176,2 

5 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

610 1949 2559 15,6 124,9 
164 

6 Litigii de muncă 228 1032 1260 8,7 118,6 144,8 

7 Asigurări sociale 129 444 573 7,9 56,2 72,5 

8 Minori şi familie 9 153 162 5,5 27,8 29,5 
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Încărcătură dosare grefier, analiza Curte -  la nivel naţional . 

 

R02-G.Q01 Incarcatura dosare grefier, analiza Curte. 
CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Componenta: {numar dosare} Grafica: {nu} Criteriu ordonare: 
{Incarcatura Componenta: intrate} Directie ordonare: {descrescator}  

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 31 decembrie 2019 

  

COMPONENTA: NUMAR DOSARE sau COMPLEXITATE 

STOC 
INITIAL 

INTRATE 
VOLUM 
EFECTIV 

PREZENTA 

INCARCATURA 
RAPORTATA LA 

INTRATE 
VOLUM 
EFECTIV 

58493 143425 201918 635,6 225,7 317,7 

  

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 
PITESTI 

3724 10371 14095 28,9 358,9 
487,7 

2 
Curtea de Apel 
BUCURESTI 

23806 39562 63368 116,1 340,8 
545,8 

3 Curtea de Apel CLUJ 2219 9214 11433 34,3 268,6 333,3 

4 
Curtea de Apel 
CONSTANTA 

3576 7233 10809 31,8 227,5 
339,9 

5 Curtea de Apel IASI 2783 6616 9399 31,2 212,1 301,3 

6 
Curtea de Apel 
PLOIESTI 

3667 8442 12109 41,1 205,4 
294,6 

7 
Curtea de Apel 
GALATI 

1612 6738 8350 33,7 199,9 
247,8 

8 
Curtea de Apel 
CRAIOVA 

3376 13657 17033 68,7 198,8 
247,9 

9 
Curtea de Apel 
BRASOV 

1540 5415 6955 28,6 189,3 
243,2 

10 
Curtea de Apel ALBA 
IULIA 

2885 7474 10359 41,7 179,2 
248,4 

11 
Curtea de Apel 
BACAU 

2123 5254 7377 30,3 173,4 
243,5 

12 
Curtea de Apel 
TIMISOARA 

2334 9320 11654 53,9 172,9 
216,2 

13 
Curtea de Apel 
SUCEAVA 

2058 5768 7826 36,8 156,7 
212,7 

14 
Curtea de Apel 
ORADEA 

1526 4547 6073 29,6 153,6 
205,2 

15 
Curtea de Apel 
TARGU MURES 

1226 3648 4874 25,2 144,8 
193,4 

16 
Curtea Militara de 
Apel BUCURESTI 

38 166 204 3,7 44,9 
55,1 
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a) Secţia I civilă  

 

Dacă în ceea ce priveşte corpul profesional al grefierilor de şedinţă ai secţiei a existat 

stabilitate în 2019 – ca şi în anii precedenţi – nu acelaşi lucru se poate constata în ceea ce 

priveşte corpul profesional al judecătorilor în care, manifestându-se aceeaşi tendinţă ca şi în anii 

anteriori, a existat o fluctuaţie importantă de personal. 

Astfel, de la 01.01.2019 la 31.12.2019 au plecat din secţie şapte judecători (prin 

pensionare sau transfer R. Rambu 14.01.2019, D. Calai 30.05.2019, S.I. Vidu 01.07.2019, F. 

Şuiu 02.09.2019, H. Botezatu-Zlatan 30.09.2019, R. Arbonie 25.11.2019 şi M. Dietrich 

14.12.2019) şi au venit în cadrul secţiei opt judecători (E. Nistor 10.01.2019, F. Dogaru 

02.05.2019, H. Botezatu-Zlatan 01.06.2019, D.I. Herman 01.07.2019, M. Dietrich 02.09.2019, 

R. Arbonie 01.10.2019, M. Jebelean 25.11.2019 şi O.S. Avramescu 15.12.2019) şi dintre aceştia 

trei judecători au funcţii extrajudiciare care implică degrevări.  

Nr. crt. Numele şi prenumele 

Total dosare 

(stoc + intrate) 

Civil I 

1.  Radu Arbonie  
(01.10.2019 - 25.11.2019) 

146 

2.  Oana Sanda Avramescu 
(15.12.2019-prezent) 

1 

3.  Honoriu Botezatu - Zlatan  
(01.06.2019-30.09.2019) 

134 

4.  Daniela Calai 
(01.01.2019 - 30.05.2019) 

122 

5.  Magdalena Dietrich 
(02.09.2019-14.12.2019) 

292 

6.  Florin Dogaru 
(02.05.2019 – prezent) 

172 

7.  Flavia Maria Cristina Florenţa 
(01.01.2019-31.12.2019) 

672 

8.  Daniel Ioan Herman 
(01.07.2019-31.12.2019) 

255 
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Media pe secţie în raport de încărcătură dosare adiționate pe  judecător: 

 4808 dosare adiționate/8,2 judecători =586,3 dosare adiționate   judecător  

Această situaţie - deşi corespunzătoare criteriilor impuse de programele statistice - nu 

reprezintă însă şi realitatea numărului de hotărâri pronunţate întrucât foarte frecventele incidente 

procedurale (abţineri / recuzări) sau cereri incidentale (în special, cele având ca obiect ajutorul 

public judiciar) – de multe ori motivate la fel de amplu ca şi unele hotărâri de fond – nu sunt 

incluse în cadrul acestui indicator. 

Prin luarea în considerare şi a acestui număr de 134 de cereri de abţineri/recuzări şi un 

număr de aprox. 75 alte cereri incidentale, rezultă o medie de 250 dosare/judecător. 

 

 

b) Secţia a II-a civilă 

 

Încărcătura pe judecător în anul 2019 se referă la dosarele de competența acestei secții. 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele  Stoc         Intrate        Total 

  1 Marian Bratiş – vicepreşedinte 

instanţă 
8 127 135 

  2 Ramona Ioţcovici – preşedinte 

de secţie 
75 375 450 

  3 Anca Buta 93 463 556 

  4 Petruţa Micu 99 473 572 

  5 Maria Ofelia Gavrilescu 124 486 610 

  6 Romulus Adrian Stoian 96 541 637 

  7 Lucian Ciucur 85 518 603 

  8 Florin Moţiu 87 409 496 

  9 Smaranda Stepan  57 532 589 

10 Ştefan Lucaciuc 93 497 590 

11 Csaba Bela Nasz 0 154 154 

 

Media pe secţie în raport de încărcătură dosare adiţionate pe judecător: 

 5987 dosare adiţionate/9,6 judecători = 623,6 dosare/judecător;                                                                                                                                                                                                                                                        

9.  Mădălina Jebelean 
(25.11.2019-31.12.2019) 

81 

10.  Ana - Maria Nica 
(01.01.2019-31.12.2019) 

684 

11.  Erica Nistor 
(10.01.2019-31.12.2019) 

200 

12.  Cristina Popovici 
(01.01.2019-31.12.2019) 

682 

13.  Cristian Pup 
(01.01.2019-31.12.2019) 

505 

14.  Rujiţa Rambu 
(01.01.2019-14.01.2019) 

138 

15.  Florin Şuiu 
(01.01.2019-02.09.2019) 

497 

16.  Stelian Ioan Vidu  
(01.01.2019-30.06.2019) 

570 
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c) Secţia penală    

 
Încărcătura pe judecător în anul 2019 se referă la dosarele de competența acestei secții. 

 

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

stoc intrate total 

 1 Constantin Costea 10 266 276 

 2 Laura Ani Bogdan 9 306 315 

 3 Gheorghe Bugarsky 4 344 348 

 4 Mircea Creţu 14 364 378 

 5 Marinel Dumitru Florea 8 348 356 

 6 Radu Horia Herciu 12 311 323 

 7 Flavius Adelin Ionescu 
(01.01.2019-28.10.2019) 

8 293 301 

 8 Codrina Iosana Martin 4 344 348 

 9 Anca Nacu 
(01.01.2019-29.03.2019) 

21 98 119 

10 Ioan Nemeş 9 352 361 

11 Florentina Pârvu 16 381 397 

12 Ioan Popescu 5 323 328 

13 Vasilica Sandovici 39 340 379 

14 Anişoara Corina Ţira  
(01.01.2019-31.08.2019) 

8 206 214 

15 Dana Vişoiu 12 325 337 

16 Laura Monica Brindescu 
(01.09.2019-31.12.2019) 

8 136 144 

 

Media pe secţie în raport de încărcătură dosare adiționate  pe judecător: 

 5144 dosare adiționate /14,6 judecători = 352,3 dosare adiționate/judecător. 

 

d) Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale  

 
În ceea ce priveşte numărul judecătorilor, în cursul anului 2019, în cadrul Secţiei litigii 

de muncă şi asigurări sociale şi-au desfăşurat activitatea zece judecători, (excepţie făcând 

perioada mai – august) când secţia a activat cu 9 judecători. 

 

Încărcătura pe judecător în anul 2019: 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele Total dosare 

(stoc+intrate) 

Total  

1 Carmen Puşa Pârvulescu 192 

2 Cristina Maria Dica 277 

3 Camelia Lucaciuc 444 

4 Dumitru Popescu 479 
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5 Raluca Panaitescu 413 

6 Maria-Ana Biberea 416 

7 Florin Dogaru 149 

8 Alina Ştefania Rotuna 428 

9 Adina Monica Burdan 406 

10 Ioana Ionescu 269 

11 Ţira Anişoara-Corina 
(01.09.2019-31.12.2019) 

348 

  

Media pe secţie în raport de încărcătură dosare adiționate pe judecător la Secția LMAS: 

 

 4065 dosare adiționate /9,7 judecători =419,1 dosare adiționate/judecător. 

 

e) Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal  

 
Pentru evidenţierea încărcăturii pe judecător în anul 2019 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. 

Precizăm că în cursul anului 2019 a existat un număr diferit de judecători în cadrul secţiei 

între 18 şi 15 judecători, astfel din total de 18 judecători evidenţiaţi în tabelul de mai jos, doar 15 

judecători au activat în cadrul secţiei pe tot parcursul anului 2019, 1 judecător a activat până la 

data de 10.03.2019, când doamna judecător Monica Istrate s-a pensionat, în perioada 09.04.2019 

– 03.12.2019, doamna judecător Gliga Ramona Maria s-a aflat în concediu pentru creşterea 

copilului respectiv concediu de odihnă, iar doamna Preşedinte al Curţii de Apel Timişoara, 

Nistor Erica activează în cadrul secţiei începând cu data de 18.06.2019. Situaţia menţionată este 

evidenţiată în tabel. 

 

 

Încărcătură pe judecător (Secția CAF)  în anul 2019 

 

 

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

stoc intrate total 

1 Balcu Corina 
 

23 391 414 

2 Budulan Roxana-Tasica 
 

16 354 370 

3 Bugarsky Ivan Endre 
 

23 358 381 

4 Codrea Ruxandra 
 

21 293 314 

5 Dascălu Maria-Cornelia 
 

29 362 420 

6 Dobrin Lucica 
 

12 355 367 

7 Duma-Pătraşcu Diana 
 

29 337 366 

8 
 

Florea Nela Adelia 
 

22 269 291 
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9 Gliga Ramona Maria 
(în activitate 01.01.19 – 08.04.19, 

04.12.19 – 31.12.19, restul perioadei 
în concediu de sarcină şi lăuzie) 

23 71 94 

10 Istrate Monica 
(până la 10.03.19) 

18 61 79 

11 Lăsconi Diana 
 

23 403 426 

12 Neda Raluca 
 

23 357 380 

13 Nistor Erica 
(18.06.19 -31.12.19) 

0 105 105 

14 Pătru Răzvan 
 

27 381 408 

15 Pokker Adina 
 

19 345 364 

16 Popescu Ştefania Emanuela 
 

26 327 353 

17 Popeţi Dana 
 

27 382 409 

18 Ţifrea Cosmin 
 

20 392 412 

 

Media pe secţie în raport de încărcătură dosareadiționate pe judecător la Secția CAF: 

 

 6485 dosare adiționate /15,8 judecători =410,4 dosare adiționate/judecător. 
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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 01.01.2019 – 

31.12.2019; 

  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 la 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: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: 
{alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 31 decembrie 2019 

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 2019 

calificativul general „ eficient”. 

 

 

Prezentarea indicatorilor de eficienţă a activităţii instanţei – 

Curtea de Apel Timişoara – 2019. 

 

 

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 2019 Curtea de Apel Timişoara a înregistrat un număr de 9320 dosare 

nou intrate şi un număr de 9281 dosare soluţionate, rezultând o valoare a operativităţii de 

99,6%, pe instanţă.  

Reiterăm, ca şi în anii precedenţi, că acest algoritm de calcul nu are în vedere un element 

obiectiv care afectează rezultatul primit, respectiv că perioada de raportare are în vedere data 

limită de 31.12.2019, 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 2019.   

 

Grade de eficienţă : 

1. Foarte eficient – peste 105% 

2. Eficient – între 100% şi 105% 

3. Satisfăcător – între 90% şi 100% 

4. Ineficient – sub 90% 
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Rata de soluţionare, analiza Curţii de Apel Timişoara 

 

 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Stoc iniţial  
Intrate 

Soluţionate  
Valoare 

indicator 

Grad de eficienţă 

Total Raportat la 
intrate 

Total Din care 
din intrate 

F E S I 

2334 25,0 % 9320 9281 77,1% 99,6 % 

    

 

  
Materia juridică 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

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 129 29,1 % 444 412 76,1 % 92,8 %        

2 Civil 452 36,6 % 1234 1038 50,6 % 84,1 %     

3 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

610 31,3 % 1949 2056 78,1 % 105,5 %     

4 Faliment 242 27,9 % 868 924 79,0 % 106,5 %     

5 
Litigii cu 
profesioniştii 

369 30,3 % 1217 1344 82,2 % 110,4 %     

6 Litigii de muncă 228 22,1 % 1032 974 75,7 % 94,4 %     

7 Minori şi familie 9 5,9 % 153 140 86,3 % 91,5 %     

8 Penal 295 12,2 % 2423 2393 86,8 % 98,8 %     

9 
Proprietate 
Intelectuală 

- - - - - -     

 

În intervalul de timp analizat, acest indicator s-a menţinut oscilat între indicatorii foarte 

eficeint (110,4%)  şi  ineficient (84,1/), rata medie a dosarelor soluţionate plasându-se, la nivelul 

instanţei, la o valoare medie de 99,6%.  

SITUATIE STATISTICA 

E01.Q01 Rata de solutionare, analiza Curte. 

CRIEII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie 
ordonare: {crescator}  

Export Excel 

STOC INITIAL 

INTRATE 

SOLUTIONATE 

VALOARE 
INDICATOR 

GRAD DE 
EFICIENTA 

TOTAL 
RAPORTAT 
LA INTRATE 

TOTAL 
DIN CARE 

DIN 
INTRATE 

F E S I 

58493 40,8% 143424 143872 65,5% 100,3%     
 

    

Persoana conectata: instanta 
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 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 

1 
Curtea de Apel ALBA 
IULIA 

2885 38,6% 7474 7403 64,7% 99,1%       
 

  

2 Curtea de Apel BACAU 2123 40,4% 5254 5600 68,9% 106,6%   
 

      

3 Curtea de Apel BRASOV 1540 28,4% 5415 5606 77,5% 103,5%     
 

    

4 
Curtea de Apel 
BUCURESTI 

23806 60,2% 39562 37185 47,0% 94,0%       
 

  

5 Curtea de Apel CLUJ 2219 24,1% 9214 9252 79,2% 100,4%     
 

    

6 
Curtea de Apel 
CONSTANTA 

3576 49,4% 7233 7042 54,2% 97,4%       
 

  

7 Curtea de Apel CRAIOVA 3376 24,7% 13657 14268 82,9% 104,5%     
 

    

8 Curtea de Apel GALATI 1612 23,9% 6738 6785 78,6% 100,7%     
 

    

9 Curtea de Apel IASI 2783 42,1% 6616 7119 68,9% 107,6%   
 

      

10 Curtea de Apel ORADEA 1526 33,6% 4547 4690 73,6% 103,1%     
 

    

11 Curtea de Apel PITESTI 3724 35,9% 10371 10258 66,5% 98,9%       
 

  

12 Curtea de Apel PLOIESTI 3667 43,4% 8442 9149 69,4% 108,4%   
 

      

13 
Curtea de Apel 
SUCEAVA 

2058 35,7% 5767 6245 74,4% 108,3%   
 

      

14 
Curtea de Apel TARGU 
MURES 

1226 33,6% 3648 3824 73,4% 104,8%     
 

    

15 
Curtea de Apel 
TIMISOARA 

2334 25,0% 9320 9281 77,1% 99,6%       
 

  

16 
Curtea Militara de Apel 
BUCURESTI 

38 22,9% 166 165 77,7% 99,4%       
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SITUATIE STATISTICA 

R13.Q01 Statistica volum activitate, analiza Curte. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Componenta: {numar dosare} Criteriu ordonare: 
{Componenta: Valoare Volum} Directie ordonare: {descrescator}  

Export Excel 

VOLUM ACTIVITATE SOLUTIONATE 

STOC FINAL 
TOTAL 

DIN CARE 
TOTAL 

DIN CARE DIN 

STOC INITIAL INTRATE STOC INITIAL INTRATE 

201917 58493 143424 143872 49863 85,2% 94009 65,5% 58045 

Persoana conectata: instanta 
 

  

 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 63368 23806 39562 37185 18599 78,1% 18586 47,0% 26183 

2 Curtea de Apel CRAIOVA 17033 3376 13657 14268 2949 87,4% 11319 82,9% 2765 

3 Curtea de Apel PITESTI 14095 3724 10371 10258 3360 90,2% 6898 66,5% 3837 

4 Curtea de Apel PLOIESTI 12109 3667 8442 9149 3293 89,8% 5856 69,4% 2960 

5 Curtea de Apel TIMISOARA 11654 2334 9320 9281 2093 89,7% 7188 77,1% 2373 

6 Curtea de Apel CLUJ 11433 2219 9214 9252 1954 88,1% 7298 79,2% 2181 

7 Curtea de Apel CONSTANTA 10809 3576 7233 7042 3122 87,3% 3920 54,2% 3767 

8 Curtea de Apel ALBA IULIA 10359 2885 7474 7403 2570 89,1% 4833 64,7% 2956 

9 Curtea de Apel IASI 9399 2783 6616 7119 2561 92,0% 4558 68,9% 2280 

10 Curtea de Apel GALATI 8350 1612 6738 6785 1490 92,4% 5295 78,6% 1565 

11 Curtea de Apel SUCEAVA 7825 2058 5767 6245 1956 95,0% 4289 74,4% 1580 

12 Curtea de Apel BACAU 7377 2123 5254 5600 1980 93,3% 3620 68,9% 1777 

13 Curtea de Apel BRASOV 6955 1540 5415 5606 1410 91,6% 4196 77,5% 1349 

14 Curtea de Apel ORADEA 6073 1526 4547 4690 1345 88,1% 3345 73,6% 1383 

15 Curtea de Apel TARGU MURES 4874 1226 3648 3824 1145 93,4% 2679 73,4% 1050 

16 
Curtea Militara de Apel 
BUCURESTI 

204 38 166 165 36 94,7% 129 77,7% 39 
   

 
 
 
  

b) Stocul de dosare 

La finele anului 2019, din totalul de 2373 dosare aflate în stoc, un număr de 74 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 : 

1. Foarte eficient – sub 5% 

2. Eficient – între 5% şi 10% 

3. Satisfăcător – între 10% şi 15% 

4. Ineficient – peste 15% 
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E02.Q06 Vechime dosare in stoc, analiza Materie Juridica. 

CRITERII DE CAUTARE 

Stoc la data: {31.12.2019} 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 

2373 74 3,1% 
  

 
      

Persoana conectata:  

 

 

 

 LISTA REZULTATE  

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 161 2 1,2% 
  

 
      

2 Civil 648 11 1,7% 
  

 
      

3 Contencios administrativ şi fiscal 503 44 8,7%   
  

 
    

4 Faliment 186 1 0,5% 
  

 
      

5 Litigii cu profesioniştii 242 7 2,9% 
  

 
      

6 Litigii de muncă 286 3 1,0% 
  

 
      

7 Minori şi familie 22 1 4,5% 
  

 
      

8 Penal 325 5 1,5% 
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SITUATIE STATISTICA 

E02.Q01 Vechime dosare in stoc, analiza Curte. 

CRITERII DE CAUTARE 

Stoc la data: {31.12.2019} 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 

58045 4941 8,5%   
  

 
    

Persoana conectata:  

 

 

 

 

 LISTA REZULTATE  

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 2956 154 5,2%   
  

 
    

2 Curtea de Apel BACAU 1777 39 2,2% 
  

 
      

3 Curtea de Apel BRASOV 1349 53 3,9% 
  

 
      

4 Curtea de Apel BUCURESTI 26183 3813 14,6%     
  

 
  

5 Curtea de Apel CLUJ 2181 69 3,2% 
  

 
      

6 Curtea de Apel CONSTANTA 3767 199 5,3%   
  

 
    

7 Curtea de Apel CRAIOVA 2765 58 2,1% 
  

 
      

8 Curtea de Apel GALATI 1565 42 2,7% 
  

 
      

9 Curtea de Apel IASI 2280 106 4,6% 
  

 
      

10 Curtea de Apel ORADEA 1383 74 5,4%         
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11 Curtea de Apel PITESTI 3837 94 2,4% 
  

 
      

12 Curtea de Apel PLOIESTI 2960 59 2,0% 
  

 
      

13 Curtea de Apel SUCEAVA 1580 49 3,1% 
  

 
      

14 Curtea de Apel TARGU MURES 1050 56 5,3%   
  

 
    

15 Curtea de Apel TIMISOARA 2373 74 3,1% 
  

 
      

16 Curtea Militara de Apel BUCURESTI 39 2 5,1%   
  

 
    

 

 

 

 

c) Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 9.281 dosare soluţionate, un număr de  9170 

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

procent de 98,8%. 

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: {01.01.2019 - 31.12.2019} 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 

9281 9170 98,8%   
 

      

Persoana conectata: instanta 
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 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 412 412 100,0%   
 

      

2 Civil 1038 1025 98,7%   
 

      

3 Contencios administrativ şi fiscal 2056 2026 98,5%   
 

      

4 Faliment 924 920 99,6%   
 

      

5 Litigii cu profesioniştii 1344 1338 99,6%   
 

      

6 Litigii de muncă 974 971 99,7%   
 

      

7 Minori şi familie 140 140 100,0%   
 

      

8 Penal 2393 2338 97,7%   
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În anul 2019, 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.  

SITUATIE STATISTICA 

E03.Q01 Pondere dosare inchise intrun an, analiza Curte. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: 
{crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 28 decembrie 2018 

Export Excel 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

143872 137964 95,9%   
 

      

Persoana conectata: instanta 
 

  

  
 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 7403 7228 97,6%   
 

      

2 Curtea de Apel BACAU 5600 5455 97,4%   
 

      

3 Curtea de Apel BRASOV 5606 5492 98,0%   
 

      

4 Curtea de Apel BUCURESTI 37185 33546 90,2%   
 

      

5 Curtea de Apel CLUJ 9252 9170 99,1%   
 

      

6 Curtea de Apel CONSTANTA 7042 6549 93,0%   
 

      

7 Curtea de Apel CRAIOVA 14268 13992 98,1%   
 

      

8 Curtea de Apel GALATI 6785 6685 98,5%   
 

      

9 Curtea de Apel IASI 7119 6852 96,2%   
 

      

10 Curtea de Apel ORADEA 4690 4609 98,3%   
 

      

11 Curtea de Apel PITESTI 10258 10118 98,6%   
 

      

12 Curtea de Apel PLOIESTI 9149 9015 98,5%   
 

      

13 Curtea de Apel SUCEAVA 6245 6147 98,4%   
 

      

14 Curtea de Apel TARGU MURES 3824 3773 98,7%   
 

      

15 Curtea de Apel TIMISOARA 9281 9170 98,8%   
 

      

16 Curtea Militara de Apel BUCURESTI 165 163 98,8%   
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e) Redactările peste termenul legal. 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 9092  de dosare soluţionate, un număr de 1463 de 

dosare au fost redactate peste termen, ponderea medie fiind de 18,4% determinând încadrarea 

instanţei în gradul „eficient". 

În cadrul acestei analize prin prisma acestui indicator de performanţă trebuie subliniat  că 

potrivit prevedereilor art.426 alin.5 din Codul de procedură civilă „Hotărârea se redactează şi 

semnează în termen de cel mult 30 de zile de la data pronunţării, urmând ca, în cazuri temeinic 

motivate, acest termen să fie prelungit cu câte 30 de zile, de cel mult două ori.”. 

De asemenea,  Consiliul Superior al Magistraturiia emis o circulară potrivit Minutei din 

5.11.2019 – Comisia nr.1 – judecători „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” care a 

apreciat că pot constitui astfel de cazuri temeinice justificate: volumul de activitate, 

complexitatea cauzelor, situaţia personală a judecătorului (concedii medicale, concedii de 

odihnă etc.), îndeplinrea altor îndatoriri de către judecător conform legii sau regulamentelor; 

alte motive considerate întemeiate.  

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: {01.01.2019 - 31.12.2019} 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 

LEGAL 
F E S I 

NUMAR 
DOSARE 

PONDERE 
MEDIE 

ZILE 
DEPASIRE 

9092 1463 16,1% 18,4 31,9 20,8   

 

  

P M 
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 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 

412 83 20,1% 9,4 32,0 23,6   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

2 Civil 1029 215 20,9% 13,9 31,7 22,8   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

3 
Contencios 
administrativ şi 
fiscal 

2026 393 19,4% 18,6 31,9 20,1   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

4 Faliment 913 141 15,4% 21,0 31,9 26,1   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

5 
Litigii cu 
profesioniştii 

1341 212 15,8% 21,9 32,0 22,8   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

6 Litigii de muncă 962 199 20,7% 13,1 32,0 23,8   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

7 
Minori şi 
familie 

138 11 8,0% 13,7 32,0 15,2 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

8 Penal 2271 209 9,2% 26,6 32,0 15,7 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

   

 

SITUATIE STATISTICA 

E05.Q01 Documente redactate peste Termen, analiza Curte. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: {crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 31 decembrie 2019 

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 

133445 36628 27,4% 53,8 31,8 34,7   

 

  

 

  

P M 
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 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 6883 1551 22,5% 57,5 31,9 32,5   

 

  

P M 

 

  

 

  

 

2 Curtea de Apel BACAU 5059 682 13,5% 37,6 31,9 24,3 
  

P M 

 

  

 

  

 

  

 

3 Curtea de Apel BRASOV 5505 995 18,1% 49,1 31,7 25,9   

 

  

P M 

 

  

 

  

 

4 Curtea de Apel BUCURESTI 34220 18564 54,2% 67,7 31,7 61,4   

 

  

 

  

 

  

P M 

 

5 Curtea de Apel CLUJ 8980 1525 17,0% 17,1 31,9 20,2   

 

  

P M 

 

  

 

  

 

6 Curtea de Apel CONSTANTA 6207 2942 47,4% 70,5 31,9 56,8   

 

  

 

  

 

  

P M 

 

7 Curtea de Apel CRAIOVA 13112 1178 9,0% 37,5 31,9 17,8 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

8 Curtea de Apel GALATI 5950 901 15,1% 13,3 31,9 21,7   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

9 Curtea de Apel IASI 6053 2183 36,1% 52,6 31,9 41,7   

 

  

 

  

P M 
 

  

 

10 Curtea de Apel ORADEA 4403 369 8,4% 39,3 31,8 19,2 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

11 Curtea de Apel PITESTI 9898 810 8,2% 18,1 31,8 17,1 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

12 Curtea de Apel PLOIESTI 8869 1672 18,9% 17,3 31,9 23,2   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

13 Curtea de Apel SUCEAVA 5709 687 12,0% 31,4 31,9 22,0 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

14 Curtea de Apel TARGU MURES 3390 1102 32,5% 35,8 31,5 32,6     
  

P M 
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15 Curtea de Apel TIMISOARA 9092 1463 16,1% 18,4 31,9 20,8   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

16 
Curtea Militara de Apel 
BUCURESTI 

115 4 3,5% 10,5 31,5 20,6 
  

P M 
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f) Analiza centralizata indicatori eficienta activitate 

 

SITUATIE STATISTICA 

E06.Q01 Indicatori Eficienta, analiza Curte. 

CRITERII DE CAUTARE 

Perioada analizata: {01.01.2019 - 31.12.2019} Dosar arhivat: {nu} Criteriu ordonare: {alfabetic} Directie ordonare: 
{crescator}  

OD: date prezentate in raport valabile cel putin pana la: 31 decembrie 2019 

Export Excel 

GRAD DE EFICIENTA 

F E S I 

  

 

  

E01 E02 E03 E04 E05 
 

  

 

  

 

Persoana conectata: instanta 
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 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 
 

  

 

  

 

  

 

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 
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I.3.2. Indicatorii de eficiență a activității secțiilor 

 

 

a) Secţia I civilă 

 

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 2019 Secţia I Civilă a înregistrat un număr de 1848 dosare nou intrate 

şi un număr de 1178 dosare soluţionate, rezultând o valoare a operativităţii de 84,1 % în materie 

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

„Ineficient” şi, respectiv, „Suficient”. 

 

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 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă 

Total Raportat 

la intrate 

Total Din 

care 

din 

intrate 

F E S I 

Civil 452 36,6 % 1234 1038 50,6 % 84,1 %     

Minori şi 

familie 
9 5,9 % 153 140 86,3 % 91,5 %     

 

 

Operativitatea secției - 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 84,9  % 

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

Stoc iniţial: materie civilă - 452 dosare 

Stoc iniţial: materie minori şi familie - 9 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 461 dosare 

Intrate: materie civilă - 1234 dosare 

Intrate: materie minori şi familie - 153 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 1387 dosare 

Soluţionate: materie civilă - 1038 dosare 

Soluţionate: materie minori şi familie - 140 dosare 

Total Secţia I Civilă: - 1178 dosare 

 

Operativitatea astfel calculată nu reflectă însă situaţia reală a activităţii de judecată 

întrucât, în calculul impus de indicatorii statistici, au fost avute în vedere şi acele dosare - 

importante numeric - care, în mod obiectiv, nu puteau fi soluţionate în cursul anului trecut. 

În concret, este vorba de două condiţii determinante care au produs acest efect, respectiv 

una impusă de rigorile normelor procedurale (care obligă la parcurgerea etapelor procedurii 
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scrise prealabile – cunoscută şi ca procedura de regularizare a cererii -, la finele cărora termenele 

de judecată – excepţie făcând cererile cu caracter urgent – sunt fixate  după expirarea unei 

perioade recomandate de 60 de zile) şi o alta, creată de cererile formulate de anumiţi justiţiabili, 

cereri suspendate conform dispoziţiilor art. 411 N. C.pr.civ. ca urmare a faptului că nu s-a 

solicitat judecarea lor în lipsa părţilor de la dezbateri (aprox. 224 dosare).  

Prin urmare, ţinând cont de aceste situaţii care au obstrucţionat, în mod obiectiv, 

soluţionarea dosarelor, scăzând din numărul total al dosarelor nou înregistrate în anul 2019 pe 

cele care, deşi înregistrate în acest an, nu au putut avea fixat prim termen de judecată decât în 

2020 sau care încă se mai află în procedură de regularizare (în total 146 dosare) precum şi pe 

acelea care, din cauza problemei sistemice expuse anterior, au trebuit să fie suspendate (224 

dosare) şi raportând acest rezultat la numărul total de dosare soluţionate (1178) rezultă că 

operativitatea reală a secţiei a fost de 115,84%. 

 

Stocul de dosare 

La finele anului 2019, din totalul de 670 dosare aflate în stoc, un număr de 12 dosare sunt 

mai vechi de 1 an, reprezentând un procent de 1,8% . 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. 

Grade de eficienţă : 

1. Foarte eficient – sub 5% 

2. Eficient – între 5% şi 10% 

3. Satisfăcător – între 10% şi 15% 

4. Ineficient – peste 15% 
 

ORDIN

E 
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 Civil 648 11 1,7 %   
 

      

2 Minori şi familie 22 1 4,5 %   
 

      

 

Obţinerea coeficientului de maximă performanţă în privinţa acestui indicator se explică 

prin preocuparea judecătorilor pentru soluţionarea cu celeritate a cauzelor, în respectul 

termenului rezonabil de finalizare a judecăţii impus de art. 6 din C.pr.civ. dar şi de art. 6 par. 1 al 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi de jurisprudenţa generată de aplicarea acestuia. 

Cele câteva dosare mai vechi de un an aflate pe rolul secţiei se datorează naturii speciale 

a apelului care, prin efectul său devolutiv, în cele mai multe situaţii, a impus rejudecarea 

fondului pretenţiilor mai ales pe baza completării mijloacelor de probă a căror administrare 

prelungeşte, în mod obiectiv, durata procesului.   

 

Ponderea dosarelor închise într-un an 

În perioada de referinţă, din totalul de 1178 dosare soluţionate, un număr de 1165 dosare 

au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 
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98,7% 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 

1 Civil 1038 1025 98,7%   
 

      

2 Minori şi familie 140 140 100,0%   
 

      

 

Observarea numărului important de dosare soluţionate de judecătorii secţiei în mai puţin 

de un an de la data înregistrării, prin raportare la numărul total de dosare soluţionate în 2019, 

demonstrează modul responsabil şi profesionist în care judecătorii secţiei şi-au îndeplinit 

atribuţiile, motiv pentru care indicatorul de maximă eficienţă în materie, este pe deplin justificat. 

  

Redactările peste termenul legal. 

În perioada de referinţă, din totalul de 1167 de dosare soluţionate, un număr de 226  

hotărâri au fost redactate peste termen, ponderea medie fiind de 20,9% în materia civil şi 8,0% în 

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

respectiv „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% 

 

ORDINE 
MATERIE 

JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 

MEDIU 

REDAC 

TARE 

MEDIE 

ZILE 

REDACTA

RE 

GRAD DE 

EFICIENTA 

TOTAL 

DIN CARE 

REDACTATE PESTE TERMENUL 

LEGAL F E S I 

NUMAR 

DOSARE 
PONDERE 

MEDIE ZILE 

DEPASIRE 

1 Civil 1029 215 20,9% 13,9 31,7 22,8 
 

  

p M 

  
 

  

 

  

 

2 
Minori şi 

familie 
138 11 8,0% 13,7 32,0 15,2 

  

P M 
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Existenţa întârzierilor în redactarea hotărârilor ca şi numărul zilelor de întârziere peste 

termenul legal de 30 de zile a fost generat de numărul crescând de dosare înregistrate în secţie ca 

urmare a modificării competenţelor alocate curţilor de apel, raportat la fluctuaţia foarte mare a 

judecătorilor în cadrul secţiei şi numărul disproporţionat de mic al acestora faţă de nevoile 

concrete de personal.  

 

b) Secţia a II-a civilă 

 

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

dosarele nou intrate 

 
  

Materia 

juridică 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 

indicator 

Grad de 

eficienţă 

Total Raportat la 

intrate 

Total Din 

care din 

intrate 

F E S I 

1 Faliment 242 27,9 % 868 924 79,0 % 106,5 %     

2 
Litigii cu 

profesioniştii 
369 30,3 % 1217 1344 82,2 % 110,4 %     

 

 

În perioada anului 2019 Secţia a II-a civilă a înregistrat un număr de 2085 dosare nou 

intrate şi un număr de 2268 dosare soluţionate. 

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 106,5% - foarte eficient; 

 la litigii cu profesionişti, valoarea indicatorului a fost de 110,4% - foarte eficient. 

 

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% 

 

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 186 1 0,5 %   
 

      

2 Litigii cu profesioniştii 242 7 2,9 %   
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Stocul de dosare în materia falimentului a fost de 186 dosare, din care mai vechi de un an  

- 1 dosar, valoare indicator - 0,5 %, rezultând gradul foarte eficient, iar în materia litigii cu 

profesionişti au rămas în stoc  242 dosare, din care mai vechi de un an  - 7 dosare, ceea ce a 

oferit  o valoare a indicatorului de 2,9 %, 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% 

  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Faliment 924 920 99,6%   
 

      

2 Litigii cu profesioniştii 1344 1338 99,6%   
 

      
 

 
  

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

materia falimentului cât şi la litigii cu profesionişti a rezultat a fi de 99,9%, încadrabilă în 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% 

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 Faliment 913 141 15,4% 21,0 31,9 26,1 
 

 

P M 
 

  

 

  

 

2 
Litigii cu 

profesioniştii 
1341 212 15,8% 21,9 32,0 22,8 

 

 

P M 
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Având în vedere indicatorii de eficienţă a activităţii secţiei pentru anul 2019, menţionaţi 

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

pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 relevă atingerea gradului de eficienţă „foarte bine”  la 

toţi indicatorii de eficienţă, cu excepţia celui legat de ,,redactările peste termenul legal“, care se 

explică prin incidenţa unui element obiectiv care afectează rezultatul primit, respectiv că 

numărul de dosare la nivelul secţiei a crescut aşa cum rezultă din datele sus-expuse, iar, pe de 

altă parte, cu excepţia lunii septembrie a anului 2019, la nivelul secţiei au funcţionat efectiv doar 

10 judecători dintre cei 11 cuprinşi în schema de organizare, consecinţa fiind creşterea 

încărcăturii volumului de activitate al fiecărui judecător. 

 

 

c) Secţia penală 

 

În cursul anului 2019 la Secţia penală s-au înregistrat următorii indicatori de eficienţă: 

 

Rata de soluţionare a dosarelor calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate. 

 
 

Materia 
juridică 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

Stoc iniţial  

Intrate 

Soluţionate  

Valoare 
indicator 

Grad de eficienţă 

Total Raportat 
la intrate 

Total Din 
care 
din 

intrate 

F E S I 

Penal 2295 12,2 % 22423 22393 86,8 % 98,8 %     

 

În perioada 01.01.2019 -31.12.2019 au fost înregistrate un număr de 2423 de dosare nou 

intrate şi au fost soluţionate un număr de 2393 de dosare cu un grad de eficienţă de 98,8% - 

„satisfăcător”, din numărul de 2423 de dosare înregistrate în anul 2019 un număr de 213 de 

dosare intrate au termen de soluţionare în anul 2020, dacă scădem aceste dosare rezultă un total 

de 2210 dosare intrate cu termen de soluţionare în anul 2019, fapt ce ar duce la o operativitate pe 

secţia penală de 108,3%, ceea ce ar fi încadrat Secţia penală pe gradul de eficienţă „foarte 

eficient”. 

Astfel, din datele statistice se observă că în cursul lunii decembrie 2019 au fost 

înregistrate un număr de  213 de dosare cu termen de soluţionare în anul 2020. 

În situaţia în care aceste dosare ar fi fost înregistrate   după data de 31.12.2019 ar fi fost 

înregistrată o valoare de indicator de 108,3% care ar fi corespuns unui grad de eficienţă de 

„foarte eficient”. 

 

Stocul de dosare la data de 31.12.2019 a fost de 325 dosare din care 5 dosare  mai 

vechi de 1 an/1,5 ani - valoare indicator 1,5%- grad de eficienţă – foarte eficient. 

 

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 Penal 325 5 1,5%   
 

      

 

 

 



57 

 

Ponderea de dosare închise într-un an. Dintr-un număr de  2393 dosare pronunţate 

la secţia penală au fost închise un număr de 2338 de dosare-valoare indicator 97,7 % - grad 

de eficienţă - foarte eficient. 

 

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE 

SOLUTIONATE VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

 Penal 2393 2338 97,7%   
 

      
  

 

Redactări peste termen. Dintr-un număr de 2271 de dosare soluţionate,  un număr 

de 209 nu au fost redactate în termen, fiind o medie depăşire în zile de 26,6- valoare 

indicator 9,2 % - grad de eficienţă – foarte eficient. 

 
 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 

 Penal 2271    209     9,2%        26,6        32,0   15,7 
  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

d) Secția Litigii de Muncă și asigurări sociale  

 

 

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

dosarele nou intrate 

 

În perioada anului 2019 Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale a înregistrat un număr 

de 444 dosare nou intrate – materia asigurări sociale, 1032 – dosare nou intrate materia litigii de 

muncă şi un număr de 412 dosare soluţionate – materia asigurări sociale şi 974 dosare 

soluţionate – materia litigii de muncă, rezultând o valoare a operativităţii de 92,8% - materia 

asigurări sociale şi 94,4% - materia litigii de muncă. 

 

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% 
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Materia 
juridică 

01.01.2019 – 
31.12.2019 

Stoc iniţial  
Intrate 

Soluţionate  
Valoare 

indicator 

Grad de 
eficienţă 

Total Raportat la 
intrate 

Total Din care 
din 

intrate 

F E S I 

Asigurări 
sociale 

129 29,1 % 444 412 76,1 % 92,8 %        

Litigii de muncă 228 22,1 % 1032 974 75,7 % 94,4 %     

 

 

 la materia juridică-asigurări sociale, valoarea indicatorului a fost de 92,8% – 

suficient; 

 la materia juridică-litigii de muncă, valoarea indicatorului a fost de 94,4% - suficient. 

 

În privinţa fluxului de dosare, se poate observa, la fel ca în anii precedenţi, că în lunile 

noiembrie şi decembrie s-a înregistrat un număr semnificativ mai mare de dosare, respectiv 123 

în luna noiembrie şi 131 în luna decembrie, faţă de 98 în luna septembrie şi 72 în luna 

octombrie. 

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

respectiv fixarea termenelor de judecată şi soluţionarea până la sfârşitul anului 2019, însă 

pentru majoritatea cauzelor, primul termen de judecată a fost stabilit în cursul anului 2020, 

ţinând cont şi de necesitatea respectării garanţiilor procesuale. 

  

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. 

La finele anului 2019, din totalul de 161 dosare aflate în stoc – materia asigurări sociale 

s-au identificat două dosare mai vechi de un an, valoarea indicatorului fiind de 1,2 %, iar din 

totalul de 286 dosare aflate în stoc – materia – litigii de muncă s-au identificat trei dosare mai 

vechi de un an, valoarea indicatorului fiind de 1,0%. În consecinţă, Secţia litigii de muncă şi 

asigurări sociale s-a încadrat în gradul „Foarte eficient”.   

Grade de eficienţă : 

Foarte eficient – sub 5% 

Eficient – între 5% şi 10% 

Satisfăcător – între 10% şi 15% 

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 161 2 1,2 %   
 

      

2 Litigii de muncă 286 3 1,0 %   
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 Stocul de dosare a fost influenţat, în mod evident, de numărul de dosare înregistrat spre 

finalul anului, respectiv  în lunile noiembrie şi decembrie - 254 dosare. 

 

 Ponderea dosarelor închise într-un an 

 În perioada de referinţă, din totalul de 412 dosare soluţionate în materia asigurări sociale, 

un număr de 412 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 974 de dosare 

soluţionate, un număr de 971 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 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 6 

 

 

 

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 
VALOARE 

INDICATOR 

GRAD DE EFICIENTA 

TOTAL 
DIN CARE 

INTR-UN AN 
F E S I 

1 Asigurări sociale 412 412 100,0%   
 

      

6 Litigii de muncă 974 971 99,7%   
 

      

  

  

 

Redactările peste termenul legal. 

 

În perioada de referinţă, din totalul de 412  de dosare soluţionate în materia asigurări 

sociale, un număr de 83 de dosare au fost redactate peste termen, ponderea mediei fiind de 20,1 

%, iar în materia litigii de muncă din totalul de 962 de dosare, un număr de 199 dosare au fost 

redactate peste termen, ponderea mediei fiind de 20,7 %, determinând încadrarea secţiei 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% 
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 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 412 83 20,1% 9,4 32,0 23,6   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

2 Litigii de muncă 962 199 20,7% 13,1 32,0 23,8   

 

  

P M 
 

  

 

  

 

  

 

 

Termenul de recomandare pentru redactarea hotărârilor judecătoreşti a înregistrat 

depăşiri, determinate de diverşi factori, din care se pot menţiona: încărcătura şi complexitatea 

şedinţelor de judecată, caracterul de noutate al speţelor,  necesitatea acordării concediului de 

odihnă în perioada vacanţei judecătoreşti. 

 

e) Secția Contencios administrativ și fiscal 

 

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 2019 Secţia de contencios administrativ şi fiscal a înregistrat un număr 

de 1.949 dosare nou intrate şi un număr de 2.056 dosare soluţionate, rezultând o valoare a 

operativităţii de 105,5%, pe instanţă, încadrând Secţia de contencios administrativ şi fiscal la 

acest indicator, în gradul „Foarte Eficient”. 

 
Rata de soluţionare, analiza Curţii de Apel Timişoara 

  

Materia juridică 

01.01.2019 – 

31.12.2019 

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 

610 31,3 % 1949 2056 78,1 % 105,5 %     

 

Operativitatea ridicată în soluţionarea cauzelor, demonstrează gradul de implicare a 

personalului secţiei în menţinerea unui standard înalt de performanţă, chiar şi în situaţia în care  

complexitatea cauzelor este foarte ridicată. 

 

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. 

La finele anului 2019, din totalul de 503 dosare aflate în stoc, un număr de 44 dosare sunt 

mai vechi de 1 an, reprezentând 8,7 %. În consecinţă, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

s-a încadrat în gradul „Eficient”.   
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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 

1 Contencios administrativ şi fiscal 503 44 8,7 % 
 

      

 

În comparaţie cu stocul din anul precedent, de 646 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, iar acolo unde legea prevede 

eliminarea procedurii de regularizare a cererii de chemare în judecată, prevăzută de art. 200 şi 

201 C.proc.civ., s-a stabilit primul termen de judecată. 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. 

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. 

În perioada de referinţă, din totalul de 2.056 dosare soluţionate, un număr de 2.026 dosare 

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

98,5%. 

În consecinţă, la acest indicator, Secţia de contencios administrativ şi fiscal s-a încadrat în 

gradul „Foarte eficient”.  

 

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  

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 2056 2026 98,5%   
 

      
   

 

Au fost menţinute performanţele din anul precedent, ca urmare a colaborării strânse între 

membrii completurilor de judecată, în cadrul echipelor judecător - grefier. 
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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. 

În perioada de referinţă, din totalul de 2.026 de dosare soluţionate, un număr de 393 de 

dosare au fost redactate peste termen, ponderea medie fiind de 18,6% determinând încadrarea 

Secţiei de contencios administrativ şi fiscal în gradul „Eficient".  

Redactările peste termen, au fost cauzate de complexitatea cauzelor. 
 

E05.Q07 Documente redactate peste Termen, analiza Materie Juridica. 
  

 LISTA REZULTATE  

ORDINE MATERIE JURIDICA 

DOSARE SOLUTIONATE 

TERMEN 
MEDIU 

REDACTA
RE 

MEDIE 
ZILE 

REDACTAR
E 

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 

2026 393 19,4% 18,6 31,9 20,1 
 

 

P M 
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I.4. Indicii de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti 

 
a) Secţia I civilă 

 

Din totalul celor 398 hotărâri pronunţate de judecătorii Secţiei I Civile în cursul anului 

2019 - şi care au fost susceptibile de căi de atac -, au fost supuse căilor de atac prevăzute de lege 

un număr de 225 hotărâri, ceea ce semnifică un indice de atacabilitate de circa 56,53%. 
 

b) Secţia a II-a civilă 

 

În cursul anului 2019 s-a promovat calea de atac împotriva a 101 de hotărâri (faţă de 85 

în anul anterior) pronunţate la nivelul secţiei, dosarele fiind înaintate instanţei superioare spre 

soluţionare. Numărul căilor de atac declarate este mai scăzut decât în anul precedent, fiind 

corelat cu creşterea numărului de dosare în anul 2019, respectiv al hotărârilor pronunţate, dar şi 

al soluţiilor ce pot fi atacate cu recurs. 

Astfel, în perioada de referinţă au fost soluţionate 2268 de dosare, din care: 

- în apel 960,   

- în primă instanţă 446. 

Rezultă că au fost pronunţate 1406 de hotărâri în alte materii decât recursul, apte să fie 

atacate la instanţa de control judiciar. (Prin comparaţie, în anul 2018, au fost soluţionate 1426 de 

dosare, din care în apel 828, în primă instanţă 247 hotărâri, adică 1075 de hotărâri în alte materii 

decât recursul.) 

Raportat la aceste cifre, indicele de atacabilitate se situează la un nivel de 7,18%, ceea ce 

reprezintă o scădere a procentului faţă de anul 2018, când acesta a fost de 7,90%. 

 

c) Secţia penală 

 

  Din cele  452 hotărâri penale pronunţate în primă instanţă de Secţia Penală în anul 2019, 

doar un număr de 108 hotărâri au fost susceptibile de formularea unor căi de atac, respectiv 66 

sentinţe penale susceptibile de a fi apelate şi 42 susceptibile de calea de atac a contestaţiei. 

Împotriva acestora s-au declarat un număr de 33 căi de atac, dintre care 25 apeluri şi 8 

contestaţii, rezultând un indice de atacabilitate de 30,55 %; în scădere faţă de anul precedent, 

când acesta a fost de 33 %. 

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 1431 decizii penale pronunţate de Curtea de Apel Timişoara – Secţia Penală în 

anul 2019, au fost atacate cu recurs în casaţie un număr de 33 hotărâri, rezultând un indice de 

atacabilitate de 2,30 %, aproape egal cu cel din anul precedent, care a fost de 2,02 %.  

 

 

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 

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 13 cereri de recurs 

împotriva unor hotărâri judecătoreşti pronunţate de judecătorii acestei secţii în anul 2019.  

Raportat la numărul dosarelor soluţionate, respectiv 1386, şi la numărul cererilor de 

recurs formulate, rezultă că indicele de atacabilitate este de 0,94%. 
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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 2019, judecătorii secţiei au pronunţat un număr 

de 342 hotărâri în primă instanţă. 

Au fost atacate cu recurs, făcând obiectul controlului judiciar exercitat de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, 266 hotărâri, rezultând, astfel, o pondere a atacabilităţii hotărârilor de 77,77%. 

Comparativ, în cursul anului 2018, judecătorii secţiei contencios administrativ şi fiscal au 

pronunţat un număr de 360 hotărâri în primă instanţă. Au fost atacate cu recurs, făcând obiectul 

controlului judiciar exercitat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 249 hotărâri, rezultând, astfel, 

o pondere a atacabilităţii hotărârilor de 69,16%. 

În concluzie indicele de atacabilitate a hotărârilor judecătoreşti a crescut în comparaţie cu 

anul precedent de la 69,16% la 77,77%. 
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I.5. Indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti 

 
a) Secţia I civilă 

Deoarece prin deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2019 au 

fost notificate ca desfiinţate (modificate sau casate) un număr de 7 hotărâri, în raport cu numărul 

de 398 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 1,76% , scor performant şi inferior celui din 

anul 2018 (2,59%) şi, respectiv, din anul 2017 (2,86 %), fapt care confirmă calitatea deosebită a 

actului de justiţie, ca preocupare statornică în materie a judecătorilor secţiei. 

Soluţiile de casare a hotărârilor s-au întemeiat pe aspecte ce ţin - în opinia instanţei 

supreme - de aplicarea greşită a legii (în acest sens putând fi dat ca exemplu decizia civilă nr. 

1289/12.06.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti  care a modificat sentinţa civilă 

nr. 123/29.06.2017 a Curţii  de Apel Timişoara), de faptul că instanţa de apel nu a stabilit 

întinderea prejudiciului moral (în acest sens putând fi dat ca exemplu decizia civilă nr. 

1590/02.10.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti  care a modificat sentinţa civilă 

nr. 212/07.12.2017 a Curţii  de Apel Timişoara) sau nu a cuantificat daunele morale raportat la 

legislaţia C.E.D.O. şi la decizii date în speţe similare (în acest sens putând fi dată ca exemplu 

decizia civilă nr. 662/27.03.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti  care a modificat 

sentinţa civilă nr. 212/07.12.2017 a Curţii  de Apel Timişoara) precum şi pe aspecte reprezentate 

de nelegala citare a părţilor (în acest sens putând fi dată ca exemplu decizia civilă nr. 

1/16.01.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti care a modificat sentinţa civilă nr. 

13.25.01.2017 a Curţii  de Apel Timişoara). 

Singura soluţie de modificare întemeiată pe aspecte ce ţin de încălcarea dispoziţiilor  art. 

274 C.pr.civ., respectiv neacordarea cheltuielilor de judecată (a fost decizia civilă nr. 

1872/23.10.2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Bucureşti care a modificat sentinţa civilă nr. 

74/03.04.2019 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 împotriva hotărârilor 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 5 decizii ale Î.C.C.J. prin care s-au admis recursurile şi au fost 

casate sau modificate, după caz, hotărârile pronunţate în apel, la această secţie. Dintre ele, două 

decizii privesc hotărâri pronunţate de Curtea de Apel Timişoara în anul 2018 şi trei în anul 2017. 

Această stare de fapt se poate datora perioadei de timp necesare pentru comunicarea 

hotărârilor, a căilor de atac, a dosarelor, a duratei de soluţionare şi de motivare a lor, la ÎCCJ. 

Decalajul se observă şi în cazul deciziilor prin care s-au respins ori anulat recursurile declarate 

împotriva hotărârilor Curţii de Apel Timişoara. 

Cum în cursul anului 2019 s-a promovat calea de atac în 101 cauze, dosarele fiind 

înaintate instanţei superioare spre soluţionare, dar niciuna dintre deciziile comunicate de ICCJ nu 

priveşte soluţiile din aceste dosare, menţionăm câteva aspecte preluate din deciziile de casare 

anterioare. 

În una dintre cauze, ÎCCJ a apreciat că instanţa de apel ar fi reţinut considerente 

contradictorii faţă de dispozitiv deoarece s-a considerat greşit că apelul incident este nefondat, 

câtă vreme din motivele expuse în decizia dată în apel rezultă că acesta ar fi fost inadmisibil, în 

raport de particularităţile cauzei, fiind declarat împotriva considerentelor (7315/30/2015).  

Un alt recurs a fost admis, iar cauza trimisă spre rejudecare, în apel, deoarece s-a apreciat 

că nu era necesară anularea şi trimiterea spre rejudecare la fond, prin decizia atacată. Aceasta 

deoarece apelul este o cale de atac devolutivă. Totuşi, soluţia din apel a fost determinată de 
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solicitarea părţii apelante care arătase că se impune anularea sentinţei şi ceruse doar trimiterea 

spre rejudecare, astfel încât nu se putea proceda la o rejudecare, în apel, faţă de limitele investirii 

(dos. nr. 3451/108/2016**). 

În fine, într-o cauză, casarea a survenit deoarece s-a considerat de către instanţa de recurs 

că, s-a apreciat greşit cu ocazia soluţionării apelului, în  privinţa incidenţei excepţiei autorităţii 

de lucru judecat, de către ambele instanţe, ca urmare, nu s-a analizat petitul privind îmbogăţirea 

fără justă cauză şi s-au acordat într-o manieră greşită cheltuieli de judecată, în apel 

(3449/30/2015). 

 

c) Secţia penală 

Având în vedere că în anul 2019, Secţia Penală a pronunţat un număr de 108 hotărâri 

susceptibile a fi atacate cu apel sau contestaţie, iar din datele existente până la momentul 

întocmirii materialului au fost desfiinţate un număr de 6 hotărâri, rezultă un indice de desfiinţare 

de 5,55 %.  

În cursul anului 2019 au fost admise 2 recursuri în casaţie vizând decizii penale 

pronunţate de Curtea de Apel Timişoara în anul de referinţă, astfel că în raport cu numărul de 

1431 decizii penale pronunţate rezultă un procent de desfiinţare în calea extraordinară de atac de 

0,14 %, înregistrându-se o uşoară scădere faţă de anul precedent când a fost de 0,29 %.  

 

d) Secția Litigii de Muncă și asigurări sociale  

În anul 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a soluţionat 13 cereri de recurs formulate 

împotriva unor hotărâri judecătoreşti pronunţate de judecătorii Secţiei litigii de muncă şi 

asigurări sociale. Instanţa supremă a dispus respingerea a 2 cereri de recurs ca inadmisibile; a 

dispus anularea a 2 cereri de recurs; a dispus respingerea a 2 cereri de recurs ca nefondate; a 

dispus respingerea a 4 cereri de recurs, 2 dintre acestea având ca obiect sesizarea Curţii 

Constituţionale cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate, iar 2 dintre ele având ca 

obiect recurs formulat împotriva încheierilor de respingere a unor cereri de reexaminare şi a 

declinat competenţa de soluţionare a recursului declarat în cauză, indicele de desfiinţare a 

hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale 

fiind 0,00%. 

 

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 2019 (2014 - 2018). Astfel că, nu se pot 

calcula în acest moment indicii de desfiinţare a hotărârilor judecătoreşti pentru anul 2019. În 

acest sens precizăm că în anul 2019 au fost restituite de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie un 

număr de 52 dosare în care au fost admise recursurile, astfel: 1 dosar în care s-a atacat hotărârea 

pronunţată în anul 2014; 11 dosare în care s-au atacat hotărârile pronunţate în anul 2015; 32 

dosare în care s-au atacat hotărârile pronunţate în anul 2016, 4 dosare în care s-au atacat hotărâri 

pronunţate în anul 2017 şi 4 dosare în care s-au atacat hotărâri pronunţate în 2018 de Secţia 

Contencios administrativ şi fiscal, în care soluţiile au fost de admitere a recursului, de casare a 

hotărârii şi în rejudecare de admitere/respingere a cererii, respectiv de casare a 

încheierii/hotărârii şi de trimitere a cauzei pentru continuarea judecăţii aceleiaşi instanţe. 
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CAPITOLUL II 

DATE STATISTICE REFERITOARE LA RESURSELE UMANE LA 

NIVELUL INSTANŢEI 

  
II.1. Situaţia posturilor 

 

Raportul de bilanţ pentru anul 2019, 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 2019 

 

A. Exercitarea funcţiilor de conducere de către preşedintele şi vicepreşedinţii Curții de 

Apel Timișoara.   

În cursul anului 2019 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. 1222/2017. 

Una din funcțiile de vicepreşedinte de la nivelul Curţii de Apel Timişoara a fost ocupată cu 

începere de la data de 01.01.2018 de către doamna judecător Pușa Carmen Pârvulescu, numită 

prin  Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1223/2017. 

A doua funcție de vicepreședinte a fost ocupată de domnul judecător conf. univ. dr. Marian 

Brațiș, numit prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 767/04.04.2018 cu începere 

de la data de 15.07.2018. 

 

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 Florea Nela Adelia; doamna judecător Ramona Loredana 

Ioţcovici; domnul judecător Mircea Creţu; doamna judecător Daniela Calai până la data de 30 

mai 2019 şi după această dată domnul judecător Florin Dogaru; doamna judecător Gliga Ramona 

Maria până la data de 9 aprilie 2019 şi după această dată doamna judecător Dana Popeţi, fiind 

reprezentate toate secţiile instanţei. 

  

C. Adunarea generală a judecătorilor. 

La data de 31.12.2019 statul de funcții al Curții de Apel Timișoara cuprinde un număr de 

62 de posturi de judecător. În cursul anului 2019 situația posturilor de judecător a fost 

următoarea: 

În perioada 1 ianuarie – 21 iunie 2019,  în statul de funcții al Curții de Apel Timișoara au 

fost un număr de 63 de posturi de judecător și au rămas 62 de posturi, întrucât prin Ordinul nr. 

2620/C/21.06.2019, un post vacant de judecător a fost reinclus în fondul de rezervă. 

Dacă la data de 01.01.2019 au fost ocupate 62 de posturi de judecător, la data de 

14.01.2019 s-a pensionat doamna judecător Rambu Rujița, iar la data de 15.02.2019 s-a 

transferat la Curtea de Apel Timișoara doamna judecător Ionescu Ioana Mirela. 
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În 29 martie 2019 s-a pensionat doamna judecător Istrate Monica, iar la data de 

30.05.2019 a fost eliberată din funcție, prin pensionare, doamna judecător Calai Daniela Rodica 

rămânând la această dată 60 de posturi de judecător ocupate. 

La data de 01.09.2019 s-au transferat la Curtea de Apel Timișoara domnii judecători 

Dietrich Magdalena și Herman Daniel Ioan, iar la data de 02.09.2019 s-a pensionat domnul 

judecător Șuiu Vivi Florin. 

La data de 28.10.2019 domnul judecător Ionescu Flavius Adelin s-a transferat la 

Tribunalul Militar, iar domnul judecător Moțiu Florin a fost eliberat din funcție prin pensionare 

la data de 13.11.2019.  

Cu începere de la data de 15.12.2019 s-au transferat de la Tribunalul Timiș la Curtea de 

Apel Timișoara doamnele judecător Avramescu Sanda Oana, Brindescu Laura Monica și 

Jebelean Mădălina și s-a transferal la Tribunalul Arad doamna judecător Stepan Smaranda, astfel 

că la finele anului 2019 au fost ocupate 61 de posturi de judecător din totalul de 62. 

 

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 2019, după cum 

urmează: 

 Preşedinte secţia I civilă – doamna judecător Calai Daniela Rodica, delegată 

pentru o perioadă de 6 luni prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

861/2018 în perioada 28.10.2018 – 28.04.2019, iar cu începere de la data de 

14.05.2019, prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 586/2019 a 

fost numit în funcția de președinte la această secție domnul judecător Dogaru 

Florin; 

 Preşedinte secţie 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 până la 18.07.2019, iar de la data de 19.07.2019 domnul judecăror a 

fost delegat în continuare prin hotărârea nr. 752/2019, pentru o perioadă de 6 luni; 

 Secţia a II-a civilă a fost condusă de doamna judecător Ramona Loredana 

Ioțcovici – numită prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

41/2016 și a fost reînvestită prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 372/2019 cu începere de la data de 06.03.2019; 

 Preşedinte secţie de contencios administrativ şi fiscal – doamna judecător Nela 

Adelia Florea, numită prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1661/2016 până la data de 09.12.2019 și apoi delegată în această funcție pentru o 

perioadă de 6 luni prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1956/16.12.2019; 

 În funcția de preşedinte secţie litigii de muncă şi asigurări sociale a fost numită 

doamna judecător Maria Dica, prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 158/2018. 

         
E. Exercitarea funcţiilor de conducere la compartimentul Grefă 

Funcția de prim grefier a fost ocupată de doamna Otilia Duceag, 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, Secţia penală  - doamna Angela 

Andrei, Secţia contencios administrativ şi fiscal - doamna Tcaciuc Marinela, Secţia Litigii de 

muncă şi asigurări sociale - doamna Diana Kalinin este numită în această funcție şi înlocuită în 

perioada concediului pentru îngrijirea copilului, 01.02.2018 – 1.10.2019, de doamna Andra 

Sporea. 
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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 2019, statul de funcţii al Curţii de Apel Timişoara  şi al instanţelor 

arondate acesteia a prevăzut un număr de 1014 de posturi, iar începând cu 21.06.2019, prin 

Ordinul nr. 2620/C/21.06.2019, un post vacant de judecător (cel alocat pentru ocuparea de către 

doamna judecător Țîra Anișoara în 2018) a fost reinclus în fondul de rezervă, numărul total de 

posturi devenind 1013 posturi.  

 Schema de personal cuprinde în anul 2019, 323 posturi de  judecător până la data de 

21.06.2019, respectiv 322 după această dată, 14 posturi de asistent judiciar,  610 de posturi de 

personal auxiliar de specialitate și conex, 34 de posturi de funcționar public, 33 de posturi de 

personal contractual.  

Din cele 1014 posturi  de la data de 1 ianuarie 2019, au fost ocupate 976 de posturi, iar 

la sfârșitul anului 2019 sunt ocupate 982 de posturi din totalul de 1013 posturi. 

Curtea de Apel Timișoara cuprindea în statul de funcții la 01.01.2019 un număr de 169 de 

posturi (63 de judecător, 71 de grefier, 3 de specialist IT, 10 de grefier arhivar, 3 de agent 

procedural, 3 de șofer, 9 de funcționar public și 7 personal contractual). La data de 21.06.2019 

un post de judecător a fost reinclus în fondul de rezervă rămânând 168 de posturi în statul de 

funcții, iar de la data de 10.10.2019 prin Ordinul 4073/C/2019 un post de muncitor (personal 

contractual) a fost transferat la Curtea de Apel Timișoara de la Tribunalul Timiș, astfel că la 

finele anului 2019 schema cuprinde 169 de posturi. 

În cursul anului 2019, în vederea ocupării unor posturi vacante, au fost organizate 

următoarele concursuri:  

 În perioada 16 – 18 ianuarie 2019, concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de 

grefier, astfel: 1 post de grefier cu studii superioare la Tribunalul Caraș-Severin; 1 post de grefier 

cu studii superioare la Judecătoria Reșița; 1 post de grefier cu studii superioare la Judecătoria 

Sânnicolau Mare; 1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Caransebeș; 1 post de grefier cu 

studii medii la Judecătoria Lugoj; 1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Moldova Nouă; 

 La data de 2 aprilie 2019,  concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de 

funcționar public la Tribunalul Arad, respectiv, 1 post de consilier superior și 1 post de consilier 

principal; 

 În data de 05 aprilie 2019 a avut loc un concurs pentru promovare la instanță 

superioară în vederea ocupării unui post de grefier vacant la Tribunalul Arad; 

 În data de 12 aprilie 2019 a fost organizat concurs pentru ocuparea unui post de 

merceolog (personal contractual) la Tribunalul Arad; 

 La data de 10 mai 2019 a avut loc concursul pentru ocuparea unui post vacant de 

agent procedural la nivelul Curții de Apel Timișoara; 

 În perioada 10 – 11 iunie 2019 s-a organizat concurs pentru ocuparea unor posturi de 

grefier temporar vacante, dintre care unul la Curtea de Apel Timișoara și unul la Judecătoria 

Arad; 

 În data de 27 septembrie 2019 a fost organizt concurs pentru ocuparea unor posturi 

vacante de personal conex, respectiv: 1 post de aprod la Judecătoria Caransebeș, 1 post de aprod 

la Judecătoria Arad și 1 post de șofer la Tribunalul Caraș-Severin; 

 La data de 13 noiembrie 2019 a avut loc concursul pentru ocuparea unui post de 

grefier arhivar vacant la Curtea de Apel Timișoara; 

 În perioada 15 – 22 noiembrie 2019  a fost organizat concursul pentru ocuparea unui 

post vacant de specialist IT la Tribunalul Arad. Concursul s-a desfășurat la sediul Tribunalului 

Arad, iar postul nu s-a ocupat; 
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 La data de 22 noiembrie 2019 a fost organizat examenul pentru promovarea 

funcționarilor publici în grade profesionale superioare; 

 La data de 27 noiembrie 2019 a fost organizat concursul pentru ocuparea unui post 

de muncitor – electrician (personal contractual) la Curtea de Apel Timișoara, concurs la care nu 

s-a înscris nici un candidat; 

 La data 29 noiembrie 2019  a avut loc de examenul pentru promovarea personalului 

auxiliar de specialitate din funcția de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare 

și pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în trepre sau grade superioare; 

 În perioada 29 noiembrie – 05 decembrie 2019, s-a desfășurat concursul pentru 

promovarea personalului auxiliar de specialitate în funcții de conducere, pentru ocuparea 

următoarelor posturi: câte un post de grefier șef pentru Judecătoria Timișoara, Judecătoria 

Caransebeș, Judecătoria Chișineu Criș și Judecătoria Reșița și un post grefier șef secție la 

Tribunalul Timiș. S-au ocupat posturile de grefier șef la Judecătoria Timișoara și cel de grefier 

șef la Judecătoria Caransebeș. 

În cursul anului 2019, au încetat activitatea un număr de 22 de persoane – 12 

personal auxiliar de specialitate (2 grefieri arhivar; 10 grefieri);  5 personal conex (1 agent 

procedural; 1 șofer; 3 aprozi) 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 OG 

8/2007 sau prin valorificarea rezultatelor concursurilor susţinute, conform art. 24 alin. 2 din 

Hotărârea CSM nr. 126/2007 – pentru ocuparea posturilor de grefier, respectiv art. 21^1 din 

Hotărârea CSM nr. 185/2007 – pentru ocuparea posturilor de grefier arhivar şi personal conex;  1 

specialist IT, post care nu s-a ocupat, 2 muncitori și 2 funcționari publici.  

În ceea ce priveşte structura posturilor de  funcţionari  publici – în schema de personal 

de la nivelul tuturor  instanţelor din  raza Curţii de Apel Timişoara figurează 34 de posturi, toate 

ocupate la 31 decembrie 2019. 

Posturile de personalul contractual de la nivelul instanțelor din raza Curții de Apel 

Timișoara sunt în număr de 32 de posturi din care unul este vacant la Curtea de Apel Timișoara.  

Structura organizatorică a Curţii de Apel Timişoara este redată în Anexa nr. II.  
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II.2. Situaţia sancţiunilor disciplinare şi penale aplicate în cursul anului 2019 

pe fiecare categorie de personal 

 

 
II.2.1 Situaţia sancţiunilor disciplinare aplicate judecătorilor și personalului auxiliar 

 

În cursul anului 2019 nu au fost emise decizii de sncționare pentru 

personalul auxiliar de specialitate. 

 

 
II.2.2 Situaţia sancţiunilor penale aplicate judecătorilor și personalului auxiliar  

 

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 

FORMAREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI 

 

III.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 2019 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 2019, 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.  

Importanţa formării judiciare se bucură în acest moment de o recunoaştere fără precedent 

în cadrul Uniunii Europene, multe dintre documentele, luările de poziţie şi acţiunile instituţiilor 

europene evidenţiind acest aspect. Nevoile de formare pe plan european coincid cu cele 

identificate la nivel naţional: un număr mare de judecători şi procurori în funcţie au, în 

continuare, nevoie de o formare de bază în materia dreptului UE, se simte nevoia promovării 

unei culturi europene autentice în rândul tinerilor magistraţi, formarea în materia acquis-ul 

comunitar va rămâne în continuare o provocare, acesta îmbogăţindu-se în mod continuu.  

De asemenea, nevoia de formare în domeniul limbilor străine şi cunoaşterea reciprocă 

sunt constante ale tuturor sistemelor de drept.  

Acestor tendinţe europene li se adaugă, la nivel naţional, nevoia de formare în domenii ca 

lupta împotriva corupţiei sau infracţiunile economico-financiare.       
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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; 

b) sesiuni de dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară organizate 

trimestrial sau ad-hooc 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, în 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 2019 Secţia I Civilă a desfășurat lunar, cu excepţia perioadei vacanţei 

judecătoreşti, şedinţe de învăţământ profesional care au vizat următoarele teme, susţinute de 

judecătorii referenţi: 

 
  „Jurisprudenţa relevantă 2019 a Curţii Europene a Drepturilor Omului în 

cauzele privind România” şi Analiza soluţiilor pronunţate de judecătorii 

Secţiei I Civile în luna decembrie 2018 - judecător Daniela Calai, în data de 

28.01.2019; 

 „Evaluarea legală a daunelor interese” şi Analiza hotărârilor judecătoreşti 

pronunţate de judecătorii Secţiei I Civile în luna ianuarie 2019 - judecător 

Ioan Stelian Vidu,  în data de  22.02.2019; 

 „Aspecte practice privind rezoluţiunea” şi Analiza hotărârilor judecătoreşti 

pronunţate de judecătorii Secţiei I Civile în luna februarie 2019 - judecător 

Ioan Stelian Vidu, în data de 15.03.2019; 

 „Îmbogăţirea fără justă cauză” şi Analiza hotărârilor judecătoreşti 

pronunţate de judecătorii Secţiei I Civile în luna martie 2019 - judecător 

Cristina Popovici,  în data de 22.04.2019; 

 „Ajutorul public judiciar în materie civilă” şi Analiza hotărârilor 

judecătoreşti pronunţate de judecătorii Secţiei I Civile în luna aprilie 2019 - 

judecător Ana-Maria Nica, în data de 16.05.2019; 

 „Consideraţii privind modificările Codului de procedură civilă prin Legea 

nr. 310/2019” şi Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii 

Secţiei I Civile în luna mai 2019 - judecător Florin Şuiu, în data de 28.06.2019; 

   

 „Comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în spaţiul Uniunii Europene 

– Regulamentul 1393/2007” şi Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate 

de judecătorii Secţiei I Civile în luna iunie-august 2019 - judecător Cristian 

Pup, în data de 04.10.2019; 

 „Recunoaşterea dreptului de proprietate asupra construcţiilor edificate fără 

autorizaţie” şi Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii 



74 

 

Secţiei I Civile în luna septembrie 2019 - judecător Flavia Maria Cristina 

Florenţa, 25.10.2019; 

 „Regulamentul (CE) nr. 4/2009 privind competenţa, legea aplicabilă, 

recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii 

de întreţinere” şi Analiza hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii 

Secţiei I Civile în luna octombrie 2019 - judecător Cristian Pup, în data de  

29.11.2019. 

 

 

2. Secţia a II-a civilă 

 

În cursul anului 2019 Secţia a II- a civilă a organizat lunar şedinţe de învăţământ 

profesional care au vizat următoarele teme, susţinute de judecătorii referenţi: 

 

 ,,Modificările aduse de Legea nr. 310/2018 Codului de procedură civilă“ - 

Anca Cristina Buta, în data de  07.03.2019; 

 ,,Contractul cu sine însuşi şi dubla reprezentare“ - Lucian Ciucur, în data de  

07.03.2019; 

 ,,Noutăți și controverse în ce privește regimul juridic al căilor de atac, sub 

imperiul modificărilor aduse de legea nr. 310/2018“ - Ştefan Lucaciuc,  în data 

de  16.05.2019; 

 ,,Nulitatea hotărârilor judecătorești. Implicații asupra rejudecării“ - Maria 

Ofelia Gavrilescu, în data de  16.05.2019;  

 ,,Motivele de recurs în codul de procedură civilă” - Ramona Loredana 

Ioţcovici,  în data de  13.06.2019;   

 ,,Creanțele curente în procedura insolvenței“ - Florin Moţiu,  20.09.2019;  

 ,,Contrafacerea mărfii“ - Petruţa Micu, în data de  18.10.2019; 

 ,,Planul de reorganizare. Aspecte practice privind aprobarea, confirmarea și 

modificarea planului”- Adrian Romulus Stoian, în data de  17.12.2019.      

 

 

3. Secţia pentru litigii de muncă şi asigurări sociale 

 

În cursul anului 2019, 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:  

 

 „Modificările Codului de procedură civilă aduse prin Legea nr. 310/2018” - 

judecător Camelia Lucaciuc, în data de 31.01.2019;  

 „Telemunca – modalitate modernă de desfăşurare a activităţii salariatului” - 

judecător Adina-Monica Burdan, în data de 22.02.2019; 

 „Principiul legalităţii abaterilor disciplinare” - judecător Dumitru Popescu, în 

data de 22.03.2019; 

 „Calitatea procesuală a lucrătorilor în constatarea nulităţii absolute a CCM” 
– judecător Maria-Ana Biberea, în data de 25.04.2019; 

 „Răspunderea patrimonială a salariaţilor în temeiul art.253 alin.3 Codul 

muncii” - judecător Raluca Panaitescu, în data de 31.05.2019;   

 „Strămutarea procesului de strămutare” – judecător Carmen Pârvulescu, în 

data de 21.06.2019; 

 „Finalitatea şi semnificaţia actuală a contestaţiei în anulare în noul Cod de 

procedură civilă” – judecător Cristina Maria Dica, în data de 30.09.2019; 
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 „Interdicţia concedierii salariatelor gravide” - judecător Ţira Anişoara-Corina, 

în data de 11.11.2019; 

 „Recalificarea unui contract civil ca având natura unui contract de muncă” – 

judecător  Alina Ştefania Rotuna, în data de 26.11.2019;  

 Seminar recapitulativ în data de 09.12.2019. 

 

  

         

4. Secţia de contencios administrativ şi fiscal  

 

Şedinţele organizate la nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal cu judecătorii 

secţiei, au fost organizate lunar, de regulă în ultima zi de miercuri din lună, astfel: 

 

 „Decizia de instituire măsuri asigurătorii – art.213 Cod procedură fiscală – 

nemotivare – consecinţe juridice” - judecător Ramona – Maria Gliga, în data de 

30.01.2019;  

 „Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea nr.310/2018” – 
temă propusă de către conducerea instanţei potrivit adresei din 14.01.2019, 

judecător Răzvan Pătru, în data de 27.02.2019; 

 „Sancţiuni disciplinare aplicabile funcţionarului public” - judecător Ivan 

Endre Bugarsky în data de 27.03.2019;  

 „Aspecte privind principiul transparenţei în dreptul achiziţiilor publice” - 

judecător Ştefania – Emanuela Popescu, în data de 24.04.2019;  

 „Examen al reglementărilor naţionale şi din legislaţia U.E. referitoare la 

dreptul avocaţilor străini, înregistraţi în barouri din alte state membre U.E., 

de a-şi exercita profesia pe teritoriul României” - judecător Ruxandra Codrea 

în data de 30.05.2019; 

 „Modificările legislative ale Legii nr.212/2018 în legătură cu procedura 

specială de executare silită reglementată de Legea nr.554/2004 a 

contenciosului administrativ” - judecător Corina Balcu, în data de 26.06.2019; 

 „Excepţia de nelegalitate în noua reglementare a Legii nr.554/2004 cu 

modificările şi completările ulterioare” - judecător Diana Lăsconi, în data de 

23.09.2019; 

 „Revizuirea hotărârilor definitive ale instanţelor de contencios administrativ 

în cazul nerespectării hotărârilor C.J.U.E.” - judecător Diana Pătraşcu – Duma, 

în data de 23.09.2019;  

 „Interpretarea şi aplicarea normelor juridice privind conflictul de interese  

în lumina prevederilor Legii nr.176/2010, Legii nr.144/2017, Legii 

nr.161/2003 şi Codului penal” – temă propusă de către conducerea instanţei 

potrivit adresei din 14.01.2019 - judecător Adina Pokker în data de 25.11.2019; 

  „Controlul fiscal” - judecător Raluca Neda, în data de 16.12.2019;  

 „Jurisprudenţa Convenţiei Europene a Drepturilor Omului în materia 

contenciosului administrativ şi fiscal” în cadrul seminarului de pregătire 

profesională a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Timişoara cu tema 

„Jurisprudenţa Convenţiei Europene a Drepturilor Omului – aspecte 

relevante în materie civilă şi penală” - judecător Nela Adelia Florea, în data de 

19.12.2019.  
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5. Secţia penală 

 

În cadrul secţiei penale, activitatea de unificare a practicii judiciare s-a concretizat, în 

cursul anului 2019 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 

privind legislaţia penală  sau cu noile orientări a practicii judiciare, după cum urmează: 

 

 „Considerații privind accesul la informații clasificate pe parcursul 

procedurilor judiciare penale” - judecător Martin Codrina Iosana; 

 „Implicațiile admiterii cererii de redeschidere a procesului penal” - judecător 

Sandovici  Vasilica; 

 „Aspecte teoretice şi practice privind procedura transferării persoanelor 

condamnate, deţinute în alte state membre ale UE, în vederea executării 

pedepsei sau a măsurii privative de libertate într-un penitenciar sau unitate 

sanitară din România” - judecător  Bugarsky Gheorghe; 

 „Dreptul de a fi judecat şi pedepsit de două ori; impunerea de sancţiuni pe 

baza atât a normelor de drept contravenţional, cât şi a normelor de drept 

penal pentru aceiaşi faptă. Jurisprudenţa Curţii Europene a Dreptului 

Omului” - judecător Florea Marinel;   

 „Concursul între cauzele de atenuare şi de agravare a răspunderii penale” - 

judecător Radu Herciu;   

 „Răspunderea juridică pentru încălcarea normelor privind conflictul de 

interese, reglementat de legea nr.176/2010 şi Legea 161/2003” - judecător 

Nemeş Ioan;    

 „Schimbarea încadrării juridice în apel cu respectarea exigenţelor practicii 

CEDO” - Doamna judecător Laura Brindescu;  

 „Mandatul european de arestare” - judecător Pârvu Florentina.    

 

 

    

A.b. Sesiuni de dezbatere a problemelor de practică judiciară neunitară organizate 

trimestrial sau ad-hoc la nivelul Curţii de Apel Timişoara. 

 

În conformitate cu reglementările adoptate prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 148/2015 şi prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 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 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.   
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1. Secţia I civilă 

 

În conformitate cu exigenţele impuse în materie prin Hotărârea nr. 148/2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii, şi în cursul anului 2019 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 ale instanţelor din subordine, după cum urmează: 

  

Întâlnirea din trimestrul I programată pentru data de 15.03.2019 nu a avut loc, 

întrucât, temele propuse spre discutare nu au îndeplinit cerinţele prevăzute de Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 148/2015 pentru a fi caracterizate ca subiecte de practică 

judiciară neunitară susceptibile de analizare în cadrul special impus de acest act normativ. 

 

Întâlnirea din trimestrul al II-lea a fost organizată la data de 14.06.2019  
  

Temele dezbătute în cadrul acestei întâlniri au fost următoarele: 

 În ce constă procedura de verificare de către judecător a legalităţii cererii de 

înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) din O.G. nr.  26/2000 

modificată, în cadrul cererii de modificare a statutului sau a actului constitutiv al 

asociaţiei/fundaţiei? 

 Executarea silită. Perimarea executării silite. Procedură civilă COD ECRIS: 3630 

Art. 697- 699 Cod procedură civilă; 

 Suspendarea judecării cauzei. Procedură civilă COD ECRIS: - Art. 242 Cod 

procedură civilă; 

 Adresa de înfiinţare a popririi - act întrerupător de prescripţie 

 Posibilitatea acordării despăgubirilor pentru încetarea prematură a contractului în 

situaţia lipsei unei notificări separate a rezilierii; 

 Consecinţa modificărilor intervenite prin Legea nr.310/2018 cu privire la teza 

finală a alineatului 4 al art. 200 C.pr.civ.; 

 Plângerea de carte funciară formulată împotriva soluţiei de respingere a radierii 

din cartea funciară a sechestrului asigurător penal instituit asupra unui bun 

adjudecat - Condiţiile de radiere din cartea funciară a sechestrului asigurător penal 

în cazul bunurilor adjudecate în cadrul procedurii de executare silită a unui titlu 

executoriu devenit opozabil terţilor anterior înfiinţării măsurii asigurătorii din 

procesul penal. 

 

Întâlnirea corespunzătoare trimestrelor III şi IV a fost organizată la data de 

13.12.2019  

 

Temele dezbătute au fost următoarele: 

 În cazul cererilor de valoare redusă, pentru a se stabili valoarea cererii în vederea 

calculării taxei judiciare de timbru, se iau în considerare şi eventualele 

dobânzi/penalităţi? 

 Admisibilitatea probei cu martori a rudelor petentului în plângerile 

contravenţionale, când martorul este singura probă a petentului, în lumina 

dispoziţiilor art. 315 Cod procedură civilă şi  art. 6 din CEDO; 

 Natura juridică a penalităţilor de întârziere prevăzute în contractul de închiriere 

încheiat cu un neprofesionist ca urmare a neexecutării la scadenţă a obligaţiei de 

plată a chiriei raportat la prevederile art. 1 alin. 1 şi 5, art. 5 din OG nr. 13/2011 

modificată şi art. 1335 alin. 1 Cod civil. 
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2. Secţia a II-a civilă 

 

 Şedinţele trimestriale privind practica neunitară organizată  de către Secţia a II-a civilă 

împreună cu tribunalele din subordine au avut loc în data de 22 martie 2019, 21 iunie 2019 şi 

17 decembrie 2019, cu următoarele teme de discuție: 

 

 ,,Posibilitatea judecătorului sindic de a confirma administratorul/lichidatorul judiciar în 

conformitate cu disp. art. 45 alin. 1 lit. o din Legea 85/2014 în situaţia în care nu se poate 

lua o hotărâre în şedinţele adunării creditorilor din lipsă de cvorum cauzată de 

neprezentarea creditorilor legal convocaţi, la cel puţin două şedinţe ale acestora având 

aceeaşi ordine de zi.“ 

 ,,Activul valorificat în procedura falimentului este un imobil aflat în garanţia 

contestatoarei.“ 

 ,,Obligativitatea îndeplinirii procedurii de notificare a cesiunii de creanţă debitorului cedat 

anterior pornirii executării silite.“ 

 ,, Necesitatea, în situaţia operării de drept a rezoluţiunii, varianta pactului comisoriu, 

materializării manifestării unilaterale de voinţă a creditorului pentru activarea măsurii 

rezoluţiunii, printr-o formalitate sau declaraţie de invocare a rezoluţiunii, care să fie 

comunicată debitorului, pentru a se putea considera rezoluţionat/reziliat contractul ca 

urmare a activării pactului comisoriu. Posibilitatea considerării cererii de chemare in 

judecată formulate de creditor ca fiind o declaraţie de invocare a rezoluţiunii/rezilierii 

unui contract.“ 

 ,,Criterii de determinare a competenţei funcţionale între Secţia I Civilă şi Secţia a II-a 

Civilă.“ 

 ,,Competenţa judecării contestaţiilor la executare în cazul executării silite pornite în timpul 

procedurii de reorganizare.“ 

 ,,Dacă disp. art.4 punctul 72 din legea 85/2014 teza finală se aplică şi cererilor de 

deschidere a procedurii insolvenţei formulate, în numele debitoarei, de către lichidatorii 

judiciari numiţi prin dispoziţia directorului ORC.“ 

 ,,Calea de atac în ceea ce priveşte soluţionarea cererilor de abţinere /recuzare formulate în 

materia de sindic : apel/recurs în 7 zile de la comunicare (dispoziţiile speciale din materia 

insolvenţei) sau odată cu fondul (dispoziţiile speciale în materie de abţinere/recuzare).“ 

 ,,Persoana/persoanele care va fi citată/vor fi citate pentru soluţionarea unei cereri de 

reexaminare declarate împotriva încheierii de amendare a unui participant la procedura 

insolventei.“ 

 ,,Implicaţiile Legii nr. 212/2018 în ceea ce priveşte modul de soluţionare de către instanţele 

de drept comun a litigiilor generate din executarea contractelor administrative şi a 

contractelor de achiziţii publice (precum şi a cererilor accesorii, adiţionale şi incidentale) 

având ca obiect cereri de competenţa exclusivă a instanţelor de contencios administrativ 

de genul cererilor privind anularea, contractelor administrative formulate înaintea 

instanţei de drept comun ce a fost investită iniţial cu soluţionarea unui litigiu privind 

executarea unui astfel de contract, în raport de disp. art. 123, al 1 si 2 C.pr.civ.“ 

 ,,Răspunderea civilă delictuală a asigurătorului de răspundere civilă obligatorie în situaţia 

pretenţiilor întemeiate pe lipsa, de folosinţă a autovehiculului avariat, respectiv dacă pot 

fi acordate despăgubiri înainte ca acesta să fie introdus în reparaţie.“ 

 ,,Natura juridică a dobânzii legale în cazul restituirii sumelor de bani percepute în baza 

clauzelor contractuale declarate abuzive.“ 

 ,,Impactul  DECIZIILOR nr. 18/2016,  2/2019 şi 18/2019 pronunţate în soluţionarea 

recursului în interesul  legii asupra stabilirii competenţei de soluţionare a contestaţiei la 

executare.“       
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3. Secţia pentru litigii de muncă şi asigurări sociale 
 

În cadrul Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale a fost organizată o întâlnire 

trimestrială comună 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: 

Astfel, în data de 09.12.2019, a avut loc întâlnirea trimestrială în cadrul căreia au fost 

supuse discuţiei următoarele probleme de drept: 

 „Necesitatea verificării caracterului permanent al sporurilor/veniturilor 

suplimentare din adeverinţele prezentate de beneficiarul pensiei în raport de 

Deciziile Înaltei Curţi de Casație şi Justiţie nr. 19/2012 şi nr. 57/2018”. 

 „Modul de analizare a unei încheieri în calea de atac a apelului, în contextul în 

care încheierea nu este contestată, în mod expres în cadrul cererii de apel, dar 

motivarea apelului cuprinde şi critici privind încheierea respectivă.” 

 „Acordarea indemnizaţiei lunare pentru titlul ştiinţific de doctor.” 

 

 

4. Secţia de contencios administrativ şi fiscal  

 

Şedinţele trimestriale privind practica neunitară organizate împreună cu tribunalele din 

subordine au avut loc în lunile martie, iunie şi decembrie 2019. 

 

În luna martie 2019 s-au discutat următoarele probleme de drept care au generat 

practică neunitară: 

 

 „Sunt sau nu scutite de la plata taxei judiciare de timbru cererile de recuzare 

formulate în cursul soluţionării unor cauze în care operează scutirea de taxă, în 

considerarea obiectului acestora ori a calităţii unora dintre părţi?” - problemă de 

drept semnalată de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 

Timişoara; 

 

 „În ce condiţii pot fi calificate ca fiind acte administrative, susceptibile să facă 

obiect al unui control de legalitate în contencios administrativ, actele de control 

sau constatare întocmite de Inspectoratele Teritoriale de Muncă? - problemă de 

drept semnalată de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 

Timişoara; 

 

 cum se aplică dispoziţiile art. 1 alin. 5 ind. 1 din O.U.G. nr. 83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificată prin Legea nr. 71/2015, 

referitoare la salarizarea la nivel maxim a personalului bugetar, în cazul funcţiilor 

unice la nivelul unei instituţii, în perioada 09.04.2015 – 31.07.2016? - problemă 

de drept semnalată de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel 

Timişoara; 

 

Tribunalele din raza Curţii de Apel Timişoara, în urma solicitării de a comunica probleme 

de practică neunitară, au arătat că la acel moment nu au existat asemenea probleme. 

 

În luna iunie 2019 s-au discutat următoarele probleme de drept care au generat 

practică neunitară: 
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 „Este sau nu scutit de plata taxelor judiciare de timbru Secretariatul de Stat pentru 

Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist Instaurat în 

România în perioada 1945-1989, în calea de atac îndreptată împotriva hotărârilor 

prin care au fost soluţionate cereri formulate de persoane fizice, pentru obligarea 

la acordarea unuia dintre titlurile reglementate de art. 3 alin. 1 din Legea nr. 

341/2004*?” – problemă de drept semnalată de Secţia de Contencios 

administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Timişoara; 

 

 „Are calitate procesuală activă o persoană fizică în acţiunea având ca obiect 

restituirea unei taxe auto achitate de o persoană juridică lichidată, la care 

reclamantul a avut calitatea de asociat unic?” - problemă de drept semnalată de 

Secţia de Contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Timişoara; 

 „Competenţa de soluţionare a acţiunilor în pretenţii constând în contravaloarea 

cotei de 0,1 % prevăzută de art. 30 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării construcţiilor, şi a cotei de 0,7 % prevăzută de art. 40 din Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcţii” - problemă de drept semnalată de 

Tribunalul Caraş-Severin; 

 „Legalitatea constatării și sancționării de către polițistul local a contravenției 

prevăzute de art. 2, pct. 31 din Legea nr.61 din 1991 ca urmare a neprezentării la 

sediul poliției a proprietarului unui autovehicul care a fost parcat neregulamentar, 

în urma invitației comunicate de poliția locală” - problemă de drept semnalată de 

Tribunalul Timiş; 

 „Obligaţia Companiei Naţionale Poşta Română de a adopta măsurile minime de 

securitate prevăzute de art. 2, alin. 2 din anexa 1 la H.G. nr.301 din 2012” - 

problemă de drept semnalată de Tribunalul Timiş. 

 

În luna decembrie 2019 s-au discutat următoarele probleme de drept care au 

generat practică neunitară: 

 

 „Competenţa teritorială. Aplicabilitatea Deciziei R.I.L. nr.1/2013 după 

modificarea şi completarea dispoziţiilor art.10 alin.4 din Legea contenciosului 

administrativ nr.554/2004, prin Legea nr.212/2018 şi, implicit, competenţa 

teritorială de soluţionare a acţiunilor promovate de sindicat în numele membrilor” 

- problemă de drept semnalată de Tribunalul Arad; 

 

 „În cazul cererilor de valoare redusă, pentru a se stabili valoarea cererii în vederea 

calculării taxei judiciare de timbru, se iau în considerare şi eventualele 

dobânzi/penalităţi?” - problemă de drept semnalată de Judecătoria Arad; 

 „Admisibilitatea probei cu martori a rudelor petentului în plângerile 

contravenţionale când martorul este singura probă a petentului, în lumina 

dispoziţiilor art.315 Cod procedură civilă şi art.6 din CEDO”  - problemă de drept 

semnalată de Judecătoria Arad; 

 „Sunt sau nu scutite de plata taxei judiciare de timbru acţiunile promovate de 

Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), care au ca obiect taxa pentru 

serviciul public de radiodifuziune?” – problemă de drept semnalată de Tribunalul 

Caraş-Severin; 

 „Admisibilitatea şi temeinicia acţiunilor formulate de funcţionarii publici prin 

care solicită plata drepturilor salariale de natura sporului de fidelitate, premiu 

anual şi, includerea în salariul de bază a acestor drepturi salariale, în condiţiile în 

care nu se contestă deciziile de încadrare” – problemă de drept semnalată de 

Tribunalul Caraş-Severin. 
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5. Secţia penală 

 

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.  

În cursul anului 2019,  a fost organizată o întâlnire  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:  

 Revocarea liberării condiţionate în situaţia în care în termenul de supraveghere 

persoana condamnată săvârşeşte o nouă infracţiune în stare de recidivă 

postcondamnatorie şi pentru care s-a dispus condamnarea la pedeapsa amenzii;  

 Încetarea procesului penal în cursul judecăţii într-o  cauză în care pentru punerea 

în mişcare a acţiunii penale era necesară autorizarea prealabilă a procurorului 

general de pe lângă  curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai 

întâi sesizat, sau după caz  a procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. 

 Posibilitatea luării în considerare a unui număr de zile închisoare  executate 

anterior în condiţii necorespunzătoare, dar care nu au putut fi valorificate (sub 30 

de zile), pentru aplicarea prev. art.551 din Legea 254/2013 în raport cu noua 

pedeapsă. 

 Reţinerea şi aplicarea circumstanţei atenuante legale prevăzută de art. 75 alin. (1) 

lit. d) Cod penal în cazul infracţiunii de colectarea, deţinerea, producerea, 

transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau 

a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin 

din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prevăzută de art. 270 alin. 

(3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal. 

 Confiscarea specială a mijlocului de transport care a servit efectiv la săvârșirea 

infracțiunii de contrabandă prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr.86/2006 sau a 

contravalorii  autoturismului folosit la săvârșirea infracțiunii în cazul în care 

respectivul autoturism nu aparținea inculpatului, care  a constituit un mijloc 

indispensabil de săvârșire a infracțiunii dar nu a fost fabricat, pregătit ori adaptat 

în scopul realizării laturii obiective a acestor infracțiuni.  

 Stabilirea termenului de reînnoire a cererii de acordare a liberării în cazul 

respingerii unei cereri de liberare anticipată din centrul educativ. 

  Achitarea cheltuielile judiciare raportat la disp. art. 274 alin. (3) și art. 276 alin. 

(4) Cod de procedură penală în cazul în care partea responsabilă civilmente este 

asigurător, iar potrivit Recursului în interesul legii pronunţat prin Decizia  Curţi 

de Casaţie şi Justiţie nr. 1/2016 are obligația să repare singură prejudiciul.  

 Cererile şi excepţiile formulate în camera preliminară prin care se solicită 

constatarea nulităţii absolute a administrării probei privind supravegherea tehnică 

şi excluderea mijloacelor de probă constând în procese-verbale de transcriere a 

supravegherii tehnice efectuate de către Serviciul Român de Informaţii. Nulitatea 

absolută a încălcării dispoziţiilor referitoare la competenţa materială şi după 

calitatea persoanei a organului de urmărire penală.  
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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. 

 

Aceasta este o formă de pregătire profesională a judecătorilor realizată în colaborare şi sub 

coordonarea Institutului Naţional al Magistraturii, în cadrul Programului de pregătire 

profesională la nivel descentralizat, pe baza unor teme iniţiate de Curtea de Apel Timişoara şi 

incluse de Institutul Naţional al Magistraturii în cadrul Programului naţional de pregătire, cu 

participarea judecătorilor din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, cu respectarea Hotărârii 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de desfăşurare a cursurilor de formare continuă a judecătorilor. 

De remarcat preocuparea continuă manifestată de conducerea Curţii de Apel Timişoara 

pentru buna desfăşurare a seminarelor astfel organizate, sens în care au fost desemnaţi doi 

responsabili, respectiv doamna judecător dr. Diana Pătraşcu-Duma şi doamna judecător dr. Anca 

Buta, iar secretariatul a fost asigurat de doamna Floare Nyiredi – grefier documentarist. 

Doamna judecător dr. Diana Pătraşcu-Duma şi doamna judecător dr. Anca Buta au depus 

toate diligenţele necesare pentru identificarea temelor seminarelor raportate la nevoile de 

formare a judecătorilor, colaborarea cu formatorii ce urmau să susţină aceste seminarii, stabilirea 

calendarului, precum şi toate demersurile necesare în vederea elaborării Programului de pregătire 

profesională la nivel descentralizat, a aprobării lui, iar mai apoi al transmiterii acestuia 

Institutului Naţional al Magistraturii, urmărind  totodată buna desfăşurare a seminarelor. 

În anul 2019, la nivelul Curţii de Apel Timişoara, în cadrul Programului de Formare 

Continuă la nivel Descentralizat (PFCD) au  fost organizate un număr de 5 seminarii, 

astfel:  

 
1. Seminarul cu tema „Obiectivele expertizei topo-cadastrale, în funcție de tipurile de 

procese reale imobiliare”, organizat de Curtea de Apel Timişoara în colaborare cu Centrul 

de Perfecţionare, Instruire și Formare a Specialiştilor în Cadastru Agricol Timişoara, 

Asociația Evaluatorilor Funciari din România, Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Timiș, care s-a desfăşurat în data de 15 februarie 2019, la sediul Curţii de Apel 

Timişoara - Centrul de pregătire profesională din incinta Palatului Dicasterial, et. III Sala 

2. 

 

Seminarul s-a desfășurat cu concursul lectorilor: domnul judecător Cristian Pup – Secţia I 

civilă a Curţii de Apel Timişoara, domnul judecător Radu Arbonie din cadrul Tribunalului Arad, 

domnul judecător Alin Chiseev din cadrul Tribunalului Caraş-Severin, domnul judecător Ionuţ 

Şipeţan din cadrul Judecătoriei Timişoara, precum și a doi experți tehici judiciari, în domeniul 

cadastrului, topografiei și geodeziei, respectiv a domnului dr. ing. dipl. Mihai Racovicean și a 

domnului ing. Gheorghe Dămăcuş. 

Moderatori au fost: doamna Judecător Carmen Pârvulescu – Vicepreşedintele Curții de 

Apel Timişoara, respectiv domnul judecător Cristian Pup din cadrul Secţiei I civilă a Curţii de 

Apel Timişoara.  

În cadrul seminarului au fost dezbătute și susținute următoarele teme: 

1. Ghidul de bune practici privind realizarea expertizelor topo-cadastrale în procesele 

civile, susținută de domnul judecător Cristian Pup – Secţia I civilă a Curţii de Apel Timişoara; 

2. Obligativitatea şi efectele juridice ale avizului tehnic dat de Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară pentru expertiza topo-cadastrală, temă susținută de domnul judecător Ionuţ 

Şipeţan din cadrul Judecătoriei Timişoara; 

3. Omisiunea avizării raportului de expertiză topo de către Oficiul de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară. Consecinţe, temă susținută de domnul judecător Radu Arbonie din cadrul 

Tribunalului Arad; 
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4. Consecinţele neexercitării de către instanţa de judecată a dreptului de a solicita 

expertului să estimeze costul lucrării ce urmează a fi efectuată, conform art. 331 alin. (2) Cod 

procedură civilă și 

5. Situaţia în care onorariul definitiv, depus de către expert odată cu raportul de expertiză şi 

cu decontul, este mai mare decât onorariul provizoriu sau onorariul estimativ, stabilit conform 

art. 331 alin. (3) Cod procedură civilă, 

Ambele teme au fost susținute de domnul Judecător Alin Chiseev – Tribunalul Caraş-

Severin  

6. Particularităţile obiectivelor expertizei topo-cadastrale în dosarele având ca obiect 

uzucapiune, temă susținută de domnul judecător Ionuţ Şipeţan, din cadrul Judecătoriei 

Timişoara; 

Următoarele trei teme, respectiv 7, 8 și 9 au fost susținute de domnul expert tehnic judiciar 

dr. ing. dipl. Mihai Racovicean 

7. Particularităţile obiectivelor expertizei topo-cadastrale în dosarele având ca obiect 

acţiune în constatarea dreptului de superficie, temă susținută de domnul; 

8. Particularităţile obiectivelor expertizei topo-cadastrale în dosarele având ca obiect 

acţiune în rectificare de carte funciară; 

9. Particularităţile obiectivelor expertizei topo-cadastrale în dosarele având ca obiect 

acţiune pentru sistarea stării de coproprietate/ieşire din indiviziune; 

Iar ultimele două teme, respectiv 10 și 11 au fost susținute de Expert tehnic judiciar ing. 

Gheorghe Dămăcuş 

10. Particularităţile obiectivelor expertizei topo-cadastrale în dosarele având ca obiect 

acţiunea în grăniţuire  

11. Particularităţile obiectivelor expertizei topo-cadastrale în dosarele având ca obiect 

acţiunea de stabilire a servituţii 

 

 
2. Seminarul cu tema „Categorii de creanţe în procedura insolvenţei”, organizat de 

Curtea de Apel Timişoara, care s-a desfăşurat în data de 4 octombrie 2019, la sediul Curţii 

de Apel Timişoara - Centrul de pregătire profesională din incinta Palatului Dicasterial, et. 

III Sala 2. 

 

Formator INM: Judecător dr. Florin Moțiu 

Principalele teme dezbătute în cadrul seminarului au fost: 

1. Creditorul şi deschiderea procedurii insolvenţei. Efecte; 

2. Creanţele anterioare deschiderii procedurii. Regim juridic. Înscrierea în tabelele de 

creanţă; 

3. Regimul creanţelor din timpul procedurii insolvenţei  (perioada de observaţie, 

reorganizare, faliment). 

 

3. Seminarul cu tema „Aspecte particulare în formarea purtătorului cuvânt din 

instanţele de judecată”, organizat de Curtea de Apel Timişoara, care s-a desfăşurat în data 

de 18 octombrie 2019, la sediul Curţii de Apel Timişoara - Centrul de pregătire 

profesională din incinta Palatului Dicasterial, et. III Sala 2. 

 

Formator INM:  Judecător Cristian Pup 

Principalele teme dezbătute în cadrul seminarului au fost: 

1. Principii de comunicare în relaţia cu mass-media 

 Cum funcţionează Birourile de Informare şi Relaţii Publice 

 Misiunea Biroului de Relaţii Publice 

 Relația jurnalist – Biroul de Relaţii Publice 



84 

 

 Conduita purtătorului de cuvânt în relația cu presa 

 Profilul purtătorului de cuvânt 

 Calitățile unei știri – criteriile care definesc valoarea de știre a unei informații 

2. Informarea publică și relaţiile cu mass – media 

 Instrumente de comunicare cu presa  

 Principii de comunicare în cazul unei crize 

 Practici manipulative în comunicare 

 Ton și stil în comunicarea scrisă 

3. Relaţiile cu publicul 

 Elementele relaţiilor cu publicul 

 Clasificarea relațiilor cu publicul 

 Liberul acces la informațiile de interes public 

 Metode şi tehnici de realizare a activităţii de relaţii cu publicul 

 Ghidul consolidat privind relația sistemului judiciar român cu mass-media 

 Manualul Purtătorului de cuvânt 

 
4. Seminarul cu tema „Dinamica legislativă şi eforturi de unificare a jurisprudenţei în 

Dreptul civil şi Dreptul procesual civil”, organizat de Curtea de Apel Timişoara, care s-a 

desfăşurat în data de 15 noiembrie 2019, la sediul Curţii de Apel Timişoara - Centrul de 

pregătire profesională din incinta Palatului Dicasterial, et. III Sala 2. 

 

Formator INM:  Judecător dr. Ştefan Ioan Lucaciuc 

Principalele teme dezbătute în cadrul seminarului au fost: 

Aspecte de drept procesual civil:  

1. Noua semantică a sintagmelor „secţie specializată” sau „complet specializat”, în raport 

de considerentele Deciziilor nr.18/2016, nr.2/2019 şi nr.18/2019, pronunţate în interesul legii de 

către instanţa supremă;   

2. Clarificări cu privire la secția competentă să judece recursurile în materia executării 

contractelor de achiziție publică şi a altor contracte administrative, în contextul modificărilor 

aduse prin Legea nr. 212/2018;  

3. Acţiuni pornite de autorităţile publice împotriva terţilor în urma deciziilor emise de 

Curtea de Conturi. Există vreo influenţă a Deciziei nr.22/2019 asupra momentului de debut al 

termenului de prescripţie al unor astfel de acţiuni ? 

4. Obiectul apelului ori a recursului incident. Limitele învestiri instanţei de control prin 

căile de atac incidente; 

5. Admisibilitatea cererii de încuviinţarea executării silite a titlurilor executorii constând în 

contractele de credit încheiate la distanţă; 

6. Interpretarea probelor în materie contravenţională, respectiv audierea martorilor când 

sunt rude cu petenţii, raportat la prevederile art. 6 CEDO. 

7. Noutăţi şi controverse privind revizuirea hotărârilor judecătoreşti; 

8. Modificarea suprafeţei de teren înscrise în Cartea Funciară, raportat la prevederile 

Codului Civil şi ale Legii nr. 7/1996; 

9. Dobânzi şi penalităţi de întârziere în acţiunile în despăgubiri îndreptate împotriva 

asigurătorului de răspundere civilă;  

10.  Evoluţia jurisprudenţială privind clauzele abuzive în contractele de credit bancar;  

11. Exigenţe de aplicare a Legii nr.77/2016 privind darea în plată a unor imobile, impuse 

jurisprudenţei de Curtea Constituţională, în urma examenelor succesive de constituţionalitate ale 

acestui act normativ.     
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5. Seminarul cu tema „Drepturile acuzatului în procesul penal”, organizat de Curtea 

de Apel Timişoara, care s-a desfăşurat în data de 22 noiembrie 2019, la sediul Curţii de 

Apel Timişoara - Centrul de pregătire profesională din incinta Palatului Dicasterial, et. III 

Sala 2. 

 

Formator INM:  Judecător Mircea Crețu 

Principalele teme dezbătute în cadrul seminarului au fost: 

1. Drepturile acuzatului în procesul penal român – faza de urmărire penală; 

2. Momentul formulării acuzaţiei; 

3. Drepturile acuzatului potrivit art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Drepturile speciale prevăzute de art.6 paragrafele 2 şi 3; 

4. Prezumţia de nevinovăţie. Reglementări interne. Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului. Directiva U.E. 2016/343; 

5. Drepturile inculpatului în raport cu Decizia Curţii Constituţionale a României 

nr.250/2019, referitor la schimbarea încadrării juridice a faptelor în cursul judecăţi. 

 

 

 

A.d. Seminarii de pregătire profesională a judecătorilor stagiari şi a judecătorilor recent 

numiţi în funcţie în urma susţinerii examenului de capacitate ori a examenului prevăzut de 

art. 33 din Legea nr. 303/2004. 

 

Începând cu anul 2018, conducerea Curţii de Apel Timişoara a hotărât să aducă un aport 

suplimentar la formarea şi dezvoltarea profesională a judecătorilor stagiari, precum şi a 

judecătorilor numiţi recent în funcţie în urma susţinerii examenului de capacitate ori a 

examenului prevăzut de art. 33 din Legea nr. 303/2004.  

În anul 2019, această activitate de formare profesională a fost coordonată de către domnul 

judecător Ştefan Ioan Lucaciuc, în temeiul Ordinului de serviciu nr.9/4 februarie 2019, emis de 

Preşedintele Curţii de Apel Timişoara. 

Astfel, a fost organizată o întâlnire  profesională de lucru  cu judecătorii stagiari, precum şi 

judecători numiţi recent în funcţie în urma susţinerii examenului de capacitate ori a examenului 

prevăzut de art. 33 din Legea nr. 303/2004 din toată circumscripţia curţii de apel, la data de  21 

iunie 2019, principalele teme de discuţie fiind:  

1. Efectele deciziei Curții Constituționale nr. 297/2018, asupra dispoziţiilor privind 

prescripţia specială a răspunderii penale sau dacă mai există prescripție specială după declararea 

neconstituţionalităţii art.155 alin.1 Cod penal; 

2. Limitele rolului activ al judecătorului și principiului disponibilității părților în procesul 

civil. Linia de demarcaţie sau cum se păstrează justul echilibru între cele două principii; 

3. Sarcina probei în cadrul proceselor având ca obiect plângerea împotriva verbale de 

constatare şi sancţionare a contravenţiilor; 

 4. Uzucapiunile întemeiate pe Codul civil anterior şi vechiul Decret nr.115/29138. 

Posibilitatea dobândirii prin uzucapiune, de către un coproprietar, a cotei altui coproprietar al 

aceluiaşi imobil. Posibilitatea unei persoane de a dobândi prin prescripţie achizitivă doar o cotă 

din dreptul de proprietate; 

5. Aspecte de ordin practic privind administrarea probei cu expertiza în proces: 

 lămurirea nevoii procesuale a administrării unei expertize.  

 fixarea onorariului provizoriu;  

 fixarea obiectivelor;  

 cenzurarea obiecţiunilor; 

 încuviinţarea unei noi expertize.  
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6. Gestionarea timpului în şedinţa de judecată. Tehnici de eficientizare a modului de 

gestionare a timpului în şedinţa de judecată.  

 Referatul cauzei de către grefier;  

 Responsabilizarea grefierului de şedinţă privind  

 Scurtarea concluziilor părţilor şi avocaţilor;  

 Sintetizarea aspectelor controversate;  

 Fixarea de comun acord a duratei pledoariilor;  

 Limitarea cuvântului în replică.  

7. Munca la birou vs. munca acasă. Avantajele şi dezavantaje. Facilităţi şi provocări ale 

ştiinţei informaticii asupra activităţii judecătorului.  

 

 

A.e. Seminarii independente de pregătire profesională organizate de Curtea de Apel 

Timişoara, pe baza unor teme liber alese. 

 

I. Un astfel de seminar de pregătire profesională a fost organizat de Curtea de Apel 

Timişoara, la data de 16 mai 2019,  la Silagiu, cu tema „Provocări  procedurale de actualitate” 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de 16.05.2019; 

 

II. În perioada 31 mai -2 iunie 2019, la Bata, Curtea de Apel Timişoara a organizat Masă 

rotundă „Probleme controversate şi de actualitate ale dreptului penal”.  

 

III. La data de 10 iunie 2019 a avut loc la Pişchia, Întâlnirea comună a preşedintelui şi 

vicepreşedinţilor Curţii de Apel Timişoara cu preşedinţii şi vicepreşedinţii tribunalelor şi 

judecătoriilor arondate, organizată de Curtea de Apel Timişoara; 

 

IV. La data de 19 decembrie 2019, la sediul Curții de Apel Timișoara – Sala de Consiliu a 

fost organizat, cu participarea exclusivă şi interactivă a judecătorilor Curţii de Apel Timişoara, 

seminarul cu tema: „Jurisprudenţa Convenţiei Europene a Drepturilor Omului – aspecte 

relevante în materie civilă şi penală”. 

În cadrul acestui seminar au susţinut referate următorii judecători: 

1. Domnul judecător Florin Dogaru – Preşedinte Secţia I-a Civilă a susţinut 

referatul cu tema: „Aspecte privind imparţialitatea instanţei în lumina art. 6 C.E.D.O.”.  

2. Doamna judecător Ramona Loredana Ioţcovici - Preşedinte Secţia a II-a Civilă a 

susţinut referatul cu tema: „Concluzii desprinse din practica CEDO, în privinţa 

compatibilităţii normelor din materia taxelor judiciare de timbru cu dreptul de acces la 

instanţă, consacrat în art. 6 par. 1 al Convenţiei ”.  

3. Domnul judecător Dumitru Popescu – Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale 

a susţinut referatul cu tema: „Prezentarea unui caz de practică judiciară din jurisprudența 

Convenției Europene a Drepturilor Omului. Numirea judecătorilor la noua Curte de Apel 

a Islandei a încălcat principiul unei instanțe instituite prin legi”.  

4. Doamna judecător Nela Adelia Florea – Preşedinte Secţia Contencios 

Administrativ şi Fiscal a susţinut referatul cu tema: „Jurisprudenţa Convenţiei Europene a 

Drepturilor Omului în materia contenciosului administrativ şi fiscal”. 

5. Domnul judecător Mircea Creţu – Secţia Penală a susţinut referatul cu tema: 

„Cererea de redeschidere a procesului penal în cazul rejudecării în lipsa persoanei 

condamnate. Jurisprudenţa CEDO”. 
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Seminarul a fost unul interactiv, astfel că pe marginea fiecărei teme au avut loc 

dezbateri, iar la final au fost prezentate concluzii ale seminarului. 

 

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 

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.  

 

1. Secţia I civilă : 

 

La activităţile organizate în cadrul acestei forme de pregătire profesională au participat 

următorii judecători: 

 

Doamna judecător ERICA NISTOR, Preşedintele Curţii de Apel Timişoara, a participat 

la următoarele evenimente: 

 Bucureşti - Întâlnirea preşedinţilor curţilor de apel cu ordonatorul principal de 

credite organizată de Consiliul Superior al Magistraturii, la data de 05.04.2019; 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate” 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de 16.05.2019; 

 Bata - Masă rotundă „Probleme controversate şi de actualitate ale dreptului penal” 

organizată de Curtea de Apel Timişoara în intervalul 31.05-02.06.2019; 

 Pişchia - Întâlnirea comună a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii de Apel 

Timişoara cu preşedinţii şi vicepreşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate, 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de 10.06.2019; 

 Alba Iulia - Întâlnire cu ocazia „Zilei Justiţiei” organizată de Curtea de Apel Alba 

Iulia la data de 20.06.2019; 

 Bucureşti - Întâlnirea preşedinţilor curţilor de apel cu reprezentanţii Consiliului 

Superior al Magistraturii şi Ministerul Justiţiei, organizată de Consiliul Superior al 

Magistraturii la data de 27.09.2019; 

 Bucureşti - Grup de lucru interinstituţional în vederea analizării propunerilor 

instanţelor şi parchetelor de modificare a circumscripţiilor unor instanţe 

judecătoreşti şi parchete de pe lângă acestea organizată de Consiliul Superior al 

Magistraturii la data de 01.10.2019. 
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Domnul judecător FLORIN DOGARU, Preşedintele Secţiei I Civile, a participat la 

următoarele evenimente: 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate” organizat 

de Curtea de Apel Timişoara la data de 16.05.2019; 

 Oradea - Întâlnirea preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie şi curţilor de apel, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii în 

intervalul 06-07.06.2019; 

 Piteşti - Întâlnirea preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie şi curţilor de apel, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii în 

intervalul 14 - 15.11.2019.  

 

Domnul judecător CRISTIAN PUP, Purtătorul de cuvânt al Curţii de Apel Timişoara, a 

participat la următoarele evenimente: 

 Bucureşti - Workshop proiect TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie 

juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar, 

organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în intervalul 18-19.03.2019; 

 Bruxelles - Cea de-a 73-a reuniune a Punctelor Naţionale de Contact pentru 

Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială, organizat de Comisia 

Uniunii Europene în intervalul 27-28.03.2019; 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”, 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de 16.05.2019; 

 Sonthofen - Program de schimb bilateral de practici EJTN, organizat de 

Judecătoria Sonthofen, Germania în intervalul 23-27.09.2019. 

 

Domnul judecător FLORIN ŞUIU a participat la următorul  eveniment: 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”, 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de16.05.2019. 

 

Doamna judecător DANIELA CALAI a participat la următorul eveniment: 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”, 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de16.05.2019. 

 

Domnul judecător STELIAN IOAN VIDU a participat la următorul eveniment: 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”, 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de16.05.2019; 

 

Doamna judecător FLAVIA MARIA CRISTINA FLORENŢA a participat la 

următoarele evenimente: 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”, 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de16.05.2019; 

 Bucureşti - Colocviu internaţional „Ajutorul de stat, în contextul actualizării 

regulilor privind acordarea ajutorului de stat şi al consolidării instanţelor 

naţionale”, organizat de Transparency International Romania la data de 

01.11.2019. 

 

Doamna judecător ANA MARIA NICA  a participat la următorul eveniment: 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”, 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de16.05.2019. 
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Doamna judecător CRISTINA POPOVICI a participat la următorul eveniment: 

 Silagiu - Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”, 

organizată de Curtea de Apel Timişoara la data de16.05.2019. 

 

Domnul judecător Daniel Herman a participat la următorul eveniment: 

 Piteşti - Întâlnirea preşedinţilor secţiilor civile ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie şi curţilor de apel, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii în 

intervalul 14 - 15.11.2019. 

 

 

2. Secţia a II-a civilă: 

 

La activităţile organizate în cadrul acestei forme de pregătire profesională au participat 

următorii judecători: 

 

Judecător Marian Bratiş – Vicepreşeditele Curţii de Apel Timişoara:  

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”

 Tribunalul Arad; 15.02.2019; 

 Workshop de facilitare a scrierii „Ghidului de bune practici în relaţia sistemului 

judiciar cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi”; Consiliul Superior al 

Magistraturii; 22-23.04.2019; 

 Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”; Curtea de Apel 

Timişoara;  16.05.2019; 

 Prelegere „Relevant current topics în tehe General Court of the European Union 

Case-law”; Institutul Naţional al Magistraturii; 27.05.2019; 

 Conferința Regională de Insolvență organizată de UNPIR FILIALA TIMIS;  

Timişoara; 31 mai 2019; 

 Seminar „Contracte internaţionale”; Institutul Naţional al Magistraturii; 10-

11.06.2019;  

 Întâlnirea profesională a judecătorilor nou intraţi în magistratură de la nivelul 

judecătoriilor arondate Curţii de Apel Timişoara ; Curtea de Apel Timişoara; 

21.06.2019;  

 Program comun formare continuă la nivel descentralizat în domeniile obligatorii 

ale PFCD 2019- seminarul cu tema ,,Categorii de creanţe în procedura 

insolvenţei“;  Curtea de Apel Timişoara¸ 4.10.2019. 

 

         

 Judecător Ramona Loredana Ioţcovici – Preşedinte Secţia a II-a ciivlă: 

 Conferinţa de deschidere a proiectului TAEJ – ,,Transparenţă, accesibilitate şi 

educaţie juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului 

judiciar“; Consiliul Superior al Magistraturii; 28.01.2019; 

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”; Tribunalul 

Arad; 15.02.2019; 

 Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”; Curtea de Apel 

Timişoara; 16.05.2019; 

 Conferinţă „Probleme de practică neuinitară în litigiile cu băncile, în materia 

raporturilor consumator-profesionist”; Institutul Naţional al Magistraturii; 03-

04.06.2019; 

 Întâlnirea comună a preşedintelui şi vicepreşedinţilor  Curţii de Apel Timişoara cu 

preşedinţii şi vicepreşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate; Curtea de Apel 

Timişoara ; 10.06.2019;  
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 Colocviu internaţional „Ajutorul de stat, în contextul actualizării regulilor privind 

acordarea ajutorului de stat şi al consolidării instanţelor naţionale”, Transparency 

International Romania; Bucureşti; 01.11.2019;  

 Dezbatere profesională „Dinamica legislativă şi eforturi de unificare a 

jurisprudenţei în Dreptul civil şi Dreptul procesual civil”; Curtea de Apel 

Timişoara; 16 noiembrie 2019. 

 

     

Judecător  Anca Cristina Buta:  

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”; Tribunalul 

Arad; 15.02.2019;  

 Conferința Regională de Insolvență organizată de UNPIR FILIALA TIMIS;  

Timişoara; 31 mai 2019; 

 Dezbatere profesională „Dinamica legislativă şi eforturi de unificare a 

jurisprudenţei în Dreptul civil şi Dreptul procesual civil”; Curtea de Apel 

Timişoara; 16 noiembrie 2019; 

 Program comun formare continuă la nivel descentralizat în domeniile obligatorii 

ale PFCD 2019 - seminarul cu tema ,,Categorii de creanţe în procedura 

insolvenţei“;  Curtea de Apel Timişoara¸ 4.10.2019. 

 

 

Judecător  Lucian Ciucur:  

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”; Tribunalul 

Arad; 15.02.2019; 

 Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”; Curtea de Apel 

Timişoara; 16.05.2019; 

 Dezbatere profesională „Dinamica legislativă şi eforturi de unificare a 

jurisprudenţei în Dreptul civil şi Dreptul procesual civil”; Curtea de Apel 

Timişoara; 16 noiembrie 2019. 

 

  

Judecător  Maria Ofelia Gavrilescu:  

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”; Tribunalul 

Arad; 15.02.2019;                                  

 Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”; Curtea de Apel  

Timişoara; 16.05.2019; 

 „Dinamica legislativă şi eforturi de unificare a jurisprudenţei în Dreptul civil şi 

Dreptul procesual civil”; Curtea de Apel Timişoara; 16.11.2019. 

 

 Judecător Ştefan Lucaciuc:   

 Seminarii şi conferinţe naţionale:  

 Masă rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”; Tribunalul 

Arad; 15.02.2019; 

 Workshop de facilitare a scrierii „Ghidului de bune practici cu celelalte profesii 

juridice, în speciali avocaţi”; Consiliul Superior al Magistraturii; 28-29.03.2019; 

 Zilele Academice Arădene Ediţia XXIX, 9 – 11 mai 2019 – Universitatea de Vest 

„Vasile Goldiş” Arad; - participare cu tema  „Excepţiile absolute şi limitele de 

invocare a lor oricând pe parcursul procesului”;  

 Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”; Curtea de Apel 

Timişoara; 16.05.2019;  
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 Întâlnirea profesională a judecătorilor nou intraţi în magistratură de la nivelul 

judecătoriilor arondate Curţii de Apel Timişoara; Curtea de Apel Timişoara; 

21.06.2019; 

 Conferinţa organizată de Universul Juridic şi Baroul Timiş în 14 septembrie 2019 

– „Specialişti de referinţă despre probleme actuale în Codurile României”,  - 

participare cu tema „Impreviziunea şi darea în plată – un mariaj impus al zilelor 

noastre”;  

 Participant, în calitate de formator şi co-organizator, la seminarul INM la nivel 

descentralizat pentru instanţele arondate Curţii de Apel Timişoara, ce s-a 

desfăşurat în data de 16 noiembrie 2019, având mai multe teme de dezbatere 

circumscrise titlului „Dinamica legislativă şi eforturi de unificare a jurisprudenţei 

în Dreptul civil şi Dreptul procesual civil”. 

  

  Seminarii internaţionale:   

 Participant la proiectul „EJTN Bilateral Exchange” 23 – 27 septembrie 2019 la 

Judecătoria Sonthofen (Bavaria – Germania).  

 

   

 Judecător  Petruţa Micu:  

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”; Tribunalul 

Arad; 15.02.2019 

 Conferința Regională de Insolvență organizată de UNPIR FILIALA TIMIS;  

Timişoara; 31 mai 2019; 

 Program comun formare continuă la nivel descentralizat în domeniile obligatorii 

ale PFCD 2019- seminarul cu tema ,,Categorii de creanţe în procedura 

insolvenţei“;  Curtea de Apel Timişoara¸ 4.10.2019. 

 

 Judecător Florin Moţiu:   

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare” ; 

Tribunalul Arad; 15.02.2019;  

 Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”; Curtea de Apel 

Timişoara; 16.05.2019; 

 Lector seminar „Categorii de creanţe în procedura insolvenţei”; Ploieşti; 16-

17.10.2019. 

 

 

 Judecător  Csaba Bela Nasz:  

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”; Tribunalul 

Arad; 15.02.2019; 

 ,,Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea legislaţiei privind  

ajutorul de stat“; Tribunalul Timiş; 09-10 mai 2019; 

  ,,Conferinţa Regională de Insolvenţă“; Cluj – Napoca; 08.06.2019; 

 „Conferinţa Regională de insolvenţă”; Institutul Naţional de Pregătire a 

Practicienilor în Insolvenţă - Băile Felix; 11-12.10.2019; 

 Conferinţa Internaţională ,,Aspecte de noutate în legislaţia naţională şi 

internaţională: impactul noului Cod administrativ şi modificările  aduse la Legea 

insolvenţei; Arad; 29.11.2019; 

 Seminar „Interferenţe legislative în insolvenţă – între teorie şi practică”; Braşov; 

06-07.12.2019. 
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 Judecător Smaranda Stepan:  

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare”; Tribunalul 

Arad; 15.02.2019; 

 „Conferinţa regională de insolvenţă”; Institutul Naţional de Pregătire a 

Practicienilor în Insolvenţă –Băile Felix;  11-12.10.2019. 

  

 Judecător Adrian Romulus Stoian: 

 Masa rotundă „Litigiile cu profesioniştii – o permanentă provocare” ; 

Tribunalul Arad; 15.02.2019; 

 Dezbatere profesională „Provocări  procedurale de actualitate”; Curtea de Apel 

Timişoara; 16.05.2019;  

 Dezbatere cu tema „Dinamica legislativă şi eforturi de unificare a jurisprudenţei 

în Dreptul civil şi Dreptul procesual civil”; Curtea de Apel Timişoara; 

16.11.2019. 

 

 

 

3. Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale 

 

În cadrul acestei forme de pregătire profesională au participat următorii judecători: 

 

     Judecător Puşa Carmen Pârvulescu – Vicepreşedintele Curţii de Apel Timişoara: 

 

 Seminarul cu tema „Obiectivele expertizei topo-cadastrale, în funcție de tipurile 

de procese reale imobiliare”, organizat de Curtea de Apel Timişoara în colaborare 

cu Centrul de Perfecţionare, Instruire și Formare a Specialiştilor în Cadastru 

Agricol Timişoara, Asociația Evaluatorilor Funciari din România, Oficiul de 

Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, care s-a desfăşurat în data de 15 

februarie 2019, la sediul Curţii de Apel Timişoara - Centrul de pregătire 

profesională din incinta Palatului Dicasterial, et. III Sala 2, în calitate de 

coorganizator şi moderator;  

 Întâlnirea comună a preşedintelui şi vicepreşedinţilor  Curţii de Apel Timişoara cu 

preşedinţii şi vicepreşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate – 10.06.2019, 

Pişchia;  

 

     Judecător Cristina Maria Dica – Preşedinte Secţia Litigii de muncă şi Asigurări 

Sociale: 

 

 Întâlnirea preşedinţilor secţiilor pentru cauze privind conflictele de muncă şi 

asigurări sociale din cadrul curţilor de apel -  18-19.04.2019 - Cluj-Napoca; 

 Întâlnirea comună a preşedintelui şi vicepreşedinţilor  Curţii de Apel Timişoara cu 

preşedinţii şi vicepreşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate – 10.06.2019, 

Pişchia. 

 

 

 

4. Secţia Contencios administrativ şi fiscal 

 

În cadrul acestei forme de pregătire profesională au participat următorii judecători: 
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Judecător Florea Nela Adelia – Preşedintele Secţiei Contencios Administrativ şi 

Fiscal: 

 Timişoara, tema „Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea 

legislaţiei privind ajutorul de stat” - 09.05. – 10.05.2019; 

 Iaşi ,,Întâlnirea preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel” - 23.05 – 24.05.2019; 

 Pişchia, „Întâlnirea comună a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Curţii de Apel 

Timişoara cu preşedinţii şi vicepreşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor arondate” - 

10.06.19; 

 Craiova ,,Întâlnirea preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel” - 17.10 – 18.10.2019. 

 

Judecător Balcu Corina: 

 Bucureşti, „Workshop proiect TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie 

juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, 

28.02. – 01.03.2019; 

 Bucureşti, „Workshop proiect TAEJ – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie 

juridică prin îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, 

11.03. – 12.03.2019. 

 

Judecător Budulan Roxana: 

 Timişoara, tema „Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea 

legislaţiei privind ajutorul de stat”, - 09.05. – 10.05.2019; 

 Germania - Sonthofen, - „Program de schimb bilateral de practici EJTN”, - 23.09. 

- 27.09.2019; 

 Craiova ,,Întâlnirea preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel”, - 17.10 – 18.10.2019. 

 

Judecător Bugarsky Ivan Endre: 

 Timişoara, - tema „Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea 

legislaţiei privind ajutorul de stat, - 09.05 – 10.05.2019. 

 

Judecător Codrea Ruxandra Georgeta: 

 Grecia – Salonic – Seminar internaţional în materia dreptului mediului, 10.11. – 

13.11.2019. 

 

Judecător Dascălu Maria - Cornelia: 

 Iaşi ,,Întâlnirea preşedinţilor secţiilor de contencios administrativ şi fiscal ale 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi curţilor de apel” - 23.05 – 24.05.2019. 

 

Judecător Neda Raluca: 

 Timişoara, tema „Consolidarea rolului instanţelor româneşti în aplicarea 

legislaţiei privind ajutorul de stat” -  09.05 – 10.05.2019. 

 

 

5. Secţia penală 

 

În anul 2019 au fost organizate trei întâlnirii cu judecătorii secţiilor penale din cadrul 

Curţilor de Apel Alba Iulia şi Cluj în cadrul cărora a avut loc un schimb de experienţă  privind 

aspecte ce ţin de organizarea activităţii judiciare precum şi dezbaterea unor teme de practică 

neunitară constatată în activitatea instanţelor. 



94 

 

În data de 29 martie 2019 a avut loc la Alba Iulia „Întâlnirea trimestrială a 

judecătorilor specializaţi în judecarea cauzelor penale din circumscripţia Curţii de Apel Alba 

Iulia” organizată de Curtea de Apel Alba Iulia,  la care au participat următorii judecători din 

cadrul Secţiei Penale a Curţii de Apel Timişoara, respecitv: judecător  Constantin Costea – 

Preşedintele secţiei, judecător Radu Herciu, judecător Ioan Nemeş, judecător Anişoara Ţira, 

judecător Florentina Pârvu, judecător Dana Vişoi, judecător Vasilica Sandovici şi judecător 

Mircea Creţu. 

În perioada 31 mai – 2 iunie 2019 a avut loc la Bata, Masă rotundă cu tema „Probleme 

controversate şi de actualitate ale dreptului penal”, întâlnire organizată de Curtea de Apel 

Timişoara la care au participat următorii judecători: judecător  Constantin Costea – Preşedintele 

secţiei, judecător Radu Herciu,  judecător Ioan Nemeş, judecător Anişoara Ţira, judecător Mircea 

Creţu, judecător Iosana Codrina Martin, judecător Flavius Ionescu şi judecător Marinel Florea. 

  

În cadrul acestei forme de pregătire profesională au mai  participat următorii judecători: 

 

Judecător Vasilica Sandovici: 

 Bucureşti, tema „Comunicarea în sala de judecată”, organizator Institutul Naţional 

al Magistraturii - 04.04 – 05.04.2019. 

 
Judecător Mircea Creţu: 

 Participant la proiectul „EJTN Bilateral Exchange”, în periuoada 23 – 27 

septembrie 2019, la Judecătoria Sonthofen (Bavaria – Germania). 

 

Judecător Iosana Codrina Martin: 

 Participant la proiectul „EJTN Bilateral Exchange”, în periuoada 23 – 27 

septembrie 2019, la Judecătoria Sonthofen (Bavaria – Germania). 

 
 
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:  

 Elaborarea  Planului anual al activităţilor de formare continuă, structurat pe trei 

direcţii de acţiune, şi anume:  

 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;  

 domeniile orientative (formare specializată, etică si deontologie);  

 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 
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reglementate de noile coduri, diseminării informaţiilor( Codul civil, Codul de procedură civilă, 

Codul penal, Codul de procedură penală). 

 O mai bună coordonare şi 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.  

 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 anulă de practică judiciară „Buletinului Jurisprudenţei Curţii de Apel 

Timişoara”. Această activitate presupune prelucrarea speţelor conform standardului de prelucrare 

impus 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 în acest sens –, 

conform standardului impus de Editura C.H. Beck Bucureşti, în vederea publicării acestora în 

Revista Buletinul Curţilor de Apel (revistă lunară) 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 cu succes a 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 (Partea I, Partea a III-a şi Partea a VI-a) 

de pe Portalul EMAP; 

 Informarea zilnică, 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/HP), a 

Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții de Justiție a Uniunii Europene, Hotărâri ale 
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Consiliului Superior al Magistraturii, Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 

Arad/Reşiţa/Timișoara, precum și Hotărârile Consiliului Județean Arad/Caraş-Severin/Timiș.  

 Informarea Conducerii asupra ofertelor transmisă de Editura C.H. Beck Bucureşti, cu 

care a fost încheiat contract de sponsorizare, în vederea efectuării selecţiei de oferte şi 

transmiterea acestora editurii în discuţie pentru a putea onora comenzile efectuate. Urmărirea ca 

intrările de carte să se situeze în limita contractului de sponsorizare încheiat cu acestea. 

 Informarea periodică cu privire la necesarul de carte sau de alte publicaţii în materie 

juridică nou apărute, în vederea achiziţionării acestora. 

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 Arad/Reșița/Timișoara precum și Hotărârile Consiliului Județean Arad/Caraş-

Severin/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 solicitări/zi, cu 

menţiunea că, în funcţie de complexitatea solicitării (doctrină/jurisprudenţă) pentru anumite 

aspecte documentarea exhaustivă pe o anumită problemă poate să dureze chiar şi două zile.  

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. 

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 dr. 

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: Conf. univ. dr. Bratiș 

Marian, dr. Pârvulescu Puşa Carmen, dr. Duma Pătrașcu Diana, Lucaciuc Camelia şi 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 2019 au fost publicate în revista în discuţie un număr de 15 decizii. La 

data redactării prezentului material (16 ianuarie 2019) situația hotărârilor Curții de Apel 

Timișoara publicate în revista Buletinul Curților de Apel se prezintă astfel: 
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Revista Buletinul 

Curților de Apel 

Secţiile Curţii de Apel Timişoara 

Secţia I 

civilă  

Secţia II-a 

civilă 

Secţia 

penală 

Secţia 

Litigii de 

muncă şi 

asigurări 

sociale 

Secţia de 

contencios 

administrativ 

şi fiscal 

Total/ 

revistă 

Nr. 1/2019 1 - - 2 - 3 

Nr. 2/2019 1 - - - 1 2 

Nr. 3/2019 - 1 1 - - 2 

Nr. 4/2019 - - - 1 - 1 

Nr. 5/2019 1 1 - - - 2 

Nr. 6-7/2019 - 1 - 1 - 2 

Nr. 8-9/2019 1 - - 1 - 2 

Nr. 10/2019 - - - - 1 1 

Total /secţii 4 3 1 5 2 15 
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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 
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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. 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 http://portal.just.ro/59/SitePages/informatii.aspx?id_inst=59 , 

precum şi pe pagina de intranet a Curţii de Apel Timişoara, urmărind link-ul: 

http://server5:8080/catm/index.php?action=biblio . 

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
1
 

referitoare la sesizarea formulată privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru 

dezlegarea chestiunilor 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). 

Urmare rezoluţiei 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 6, pe ani la nivel de curţi de apel şi pot fi 

accesate la nevoie de pe orice staţie de lucru, urmărind link-ul:\\server6\Monitor 

Oficial\Documente\DECIZII RELEVANTE 

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 preşedinţilor 

de secţie, în vederea diseminării informaţiei în cadrul secţiei şi stocate pe server 6, pe ani, de 

unde pot fi accesate la nevoie de pe orice staţie de lucru, urmărind link-ul: \\server6\Monitor 

Oficial\Documente\Decizii ICCJ 

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 

2015, sub îndrumarea doamnei vicepreşedinte – judecător dr. Carmen Puşa Pârvulescu 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.  

                                           

 
1
 Publicată în  Monitorul Oficial, partea I, nr. 51 din 25 ianuarie 2016. 

 

http://portal.just.ro/59/SitePages/informatii.aspx?id_inst=59
http://server5:8080/catm/index.php?action=biblio
file://///server6/Monitor%20Oficial/Documente/DECIZII%20RELEVANTE
file://///server6/Monitor%20Oficial/Documente/DECIZII%20RELEVANTE
file://///server6/Monitor%20Oficial/Documente/Decizii%20ICCJ
file://///server6/Monitor%20Oficial/Documente/Decizii%20ICCJ
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Urmare rezoluţiei doamnei vicepreşedinte – judecător dr. Carmen Puşa Pârvulescu, 

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 

pe server 5 la nivel de curte de apel, de unde pot fi accesate în reţeaua intranet de pe orice staţie 

de lucru sau accesând link-ul: \\server5\practica_unitara  . 

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.  

De menţionat că această bibliotecă 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, sens în care mulţi cititori din această categorie au beneficiat de serviciile 

bibliotecii. 

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 2019 un număr semnificativ de studenţi/masteranzi (peste 115) 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. 
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III.2. Formarea profesională a personalului auxiliar  

de specialitate și conex 

 
În anul 2019, programul de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate 

din cadrul Curţii de Apel Timişoara s-a desfăşurat sub îndrumarea unui colectiv de coordonatori 

alcătuit din doamna judecător Petruţa Micu, iar din partea personalului auxiliar de specialitate  

doamna grefier Liliana-Simona Cioabă. 

Trebuie relevată preocuparea constantă şi sprijinul nemijlocit al conducerii instanţei cu 

privire la desfăşurarea activităţii de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate, 

manifestată, de altfel, în contextul mai larg al observării permanente a nevoilor şi problemelor cu 

care se confruntă grefierii în întreaga lor activitate.  

Tematica aleasă a avut în vedere şi îndrumările  oferite de Vicepreşedintele instanţei, 

doamna judecător Carmen Puşa Pârvulescu în sensul că alegerea subiectelor de prezentat în 

şedinţele de pregătire profesională ar trebui să vizeze şi elemente referitoare la integritate, 

profesionalism şi responsabilitate în raport de exigenţele Codului deontologic al grefierilor 

De asemenea, alegerea temelor de dezbatere s-a realizat,  după consultarea  cu persoanele 

implicate în acest program de pregătire şi care, ca în anii precedenţi, au dovedit o receptivitate 

crescută şi o implicare deosebită. 

Avem în vedere colaborarea permanentă cu specialiştii IT din cadrul instanţei, dl.Radu 

Roiescu, dl. Adrian Suru şi dl. Daniel Ghercea, cu Compartimentul documentare şi bibliotecă, 

prin doamnele grefier-documentarist Floare Nyiredi şi Ecaterina Mateovici şi cu psihologul 

instanţei - d-na Cristina Afilipoaie-Menghea. 

 Exigenţele crescute 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 coordonat de domnul judecător Ştefan 

Lucaciuc. 

Modificările legislative intervenite în anul 2019 au făcut obiectul unei preocupări 

deosebite în ce priveşte programul de pregătire profesională al grefierilor  şi personalului auxiliar 

de specialitate. 

De observat, că aceste întâlniri  au prilejuit implicarea unui număr foarte mare de grefieri 

care au prezentat referate despre modificările intervenite, fiecare în sectorul în care îşi desfăşoară 

în mod concret activitatea. 

Compartimentul de  documentare şi bibliotecă, prin aportul deosebit al doamnei 

Floare Nyiredi şi al doamnei Ecaterina Mateovici – având funcţia de grefier documentarist, s-a 

preocupat permanent de identificarea modificărilor legislative intervenite. Astfel, trimestrial, 

doamnele grefier au întocmit câte un amplu referat cuprinzând cele mai relevante noi apariţii 

în domeniu. 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 2019 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.  

Totodată, au fost utilizate mijloacele moderne de documentare implementate la nivelul 

instanţei. 

Colaborarea cu psihologul instanţei a permis şi în cursul anului 2019 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 
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eficienţei maxime în activitatea profesională. Intervenţiile tematice ale psihologului s-au 

materializat în abordarea unor subiecte abordate şi prezentate de  d-na psiholog Cristina 

Afilipoaie-Menghea, care vizează combaterea şi gestionarea stresului la locul de muncă, 

comunicarea în echipă, dezvoltarea personală,  construirea de emoţii pozitive la locul de muncă 

şi accesarea stării de confort. 

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, 

cronologic, următoarele teme, organizate în 4 întâlniri trimestriale, după cum vom reda mai jos:  

Programul de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate a vizat, 
cronologic, următoarele teme, organizate în 4 întâlniri trimestriale, după cum urmează:  

 
 

 Convocarea  I - data desfăşurării: 29 martie 2019: 

 
 Prezentarea succintă a celor mai relevante noi apariţii şi modificări legislative 

intervenite în trimestrul I/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, partea 

I –  Ecaterina Mateovici – grefier-documentarist; 

 Tehnici pentru dezvoltarea relaţiilor profesionale optime la locul de munca –  

Cristina Afilipoaie-Menghea – consilier psiholog; 

 Modificările aduse Codului de procedură civilă prin Legea 310/2018– Ioana 

Pascu – grefier Carmen Miculescu; 

 Aspecte din teoria şi practica judiciară privind întâmpinarea şi cererea 

reconvenţională. Grefieri Maria Mare şi Aneta Ponorant; 

 Referate informative   întocmite de grefierii care au participat la seminariile 

organizate de S.N.G. sau alte activităţi privind pregătirea profesională - Grefierii 

care au participat la seminarii organizate de SNG, în Trimestrul I 2019;  

 Teme în raport de aspectele nou intervenite în legislaţia şi practica instanţelor cu 

impact major în activitatea grefierilor şi personalului auxiliar de specialitate. - 

Responsabili: grefierii-şefi secţie; 

 Elemente de noutate şi aspecte practice referitoare la circuitul  dosarelor în 

instanţă. – grefier arhivar şef Doina Popa; 

 Calea de atac în procedura insolvenţei. Termenul de declarare, modalitatea de 

comunicare.- Grefier Florentina Mîţu; 

 Citarea prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă în căile de atac. - Marcela Filip 

– grefier şef secţie şi Loredana Badea – grefier. 

 Convocarea a II-a - data desfăşurării: 27 iunie 2019  

 
 Prezentarea succintă a celor mai relevante noi apariţii şi modificări legislative 

intervenite în trimestrul II/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, 

partea I –  Ecaterina Mateovici – grefier-documentarist; 

 Stabilirea scopurilor potrivite pentru îmbunătăţirea eficienţei personale în mediul 

organizaţional –  Cristina Afilipoaie-Menghea – consilier psiholog; 
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 Aspecte privind dezvoltarea personală şi inteligenţa emoţională - Liliana-Simona 

Cioabă - grefier; 

 Cererea de chemare în judecată şi regularizarea acesteia - Alina-Mihaela 

Teodorescu- grefier; 

 Referate informative   întocmite de grefierii care au participat la seminariile 

organizate de S.N.G. sau alte activităţi privind pregătirea profesională - Grefierii 

care au participat la seminarii organizate de SNG, în Trimestrul I 2019;  

 Teme în raport de aspectele nou intervenite în legislaţia şi practica instanţelor cu 

impact major în activitatea grefierilor şi personalului auxiliar de specialitate. - 

Responsabili: grefierii-şefi secţie; 

 Elemente ale răspunderii penale în litigiile de dreptul muncii. - Lorena Lupu 

grefier; 

 Cererile de valoare redusă. Aspecte procedurale. - Liliana Popa – grefier; 

 Aspecte relevante cu impact în activitatea grefierilor cuprinse în Legea nr. 

310/2018 privind modificarea Codului de procedură civilă. - Andra Sporea  – 

grefier. 

 Convocarea a III-a - data desfăşurării: 19 septembrie 2019 

 
 Prezentarea succintă a celor mai relevante noi apariţii şi modificări legislative 

intervenite în trimestrul III/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, 

partea I –  Floare Nyiredi – grefier-documentarist; 

 Tehnici pentru accesarea stării de confort şi obţinerea congruentei  în 

interacţiunile organizaţionale - Cristina Afilipoaie-Menghea – consilier psiholog; 

 Drepturile şi îndatoririle personalului auxiliar de specialitate din instanţele 

judecătoreşti. - Mihaela Lupu – grefier şi  Cristina Gogoşianu – grefier; 

 Integritatea profesională în activitatea grefierului. Aspecte privind conduita etică 

reflectate  în  Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi în 

Codul deontologic al grefierului. - Liliana Maci  – grefier; 

 Referate informative   întocmite de grefierii care au participat la seminariile 

organizate de S.N.G. sau alte activităţi privind pregătirea profesională. -  Grefierii 

care au participat la seminarii în Trimestrul al III-lea 2019; 

 Teme în raport de aspectele nou intervenite în legislaţia şi practica instanţelor cu 

impact major în activitatea grefierilor şi personalului auxiliar de specialitate. - 

Responsabili: grefierii-şefi secţie; 

 Hotărârea judecătorească. Denumire, clasificare, conţinut, redactare, 

tehnoredactare şi  comunicare. - Marinela Tcaciuc - grefier şef secţie şi Janina 

Creţan – grefier; 

 Soluţionarea litigiilor privind achiziţiile publice în lumina prevederilor Legii nr. 

101/2016 şi ale Legii nr. 212/2018 cu modificările şi completările ulterioare. – 

grefierii Mitru Chiş şi Gabriela Kareta. 
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 Convocarea a IV-a - data desfăşurării: 11 decembrie 2019 

 
 Prezentarea succintă a celor mai relevante noi apariţii şi modificări legislative 

intervenite în trimestrul IV/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, 

partea I – Floare Nyiredi – grefier documentarist; 

 Dezvoltarea excelenţei în mediul organizaţional- Cristina Afilipoaie - Menghea – 

consilier psiholog; 

 Acordul de recunoaştere a vinovăţiei -  Mitru Chiş – grefier; 

 Referate informative  întocmite de grefierii care au participat la seminariile 

organizate de S.N.G. sau alte activităţi privind pregătirea profesională. - Grefierii 

care au participat la seminarii în Trimestrul al IV-lea 2019;  

 Teme în raport de aspectele nou intervenite în legislaţia şi practica instanţelor cu 

impact major în activitatea grefierilor şi personalului auxiliar de specialitate. - 

Responsabili: grefierii-şefi secţie. 

În cadrul Programului de prgătire profesională continuă organizat la nivelul Şcolii 

Naţionale de Grefieri, precum şi în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 

– POCA - 2014-2020, Programul multianual de formare profesională continuă 2018-2020, 

aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr.706/14.06.2018 şi 

organizat de Şcoala Naţională de Grefieri personalul auxiliar de specialitate din cadrul Curţii 

de Apel Timişoara a participat la următoarele seminarii: 

 

 Seminarul cu tema „Etică profesională” desfăşurat în perioada 13.05-15.05.2019, 

la Centrul de Pregătire Sovata, grefier arhivar CHIU CORNELIA CORINA; 

 Seminarul cu tema „Abilităţi non-juridice” desfăşurat în perioada 29.05-

31.05.2019, la Centrul de Pregătire Sovata, grefieri MĂROIU (FOSTĂ 

JARMACZKY) CARMEN şi MELINDA MACK; 

 Seminarul cu tema „Managementul dosarului în procesul civil” desfăşurat în 

perioada 03.06-06.06.2019, la Centrul de Pregătire Sovata, grefierii Ragorit 

Georgeta şi Mîţu Maria – Florentina; 

 Seminarul cu tema „Abilităţi non-juridice” desfăşurat în perioada 25-27 

septembrie 2019 la Centrul de Pregătire Sovata, grefieri arhivari Stroiescu 

Iasmina şi Almăjan Felicia; 

 Seminarul cu tema „Managementul dosarului în procesul civil” desfăşurat în 

perioada 07 -10.10.2019, la Centrul de Pregătire Sovata, grefieri Kareta Gabriela, 

Morar Mariana şi Chiriac Florica; 

În luna decembrie 2019 când a avut loc şedinţa de închidere a învăţământului profesional, 

s-a făcut o analiză a modului în care s-a desfăşurat în cursul anului  activitatea de învăţământ 

profesional a  personalului auxiliar de specialitate. 

În acest context, s-a apreciat necesar ca temele de învăţământ profesional pentru anul 

2020 să prezinte un grad mai mare de raportare la specificul activităţii desfăşurate de grefier şi să 

reflecte mai puţin aspecte generale sau pur teoretice care nu au legătură directă cu activitatea 

concretă desfăşurată în instanţă.  

În acord cu aceste sugestii pentru anul următor, cu titlu de noutate, ne propunem 

abordarea unor teme care să vizeze, în special, o reflectare mai profundă a dificultăţilor 

intervenite în practică, iar din punct de vedere teoretic doar aspectele relevante la care se vor 

adăuga tematici în acord cu cele iniţiate şi susţinute de Şcoala Naţională de Grefieri, respectiv 
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dezvoltarea  abilităţilor non-juridice şi perfecţionarea tehnicilor de tehnoredactare, dezvoltarea 

personală, comunicarea şi motivarea la locul de muncă, lucrul în echipă, etc. 

Totodată, apreciem oportună menţinerea colaborării în activitatea de pregătire 

profesională cu specialiştii IT, a implicării psihologului instanţei în prezentarea de teme care 

vizează activitatea socio-profesională a grefierului şi personalului auxiliar, cât şi a 

departamentului de documentare.  

 Relansarea invitaţiilor de participare a domnilor judecători la întâlnirile de 

pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate; 

 Menţinerea în programul de pregătire a unei secţiuni suplimentare, în funcţie de 

necesităţi, care să vizeze propuneri tematice din partea specialiştilor IT, în considerarea 

faptului că sunt primii sesizaţi cu modificările intervenite în programul ECRIS şi, totodată, 

acordă consultanţă pentru exploatarea noilor programe informatice; 

 Utilizarea de către referenţi a prezentărilor sub formă de proiecţii, diversificarea 

materialelor puse la dispoziţia colegilor (mini-ghiduri de utilizare a programelor informatice 

noi); 

 Stimularea completării programului de pregătire profesională cu întâlniri 

suplimentare, la nivel de secţie sau la nivel de instanţă, potrivit calendarului de priorităţi 

intervenite şi nevoilor reale de informare;  

 Realizarea unor schimburi de experienţă permanente între grefierii care activează 

în secţii diferite, prin lansarea unor subiecte concrete de dezbatere de interes comun şi prin 

identificarea celor mai bune practici;  

 În funcţie de necesităţi, introducerea unor teme suplimentare faţă de cele iniţial 

stabilite în programul anual de pregătire, prin colectarea permanentă a propunerilor la 

nivelul colectivului de coordonare şi completarea corelativă a ordinei de zi; 

 Stimularea implicării grefierilor nou veniţi în activitatea de pregătire profesională; 

Anul 2019  s-a dovedit  un an plin de provocări profesionale, cu impact deosebit asupra 

activităţii şi atribuţiilor personalului auxiliar de specialitate. 

În acest sens, apreciem că şi în continuare activitatea concretă va presupune abordarea cu 

profesionalism şi maximă responsabilitate a atribuţiilor specifice personalului auxiliar de 

specialitate,  astfel că 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.   

Experienţa acumulată în cursul anului 2019  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.  

Programul de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate constituie în 

mod evident un instrument de dezvoltare şi reuşită profesională, pe care coordonatorii desemnaţi 

au misiunea să îl transforme an de an într-un deziderat primordial, apt să ofere oportunităţi reale 

de afirmare personalului auxiliar de specialitate, îndreptăţit în mod legitim să aspire la o 
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veritabilă carieră profesională. Valorificarea acestor oportunităţi depinde însă, în cea mai mare 

măsură, de  eforul şi implicarea personală. 

Nu în ultimul rând, ne propunem să sprijinim grefierii nou angajaţi, prin implicarea 

acestora în prezentarea unor teme de învăţământ profesional şi prin asigurarea condiţiilor de 

natură să le permită atât integrarea profesională rapidă şi eficientă – pe termen scurt , cât şi 

dezvoltarea personală – pe termen lung. 

Apreciem că pregătirea profesională a personalului auxiliar de specialitate din cadrul 

instanţei  a reprezentat şi în cursul anului 2019 una din coordonatele prioritare pentru asigurarea 

calităţii actului de justiţie. 

Este motivul pentru care considerăm că şi în continuare, acordarea unei atenţii sporite 

pregătirii profesionale trebuie să rămână  un deziderat major în cadrul Curţii de Apel Timişoara. 
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CAPITOLUL IV 

INFRASTRUCTURA CURŢII DE APEL TIMIŞOARA 

 
 

Structura organizatorică a Departamentului economico-financiar şi administrativ 

din cadrul Curţii de Apel Timişoara.  

 

 

 

 

Curtea de Apel Timişoara este ordonator secundar de credite, calitate în care răspunde de 

înzestrarea cu resursele financiare şi materiale necesare, precum şi de administrarea acestora atât 

la nivelul aparatului propriu, cât şi al Tribunalelor Arad, Caraş-Severin şi Timiş, pentru buna 

desfăşurare a serviciului judiciar de către toate instanţele din circumscripţia acestei Curţi de 

Apel.  

În vederea realizării acestor deziderate, Curtea Apel Timişoara dispune de un  

Departament economico-financiar şi administrativ condus de un manager economic aflat în 

subordinea directă a preşedintelui instanţei şi coordonat operativ de vicepreşedintele instanţei 

desemnat prin ordin de serviciu emis de preşedintele instanţei, având în coordonare 

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

calitatea de ordonatori terţiari de credite. 

Departamentul economico-financiar şi administrativ al  Curţii de Apel Timişoara are 

următoarea structură organizatorică: manager economic, manager public, inginer, consilier 

economic responsabil cu acordarea vizei de control financiar preventiv pentru aparatul propriu, 

consilier economic responsabil cu corespondenţa între Ministerul Justiţiei şi tribunale, consilier 

economic  responsabil cu  salariile, consilier economic cu decontarea altor drepturi băneşti ale 

personalului, referent casierie, consilier resurse umane şi personal contractual. 
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IV.1   Resursele financiare şi materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 2019 

 

IV.1.1. Resursele financiare aflate la dispoziţia instanţei. 

 

Resursele băneşti în mijloace circulante sunt identificate prin bugetul total alocat şi 

bugetul repartizat pe capitole de cheltuieli.  

 

În anul 2019, 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 183.974.767 lei, credite ce reprezintă in proporţie cu 11,7% mai mult faţă de 

deschiderile efectuate în anul 2018 în sumă de 164.841.317 lei, iar cu 21,1 % mai mult faţă de 

anul 2017 cu o deschidere în sumă de 151.993.000 lei. 

Majorarea bugetară faţă de anii precedenţi este datorată creșterilor salariale şi plăţii 

diferențelor salariale către personalul instanțelor judecătorești, precum şi creșterii cheltuielilor de 

întreținere şi funcționare, de la an la an. 

Totuşi, se impun două observaţii de natură a evidenţia necorelarea finanţării acestei 

instanţe în raport cu noile cerinţe de bugetare justificate de atribuirea în sarcina curţii de apel a 

unor responsabilităţi suplimentare cu caracter administrativ, astfel: 

 Începând cu exerciţiul bugetar al anului 2019, s-a transmis în sarcina ordonatorilor 

secundari de credite reprezentaţi de curţile de apel şi a ordonatorilor terţiari de credite 

reprezentaţi de tribunale încheierea contractelor de achiziţie a serviciilor speciale poştale, de la 

ordonatorul principal de credite – Ministerul Justiţiei, fără a fi prevăzute în bugetul de stat 

aprobat sumele necesare pentru finanţarea acestor cheltuieli; alocarea resursei bugetare s-a 

efectuat ulterior, ceea ce a periclitat buna desfăşurare a activităţii instanţei cu privire la 

asigurarea acestor servicii; 

 De asemenea, din luna februarie 2019, Ministerul Justiţiei a transmis dreptul de 

administrare asupra Palatului de Justiţie, în suprafaţă de 24.882,97 mp către  Curtea de Apel 

Timişoara, cu destinaţia de sedii pentru Judecătoria Timişoara, Tribunalul Timiş şi Curtea de 

Apel Timişoara, dar şi pentru două instituţii – Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi 

Direcţia Naţională de Probaţiune, care aparţin structurii organizatorice a Ministerului Justiţiei, 

însă în bugetul aprobat pentru anul 2019 nu s-au prevăzut sumele destinate întreţinerii şi bunei 

funcţionări a acestui imobil. 

Totalul creditelor alocate in anul 2019, de 184.072.000 lei (echivalentul a 38.514.427 

euro la cursul valutar din 31.12.2019,  1 euro=4,7793 lei) a fost repartizat după cum urmează:  

 Curtea de Apel Timişoara aparat propriu : 40.640.585 lei,   

 Tribunalul Timiş: 65.971.843 lei, 

 Tribunalul Arad : 44.971.587 lei, 

 Tribunalul Caraş – Severin: 32.487.985 lei. 

 
În anul 2019, Curtea de Apel Timişoara, în calitate de ordonator secundar de credite, a 

înregistrat în luna decembrie 2019 bugetul final cu nr. 108338/23.12.2019 emis de ordonatorul 

principal de credite -  Ministerul Justiţiei, inregistrat cu nr 2172/24.12.2019  în valoare totală de 

184.072.000 lei.  

Aceasta valoare totală este repartizată pe trimestre, dar  şi pe capitole si titluri, în felul 

următor: 

 Cap. 61.01,, Ordine publica si siguranta nationala” alin. 10 ,,Cheltuieli de 

personal” 167.660.000 lei; 

 Cap. 61.01 ,,Ordine publica si siguranta natională” alin. 20,,Cheltuieli cu bunuri si 

servicii” 5.806.000 lei; 

 Cap. 61.01 ,,Ordine publica si siguranta natională” alin. 59  ,,Alte cheltuieli” 

(Despagubiri civile, Sume aferente persoanelor cu handicap) 3.623.000 lei; 
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 Cap.61.01 ,,Ordine publica si siguranta natională” alin.71„ Cheltuieli de capital” 

(Investitii)  493.000 lei; 

 Cap 54.01 ,,Alte servicii publice generale”(cheltuieli cu avocatii, expertii si 

traducerile)– in suma de 6.484.000 lei; 

 Cap 68.01 ,,Asigurări si asistenţă socială” – in suma de 6.000 lei.  

 

Mai jos, detaliem modul de impărţire al bugetului pentru anul 2019, pe instanţe- lei: 

 

Buget 

anul 2019, 

repartizare pe 

alineate si fiecare 

instanţă 

 

TOTAL 

lei 

Curtea de 

Apel 

Timişoara- 

aparat propriu 

 

Tribunalul 

Timis 

 

Tribunalul 

Arad 

 

Tribunalul 

Caraş-Severin 

Total 184.072.000 40.640.585 65.971.843 44.971.587 32.487.985 

Cap. 61.01 177.582.000 39.768.887 63.021.577 43.372.473 31.419.063 

Titlul I- alin 10 167.660.000 37.729.819 59.484.621 40.743.802 29.701.758 

Titlul II- alin 20 5.806.000 933.118 2.488.956 1.338.171 1.045.755 

Titlul XI- alin 59 3.623.000 967.950 1.048.000 950.500 656.550 

Titlul XIII-alin. 

71 

493.000 138.000 0 340.000 15.000 

Cap. 54.01 6.484.000 871698 2.950.266 1.593.114 1.068.922 

Titlul II- alin20 6.484.000 871.698 2.950.266 1.593.114 1.068.922 

Cap. 68.01 6.000 0 0 6.000 0 

Titlul IX-alin 57 6.000 0 0 6.000 0 

 
Deschiderile efectuate de minister pentru Curtea de Apel Timisoara și tribunalele 

arondate, pentru tot anul 2019 au fost în suma totală de 183.974.767. lei, aceasta reprezentând 

99,95 % fata de prevederile bugetare aprobate de 184.072.000 lei, astfel: 

 

Capitolul 61.01,,Ordine publica si siguranţa naţională”(salarii, bunuri si servicii, 

dobanzi, sentinţe, cheltuieli de capital): 

- titlul I ,,Cheltuielile de personal” – 167.614.467  lei  

- titlul II ,,Cheltuieli cu bunurile şi serviciile” – 5.806.000 lei 

- titlul XI ,,Despăgubiri civile”- 3.618.085 lei 

- titlul XIII ,,Cheltuieli de capital” 489.092 lei. 

Capitolul 54.01,,Alte servicii publice generale”(avocaţi, traducători,experţi): 

- titlul II ,,Cheltuieli cu bunurile şi serviciile” – 6.441.123 lei 

Capitolul 68.01,,Asigurare si asistenta sociala”(asistenţă socială) 

- titlul IX ,,Asistenta sociala” – 6.000 lei 

 

 

Aceste sume au fost alocate și cheltuite pentru buna desfasurare a instanţelor 

judecatoresti. 

Din titlul I  ,,Cheltuielile de personal” s-au achitat toate drepturile salariale si 

contributiile aferente pentru întreg personalul Curţii de Apel Timisoara, în momentul de faţă 

figurând cu 978 de angajaţi. 

 

Referitor la structura cheltuielilor de personal pe anul 2019 s-au realizat plăţi la 
cheltuieli de personal în sumă totală de 167.476.105 lei, defalcată pe fiecare instanţă în parte, 

după cum urmează:  
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Curtea de Apel Timisoara aparat prop:37.722.134 lei, astfel: 

 

 Salarii de bază + sporurile: 29.104.102 lei 

 VRS transa de 5%( brut): 786.899 lei 

 Indemnizaţii de delegare:  47.590 lei 

 Fond aferent platii cu ora: 1.520  lei 

 Transport la si de la locul de muncă: 72.949 lei 

 Chirii decontate judecătorilor si grefierilor: 481.471 lei 

 Indemnizatie de hrana: 536.595 lei 

 Alte drepturi salariale in bani( 1/3 calatorii, co medicale): 671.339 lei 

 Hotărâri judecătoreşti (brut) : 4.604.536lei  

 Vouchere de vacanţă: 236.800 lei 

 Medicamente: 64.904 lei 

 Contributii: 1.113.428 lei 

 

Tribunalul Timiş- plăţi efectuate la salarii: 59.468.638  lei, astfel: 

 Salarii de bază + sporurile: 50.787.461 lei 

 VRS transa de 5%( brut): 889.091 lei 

 Indemnizaţii de delegare: 81.364 lei 

 Transport la si de la locul de muncă: 157.312 lei 

 Chirii decontate judecătorilor si grefierilor: 1.505.186 lei 

 Indemnizatie de hrana: 676.489 lei 

 Alte drepturi salariale in bani( 1/3 calatorii, co medicale): 1.087.545 lei 

 Hotărâri judecătoreşti (brut): 1.819.211lei  

 Vouchere de vacanţă: 510.650 lei 

 Medicamente: 111.876 lei 

 Contributii: 1.842.453 lei 

 

 

Tribunalul Arad- plaţi efectuate la salarii: 40.619.231  lei, astfel: 

 Salarii de bază + sporurile: 36.783.262 lei 

 VRS transa de 5%( brut): 686.975 lei 

 Indemnizaţii de delegare: 89.552 lei 

 Transport la si de la locul de muncă: 288.322 lei 

 Chirii decontate judecătorilor si grefierilor: 186.460 lei 

 Indemnizatie de hrana: 620.618 lei 

 Alte drepturi salariale în bani (1/3 calatorii, co medicale): 390.863 lei 

 Hotărâri judecătoreşti (brut): 118.170lei  

 Vouchere de vacanţă: 371.400 lei 

 Medicamente: 51.578 lei 

 Contributii: 1.032.031 lei 

 

 

Tribunalul Caras Severin-plăţi efectuate la salarii: 29.666.102  lei, astfel: 

 Salarii de bază + sporurile: 23.764.844 lei 

 VRS transa de 5%( brut): 1.094.324 lei 

 Indemnizaţii de delegare: 201.327 lei 

 Transport la și de la locul de muncă: 226.626 lei 

 Chirii decontate judecătorilor și grefierilor: 349.995 lei 

 Indemnizatie de hrană: 626.923 lei 

 Alte drepturi salariale in bani( 1/3 calatorii, co medicale): 277.387 lei 
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 Hotărâri judecătoreşti (brut): 1.907.363lei  

 Vouchere de vacanţă: 273.450 lei 

 Medicamente: 66.611 lei 

 Contributii: 877.252 lei 

 
Conform filei de buget nr. 2172/24.12.2019, bugetul alocat pentru anul 2019 la salarii si 

alte drepturi de personal, de 167.660.000 lei, a cuprins atât plata salariilor, cat si alte drepturi  

lunare prevăzute de lege pentru judecători şi personal auxiliar : chirii, delegaţii, transporturi de 

personal, transport la si de la locul de munca, indemnizatii de detasare/delegare, medicamente, 

vouchere de concediu, precum si acordarea de  sentințe judecătoreşti castigate (lămuriri de 

dispozitiv), dobanzi si valoarea de referintă sectorială, cota de 5%, acordata conform OUG 

3/2019. 

Pentru anul 2019 s-au plătit integral salariile cat si celelalte drepturi de natura salariala.  

De asemenea, s-au plătit hotarari judecatoresti in sume brute (predominant lămuriri de 

dispozitiv),  atât pentru  aparatul propriu, cât şi pentru tribunalele arondate, urmare suplimentării 

bugetului de stat ca urmare aprobării rectificării bugetare din luna decembrie 2019. 

S-a acordat o primă tranşă din drepturile stabilite prin lege, si anume VRS de 421,36, 

respectiv 463,50. Transa a fost acordata in procent de 5% pentru anul 2019, urmând ca in 

următorii 4 ani să se acorde treptat, procentual următoarele tranşe: 10% in 2020, 25% in 2021, 

25% in 2022 si 35% in 2023.Suma brută a acestor drepturi fiind de 3.547.289 lei. 

 

In ceea ce priveşte structura cheltuielilor cu bunurile si serviciile, titlul II, din creditele 

alocate pe anul 2019, s-au realizat plăţi in suma de 5.766.107 lei. 

Pe tot parcursul anului 2019 nu s-au întâmpinat dificultăţi în primirea creditelor bugetare 

de la Ministerul Justiţiei pentru plata furnizorilor de utilităţi, de prestări servicii, de achiziţii 

bunuri, de lucrări etc., deşi prima rectificare bugetară a fost efectuată in luna iulie  2019 şi a fost 

nulă, iar a doua rectificare bugetară a fost efectuată abia la finele lunii noiembrie 2019, creditele 

aprobate fiind mult mai mici decât cele solicitate, o creştere de 6% faţă de bugetul iniţial pe total 

curte de apel. Cu toate acestea, fiecare instanţă si-a eficientizat creditele, astfel încât la finele 

exerciţiului să existe o execuţie cât mai bună. 

Detaliem mai jos plăţile pentru fiecare instanţă în parte: 

 

Curtea de Apel Timisoara-aparatul propriu: 908.211  lei, din care: 
 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (tonere, hartie, alte 

consumabile): 152.223 lei 

 Cheltuielile cu materiale de curaţenie: 1.967 lei 

 Cheltuieli cu furniturile de birou: 14.990 lei 

 Cheltuieli cu întreţinerea, încălzirea, energia, apa: 590.723 lei 

 Cheltuieli cu carburantul: 20.000 lei 

 Cheltuieli cu piesele de schimb: 4.015 lei 

 Cheltuieli cu  posta, abonament telefon, internet: 32.496 lei 

 Reparaţii curente: 27.704 lei 

 Cheltuiali cu uniforme: 2.000 lei 

 Cheltuiali cu obiectele de inventar: 30.853 lei 

 Cheltuieli cu delegatiile (interne si externe): 13.352 lei 

 Cheltuieli cu pregatirea profesionala: 6.971 lei   

 Cheltuieli cu asigurările apartament serviciu si auto (RCA si CASCO): 6.916 lei 

 Cheltuieli cu protectia muncii: 4.186 lei 

 Cheltuiala cu cărţile si publicaţiile: 13.987 lei 

 Cheltuieli cu publicitatea: 2.870 lei 

 Alte cheltuieli de întreţinere si funcţionare: 82.956 lei 
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La nivelul aparatului propriu, în anul 2019, s-au asigurat fondurile necesare pentru 

combustibilul necesar deplasării autoturismelor din dotare; pentru plata delegaţiilor (cazare, 

transport), pentru plata utilităţilor, pentru achiziţia consumabilelor (hârtie xerox, tonere, registre, 

plicuri, dosare pentru registratură, rechizite, bibliorafturi, alte furnituri de birou etc.), astfel că la 

31 decembrie 2019, aparatul propriu nu înregistrează datorii restante pentru bunuri si servicii. 

În anul 2019 s-a continuat colaborarea cu  societatea Ecocart Holding (Balş, jud. Iaşi), 

prin care s-au primit in custodie echipamente IT, aceasta având ca efect  micşorarea  

considerabilă a costurilor cu achiziţia de tonere. In prezent Curtea de Apel Timişoara deţine in 

custodie 35 de imprimante laser, 5 echipamente de printat, 10 multifuncționale. 

Angajaţii Curţii de Apel Timişoara au beneficiat de controlul medical anual, în baza 

contractului încheiat cu Cabinetul medical Explomed, pentru care s-a achitat contravaloarea 

serviciilor medicale prestate, în sumă de  4186 lei si totodată s-au asigurat cursuri de pregătire 

profesională pentru angajaţii Curţii de Apel Timişoara, in sumă de 6970 lei. 

În anul 2019 s-au achiziţionat 11 echipamente de climatizare, din care unul a fost montat 

in una din sălile de judecata, iar celelalte in birouri. Totodată s-au efectuat si revizia, igienizarea 

si curăţarea tuturor climelor instalate la nivelul Curţii de Apel Timişoara. 

S-au efectuat încasări din taxe de concurs de aprox.15.176 lei, respectiv 13.950 lei din 

închirierea spatiilor către librăria SC CH Beck SRL, și furnizorii de automate cafea SC 

Inprodcom SRL, SC Zenprodcom SRL, SC MV Trade SRL si SC Tally Caffe SRL . S-au scos la 

licitaţie de 3 ori spaţiul destinat serviciilor de xerox si multiplicare acte, dar de fiecare data nu s-

au primit oferte. Se vor relua licitaţiile pentru anul viitor. 

Cheltuiala cea mai mare este data de consumul cu utilităţile. 

S-au încheiat în luna mai 2019 protocoale de utilităţi cu instituţiile publice care au sediu 

in incinta Palatului Dicasterial: Tribunalul Timiş, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Timişoara, Direcţia Naţională de Probaţiune, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, 

Baroul Timiş.   

S-a primit în luna mai 2019 de la Ministerul Justiţiei prin transfer, un autoturism marca 

LOGAN, pentru care s-au făcut demersurile de înmatriculare, asigurare  și înregistrare. 

De asemenea, pentru autoturismul Peugeot 301(achiziţionat in 2015) s-au făcut expertize 

pentru determinarea consumului de combustibil, la RAR*-Bucureşti, serviciu care a costat 3470 

lei, dar care era imperios necesar. 

S-au achiziţionat  bonuri valorice pentru carburant in valoare de 20.000 lei pentru a 

asigura buna funcţionare a tuturor autoturismelor din dotare; 

S-au luat la piese de schimb: 2 hard-diskuri pentru Departamentul IT.   

S-au asigurat RCA si CASCO  pentru cele 4 mașini din dotare. 

S-au achiziționat abonamente de cârti de la editurile juridice. 

S-au achiziționat - la obiecte de inventar: steme de perete pentru toate sălile de judecata, 

precum si ştampile cu stema actuală, 11 aparate de aer condiţionat+ montajul acestora, 10 

telefoane fixe.  

Alte cheltuieli de întreţinere şi funcţionare includ următoarele cheltuieli efectuate in anul 

2019 la nivelul Curţii de Apel Timişoara:  cheltuieli cu încărcarea si verificarea hidranţilor, 

cheltuieli cu reparaţia maşinilor , cheltuieli cu revizia serverelor, cheltuieli cu mentenanţa 

programelor  informatice de contabilitate si de salarizare, cheltuieli cu abonamente legislative,   

etc. 

S-au efectuat doua ședințe de deratizare şi dezinsecţie in luna aprilie 2019 si iulie 2019. 

S-a curăţat podul Palatului Dicasterial cu echipa de la Penitenciarul Timişoara.  

Din suma alocata pentru reparaţii curente s-au făcut intervenţii de urgenta la instalaţia 

electrica, tabloul electric, prizele roşii, având in vedere faptul ca s-au constatat defecţiuni la 

aceasta. Totodată in acest sens s-au făcut demersuri la Ministerul Justiţiei astfel încât s-au 

aprobat investiţii pentru modernizarea instalaţiei electrice in sumă de 138.000 lei. 
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Totodată tot de la reparaţii curente s-a efectuat repararea si înlocuirea camerelor de 

supraveghere din incinta Palatului Dicasterial, având in vedere ca acestea sunt deteriorate si 

uzate moral şi fizic, iar în acest sens s-a efectuat o prima etapă, de reparare a echipamentelor de 

la etajul II cu  SC AXA Telekom SRL.  

 

Reparaţii curente: 

 lucrare de reparație a camerelor de supraveghere -etaj II-cost: 10.000 lei; 

 lucrare de reparație a prizelor roșii si înlocuire siguranțe electrice la 

Palatul Dicasterial-cost: 14.300 lei; 

 lucrare de reparație a echipamentului de climatizare sala servere- cost: 

3400 lei. 

La 31.12.2019 Curtea de Apel Timişoara-aparat propriu nu figurează cu datorii restante 

către furnizori.  

 
Tribunalul Timiş: plaţi efectuate la bunuri si servicii: 2.478.701  lei, din care: 

 

 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (tonere, hartie, alte 

consumabile): 609.470 lei 

 Cheltuielile cu materiale de curaţenie: 5.499 lei 

 Cheltuieli cu furniturile de birou: 30.496 lei 

  Cheltuieli cu întreţinerea, încălzirea, energia, apa: 1.143.882 lei 

 Cheltuieli cu carburantul: 28.934 lei 

 Cheltuieli cu piesele de schimb: 12.358 lei 

 Transport: 1.326 lei 

 Cheltuieli cu  posta, abonament telefon, internet: 61.614 lei 

 Reparaţii curente: 58.899 lei 

 Cheltuiali cu uniforme: 500 lei 

 Cheltuiali cu obiectele de inventar: 34.087 lei 

 Cheltuieli cu delegatiile (interne): 21.984 lei 

 Cheltuieli cu pregatirea profesionala: 0 lei   

 Cheltuieli cu asigurările apartament serviciu si auto (RCA si CASCO): 3.711 lei 

 Cheltuieli cu protectia muncii: 850 lei 

 Cheltuieli cu publicitatea: 1.196 lei 

 Chirii: 2.723 lei 

 Alte cheltuieli de întreţinere si funcţionare: 125.257 lei 

 
Făcând analiză pe articolele bugetare, se pot constata la Tribunalul Timiş următoarele: 

La titlul II, bunuri şi servicii, au fost alocate pentru anul 2019 credite de 2.488.956 lei în 

procent de 129,82% faţă de anul 2018 (credite alocate pe 2018: 1.917.234 lei). creştere pentru 

anul 2019 cu plăţi în valoare de 2.478.700 lei deci o execuţie de 99,58%.   

Bugetele alocate pe articole sunt: 

 articol 20.01.01 Furnituri de birou: - 30.500 lei;  

 articol 20.01.03 încălzit, iluminat si forţă motrică: - 1.061.000 lei; 

 articol 20.01.04 Apă, canal:  - 88.350 lei; 

 articol 20.01.05 Carburanţi si lubrifianţi: - 29.928 lei; 

 articol 20.01.08 Posta si telecomunicaţii: - 62.000 lei 

 articol 20.01.09 Materiale si servicii cu caracter funcţional: - 609.700 lei; 

 articol 20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 370.500. 

La acest articol avem nevoie de fondurile bugetare  pentru a acoperi serviciile de 

mentenanţa si întreţinere a parcului de aparate de aer condiţionat, a generatorului 

electric, a centralei telefonice, a sistemului de detecţie antiincendiu, a sistemului 
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de monitorizare si urmărire video, servicii de deratizare si deparazitare a întregii 

instanţe, mentenanţa centralelor termice de la judecătoriile Deta, Lugoj, 

Sânnicolaul Mare; 

 la articolul 20.05.30 Bunuri de natura obiectelor de inventar, suma alocată pentru 

acest an, de 34.600 lei cu plăţi în valoare de 34.586 lei a fost insuficientă pentru 

achiziţionarea de rafturi de arhivă la Tribunalul Timiş, înlocuirea stingătoarelor 

defecte din incinta Tribunalului Timiş si judecătoriile arondate, ştampile, 

switchuri de capacitate mare, schimbarea aparatelor de aer condiţionat stricate cu 

altele noi, achiziţionare de mobilier pentru birourile magistraţilor;  

 la articolul 20.14 ,,Protecţia muncii” suma de 1.000 lei alocată a fost cheltuită 

pentru decontarea serviciilor externalizate de medicina muncii şi de siguranţă şi 

securitate în muncă;  

 la articolul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 90.800 lei a 

acoperit cheltuielile survenite cu expertizele medico legale efectuate in dosarele 

instanţelor pe parcursul anului si cele cu întreţinerea programelor informatice de 

contabilitate si salarizare si a programului Lex Expert; 

 la reparaţii curente – au fost alocate fonduri de 60.000 lei fiind efectuate plăţi in 

valoare de 58.899 lei. Suma alocată pentru reparaţii curente a fost cheltuită astfel: 

 16.194,76 lei reparaţii sisteme de susţinere rafturi de la arhiva Judecătoriei 

Timişoara; 

 8.260 lei lucrări reparaţii instalaţii electrice la Palat Dicasterial; 

 3.324,6 lei lucrări reparaţii cazane instalaţii încălzire la Judecătoria Făget; 

 714 lei reparaţii instalaţii electrice Judecătoria Timişoara şi Tribunalul 

Timiş; 

 240 lei intervenţie centrală termică Judecătoria Deta; 

 23.970 lei înlocuire pompe instalaţie de încălzire la Judecătoria Lugoj; 

 952 lei intervenţie instalaţie electrică Palat Dicasterial; 

 3.943 lei lucrări intervenţie instalaţie electrice Judecătoria Deta. 

 

 

Tribunalul Arad- plăţi efectuate la bunuri si servicii : 1.334.976  lei, din care: 

 

 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (tonere, hartie, alte 

consumabile): 390.500 lei 

 Cheltuielile cu materiale de curaţenie: 8.499 lei 

 Cheltuieli cu furniturile de birou: 10.999 lei 

 Cheltuieli cu întreţinerea, încălzirea, energia, apa: 583.370 lei 

 Cheltuieli cu carburantul: 53.006 lei 

 Cheltuieli cu piesele de schimb: 5.449 lei 

 Cheltuieli cu  posta, abon.telefon, internet: 15.600 lei 

 Reparaţii curente: 66.555 lei 

 Cheltuiali cu uniforme: 1.422 lei 

 Cheltuiali cu obiectele de inventar: 42.800 lei 

 Cheltuieli cu delegatiile (interne): 22.600 lei 

 Cheltuieli cu pregatirea profesionala: 5.230 lei   

 Cheltuieli cu asigurările apartament serviciu și auto (RCA si CASCO): 5.000 lei 

 Cheltuieli cu protectia muncii: 5.000 lei 

 Cheltuieli cu publicitatea: 1.252 lei 

 Alte cheltuieli de întreţinere si funcţionare: 117.693 lei 
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La reparaţii curente în exerciţiul bugetar 2019 prioritatea principală au fost reparaţiile de 

întreţinere sediu Judecătoria Gurahonţ (înlocuit gresie, uşi si geamuri) în valoare de 66.555 lei în 

baza contractului nr.3359/18.07.2019 încheiat cu SC VALROM VEST SRL 

Având în vedere bugetul alocat Tribunalului Arad, au fost stabilite priorităţi privind 

achiziţiile publice astfel:  

Prioritate zero: art. bugetare 20.01.03 Încălzit,luminat si forţa motrica, 20.01.04  Apa, 

canal, salubritate, 20.01.05 Carburant si lubrefianţi,  20.01.08 Posta, telecomunicaţii, 20.01.09 

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional( hartie copiator, tuner, plicuri 

personalizate, coperţi personalizate, cheltuieli poştale)  

Prioritate unu: art. 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare în 

limita bugetului aprobat (componente it, reparaţii imprimante, mat. pentru repararea instalaţiilor 

sanitare etc.). 

Prioritate doi: art. 20.01.01 furnituri de birou (capse, sfoara arhivă, biblioraft, dosare 

plastic, dosare cu șină), art. 20.01.02 materiale de curaţenie în limita bugetului aprobat. 

Observaţie:menţinem aceste priorităţi şi pe viitor. 

 

Tribunalul Caraş–Severin -  plăţi efectuate la bunuri si servicii : 1.044.219  lei, din 

care: 

 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (tonere, hartie, alte 

consumabile): : 235.498 lei; 

 Cheltuielile cu materiale de curaţenie: 5.999 lei 

 Cheltuieli cu furniturile de birou: 10.498 lei 

 Cheltuieli cu întreţinerea, încălzirea, energia, apa: 505.926 lei 

 Cheltuieli cu carburantul: 29.065 lei 

 Cheltuieli cu piesele de schimb: 2.653 lei 

 Cheltuieli cu  posta, abon.telefon, internet: 15.375 lei 

 Reparaţii curente: 90.292 lei 

 Cheltuiali cu uniforme: 0 lei 

 Cheltuiali cu obiectele de inventar: 28.239 lei 

 Cheltuieli cu delegatiile (interne): 19.699 lei 

 Cheltuieli cu pregatirea profesionala: 690 lei   

 Cheltuieli cu asigurările apartament serviciu si auto (RCA si CASCO): 7.855 lei 

 Cheltuieli cu protectia muncii: 13.282 lei 

 Cheltuieli cu publicitatea: 380 lei 

 Alte cheltuieli de întreţinere si funcţionare: 78.769 lei 

 

Pentru reparaţiile curente din totalul fondurilor alocate, de 92.296 lei, plăţile efectuate 

au fost în valoare de 92.292 lei. Fondurile au fost folosite astfel: 

 66.660 lei pentru reparaţiile la acoperişul Judecătoriei Moldova Nouă care 

a fost degradat în urma fenomenelor naturale de la începutul anului 2018; 

 616 lei pentru reparaţii la instalaţia de canalizare a Tribunalului Caraş-

Severin  

 821 lei pentru reparaţii efectuate la 2 birouri ale judecătoriei Moldova-

Nouă. 

 532 lei pentru reparaţii zugrăveli interioare la 2 birouri ale judecătoriei 

Reşiţa 

 799 lei pentru reparaţie instalaţie apă la Judecătoria Oraviţa 

 1130 lei pentru reparaţie centrală termică la Tribunalul Caraş-Severin 

 720 lei pentru reparaţii zugrăveli exterioare la Tribunalul Caraş-Severin 

 21.014 lei pentru reparaţii la instalaţia termica Judecătoria Reşiţa şi 

Tribunalul Caraş-Severin. 
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La titlul de cheltuieli materiale se înregistrează o creștere de 205.104 lei (24,44%) în anul 

2019 faţă de anul 2018, datorită faptului că toate bunurile și serviciile s-au scumpit (mai ales 

energia electrică, gazele naturale, combustibili). 

În ceea ce priveşte titlul XI, alin 59.01” Alte cheltuieli ”, s-au achitat din acesta doua 

tipuri de cheltuieli, si anume 1) despagubiri civile si 2) sume aferente persoanelor cu handicap. 

Suma alocată pentru plata dobânzilor restante, a fost de 2.781.294 lei, si aceasta s-a 

deschis si s-a platit in două etape: in luna iulie  2019 si in luna decembrie 2019, ca urmare 

suplimentarii filei de buget pentru Ministerul Justiţiei.  

Defalcam mai jos sumele plătite, reprezentând doar dobânzi și anume 4.521.288 lei din 

total: 

 Curtea de Apel Timişoara aparat propriu : 863.671 lei; 

 Tribunalul Arad: 696.392 lei; 

 Tribunalul Caraş – Severin: 468.600 lei. 

 Tribunalul Timiş: 752.631 lei. 

 

La acest titlu sunt incluse şi plăţile pentru fondul de handicap ale instituţiei, care în anul 

2019 a fost per total de 835.566 lei (aparat propriu: 103.309 lei, Tribunalul Timiş:293.842 lei, 

Tribunalul Arad: 252.976 lei,  Tribunalul Caraş-Severin :185.439 lei ). 

În ceea ce privește  cap. 54.01,,Alte servicii publice generale” la acest capitol de 

cheltuială se cuprind cheltuielile cu onorariile avocaţilor, cu experţii, cu traducătorii, cheltuieli 

cu trimiterile poştale, in concluzie toate cheltuielile care au legătură cu actul de justiţie, şi care 

sunt suportate de către stat: 

 cheltuiala cu trimiterile poștale (citaţii) si actelor de corespondenţă: 2.429.029 lei 

(pe total Curtea de Apel Timişoara); Începând cu luna mai 2018, urmare măsurilor 

stabilite de Ministerul Justiţiei, cheltuielile efectuate cu prezentare, prelucrare şi 

expediere a actelor de procedură pentru instanţele judecătoreşti (T.P.-uri) sunt  

decontate din fondurile alocate ordonatorilor secundari si terţiari de credite;   

 cheltuiala cu cheltuieli judiciare si traduceri: 550.952 lei (pe total Curtea de Apel 

Timişoara); 

 cheltuiala cu onorariile avocaţiale: 3.459.999 lei (pe total Curtea de Apel 

Timişoara). 

Cu toate acestea, bugetul anului 2019 a fost insuficient pentru plata tuturor onorariilor 

avocațiale, fiecare instanţă rămânând cu datorii către Barou și cu oficii neachitate. 

La  cap. 68.01,,Asigurări și asistenta social ” Tribunalul Arad a făcut plaţi în valoare de 

6.000 lei reprezentând  pensii si ajutoare pentru bătrâneţe- pentru un singur caz avut in evidenţă. 

 
La investiţii: 

În ceea ce priveşte structura cheltuielilor de capital, cap. 61.01 -titlul 71, în bugetul Curţii 

de Apel Timişoara - centralizat, au fost alocate fonduri pentru investiţii pentru anul 2019, și 

efectuate deschideri de credite în suma de 489.092 lei, astfel:            

 Curtea de Apel Timişoara – s-au alocat în buget suma de 138.000 lei, pentru 

obiectivul modernizare instalaţie electrică la Palatul Dicasterial, din care s-au 

utilizat 137.761 lei; 

 Tribunalul Arad -  au fost alocate fonduri in sumă de 340.000 lei, sumă din care 

s-a utilizat  pentru următoarele investiţii suma de 337.216 lei:  

 dotări independente –s-au achiziţionat bunuri în valoare de 38.969 lei 

reprezentând echipamente IT; 

 RK instalaţie electrică Judecătoria Gurahonţ  - 150.276 lei;  

 RK acoperiş Judecătoria Lipova -146.972 lei. 
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 Tribunalul Caraş-Severin- la cheltuieli de investiţii, pentru anul 2019 a avut 

alocată suma de 15.000 lei în vederea achiziţionării unei centrale telefonice noi 

pentru Judecătoria Caransebeş. A fost finalizată achiziţia centralei telefonice în 

suma de 14.114 lei şi a fost instalată, în prezent fiind funcţională. 

 Tribunalul Timiș pe anul 2019 nu a avut alocate fonduri pentru cheltuieli de 

investiţii. 

    

 Concluzie: 

 Din datele prezentate mai sus rezultă că execuţia bugetară pentru total Curte de Apel 

Timişoara cu tribunalele arondate, este de 99,51%. 

Curtea de Apel Timişoara-aparatului propriu execuția a fost realizată în proporţie de 

99,89%, (total plăţi 2019 : 40.593.977  lei, raportat la buget 2019: 40.640.585 lei), cheltuielile 

bugetare au fost realizate potrivit structurii indicatorilor bugetului de stat aprobat. 

Pentru celelate tribunale execuţia bugetara pentru anul 2019 a fost realizata astfel: 

Tribunalul Arad - execuţia bugetara a fost realizată in proporţie de 99,69% (total plăţi 

2019: 44.832.558 lei, raportat la buget 2019: 44.971.587 lei), cheltuielile bugetare au fost 

realizate potrivit structurii indicatorilor bugetului de stat aprobat. 

Tribunalul Caraş Severin - execuţia bugetara a fost realizată în proporţie de 99,84% 

(total plăţi 2019 : 32.437.588 lei, raportat la buget 2019: 32.487.985 lei), cheltuielile bugetare au 

fost realizate potrivit structurii indicatorilor bugetului de stat aprobat. 

Tribunalul Timiş - execuţia bugetară  a fost realizată in proporţie de 99,00 % (total plăţi 

2019: 65.313.541  lei, raportat la buget 2019: 65.971.843 lei), cheltuielile bugetare au fost 

realizate potrivit structurii indicatorilor bugetului de stat aprobat. 

Având în vedere bugetul aprobat al Curţii de Apel Timişoara, nr. 2172/23.12.2019, 

varianta MJ nr. 108338/23.12.2019, și comparând cu anii precedenți,  am constatat că 

prevederile bugetare aprobate nu au acoperit totalitatea nevoilor reale ale instanţelor 

judecătoreşti, fapt pentru care există instanţe care au rămas cu datorii la 31.12.2019, in special la 

onorariile avocațiale si utilităţi. Pentru aceste datorii, Ministerul Justiţiei va efectua  deschideri in 

următorul exerciţiu financiar. Cu toate acestea nu s-au întâmpinat blocaje în activitatea 

instanţelor judecătoreşti. 

  Curtea de Apel Timişoara, ca ordonator secundar de credite, a asigurat, prin intermediul 

serviciului contabilitate, deschiderile de credite primite de la Ministerul Justiţiei precum şi 

urmărirea utilizării eficiente a acestora, atât pentru aparatul propriu, cât şi pentru Tribunalul 

Arad, Tribunalul Caraş Severin şi Tribunalul Timiş. 
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IV. 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: 

 

 5 săli de judecată; 

 o cameră de consiliu pentru proceduri penale; 

 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 consilier juridic; 

 un birou psiholog. 

 

c) parc auto: Curtea de Apel Timişoara este deservită de un număr de patru  

autoturisme aflate în proprietatea sa. 

 

În privinţa spaţiilor pentru arhivarea dosarelor şi materialelor preconstituite păstrate de 

instanţă, se impune observaţia că datorită nealocării fondurilor necesare nu s-a reuşit amenajarea 

unor spaţii adecvate de arhivare, respectiv, externalizarea serviciilor de selectare a dosarelor şi a 

celorlalte materiale prevăzute de Ordinul MJ nr. 4399/C/2012.  
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IV.2. Infrastructura tehnico – informatică şi logistică 

 

Activitatea compartimentului IT din cadrul Curţii de Apel Timişoara a fost  variată şi de 

complexă pe parcursul anului 2019, datorită multiplelor modificări ale procedurilor de utilizare a 

aplicaţiilor informatice utilizate şi a realizării unor aplicaţii noi în vederea îmbunătăţirii 

activităţii instanţei şi a evidenţelor acesteia. 

 

IV. 2.1. Aplicaţiile informatice. 

 

În anul 2019 au existat mai multe modificări privind modul de lucru în utilizarea 

aplicaţiilor existente precum şi implementarea unor aplicaţii noi la Curtea de Apel Timişoara. 

Aplicaţia ECRIS este în continuare cea mai utilizată pentru  înregistrarea şi gestionarea 

dosarelor de judecată. Această aplicaţie a suferit şi unele modificări pe parcursul anului 2019, 

fiind transmise mai multe programe de îmbunătăţire a softului (patch-uri de up-grade-uri) 

ajungându-se în final la varianta 4.5.1.41 a aplicaţiei Ecris.   

Curtea de Apel Timişoara şi în anul 2019,  a continuat să folosească aplicaţia TDS 

(Transmiterea Documentelor în format Securizat) realizată de Departamentul IT al 

Tribunalului Arad, pentru comunicarea actelor procedurale şi a documentelor ataşate la dosare,  

către instituţiile statului cu care s-au încheiat protocoale de comunicare. Această aplicație a ajuns 

la versiunea 1.5.15. A fost atașată semnătura electronică a Curții de Apel Timișoara la 

documentele comunicate prin TDS. La server-ul Curții de Apel Timișoara au fost atașate și 

semnăturile electronice ale instanțelor din raza Tribunalului Caraș-Severin urmând a se instala și 

semnăturile electronice ale instanțelor din raza Tribunalului Timiș. 

O condiţie indispensabilă pentru funcţionarea normală a acestei aplicaţii de transmitere 

electronică a actelor de procedură o reprezintă scanarea şi arhivarea corespunzătoare a tuturor 

documentelor din dosar în format electronic. Prin scanarea tuturor documentelor şi ataşarea lor 

în aplicaţia ECRIS sunt create toate premisele necesare creării dosarului electronic şi posibilităţii 

de arhivare electronică a dosarelor pentru o perioadă îndelungată de timp, mai mare decât cea 

prevăzută de nomenclatorul ce reglementează perioadele de păstrare a dosarelor instanţei.  

Activitatea de scanare a documentelor din dosare a decurs foarte bine, toate documentele 

din dosarele de pe rolul Curţii de Apel Timişoara fiind scanate şi încărcate electronic în baza de 

date operativă.   

Scanarea tuturor documentelor şi introducerea lor în ECRIS a permis justiţiabililor 

vizualizarea documentelor din dosare prin aplicaţia Info Dosar realizată de Departamentul IT al 

Curţii de Apel Cluj şi preluată şi la nivelul tuturor instanţelor din raza Curţii de Apel Timişoara. 

Aplicaţia Info Dosar este accesibilă de pe pagina web a Curţii de Apel Timişoara 

www.curteapeltimisoara.ro. Împreună cu Info Dosar poate fi accesată şi aplicaţia Fişă Dosar ce 

oferă informaţiile generale despre dosare. 

 După ce în anul 2014, la Curtea de Apel Timişoara a fost instalată aplicaţia Consiliului 

Superior al Magistraturii Statis Ecris, în anul 2015 s-a instalat aplicaţia STATIS  CSM, modulul 

general ce oferă date statistice despre activitatea instanţelor de judecată. Această aplicație 

permite vizualizarea şi centralizarea datelor statistice la nivel de Curte de Apel, Tribunal sau 

Judecătorie. La sfârșitul fiecărei luni, baza de date a aplicației ECRIS a Curții de Apel Timișoara 

este mutată manual pe acest server de statistică. Accesul la această aplicație se face de pe pagina 

de intranet a Curții de Apel Timișoara, modulul de rapoarte, cu autentificarea menționată pe 

pagina respectivă. Aplicaţia permite realizarea unor rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale cu 

privire la activitatea desfăşurată în cadrul instanţei de către fiecare secţie în parte. În anul 2019 

aplicația a fost modificată prin introducerea de noi rapoarte și poate fi accesată în modul central 

sau semicentral. În modul central datele pot fi comparate cu toate instanțele din țară iar în modul 

semicentral datele pot fi comparate doar la nivelul Curții de Apel Timișoara. Modulul 

semicentral permite o accesare mai rapidă a datelor din baza de date. 



119 

 

Aplicația pentru Bibliotecă a fost mutată pe un computer local datorită nefuncționării 

primului și celui mai vechi server din dotarea Curții de Apel Timișoara. Consecința negativă a 

acestei defecțiuni este aceea că aplicația pentru Biblioteca instanței nu mai poate fi accesată din 

rețea, modificările putându-se efectua doar de pe un singur computer. Astfel a fost realizată o 

aplicație nouă locală la care s-a importat baza de date din aplicația Lotus. Aplicația nouă este în 

faza de testare și finalizare. 

A fost implementată o aplicație nouă “Coperți” realizată de Departamentul IT al 

Tribunalului Arad, prin care se tipăresc automat datele ce apar pe coperților dosarelor aflate pe 

rolul Curții de Apel Timișoara. Este o operațiune mai rapidă decât scrierea cu mâna a datelor și 

mult mai estetică, informațiile de pe copertă fiind tipărite. 

În anul 2019 s-a continuat realizarea unei aplicații noi pentru evidența personalului Curții 

de Apel Timișoara și a instanțelor din subordine. Structura de bază este realizată, urmând ca în 

continuare să se introducă datele personale de către birourile de personal de la Curtea de Apel 

Timișoara și tribunalele din subordine. Cu periodicitate, pe baza acestei aplicaţii se pot realiza 

diferite rapoarte informaţionale. Aplicația este în faza de testare. 

Celelalte aplicații realizate: Registrul de corespondenţa administrativă, Registrul de 

corespondenţa contabilitate, Procese - Registrul privind procesele în care figurează ca parte 

Curtea de Apel Timişoara, Registrul de Petiții, Registrul de dosare suspendate funcționează și 

sunt utilizate în continuare.  

Departamentul economic utilizează în continuare aplicația Zainea. 

Informaţii despre activitatea Curţii de Apel Timişoara apar în continuare şi pe portalul 

instanţelor de judecată, portal găzduit de Ministerul Justiţiei.  

Programele legislative folosite sunt aplicaţia Lex Expert, aplicaţie actualizată zilnic 

automat prin internet şi instalată pe toate computerele conectate la reţeaua Curţii de Apel 

Timişoara, precum şi aplicația EUROLEX ce poate fi deschisă de pe pagina internă a Curții de 

Apel Timișoara. 

Toate calculatoarele sunt protejate de viruși cu aplicația BitDefender. 

   

IV.2.2. Dotarea instanţei cu tehnică de calcul 

 

Curtea de Apel Timişoara dispune de echipamente funcţionale pentru toţi angajaţii ce îşi 

desfăşoară activitatea în cadrul instanței şi pentru toate sectoarele de activitate, astfel: 

 echipamente în proprietate: 15 servere, 201 de staţii de lucru, 5 scanere; 

 echipamente în custodie: 35 de imprimante, un copiator color, 12 

multifuncţionale, două copiatoare A3. 
 

În anul 2019, în baza Contractului nr. 10/19.12.2018 a Ministerului de Justiție privind 

Achiziția de echipamente IT și software, Curții de Apel Timișoara i-au fost repartizate un număr 

de 15 calculatoare, 3 scanner-e A4 și un scanner A3. Cele 15 calculatoare vor înlocui 

calculatoare mai vechi aflate în dotarea judecătorilor din Secția Penală. 

Local s-a reușit achiziționarea a 2 hard disk-uri de 1 Tb fiecare pentru aplicația TDS și 3 

hard disk-uri de 2Tb fiecare pentru salvarea bazelor de date tot mai mari datorită documentelor 

scanate la dosare. Alte servere sau stații de lucru noi nu s-au putut achiziționa din lipsă de 

fonduri, deşi s-a solicitat ordonatorului principal de credite alocarea de resurse bugetare în acest 

scop sau identificarea altor mecanisme de achiziţionare de echipamente informatice, motivat de 

factori obiectivi, cum sunt: operativitatea aplicaţiilor Info dosar, pentru constituirea şi arhivarea 

electronică a dosarelor, respectiv, TDS pentru asigurarea continuităţii comunicării electronice a 

actelor de procedură; cerinţa imperioasă de înlocuire a echipamentelor învechite sau a celor 

pentru care nu mai poate fi asigurată mentenanţa; asigurarea în parametrii corespunzători a 

operativităţii bazei tehnice şi a celei informatice a instanţei. 
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Din partea Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul proiectului “TAEJ – 

Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul 

sistemului judiciar”, Curtea de Apel Timișoara a fost dotată cu 2 sisteme integrate de 

comunicare compuse din echipamente IT și ecrane de afișare (TV). Acestea au fost instalate în 

zona de acces a justițiabililor și/sau a publicului. 

Prin Contractul de furnizare nr. 104428/30/2018 din 17 mai 2019, Ministerul de 

Justiție a repartizat Curții de Apel Timișoara un echipament de tip InfoKiosk model Astouch 

A42FAD01. Acesta a fost instalat în aceeași zonă cu celelalte echipamente de tip infokiosk ce 

mai erau funcționale la nivelul Curții de Apel Timișoara. 

Pentru realizarea tipăririi şi multiplicării documentelor s-a continuat şi în 2019 

colaborarea cu firma ECOCART care a asigurat echipamentele necesare desfăşurării activităţii 

din cadrul instanţei (imprimantele, copiatoarele, multifuncţionalele mai sus indicate). 
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IV.3. Infrastructura bazei de documentare   

 

IV.3.1. Structura organizatorică 

 

Compartimentul de documentare, ca structură organizatorică, este reglementat de 

prevederile art. 116 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicată, privind organizarea judiciară şi 

de prevederile art. 41 alin. (5) din ROIIJ. 

Prin documentare se urmăreşte eficientizarea activităţii educaţionale, profesionale şi, 

implicit, dezvoltarea personală. Cu atât mai mult aceasta devine necesară într-o activitate ce 

vizează actul de justiţie, finalizat prin pronunţarea unei hotărâri, care are la bază legislaţia 

internă, în acord cu tratatele şi convenţiile ratificate de ţara noastră, cu Jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, precum şi cu Jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie. 

Biblioteca, este o structură specializată al cărei scop principal este de a constitui, a 

organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente 

specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, documentare, 

cercetare, etc. 

 

IV.3.2. Dotarea materială a compartimentului de documentare şi bibliotecă 

  

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.  

De menţionat că această bibliotecă 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, sens în care mulţi cititori din această categorie au beneficiat de serviciile 

bibliotecii. 

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 2019 un număr semnificativ de studenţi/masteranzi/doctoranzi (peste 115) 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. 

Se cuvine să facem şi câteva mențiuni legate de păstrarea colecțiilor în sine. Astfel, 

colecţiile se păstrează în rafturi, dulapuri special amenajate, biblioteca oferind servicii de 

imprimare, împrumut la sala de lectură – Compartimentul Documentare și Bibliotecă, precum şi 

împrumut la domiciliu.  

În ceea ce priveşte împrumutul, trebuie menționat faptul că prin intrarea în vigoare a 

noului Regulament de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 s-a reglementat acest aspect şi anume :” 

Cărţile şi revistele din fondul bibliotecii pot fi împrumutate numai personalului instanţei. 

Judecătorii altor instanţe şi consilierii de probaţiune pot să consulte cărţile şi publicaţiile din 

biblioteca instanţei.” 
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Împrumutul cărților se efectuează pe bază de fișe de lectură, totalul fișelor de cititor este 

de 445 dintre care 172 sunt fișe închise în urma pensionării sau transferarea 

cititorului/utilizatorului la o alta instanță. Din totalul cititorilor un număr de 144 (52,75%) cititori 

sunt judecători și 129 (47,25%) cititori reprezintă personalul auxiliar de specialitate.  

 

 

 
2019 

Curtea de Apel 
Timișoara 

Tribunalul Timiș 
Judecătoria 
Timișoara 

TOTAL 

cititori % cititori % cititori % cititori % 

Judecători 62 22,71 38 13,92 44 16,12 144 52,75 

Personal 
auxiliar 

76 27,84 28 10,25 25 9,16 129 47,25 

TOTAL 138 50,55 66 24,17 69 25,28 273 100 
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Rulajul/cititor a cărților/revistelor pe parcursul anului 2019 este de 4,7 cărţi/cititor, iar 

rulajul total este de 6,85 cu includerea cărţilor şi revistelor care au făcut obiectul studiului la sală 

sau care au făcut obiectul studiului în situaţii speciale (deliberări). 

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. 
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Pentru a dezvolta colecţiile existente în bibliotecă au fost avute în vedre următoarele 

aspecte și anume: noile reglementări/modificări legislative, solicitările judecătorilor instanței, 

programul editorial, fundamentarea bugetului alocat. Urmare solicitărilor judecătorilor instanței, 

pentru anul 2019 au fost efectuate abonamente la un număr de 16 reviste de specialitate 

juridică, în valoare de 4143,8 lei. În urma analizării ofertelor de prețuri, de regulă, abonamentele 

s-au realizat la editurile care le editează, cu menţiunea că plata a fost efectuată integral de către 

Departamentul Economico-Financiar din bugetul alocat cu această destinaţie. 

Toate solicitările au fost avizate de doamna judecător dr. Petruţ Micu – judecător delegat 

la Compartimentul Documentare și Bibliotecă și aprobate de Conducerea Curții de Apel 

Timișoara.  

Respectând această procedură au fost efectuate abonamente la următoarele reviste de 

specialitate: Buletinul Casaţiei, Caiete de drept penal, Curier Fiscal, Curier Judiciar, Revista 

Română de Drept European, Revista Română de Dreptul Afacerilor, Revista Română de Dreptul 

Muncii, Pandectele Române, Revista Dreptul, Revista de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, 

Revista de Drept Public, Revista Româna de Executare Silită, Revista Română de Drept Privat, 

Revista de Ştiinţe Juridice, Revista Româna de Drept Penal al Afacerilor, Revista Română de 

Procedură civilă. 

Suplimentar faţă de abonamentului PRINT al revistelor s-a beneficiat în același cost şi de 

publicațiile electronice pentru anul 2019, astfel: Revista Romana de Drept European, Revista 

Romana de Drept al Afacerilor, Revista Romana de Dreptul Muncii si Pandectele Romane. 

Cu privire la abonamentul la Monitorul Oficial al României, menţionăm că CSM-ul prin 

intermediul Portalului EMAP a asigurat achiziționarea în format electronic a Monitorului 

Oficial, ceea ce a permis instanţelor descărcarea zilnică a acestuia de pe portal, în format .pdf, 

motiv pentru care nu s-a mai impus achiziționarea pe suport de hârtie.  

Portalul EMAP stochează Monitoarele Oficiale în secţiunea: întâlniri 

trimestriale/Lex/Monitorul oficial sau accesând link-ul: 

http://10.1.40.18/Emap/Lex/Mof.aspx, cu menţiunea că, în această secţiune sunt 

încărcate periodic Monitoarele Oficiale de către cei care acest portal, în timp real,  odată cu 

publicarea lor pe sit-ul Monitorului Oficial. 
Monitoarele Oficiale, astfel descărcate sunt stocate pe server 1, pe ani şi pot fi 

accesate/tipărite la nevoie de pe orice staţie de lucru, urmărind link-ul: \\Server6\monitor oficial   

Mai mult decât atât, în funcţie de urgenţe, uneori, prin grija deosebită a Conducerii Curţii 

de Apel Timişoara de a dota Biblioteca cu cărţi și urmare renegocierii contractului de 

sponsorizare cu Editura C.H. Beck Bucureşti s-au achiziţionat cu titlu gratuit cărţi, reviste şi alte 

publicaţii din aria literaturii juridice şi domeniile conexe în valoare de 1702,77 lei. 

Evidenţa şi prelucrarea unităților de bibliotecă se face conform dispoziţiilor ROIIJ 

coroborate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, cu modificările și completările ulterioare.  

Intrarea publicaţiilor în gestiune se realizează prin înregistrare, pe baza actelor însoţitoare 

(chitanţe fiscale, facturi fiscale, avize de însoţire). Înregistrarea se realizează în mod individual, 

în Registrul de Inventar (R.I.), acesta fiind un registru tipizat, având paginile numerotate manual. 

Urmează, apoi, ştampilarea documentelor pe pagina de titlu, pe ultima pagină, precum şi pe 

paginile de control. 

Având în vedere dispozițiile art. 175 alin. (1) lit. b) din ROIIJ, evidenţa publicaţiilor se 

realizează atât prin Registrul de Inventar, cât şi în format electronic în programul Lotus Notes – 

unde fiecare carte are fișă proprie. Publicaţiile periodice sunt înregistrate în Registrul de Inventar 

al Publicaţiilor Periodice şi mai apoi introduse în baza de date informatizată, urmărindu-se 

totodată ca acestea să fie primite cu regularitate. 

Evidenţa electronică se efectuează anual în programul Microsoft Excel 2010 şi se 

înaintează Departamentului economico-financiar al Curţii de Apel Timișoara, la fiecare sfârşit de 

an.  

http://10.1.40.18/Emap/Lex/Mof.aspx
file://///Server6/monitor%20oficial%20
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În cazul donaţiilor, evidenţa se realizează lunar, dacă este cazul, fiind însoţită de 

« Raportul întocmit de Comisia de evaluare a materialelor documentare primite cu titlu gratuit în 

gestiunea instanţei », constituită în baza deciziei preşedintelui Curții de Apel Timișoara a cărei 

componență este compusă din: preşedinte – grefier documentarist Floare Nyiredi şi membri – 

grefier documentarist Ecaterina Mateovici şi consilier Nicoleta Antoni. 

Biblioteca Curţii de Apel Timişoara, în perioada de referinţă, a beneficiat de donaţii din 

partea unor instituţii cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, din partea unor curţi de apel  precum şi a unor persoane fizice.  În 

anul de referinţă totalul titlurilor primite prin donaţie însumează 36 cărţi/reviste. 

Conform Registrului de Mișcare a Fondului (R.M.F.) pe anul 2019, în Biblioteca Curții 

de Apel Timișoara au intrat un număr de 147 titluri carte, cu un număr de 149 cărţi, şi 34 titluri 

publicaţii seriale cu un număr de 118 de reviste, în valoare totală de 12.245,62 lei.  
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La finele anului 2019, Fondul de carte al Bibliotecii Curţii de Apel Timişoara însumează 

316.386,19 lei, reprezentând un număr de 7.616 unităţi de inventar. 

Conform deciziei doamnei judecător Erica Nistor – Preşedintele Curţii de Apel 

Timişoara, colecția Bibliotecii Curții de Apel Timișoara se inventariază anual. 

Potrivit dispozițiile art. 40 alin. (2) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, eliminarea 

documentelor din colecţii se aplică numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, 

după o perioadă de minimum 6 luni de la achiziţie, prin hotărârea conducerii. 

Urmare inventarierii au fost propuse şi casate un număr de 173 de titluri de carte, uzate 

fizic şi moral, în sumă de 5.597,78 lei. 
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CAPITOLUL V 

CONCLUZII ȘI PROPUNERI ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII 

ACTIVITĂȚII 

 
Managementul curţii s-a distribuit sub dublu aspect: cu privire la activitatea propriei 

instanţe, cât şi cu privire la activitatea instanţelor din raza de competenţă a curţii, având în 

vedere dispoziţiile legale şi regulamentare care circumscriu sfera de atribuţii a persoanelor care 

ocupă funcţii de conducere la nivelul curţii de apel. În acest context, au fost declanşate şi 

stimulate proiecte similare, de evaluare a activităţii proprii, la nivelul tuturor tribunalelor, 

urmărindu-se modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă, inclusiv la instanţele  din raza 

de competenţă a tribunalelor.  

Permanent s-a urmărit realizarea unui management eficient al resurselor umane atât la 

curtea de apel, cât şi la instanţele arondate, pentru asigurarea unei dimensionări echilibrate a 

volumului  de activitate, raportat la fiecare persoană, repartizarea echilibrată a personalului pe 

secţii şi a volumului de activitate reprezentând unul din obiectivele principale ale preşedintelui 

curţii. 

Formarea profesională continuă a judecătorilor şi personalului s-a înscris în preocupările 

constante, practica Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a 

instanţelor europene fiind valorificate  în cadrul întâlnirilor lunare de învăţământ profesional, 

seminarii organizate de Curtea de Apel Timişoara şi, nu în ultimul rând,  prin publicarea acestora 

prin aplicaţia „Windows Mail” pe adresele de e-mail de serviciu ale judecătorilor de către 

grefierul documentarist. 

În scopul organizării eficiente a activităţii Curţii de Apel Timişoara şi a instanţelor din 

circumscripţia curţii de apel, în vederea ridicării gradului de performanţă şi înlăturării 

neregularităţilor care afectează în mod negativ activitatea desfăşurată,  s-au adoptat planuri de 

măsuri şi s-au stabilit metodologii unitare de lucru, iar preşedintele Curţii de Apel Timişoara a 

emis decizii prin care au fost implementate măsurile dispuse. 

Asumarea responsabilizării manageriale s-a realizat prin adoptarea şi punerea în practică 

a celor mai adecvate soluţii care au avut drept scop sporirea eficienţei activităţii instanţei şi 

creşterea calităţii actului de justiţie. 

În elaborarea strategiei manageriale de către persoanele cu funcţii de conducere din 

cadrul Curţii de Apel Timişoara, au fost identificate cu precizie problemele existente atât la 

nivelul curţii, cât şi al instanţelor aflate în circumscripţia acesteia, au fost evaluate în mod 

obiectiv resursele disponibile pentru a fi convertite spre rezolvarea problemelor, dar şi 

obstacolele ce urmau a fi depăşite. 

Actul decizional s-a caracterizat prin transparenţă, determinată de o bună comunicare a 

obiectivelor şi a măsurilor necesare realizării acestora, activitatea de management desfăşurată de 

conducerea curţii de apel beneficiind şi de un real suport al colectivului de magistraţi. 

Adoptând principiile unui management participativ, actul de conducere s-a bazat în 

acelaşi timp şi pe munca de echipă, activitatea managerială fiind caracterizată printr-o colaborare 

permanentă şi eficientă a preşedintelui cu vicepreşedinţii, preşedinţii de secţii, colegiul de 

conducere al curţii şi conducerile instanţelor din raza curţii de apel. 

În exercitarea prerogativelor manageriale de coordonare a activităţii administrativ-

judiciare a instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, s-au stabilit întâlniri periodice 

cu preşedinţii tribunalelor şi judecătoriilor care au avut ca scop rezolvarea problemelor 

organizatorice curente, în domeniul resurselor materiale şi umane, participarea instanţelor la 

realizarea indicatorilor de performanţă, înlăturarea disfuncţionalităţilor şi vulnerabilităţilor, 

adoptarea unei practici administrative şi manageriale comune. 
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La nivelul Curţii de Apel Timişoara şi al instanţelor arondate, stilul managerial a fost 

caracterizat prin deschidere şi transparenţă, astfel că, la baza oricărei hotărâri a stat, pe lângă 

preocuparea pentru respectarea dispoziţiilor regulamentare, consultarea structurilor şi a 

persoanelor asupra cărora hotărârea urma să producă efecte în mod direct, dezvoltându-se relaţii 

bazate pe respect şi bună colaborare, fiind asigurate astfel condiţiile necesare desfăşurării optime 

a activităţii. 

Comunicarea, atât pe verticală cât şi pe orizontală, poate fi apreciată ca fiind eficientă, 

directă, deschisă, bazată pe încredere, existând o consultare permanentă şi reciprocă, iar 

atmosfera creată în cadrul colectivului a încurajat întotdeauna dialogul. 

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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ANEXA 1  
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ANEXA III 
  

PERCEPŢIA OPINIEI PUBLICE ASUPRA ACTIVITĂŢII CURŢII DE APEL TIMIŞOARA  

ŞI A INSTANŢELOR DIN RAZA SA DE ACTIVITATE 

- 2019 - 

 

 

Cunoaşterea percepţiei opiniei publice şi a societăţii civile asupra calităţii 

actului de justiţie este o preocupare deosebit de importantă, devenind o obișnuință 

pentru managementul Curții de Apel Timișoara să afle modul în care participanții 

la actul de justiție percep activitatea sa și a instanțelor arondate în mod periodic. În 

acest sens, Curtea de Apel Timişoara a iniţiat în anul 2017 un nou studiu, care să 

evidenţieze modul în care a fost perceput actul de justiţie, cu referire la activitatea 

desfășurată în cadrul Curții de Apel Timişoara și instanțelor din raza sa de 

activitate, pe durata anului care s-a încheiat. Având ca referință raportul lui Jesper 

Wittrup cu tema „Analiza sistemului de măsurare şi monitorizare a performanţei 

judiciare în România” publicat în martie 2006, precum şi raportul unei cercetări 

realizate în Olanda ce a avut acelaşi obiectiv ca cel iniţiat de Curtea de Apel, , 

studiul de faţă vizează percepţia opiniei publice şi a societăţii civile asupra 

funcţionării instanţelor în general, a modului în care sunt gestionate dosarele, 

atitudinea şi comportamentul judecătorilor în sala de şedinţe, profesionalismul 

acestora şi calitatea hotărârilor pronunţate, precum şi percepţia comportamentului 

şi atitudinii personalului auxiliar în realizarea atribuţiunilor.  

Curtea de Apel a iniţiat încă din anul 2006 realizarea anuală a unui astfel de 

studiu. În acest an au fost aduse modificări de amploare, atât instrumentului utilizat 

(după modelul lui Jesper Wittrup) cât şi metodologiei de investigare. 

În anul 2015, Curtea de Apel Timișoara a realizat în premieră în țară, în 

raport cu celelalte curți de apel, un chestionar în format online, a cărui completare 

se poate realiza de către justițiabili prin accesarea sa directă atât de pe pagina de 

internet a instanței, cât și de pe pagina de internet a portalului instanțelor, din 

cadrul secțiunii Informaţii de interes public. Chestionarul a devenit, astfel, mult 

mai accesibil din punctul de vedere al completării sale de către subiecţi, datorită 

tipului și modului în care au fost formulate întrebările, acestea adresându-se, în 

special justițiabililor și reprezentanților legali, participanți la actul de justiție 

realizat în cadrul instanțelor menționate anterior.  

Datorită acestui fapt cooperarea categoriilor investigate a fost mult mai mare 

decât în cazul completării de tip clasic creion-hartie, cu precădere în ceea ce îi 

privește pe justițiabili. Cu toate acestea, datele din acest studiu încă nu pot fi 

generalizate pentru întreaga populaţie de participanți la actul de justiție iar datele 

rezultate pot fi considerate ca reprezentând o tendinţă generală a răspunsurilor 

categoriilor invitate să participe la studiu.  

Obiectivul studiului. Studiul realizat de Curtea de Apel Timişoara a vizat 

evidenţierea percepţiei opiniei publice şi a societăţii civile asupra calităţii actului 

de justiţie la Curtea de Apel Timișoara și instanțelor din raza sa de activitate, în 

general, cu referire la anul 2019. 
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Metodologie.  În scopul evidențierii percepţiei societăţii civile şi a opiniei 

publice, a fost distribuit spre completare, în format online, un chestionar adresat 

ambelor categorii de respondenți, creat cu ajutorul platformei Google Forms. 

Chestionarul a fost accesat de 67 de ori și a fost completat în cea mai mare maură 

de aproximativ 53 utilizatori , atât justițiabili, cât și reprezentanții legali. 

Chestionarul este format din 7 secțiuni astfel: 

Secțiunea I. Date statistice relevante 

Secțiunea a II-a. Serviciile de Registratură, Arhivă și informare cu 

privire la dosare 

Secțiunea a III-a. Activitatea din sala de judecată 

Secțiunea a IV-a. Duratele de timp care însoțesc parcursul dosarelor în 

instanță 

Secțiunea a V-a. Activitatea în ansamblu și facilitățile oferite de clădirea 

instanțelor 

Secțiunea a VI-a. Termenele de soluționare a dosarelor 

Secțiunea a VII-a. Opinii finale 

 Fiecare secțiune a chestionarului a avut variante specifice de răspuns, iar 

unele secțiuni, respectiv I, II și VI au conținut și întrebări de tip filtru, pentru a 

facilita completarea chestionarului. 

Majorității enunțurilor cuprinse în secțiunile referitoare la serviciile 

Registratura, Arhiva și informare cu privire la dosare, activitatea din sală, 

activitatea în ansamblu și facilitățile oferite de clădire și termenele de soluționare a 

dosarelor,   le-a corespuns o scală cu 5 trepte de intensitate, respectiv acord total, 

în mare parte de acord, în mare parte dezacord, dezacord total şi nu am nici o 

opinie, iar celor din secțiunea referitoare la duratele de timp care însoțesc parcursul 

dosarelor în instanță le-a corespuns, de asemenea, o scală cu 5 trepte de intensitate, 

respectiv foarte mulţumit, în mare parte mulţumit, în mare parte nemulţumit, foarte 

nemulţumit şi nu am nici o opinie.  

În finalul chestionarului a fost alocat un spaţiu în care respondenţii au fost 

invitaţi să ofere câteva sugestii cu privire la măsurile care ar trebui luate pentru a 

îmbunătăţi performanţele instanţelor.  

Chestionarul referitor la activitatea Curții de Apel Timișoara și a instanțelor 

din raza sa de activitate, în forma finală a acestuia, a fost oferit spre completare, în 

format online, începând cu luna ianuarie 2019, fiind închis şi înlocuit în luna 

ianuarie a anului 2020,  cu varianta aferentă anului în curs. 

Analiza şi interpretarea datelor. În vederea analizării datelor a fost creată 

automat o bază de date Excel pentru datele colectate de la justiţiabilii și 

reprezentanții legali care au răspuns la chestionare. Ca metodă de analiză a datelor 

a fost utilizată frecvenţa alegerilor respondenţilor la itemii chestionarului, 

exprimată în procente. În prima parte a raportului de analiză, datele oferite prin 

intermediul chestionarelor de către respondenți vor fi prezentate, pentru fiecare 

secțiune în parte, sub forma unor tabele de frecvenţă, pentru a fi mai facilă 

urmărirea acestora, urmând ca în a doua parte a raportului să fie prezentate câteva 

concluzii ale analizei.  
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Rezultatele au fost raportate strict la numărul de respondenţi care au oferit 

un răspuns, fiind eliminate din analiza statistică non-răspunsurile, pentru o mai 

mare acurateţe cu privire la percepţia avută de respondenţi asupra calităţii 

activităţii instanţelor. 

Datorită specificului chestionarului, datele oferite vor fi prezentate general, 

pentru toate categorii de respondenți. De asemenea, datorită diferenţelor mari 

dintre procentajele de răspunsuri oferite pentru fiecare dintre instanţe în parte, în 

studiu vor fi prezentate rezultatele corespunzătoare opiniei care să evidenţieze 

percepţia generală asupra activităţii Curții de Apel Timișoara și a instanțelor din 

raza sa de activitate.  

Secţiunea I. DATE STATISTICE 

Din totalul de 67 de opinii exprimate de către respondenți, reiese faptul că 

cei mai mulți sunt reclamanți (25,4%), pârâți (29,9%) și inculpați (11,9%).   

 

În ce calitate 

aţi venit în acest 

an la instanţă 

Num

ărul de 

respondenți 

Proce

nt 

respondenți 

Reclamant 17 25,4

% 

Pârât 20 29,9

% 

Inculpat 8 11,9

% 

Parte 

vătămată 

3 4,5% 

Avocat 

definitiv 

6 9% 

Avocat 

stagiar 

2 3% 

Consilier 

juridic 

3 4,5% 

Martor 1 1,5% 

Expert  

 3 
4,5% 

Intimat 1 1,5% 

Curator 1 1,5% 

Altele 2 3% 

 

Majoritatea justițiabililor (76,8%) au în prezent dosarul înregistrat Curtea de 

Apel sau la  o instanță din raza acesteia de activitate (42,9% au un dosar la Curtea 

de Apel Timișoara şi 33,9% la o judecătorie sau tribunal din raza sa de activitate). 

Dintre aceştia din urmă, 36,8% au un dosar înregistrat la Judecătoria Timișoara, 



131 

 

36,8% la Tribunalul Timiș și 10,5% la Tribunalul Caraș-Severin. Celelalte opinii 

au fost împărțite între alte instanțe din raza de activitate a Curții de Apel 

Timișoara. Cei mai mulți justițiabili respondenți au studii superioare (39,5%). 

Din totalul de 11 reprezentanți legali care au răspuns la chestionar, 5 au 

făcut referire la Judecătoria Timișoara, 2 la Tribunalul Timiș, 2 la Tribunalul Arad, 

1 la Judecătoria Făget și 1 la Curtea de Apel Timișoara. 

În cele ce urmează vor fi prezentate datele la comun oferite de cele două 

categorii de respondenți. 

Astfel, cei mai mulți participanți la studiu au venit pentru un proces în 

domeniul civil/familie/minori, majoritatea respondenților are vârsta cuprinsă între 

30 şi 49 ani iar procentul cel mai mare, respectiv, 40% dintre respondenți au venit 

la instanță o dată sau de două ori în decursul anului 2019, până la completarea 

chestionarului, majoritatea, respectiv, 43,4%, având pe rol un dosar înregistrat în 

anul 2018.  

 

Care este principalul motiv 

pentru care aţi venit în acest an la 

instanţă 

Num

ăr de 

responden

ți 

Pro

cent 

responde

nți 

Un proces/procese în domeniul 

civil/familie/minori 

25 51

% 

Un proces/procese în domeniul 

penal 

7 14,

3% 

Un proces/procese în domeniul 

contencios administrativ şi fiscal 

13 26,

5% 

Un proces/procese în domeniul 

litigiilor de muncă 

2 4,1

% 

Altele 2 4,1

% 

 

Secţiunea a II-a. SERVICIILE DE REGISTRATURĂ, ARHIVĂ ŞI 

INFORMARE CU PRIVIRE LA DOSARE 

 

REGISTRATURA 

Din totalul respondenților, 74,1% au avut nevoie de serviciile 

compartimentului Registratura în anul 2018. Doar acest segment a fost ulterior 

rugat să detalieze experiența avută cu acest sector al activității instanțelor. 

Se remarcă faptul că cei mai mulți dintre respondenți, respectiv, 60,4%, au 

considerat că personalul de la Registratură i-a sprijinit cu ceea ce aveau nevoie 

să știe sau să facă. De asemenea, 67,9% au relatat faptul că au fost tratați cu 

amabilitate și respect de către personalul de la Registratură. 
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Personalul 

de la Registratură 

m-a sprijinit cu 

ceea ce aveam 

nevoie să știu 

și/sau să fac 

N

umăr de 

respond

enți 

Pro

cent 

responde

nți 

Am fost 

tratat cu 

amabilitate și 

respect de către 

personalul de la 

Registratură 

Nu

măr de 

responde

nți 

Pro

cent 

responde

nți 

Acord total 32 60,

4% 

Acord total 36 67,

9% 

Acord parţial 11 20,

8% 

Acord 

parţial 

 7 13,

2% 

Dezacord 

parţial 

2 3,8

% 

Dezacord 

parţial 

3 5,7

% 

Dezacord 

total 

0 0% Dezacord 

total 

1 1,9

% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

8 15,

1% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

6 11,

3% 

 

ARHIVA 

Din totalul respondenților, un procent de 61,1% au avut nevoie de serviciile 

compartimentului Arhiva în anul 2019. Doar acest segment a fost ulterior rugat să 

detalieze experiența avută cu acest sector al activității instanțelor. 

Se remarcă faptul că cei mai mulți dintre respondenți, respectiv, 58,5%, au 

considerat că personalul de la Arhiva i-a sprijinit cu ceea ce au avut nevoie să 

știe sau să facă. De asemenea, 55,8% au relatat faptul că au fost tratați cu 

amabilitate și respect de către personalul acestui compartiment. 

 

Personalul 

de la Arhiva m-a 

sprijinit cu ceea ce 

aveam nevoie să 

știu și/sau să fac 

N

umăr de 

respond

enți 

Pro

cent 

responde

nți 

Am fost 

tratat cu 

amabilitate și 

respect de către 

personalul de la 

Arhiva 

Nu

măr de 

responde

nți 

Pro

cent 

responde

nți 

Acord total 31 58,

5% 

Acord total 29 55,

8% 

Acord parţial 6 11,

3% 

Acord 

parţial 

7 13,

5% 

Dezacord 

parţial 

1 1,9

% 

Dezacord 

parţial 

2 3,8

% 

Dezacord 

total 

0 0% Dezacord 

total 

0 0% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

15 28,

3% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

14 26,

9% 
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 Fiind întrebați dacă dosarele/condicile din Arhivă au fost ușor de accesat 

când au avut nevoie să le consulte, cei mai mulţi respondenţilor a fost total de 

acord, respectiv, 50%. 

 

SERVICII DE INFORMARE 

În ceea ce privește serviciul de accesare a informațiilor prin intermediul 

paginii de internet, se remarcă faptul că cei mai mulți dintre respondenți, respectiv, 

79,6%, sunt total de acord cu faptul că acesta este util iar 69,2% consideră același 

lucru și cu privire la serviciul de accesare a informațiilor prin intermediul 

infokiosk-urilor din incinta instanțelor, deși un procent semnificativ dintre 

respondenți, respectiv 11,5% au selectat opțiunea nu știu/nu răspund/nu este cazul.  

Serviciul de 

accesare a 

informațiilor prin 

intermediul 

paginii de internet 

a instanței este 

foarte util 

N

umăr de 

respond

enți 

Pro

cent 

responde

nți 

Serviciul 

de accesare a 

informațiilor 

prin intermediul 

infokiosk-urilor 

din incinta 

instanței este 

foarte util 

Nu

măr de 

responde

nți 

Pro

cent 

responde

nți 

Acord total 43 79,

6% 

Acord total 36 69,

2% 

Acord parţial 6 11,

1% 

Acord 

parţial 

6 11,

5% 

Dezacord 

parţial 

3 5,6

% 

Dezacord 

parţial 

1 1,9

% 

Dezacord 

total 

0 0% Dezacord 

total 

3 5,8

% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

2 3,7

% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

6 11,

5% 

 

Secţiunea a III-a. ACTIVITATEA DIN SALA DE JUDECATĂ 

 

 

 

 

 

ACTIVITATEA JUDECĂTORILOR 

 

În ceea ce privește activitatea profesională desfășurată de judecători în sala 

de judecată, opiniile majoritar exprimate sunt favorabile pentru toate aspectele 

evidențiate în cadrul secțiunii. 
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Există un aspect care ies în evidență, cu o majoritate a răspunsurilor de peste 

50%, respectiv cu referire la care cei mai mulți dintre respondenți sunt complet de 

acord, și anume, cu faptul că a fost uşor de înţeles ce a întrebat sau a spus 

judecătorul (55,8%). 

 

Jude

cătorii s-

au 

comportat 

respectuos 

față de 

toată 

lumea 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

A fost 

ușor de 

înțeles ce 

au întrebat 

sau au spus 

judecătorii N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

Jud

ecătorii 

au 

permis 

tuturor 

părților 

implicate 

să își 

exprime 

opinia  

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

Acor

d total 

2

4 

4

5,3% 

Acord 

total 

2

9 

5

5,8% 

Aco

rd total 

2

5 

4

8,1% 

Acor

d parţial 

1

1 
2

0,8% 

Acord 

parţial 

1

0 
1

9,2% 

Aco

rd parţial 

1

0 
1

9,2% 

Deza

cord parţial 

6 1

1,3% 

Dezac

ord parţial 

5 9

,6% 

Dez

acord 

parţial 

4 7

,7% 

Deza

cord total 

7 1

3,2% 

Dezac

ord total 

3 5

,8% 

Dez

acord 

total 

 9 
1

7,3% 

Nu 

ştiu / nu 

răspund 

6 1

1,3% 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

5 9

,6% 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

4 7

,7% 

 

Deși nu au întrunit o majoritate de peste 50% din opiniile respondenților, 

celelalte aspecte evidențiate cu referire la activitatea judecătorilor au primit 

răspunsuri majoritar favorabile. De avut în vedere este faptul că o mare parte dintre 

respondenți au considerat că sunt în mare parte de acord cu acestea, așa cum se 

poate observa și din tabelul de mai jos: 
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Jude

cătorii s-au 

comportat 

de o 

manieră 

imparțială 

și neutră 
N

u
m

ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

Judec

ătorii 

cunoșteau 

bine 

dosarele 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

Jud

ecătorii 

au 

acordat 

atenție 

diverselor 

puncte de 

vedere 

exprimate 

în proces 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

Acor

d total 

2

1 
4

2% 

Acord 

total 

2

2 
4

2,3% 

Aco

rd total 

2

2 
4

3,1

% 

Acor

d parţial 

1

2 
2

4% 

Acord 

parţial 

1

1 
2

1,2% 

Aco

rd parţial 

9 1

7,6

% 

Deza

cord parţial 

4 8

% 

Dezac

ord parţial 

5 9

,6% 

Dez

acord 

parţial 

7 1

3,7

% 

Deza

cord total 

8 1

6% 

Dezac

ord total 

8 1

5,4% 

Dez

acord 

total 

9 1

7,6

% 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

5 1

0% 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

6 1

1,5% 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

4 7

,8% 

ACTIVITATEA GREFIERILOR DE ŞEDINŢĂ 

 

În ceea ce privește activitatea profesională desfășurată de grefieri în sala de 

judecată, opiniile majoritar exprimate sunt, de asemenea, favorabile pentru 

aspectele evidențiate în cadrul secțiunii. 

Astfel, mai mult de jumătate dintre respondenți sunt total de acord cu faptul 

că grefierii de ședință s-au comportat amabil și respectuos față de toată lumea 

(69,2%) și au dat dovadă de profesionalism (61,2%), așa cum reiese și din tabelul 

următor: 

 

 

Grefierii de 

ședință  s-au 

comportat amabil 

și respectuos față 

de toată lumea 

N

umăr de 

respond

enți 

Pro

cent 

responde

nți 

Grefierii 

de ședință au dat 

dovadă de 

profesionalism 

Nu

măr de 

responde

nți 

Pro

cent 

responde

nți 

Acord total 36 69,

2% 

Acord total 30 61,

2% 

Acord parţial 10 19, Acord 13 26,
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2% parţial 5% 

Dezacord 

parţial 

1 1,9

% 

Dezacord 

parţial 

1 2% 

Dezacord 

total 

1 1,9

% 

Dezacord 

total 

1 2% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

5 9,6

% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

5 10,

2% 

Secţiunea a IV-a. DURATELE DE TIMP CARE ÎNSOŢESC PARCURSUL 

DOSARELOR ÎN INSTANŢĂ 

Cu referire la duratele de timp care însoțesc parcursul dosarelor în instanță, 

opiniile exprimate de către respondenți sunt împărțite. 

Astfel, majoritatea respondenților se declară foarte mulțumită de (35,8%) de 

durata de timp dintre data înregistrării acțiunii și data primului termen de judecată, 

precum şi de durata termenelor acordate cu ocazia amânărilor (35,3%). Pe de altă 

parte, majoritatea respondenților declară că sunt foarte mulțumiți cu privire la 

durata de soluționare a cererilor cu caracter administrativ (44,2%), așa cum reiese 

și din tabelul următor: 

 

Dura

ta de 

soluționare 

a cererilor 

cu caracter 

administrat

iv 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

Dura

ta de timp 

dintre data 

înregistrări

i acțiunii și 

data 

primului 

termen de 

judecată 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

D

urata 

termene

lor 

acordat

e cu 

ocazia 

amânăr

ilor 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

Acord 

total 

2

3 
4

4,2

% 

Acord 

total 

1

9 
3

5,8

% 

A

cord 

total 

1

8 
3

5,3

% 

Acord 

parţial 

1

0 
1

9,2

% 

Acord 

parţial 

1

1 
2

0,8

% 

A

cord 

parţial 

1

0 
1

9,6

% 

Dezac

ord parţial 

4 7

,7% 

Dezac

ord parţial 

3 5

,7% 

D

ezacord 

parţial 

5 9

,8% 

Dezac

ord total 

6 1

1,5

% 

Dezac

ord total 

1

6 
3

0,2

% 

D

ezacord 

total 

1

2 
2

3,5

% 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

9 1

7,3

% 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

4 7

,5% 

N

u ştiu/nu 

răspund 

6 1

1,8

% 



137 

 

 

În același timp, majoritatea respondenților este total de acord  cu faptul că 

dosarele sunt soluționate cu celeritate (32%), deşi un procent destul de mare 

consideră că sunt total în dezacord (30%) cu privire la acest aspect, așa cum este 

evidențiat și în tabelul de mai jos: 

 

Dosarele sunt soluționate 

rapid (cu celeritate) 

Num

ăr de 

respondenți 

Proce

nt 

respondenți 

Acord total 16 32% 

Acord parţial  

 10 
20% 

Dezacord parţial 4 8% 

Dezacord total 15 30% 

Nu ştiu/nu răspund 5 10% 

 

În ceea ce privește actualizarea informațiilor despre dosar pe pagina de 

internet a instanței, majoritatea respondenților declară că acest lucru se întâmplă, 

de obicei, în aceeași zi în care a avut loc procesul (29,4%), la o zi după ce a avut 

loc procesul (19,6%) sau la 3 zile după ziua în care a avut loc procesul (21,6%).  

Totodată, deși mulți respondenți declară că informațiile disponibile la 

infokiosk-uri sunt actualizate de obicei în aceeași zi în care a avut loc procesul 

(27,5%), un procent foarte ridicat a răspuns alegând varianta nu știu sau nu 

răspund cu privire la acest aspect, respectiv, 39,2%, sugerând faptul că acest 

serviciu nu este folosit la întregul său potenţial. 

Secţiunea a V-a. ACTIVITATEA ÎN ANSAMBLU ŞI FACILITĂŢILE OFERITE 

DE CLĂDIREA INSTANŢEI 

Cu referire la unele aspecte generale ce țin de activitatea desfășurată în 

cadrul instanțelor, respectiv, punctualitatea ședințelor, realizarea unificării practicii 

judiciare și facilitatea utilizării infokiosk-urilor, opiniile respondenților sunt mai 

degrabă favorabile. Astfel, majoritatea respondenților, respectiv 59,6% sunt total 

de acord cu faptul că ședințele de judecată încep la ora stabilită. Un număr mare de 

respondenți, 51% consideră că infokiosk-urile sunt ușor de utilizat, deși un procent 

mare (27,5%) a răspuns prin nu știu/nu răspund. De asemenea, părerile sunt 

împărțite în ceea ce privește realizarea unificării practicii judiciare în cadrul 

instanțelor, aspect cu referire la care cei mai mulţi respondenţi consideră că sunt 

total de acord (38%) şi un procent egal consideră că sunt parţial de acord cu acest 

aspect. 
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Ședi

nțele încep 

la ora 

stabilită 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

În 

cadrul 

instanțelor 

se 

realizează 

unificarea 

practicii 

judiciare 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

In

fokiosk-

urile 

din 

incinta 

instanțe

lor sunt 

ușor de 

utilizat 

N
u

m
ă
r 

d
e 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

P
ro

ce
n

t 

re
sp

o
n

d
en

ți
 

Acor

d total 

3

1 

5

9,6

% 

Acord 

total 

1

9 

3

8% 

A

cord 

total 

2

6 

5

1% 

Acor

d parţial 

8 1

5,4

% 

Acord 

parţial 

8 1

6% 

A

cord 

parţial 

5 9

,8% 

Deza

cord parţial 

2 3

,8% 

Dezac

ord parţial 

2 4

% 

D

ezacord 

parţial 

4 7

,8% 

Deza

cord total 

3 5

,8% 

Dezac

ord total 

7 

14

% 

D

ezacord 

total 

2 3

,9% 

Nu 

ştiu/nu 

răspund 

8 1

5,4

% 

Nu 

ştiu / nu 

răspund 

1

4 
2

8% 

N

u ştiu/nu 

răspund 

1

4 
2

7,5

% 

 

În ceea ce privește aspectul și facilitățile oferite de clădirile instanței, în 

general, majoritatea opiniilor oferite de către respondenți reflectă o opinie mai 

degrabă pozitivă. 

Astfel, cei mai mulți dinre respondenți consideră că sunt total de acord cu 

faptul că, în general, clădirile instanțelor sunt curate și îngrijite (61,5%), oferă 

spațiu adecvat pentru desfășurarea activităților (51,9%) și pot fi localizate cu 

ușurință sălile de judecată și celelate spații dedicate publicului (46,2%).  

 

Clădirea 

instanței oferă 

spațiu adecvat 

pentru 

desfășurarea 

tuturor 

activităților 

N

umăr de 

respond

enți 

Procent 

responden

ți 

Clădirea 

instanței este 

curată și îngrijită 

Nu

măr de 

responde

nți 

Pro

cent 

responde

nți 

Acord total 27 51,9% Acord total 32 61,

5% 

Acord parţial 12 23,1% Acord parţial 10 19,

2% 
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Dezacord 

parţial 

6 11,5% Dezacord parţial 3 5,8

% 

Dezacord 

total 

3 5,8% Dezacord total 3 5,8

% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

4 7,7% Nu ştiu/nu răspund 4 7,7

% 

 

De asemenea, cei mai mulți respondenți sunt total de acord cu faptul că sunt 

oferite facilități la un standard ridicat în clădirea instanței (48,1%). 

Clădirea 

instanței oferă 

facilități la un 

standard ridicat 

pentru public 

(toalete, locuri de 

așteptare, etc.) 

N

umăr de 

respond

enți 

Pr

ocent 

respond

enți 

Pot fi 

localizate cu 

ușurință sălile de 

judecată și 

celelalte spații 

destinate 

publicului 

Nu

măr de 

responde

nți 

Pro

cent 

responde

nți 

Acord total 25 48,1% Acord total 24 46,2% 

Acord parţial 7 13,5% Acord parţial 17 32,7% 

Dezacord 

parţial 

8 15,4% Dezacord parţial 2 3,8% 

Dezacord 

total 

8 12,5% Dezacord total 3 5,8% 

Nu ştiu/nu 

răspund 

4 7,7% Nu ştiu/nu răspund 6 11,5% 

 

Secţiunea a VI-a. TERMENELE DE SOLUŢIONARE A 

DOSARULUI/DOSARELOR 

Pentru majoritatea respondenților care au avut calitatea de parte sau 

reprezentant legal în proces procesele pentru care au venit la instanță încă nu s-au 

soluționat (61,7%). În cazul respondenților cărora le-au fost soluționate dosarele, 

majoritatea consideră că sunt foarte mulțumiți de durata de timp dintre data 

înregistrării acțiunii și data pronunțării hotărârii în dosare (33,3%). De asemenea, 

intervalul aproximativ în care a fost comunicată hotărârea de soluționare a 

dosarului, a fost, pentru cei mai mulți respondenți (48%), a fost în mai puţin de 30 

de zile de la data pronunțării hotătârii.  

Opiniile liber exprimate de către respondenţi au fost în număr scăzut şi au 

făcut referire în special la: actualizarea dosarelor, durata de timp pentru 

soluţionarea dosarelor sau redactarea hotărârilor, precum şi cu referire la aspecte 

de ordin logistic și de resurse umane. 
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Concluzie. Studiul relevă o anumită tendinţă a participanţilor la studiu de a 

percepe aspectele referitoare la calitatea actului de justiţie la Curtea de Apel și la 

instanțele din raza sa de activitate în anul care s-a încheiat. Se poate constata, în 

primul rând, faptul că, privite în ansamblu, aprecierile majoritare oferite de 

respondenţi au o tendinţă mai degrabă favorabilă, existând, totuşi, unele aspecte 

semnalate, într-o oarecare măsură, ca având nevoie de îmbunătățiri. Acestea pot fi 

luate în considerare în procesul de management al instanțelor, în vederea adoptării 

eventualelor măsuri necesare pentru optimizarea acestora. 

Cele mai apreciate aspecte din activitatea Curţii de Apel Timişoara şi a 

instanţelor din raza sa de activitate, respectiv enunţurile care au primit cele mai 

multe răspunsuri de ”acord total”, de la mai mult de jumătate dintre respondenți 

(peste 50%), fac referire la următoarele: 

 

Activitatea judecătorilor: 

 A fost uşor de înţeles ce au întrebat sau au spus judecătorii 

 

Activitatea grefierilor de şedinţă: 

 Grefierul/grefierii de ședință s-au comportat amabil și respectuos 

față de toată lumea 

 Grefierul/grefierii de ședință au dat dovadă de profesionalism 

 

Activitatea grefierilor de la compartimentele Registratură şi Arhivă: 

 Personalul de la Registratură şi Arhivă m-a sprijinit cu ce aveam 

nevoie să ştiu şi/sau să fac 

 Am fost tratat cu amabilitate şi respect de către personalul de la 

Registratură şi Arhivă 

 

Serviciile de accesare a informaţiilor despre dosare 

 Serviciul de accesare a informaţiilor prin intermediul paginii de 

internet a instanţei este foarte util 

 Serviciul de accesare a informațiilor prin intermediul infokiosk-

urilor din incinta instanței este foarte util 

 Dosarele/condicile din Arhivă au fost uşor de accesat când am 

avut nevoie să le consult 

 

Aspecte ce ţin de activitatea şi clădirea instanţei, în general: 

 Ședințele de judecată încep la ora stabilită 

 Clădirea instanței oferă spațiu adecvat pentru desfășurarea 

tuturor activităților 

 Infokiosk-urile din incinta instanței sunt ușor de utilizat 

 Clădirea instanței este curată și îngrijită 
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De asemenea, aprecieri intens favorabile („acord total”) au fost oferite de cei 

mai mulţi dintre respondenţi, dar care au înregistrat, însă, mai puţin de 50% din 

totalul opiniilor, şi care pot face, într-o oarecare măsură, obiectul unor optimizări, 

fac referire la următoarele: 

 

Activitatea judecătorilor: 

 Judecătorul/judecătorii s-au comportat de o manieră imparțială și 

neutră 

 Judecătorii s-au comportat respectuos faţă de toată lumea 

 Judecătorul/judecătorii au permis tuturor părților implicate să își 

exprime opinia 

 Judecătorul/judecătorii cunoșteau bine dosarul/dosarele 

 Judecătorii au acordat atenție diverselor puncte de vedere 

exprimate în proces 

 

Duratele de timp care însoţesc parcursul dosarelor în instanţă 

 Durata de soluționare a cererilor cu caracter administrativ 

(certificate grefă, copii hotărâri, etc.) 

 Durata de timp dintre data înregistrării acțiunii și data primului 

termen de judecată 

 Durata termenelor acordate cu ocazia amânărilor 

 

Aspecte ce ţin de activitatea şi clădirea instanţei, în general: 

 În cadrul instanţei se realizează unificarea practicii judiciare 

 Clădirea instanței oferă facilități la un standard ridicat pentru 

public (toalete, locuri de așteptare, etc.) 

 Pot fi localizate cu ușurință sălile de judecată și celelalte spații 

destinate publicului 

 

Există un aspect care atrage atenția în răspunsurile oferite, respectiv, faptul 

că, deși majoritatea respondenţilor consideră că sunt de acord sau parțial de acord 

cu faptul că dosarul/dosarele sunt soluționate rapid (cu celeritate), cu toate acestea, 

un număr mare de respondenți consideră că sunt total în dezacord cu acest fapt. 

Totodată, acest aspect poate fi sesizat și în ceea ce privește durata de timp dintre 

data înregistrării acțiunii și data pronunțării hotărârii în dosarele acestora sau data 

primului termen de judecată.  

De asemenea, se recomandă continuarea eficientizării interacţiunii 

justiţiabililor şi reprezentanţilor legali cu serviciile oferite de infokiosk-uri, având 

în vedere numărul mare de respondenţi care au selectat varianta nu ştiu/nu e 

cazul/nu răspund, prin activităţi de promovare a utilizării acestora, pentru cei care 

încă nu sunt familiarizaţi cu existenţa acestui serviciu, mai ales pentru că este 

considerat un serviciu util de către cei mai mulți dintre respondenți.  
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Alte informaţii relevante, colectate prin intermediul chestionarului online, 

fac referire la faptul că pentru cei mai mulţi respondenţi intervalul de timp 

aproximativ în care a fost comunicată hotărârea de soluţionare a 

dosarului/dosarelor pentru care au venit la instanţă a fost între 1 şi 30 de zile de la 

data pronunţării hotărârii. De asemenea, cei mai mulţi dintre respondenţi apreciază 

faptul că actualizarea informaţiilor în format electronic se realizează până la 3 zile 

de la data la care a avut loc procesul. 

Se poate observa, ca şi tendinţă generală, faptul că, în ansamblu, 

activitatea desfăşurată în cadrul instanţelor, atât în ceea ce privește judecătorii şi 

grefierii de şedinţă, cât şi personalul din cadrul compartimentelor Registratură 

şi Arhivă a Curţii de Apel Timişoara şi a instanţelor din raza sa de activitate, este 

apreciată favorabil, în general, de către cei mai mulţi dintre respondenţi, nefiind 

identificată o opinie negativă exprimată în mod majoritar cu privire la aspectele 

menţionate în chestionar. 

Totodată, un aspect important de menţionat este faptul că, în raport cu 

rezultatele obţinute în anii anterior, se poate constata, în general, păstrarea relativ 

constantă a tendinţei pozitive a opiniilor majoritar exprimate, cu referire la 

activitatea desfășurată în cadrul Curții de Apel Timișoara și a instanțelor din raza 

sa de activitate.  

 

 

Întocmit de 
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