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 Anexa nr. 1 
FAZA 

PROCESUALĂ 
STOC LA 
ÎNCEPU-

TUL 
PERIOADEI 

INTRATE 
NCPC 

INTRATE PE 
PROCEDU-
RA VECHE 

TOTAL 
DOSARE 
INTRATE 

TOTAL 
DOSARE DE 
SOLUŢIO-

NAT 

SOLUŢIO- 
NATE 

NESOLUŢIONATE/ 
STOC 

,din care: 

Între 
5-10 
ani 

Peste  
10 ani 

Operativitate 
soluţionate. 
(Stoc+ nou 

intrate)- 
suspendate 

SUSPEN-
DATE 

Fond  19 108 20 128 147 117 30 0 0  0 

Apel  91 127 81 208 299 198 101 5 2  88 

Recurs  354 93 728 821 1175 985 190 4 0  155 

TOTAL SECŢIA  I 
CIVILĂ  

464 328 829 1157 1621 1300 321 9 2 94,33% 243 

Fond 1 20 1 21 22 20 2 0 0   

Apel 144 1320 0 1320 1464 1185 279 0 0  110 

Recurs  260 25 94 119 379 352 27 1 0   

TOTAL SECŢIA 
L.M. 

405 1365 95 1460 1865 1557 308 1 0 88,71% 110 

Fond  56 52 8 60 116 60 56 0 0   

Apel  120 783 170 953 1073 1041 32 5 0   

Recurs  133 210 564 774 907 728 179 3 0  57 

TOTAL SECŢIA II-
a CIVILĂ  

309 1045 742 1787 2096 1829 267 8 0 89,70% 57 

Fond 125 136 297 433 558 432 126 1 0  41 

Apel  4 0 49 49 53 42 11 0 0   

Recurs 2626 8732 3301 12033 14659 10354 4305 1 0  130 

TOTAL SECŢIA 
CONT.ADM. 

2755 8868 3647 12515 15270 10828 4442 2 0 71,71% 171 

Fond 94 793 132 925 1019 826 193 0 0   

Apel 37 202 1037 1239 1276 1114 162 1 0  1 

Recurs 208 0 48 48 256 153 103 0 0   

CONTESTAŢII  33 824 857 857 855 2 0 0   

TOTAL SECŢIA 
PENALĂ 

339 1028 2041 3069 3408 2948 460 1 0 86,53% 1 

TOTAL GENERAL 4272 12634 7354 19988 24260 18462 5798 21 2 77,97% 582 



 

 
 

 
 



 

 

Anexa nr. 2 

 
 

Analiza climatului socioprofesional și a nivelului de satisfacţie a judecătorilor şi 
grefierilor cu privire la principalele aspecte ale activității din cadrul Curţii de Apel Timişoara 

- decembrie 2014 - 
 
Analiza activităţii din cadrul instanţei, cu referire la anul 2014, a vizat două direcţii: prima 

direcție se referă la evaluarea principalelor dimensiuni ale climatului psihoprofesional din 
cadrul instanței, respectiv, organizarea instituțională (sprijin pentru performanță, organizare 
eficientă și comunicare instituțională eficientă), comunicarea (relații interpersonale pozitive, 
soluționare optimă a conflictului și sentimentul de apartenență la grup), conducerea instanței 
(conducere eficientă, evaluare stimulativă și echitate instituțională), performanța 
(managementul instituțional al carierei, motivația și autoîmplinirea) și sănătatea în muncă 
(managementul eficient al stresului, supraîncărcarea în muncă și impactul subiectiv al resimțit în 
realizarea activității), cu scopul de a releva atât aspectele pozitive din activitatea magistraților și 
personalului auxiliar, pentru menținerea sau optimizarea acestora, cât și a factorilor 
perturbatori ai activității din instanță, în vederea inițierii unui eventual demers de îmbunătățire, 
pe cât posibil, a aspectelor considerate deficitare. Pe al doilea plan, analiza activității din cadrul 
instanței a presupus și colectarea unor date referitoare la importanța acordată de respondenți 
principalilor factori care pot influența activitatea din instanță, precum și gradul de satisfacție 
resimțit în prezent în raport cu aceștia, cu scopul evidențierii factorilor principali care contribuie 
la satisfacția în activitate a respondenților, la nivel subiectiv, precum și a gradului de mulțumire 
în raport cu situația percepută în prezent referitor la aceștia, în realizarea activității specifice pe 
care o desfăşoară magistrații și personalul auxiliar. În acest sens, a fost distribuit în cadrul 
instanţei, un chestionar care a cuprins 2 secțiuni, aferente fiecărei direcții vizate, fiecare 
cuprinzând afirmaţii specifice. la care a răspuns un număr relativ egal de judecători şi grefieri. 
Datorită, însă, numărului scăzut de chestionare completate returnate, analiza datelor colectate 
prin intermediul acestora a fost realizată generalizat și este prezentată în cele ce urmează, 
separat, pentru fiecare direcţie vizată. 

Prima secţiune din chestionar îi invită pe respondenţi să evalueze în ce măsură sunt de 
acord cu aspectele prezentate în legătură cu instanţa în care îşi desfăşoară activitatea pe o scala 
de la 1 la 6, unde 1 = „deloc” şi 6 = „în foarte mare măsură”. Chestionarul urmăreşte evaluarea a 
20 factori ai climatului socio-profesional (5 factori principali şi 15 factori secundari). Fiecare 
dintre aceştia este descris respondenţilor într-un limbaj accesibil sub forma a câte 4 afirmaţii 
fiecare, ce descriu comportamente sau atitudini legate de activitatea instituţională, după cum 
urmează:  

1. Factor principal:  
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 organizare – modul de organizare la nivel de instanţă, cu tot ceea ce presupune 
condiţii de desfăşurare a activităţii şi resurse, obiective şi sarcini de lucru pentru 
fiecare categorie de personal în parte, modalităţi de diseminare a informaţiilor în 
cadrul instanţei. 

 
 
Factori secundari: 

 sprijin performant (suport) – resursele și condițiile de muncă pe care le asigură 
instituția în vederea realizării unei activități performante;  

 organizare eficientă (structură) – modul de organizare a activității cu referire la 
eficiența, flexibilitatea și adaptabilitatea posturilor și funcțiilor, capacitatea instituţiei 
de a suporta schimbări; 

 comunicare instituţională eficientă – climatul comunicării formale din instituţie, cu 
accent pe calitatea procedurilor de comunicare formală, implicarea în luarea deciziilor 
sau în definirea sarcinilor şi a normelor de lucru. 

2. Factor principal:  
 comunicare – climatul interpersonal general din cadrul colectivului instanţei, cu accent 

pe calitatea colaborării pe linie profesională şi a relaţiilor funcţionale. 
Factori secundari:   

 relații interpersonale pozitive – calitatea relațiilor dintre respondenţi cu referire la 
comunicare și colaborare pe linie profesională, menținerea şi promovarea unui climat 
non-conflictual, de cooperare – colaborare între respondenţii instituţiei şi a unei 
atmosfere de lucru plăcute;  

 soluţionare optimă a conflictului – rezolvarea eficientă/optimă a conflictelor prin 
modalități adaptative, funcționale de a depăși obstacolele/situațiile problematice ori 
tensiunile apărute în cadrul colectivului de respondenţi; 

 apartenenţa la grup – identificarea cu grupul de lucru, sentimente de ataşament 
instituţional, măsura în care respondenţii împărtăşesc scopurile şi valorile instituţiei, 
sunt loiali şi stabilesc relaţii interpersonale coezive; 

3. Factor principal: 
 conducere – stil de leadership cu accent pe dezvoltarea profesională a magistraţilor şi 

personalului auxiliar, motivarea şi recompensarea lor. 
Factori secundari:  

  conducere eficientă – stil de conducere eficient, sprijinind performanța individuală și 
colectivă, practici manageriale ce asigură condiții pentru dezvoltarea profesională a 
membrilor colectivului;  

  evaluare stimulativă - sistem de evaluare a activităţii respondenţilor în funcţie de 
obiective şi criterii clare, oferind feedback şi soluţii de îmbunătăţire a activităţii lor 
profesionale; 
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  justiţie instituţională – corectitudinea deciziilor din instituţie cu referire la distribuirea 
sarcinilor şi resurselor către membrii colectivului, cât şi modul în care respondenţii sunt 
trataţi sau recompensaţi pentru munca lor, autonomia acestora în a decide cum să îşi 
realizeze activitatea sau măsura în care sunt consultaţi atunci când se iau decizii 
importante. 

4. Factor principal:  
 performanţă – condiţiile şi climatul care permit creşterea nivelului de motivaţie a 

magistraţilor şi personalului auxiliar, trăirea unui sentiment de satisfacţie profesională, 
obţinerea unor rezultate deosebite în activitate. 

 
Factori secundari: 

  managementul instituțional al carierei - condițiile și climatul care permit 
achiziționarea de noi informații, experimentarea lor și punerea în practică a ideilor 
valoroase (învăţare instituţională);  

  motivația (motivație stimulativă) – climatul motivațional existent în instituție, 
asigurat prin promovare şi dezvoltare a competenţei, practici la nivelul grupului de 
lucru ce încurajează membrii colectivului să lucreze în mod eficient şi îi conduce spre 
performanţe profesionale;  

 autoîmplinire – gradul de mulțumire față de natura și importanța activității, libertatea 
de acțiune, recunoașterea sau suportul primit, performanţa individuală (gradul de 
autoîmplinire);  

5. Factor principal:  
  sănătate în muncă – modalitatea în care stresul provocat de diferite deficienţe ori 

caracteristici ale mediului profesional din justiţie afectează respondenţii la nivelul 
capacităţii de a face faţă situaţiilor problematice. 

Factori secundari:  
 managementul eficient al stresului – modalități de coping adaptative în fața agenților 

stresori/factorilor de stres specifici mediului profesional din instituţie;  
 solicitarea în muncă – activitatea realizată în limite optime sau sentimentul că natura, 

volumul sau diversitatea sarcinilor sunt pe măsura capacităţii respondenţilor de a le 
face față;  

 impactul subiectiv – impactul pe care îl au diferite probleme legate de modul de 
organizare a instituției și activității, conducere și coordonare managerială, relaţii de 
muncă, volum de activitate asupra structurii psihologice a respondenţilor.   

A doua secţiune din chestionarul de opinie evaluează două dimensiuni relaţionate 
mediului profesional, ambele prin intermediul a 15 afirmaţii comune, la care respondenţii au 
posibilitatea să răspundă pe o scala de la 1 la 5, unde 1 = „neimportant” şi 5 = „foarte 
important”, după cum urmează:  
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  evaluare subiectivă – gradul în care respondenţii acordă o importanţă diferiţilor 
factori ce descriu climatul socio-profesional la nivelul instanţei în care lucrează şi care 
au un impact asupra performanţelor individuale şi colective; 

  satisfacţie profesională – gradul în care categoriile de respondenţi vizate trăiesc 
emoţii pozitive cu referire la dimensiunile care descriu climatul instituţional general.  

Chestionarele au fost distribuite spre completare în cadrul Curţii de Apel Timişoara în 
perioada 02.12.2014 – 12.12.2014, fiind returnate un număr de 36 de chestionare completate, 
din care 17 completate de către judecători, 16 completate de către personalul auxiliar şi un 
număr de 3 chestionare returnate fără precizarea funcţiei. Analiza datelor a fost realizată la 
nivel generalizat, prin evidenţierea mediilor răspunsurilor oferite de către respondenţi 
indiferent de funcţia ocupată în cadrul instanţei, acestea fiind relevate în cele ce urmează. 

Astfel, în ceea ce priveşte dimensiunile principale ale climatului organizațional, respectiv, 
organizarea instituţională, comunicarea, conducerea, performanţa şi sănătatea în muncă, 
acestea au fost, în general, evaluate la un nivel mediu pozitiv, aspect relevat în următorul grafic: 

 
Cea mai puternică apreciere pozitivă a respondenților face referire la dimensiunea 

comunicare, fiind în mod deosebit apreciate relațiile interpersonale pozitive din cadrul 
instanței, aşa cum se poate observa în graficul de mai jos, respondenții considerând că relațiile 
tensionate, dificultățile de comunicare și comportamentele negative apar în mică măsură în 
colectivul secției de apartenență iar atunci când se ivesc probleme legate de activitatea 
profesională se poate solicita în mare măsură sprijinul colegilor. De asemenea, în cadrul 
instanței deseori conflictele sunt soluționate în mod optim, prin adoptarea unor soluții eficiente 
și bine înțelese, problemele apărute sunt discutate iar atunci când apar neînțelegeri în colectiv 
acestea sunt abordate rapid spre rezolvare de către cei implicați, modul în care sunt depășite 
situațiile problematice contribuind deseori la îndeplinirea eficientă a responsabilității 
profesionale. Pe de altă parte, o direcție în care se recomandă inițierea unor măsuri de 
optimizare, face referire la sentimentul apartenenței la grup, aspect apreciat mai puțin pozitiv 
în comparație cu cei anterior menționați. În principal, respondenții consideră că, deși sunt 
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colegi, doar uneori există sentimentul că formează cu adevărat un colectiv de lucru. În plus și 
contribuția profesională proprie a respondenților este considerată ca fiind valorizată de către 
colectiv doar în mică măsură. Cu toate acestea, problemele dificile din activitatea profesională 
sunt rezolvate deseori în cadrul  colectivului. 

 
În ceea ce privește dimensiunea organizare instituțională, respondenții, de asemenea, 

oferă aprecieri mediu pozitive, aşa cum se poate observa în graficul de mai jos, judecătorii şi 
grefierii considerând că organizarea activității în instanță este deseori eficientă, fiind apreciată 
în mod deosebit libertatea respondenților de a-și organiza modul în care își îndeplinesc 
atribuțiile. De asemenea, magistrații și personalul auxiliar apreciază faptul că deseori la nivelul 
instanței se caută noi modalități de îmbunătățire a activității iar sarcinile și atribuțiile sunt 
distribuite în mod echitabil. De asemenea, sprijinul pentru performanță și comunicarea 
instituțională sunt apreciate în mod favorabil de către respondenți, deși la o intensitate ușor 
scăzută față de dimensiunea organizare eficientă. Astfel, respondenții consideră că în mare 
măsură instituția asigură realizarea activității în condiții optime, punând la dispoziția 
magistraților și grefierilor relativ tot ceea ce este nevoie pentru realizarea unei activități 
eficiente. Totodată, în mare măsură orice membru al colectivului poate obține ușor și rapid 
infrormațiile necesare în activitate, împărtășirea cunoștințelor profesionale reprezentând o 
normă de grup în instanță. O direcție în care se pot realiza optimizări o reprezintă atât 
comunicarea dintre membrii colectivului și conducerea instanței, cât și modalitatea de 
comunicare dintre secțiile/departamentele instanței, aspecte apreciate la un nivel mai scăzut de 
intensitate. Totodată, respondenții apreciază că în mare măsură schema de personal din cadrul 
instanței are nevoie de suplimentări majore.  
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În aceeași măsură, dimensiunea performanța a climatului socioprofesional a fost 

apreciată mai degrabă pozitiv de către magistrații și grefierii care au completat chestionarul, aşa 
cum se poate observa în graficul de mai jos. Astfel, respondenții consideră că sunt deseori 
motivați în activitatea profesională, simțind în mică măsură nevoia de a primi apreciere mai 
multă din partea conducerii, însă pot fi realizate optimizări privind încurajarea atât a inițiativei 
cât și a atingerii obiectivelor. Pe de altă parte, gradul de autoîmplinire este apreciat în mod 
pozitiv dar la un nivel de intesitate mai scăzut, comparativ cu nivelul motivației, în principal 
datorită unui sentiment ușor scăzut de valorizare ca membru al colectivului, în ciuda faptului că 
magistrații și grefierii consideră că deseori activitatea profesională o resimt ca fiind 
satisfăcătoare iar activitatea desfășurată de aceștia este importantă și adaugă valoare instanței. 
În ceea ce privește managementul instituțional al carierei, acesta este apreziat mediu pozitiv, 
respondenții considerând că deseori în instanță este încurajată și aplicată învățarea 
instituțională pentru dezvoltarea profesională, întâlnirile de învățământ profesional fiind 
deseori bine organizate. Cu toate acestea, respondenții consideră că deseori au mai multă 
nevoie să își dezvolte competențele și potențialul profesional.  

 
În ceea ce privește conducerea instanţei, aprecierile respondenților sunt mediu pozitive, 

aceștia considerând că deseori a fost eficientă, favorizând atingerea performanțelor în 
activitate, aşa cum se poate observa în graficul de mai jos. De asemenea, schimbările care au 
avut loc la nivelul instanței au fost deseori gestionate în mod corespunzător. Pe de altă parte, 
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respondenții consideră că doar uneori conducerea a acordat sprijin membrilor colectivului. În 
ceea ce privește echitatea instituțională, ca parte a dimensiunii conducerea instanței, aceasta 
este apreciată la un nivel mediu pozitiv, majoritatea respondenţilor considerând că sunt în mare 
măsură tratați corect și imparțial, conducerea fiind deseori obiectivă și corectă în relațiile de 
serviciu, aspect care se evidențiază și în ceea ce privește și modalitățile în care se iau decizii 
referitoare la activitatea profesională. Pe de altă parte, respondenții simt nevoia să fie 
consultați mai des atunci când se iau decizii ce privesc responsabilitățile profesionale. În ceea ce 
privește evaluarea stimulativă, respondenții consideră că obiectivele și criteriile de evaluare a 
activității profesionale sunt în mare parte corecte și realiste iar într-o mare măsură conducerea 
instanței stabilește standarde înalte de performanță. Pe de altă parte, sistemul de apreciere 
pentru recunoașterea performanței îi motivează destul de puțin pe respondenți să investească 
efortul în munca desfășurată, cu atât mai mult cu cât evaluarea activității este doar uneori 
urmată de sugestii sau soluții de îmbunătățire a rezultatelor profesionale.  

 
Cu privire la dimensiunea sănătate în muncă a climatului organizațional, aceasta a primit 

aprecierile cele mai scăzute ca intensitate, dar situându-se totuși la nivel mai degrabă pozitiv. 
Astfel, aşa cum reiese în graficul de mai jos, în ceea ce privește managementul eficient al 
stresului, deși respondenții consideră că, în mare măsură în instanță magistrații și personalul 
auxiliar au un echilibru bun între activitatea profesională și viața personală, aceștia făcând în 
mare măsură față cu succes provocărilor profesionale, deseori solicitările din instanță fiind, 
totuși, pe măsura ritmului și resurselor de lucru, există, în general, supraîncărcare în activitate, 
respondenții considerând că în mare măsură muncesc intens, fără prea multe pauze sau 
momente de relaxare, activitatea din instanță fiind deseori suprasolicitantă, în ciuda faptului că 
doar uneori termenele în efectuarea lucrărilor sunt prea scurte în raport cu volumul de 
activitate. Cu toate acestea suprasolicitarea psihică este rareori un aspect negativ care 
caracterizează activitatea dar impactul subiectiv pe care îl resimt respondenții în raport cu 
factorii de stres din activitate este resimțit, judecătorii şi grefierii devenind, totuşi, rareori 
tensionați când se gândesc la solicitările din activitatea profesională sau la impactul extern ce 
derivă din deciziile profesionale ori la presiunile ce derivă din statutul profesional, reușind 
deseori să se relaxeze și să găsească soluții când se acumulează multe solicitări profesionale. 
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Cu referire la dimensiunea sănătății și securității în muncă, la nivelul instanței a fost 

realizat un studiu, în baza evaluărilor psihologice periodice realizate în 2013 – 2014, ce a avut 
drept obiectiv evidențierea relațiilor dintre suprasolicitare profesională, echilibrul emoțional-
temperamental și diverse forme de adaptare la stres. Acesta a relevat faptul că magistrații cu un 
echilibru temperamental stabil au o rezistență crescută asupra factorilor care vizează 
suprasolicitarea profesională, iar predispoziția spre o atitudine proactivă, de mobilizare 
generală, reprezintă un semn al capacității de adaptare la stres. Este posibil ca din acest motiv 
respondenții să aprecieze faptul că muncesc intens, fără prea multe pauze sau momente de 
relaxare, în mare măsură, ca formă de a face față solicitărilor din activitate în mod proactiv, în 
același timp, neresimțind la cote ridicate impactul suprasolicitării, din contră, respondenții 
evidențiind încredrere în forțele proprii și apreciind cu au resursele necesare să facă față 
stresului, reușind să se relaxeze și să găsească soluții chiar și atunci când se acumulează multe 
solicitări profesionale. 

Cu referire la a doua direcție vizată de analiza activității în instanță, prin intermediul 
chestionarului se pot evidenția acei factori din activitate care prezintă o importanță deosebită 
în opinia respondenților și gradul de satisfacție resimțit cu referire la acești factori, surprinzând, 
astfel, factorii la care apar discrepanțe puternice sau, din contră, care sunt consistenți ca 
importanță și grad de satisfacție în opinia magistraților și grefierilor, aşa cum reiese din graficul 
următor: 
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Din răspunsurile la chestionar, se poate constata că opiniile generale ale respondenților 

referitoare la gradul de satisfacție față de situația existentă nu situează niciun factor la nivelul 
maxim de mulțumire. Aceștia se situează, în general, la nivelul anterior acestuia, respondenții 
declarând că sunt mai degrabă mulțumiți în raport cu situația existentă, pentru fiecare dintre 
aceștia. Pe de altă parte, 3 factori au fost apreciați moderat ca și grad de satisfacție, respectiv 
calitatea procedurilor de comunicare formală între secții/departamente și sistemul de motivare, 
încurajare și recompensare non-financiară din cadrul instanței, care sunt apreciate ca având o 
importanță mare, precum și volumul de lucru, suprasolicitarea sau orele suplimentare, factor 



  

Pagină 12 din 47 

 

 

 

apreciat ca având o importanță foarte mare. De asemenea, o foarte mare importanță, fiind 
apreciată și la nivelul cel mai ridicat, o are și modul în care este organizată activitatea la nivelul 
secției în care își desfășoară fiecare respondent activitatea, aspect cu care respondenții declară 
că sunt mai degrabă mulțumiți, fapt ce indică o posibilă direcție de optimizare prin inițierea 
unor măsuri care să îmbunătățească organizarea activității la nivelul secțiilor. O situație similară 
se evidențiază și pentru factorii care menționează resursele avute la dispoziție și condițiile de 
muncă oferite de instanță, calitatea relațiilor dintre membrii colectivului instanței, stilul de 
conducere adoptat de echipa managerială și modul în care respondenții reușesc să descopere 
resursele necesare pentru a face față factorilor de stres din instanță pentru care, de asemenea, 
deși prezintă importanță maximă pentru respondenți, gradul de satisfacție față de situația 
actuală nu este la nivel maxim pozitiv ci la un nivelul imediat următor. O importanță mare, dar 
nu maximă, în activitate o au și factorii care vizează modul în care sunt soluționate 
neînțelegerile apărute în cadrul fiecărei secții, măsura în care membrii colectivului se simt 
membri ai echipei de lucru, calitatea sistemului de evaluare a activității profesionale individuale, 
corectitudinea deciziilor din instanță cu referire la atribuțiile profesionale, modul în care este 
aplicată învățarea instituțională, gradul de mulțumire al colectivului cu privire la natura 
activității profesionale și impactul pe care îl au diferite probleme profesionale asupra 
respondenților, cu referire la care respondenții consideră că sunt mai degrabă mulțumiți. 

Pentru optimizarea aspectelor analizate anterior și care ar putea fi considerate ușor 
deficitare, se recomandă, pe cât posibil, luarea unor măsuri în vederea suplimentării schemei de 
personal, realizării unui studiu privind comunicarea atât între secții/departamente, cât și între 
conducere și colectiv, pentru a evidenția și elimina eventuali factori perturbatori, optimizării 
sistemului de motivare non-financiară, planificării unor discuții periodice individuale realizate 
între conducere și membrii colectivului pentru a spori sentimentul de implicare activă în 
organizarea activității și de sprijin din partea conducerii, precum și pentru a oferi feed-back în 
activitatea profesională, realizării unor sesiuni de creștere a coeziunii echipei (team-building), 
optimizării întâlnirilor de pregătire profesională, realizării unui studiu privind factorii de stres 
din activitate și inițierii unui plan de management al stresului prin organizarea unor ateliere de 
dezvoltare personală cu scopul descoperirii, utilizării sau optimizării metodelor de coping (de a 
reacționa) ale membrilor colectivului la factorii de stres din activitate. 

Datorită numărului redus de chestionare returnat, raportat la întregul colectiv din cadrul 
instanţei, aceste rezultate pot fi considerate o tendinţă generală şi nu pot fi extinse la nivelul 
tuturor judecătorilor şi personalului auxiliar care funcţionează în cadrul Curţii de Apel Timişoara. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           



  

Pagină 13 din 47 

 

 

 

Curtea de Apel Timişoara                                                                                                Aprob , 
                                                                                                                                          Preşedinte, 
                                                                                                                          Prof. univ. dr. LIDIA BARAC 

 
CHESTIONAR 

 privind climatul socio-profesional la nivelul Curţii de Apel Timişoara  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Gândindu-vă la instituţia în care lucraţi, care sunt primele trei cuvinte ce vă vin în minte? 

 

 

 

 

 

 

  

I. Sunteţi rugat(ă) să evaluaţi în ce măsură sunteţi de acord cu aspectele prezentate mai jos şi să bifaţi 

cu ,,X” în tabel în dreptul fiecărei afirmaţii, ţinând cont de  scala indicată. 
 

  1 2 3 4 5 6 

  Deloc  În mică 

măsură 

Uneori Deseori 

 

În mare 

măsură 

Întotdeaun

a 

1. 1 Instituţia îmi pune la dispoziţie toate resursele de care am 

nevoie pentru a realiza o activitate cu adevărat eficientă.  
      

2 La nivelul acestei instanţe, se caută în permanenţă noi 

modalităţi de evoluţie/îmbunătăţire a activităţii în 

domeniul nostru. 

      

3 În această instituţie orice coleg poate obţine uşor şi rapid 

informaţiile de care are nevoie în activitatea sa. 
      

4 Membrii colectivului acestei instanţe au un echilibru bun 

între muncă şi viaţa personală. 
      

5 Deşi suntem colegi, nu am sentimentul că formăm cu 

adevărat un colectiv de lucru. 
      

6 Consider că sunt tratat(ă) corect şi imparţial ca membru 

al colectivului acestei instituţii.   
      

7 În general, în secţia în care lucrez relaţiile cu ceilalţi 

colegi sunt tensionate sau conflictuale. 
      

8 Evaluarea activităţii mele este urmată de sugestii sau 

soluţii de îmbunătăţire a rezultatelor profesionale. 
      

9 Suprasolicitarea psihică este un aspect negativ ce 

caracterizează activitatea mea profesională.  
      

10 La sfârşitul unei zile de lucru găsesc satisfacţie în 

activităţile profesionale pe care le-am desfăşurat.   
      

 

Acest chestionar este conceput pentru a evalua câteva dimensiuni ale climatului socio-

profesional din instanța în care vă desfăşuraţi activitatea. Acest obiectiv poate fi atins doar prin 

consultarea Dumneavoastră, motiv pentru care vă rugăm să ne oferiţi o evaluare obiectivă a diferitelor 

aspecte caracteristice mediului profesional și activității  în cadrul acestei instituții.  

Rolul chestionarului este de “intermediar” între colectivul instanţei şi conducere. Este foarte 

important să precizați punctul dumneavoastră de vedere referitor la aspectele cuprinse în chestionar. Cu 

ajutorul lui puteţi să vă exprimaţi sincer opiniile/sugestiile deoarece: 

a) chestionarul este anonim; 

b) este asigurată confidenţialitatea (procedura de culegere a datelor asigură anonimatul  

Dumneavoastră, datele  vor fi prelucrate fără a ataşa nume); 

c) nu există răspunsuri ”corecte” sau ”greșite”, ci doar opinii diferite; 

d) concluziile finale vor face referire la întregul colectiv şi la întreaga instituţie.   

Chestionarele completate pot fi depuse până la data de 12 decembrie 2014 în cutia special 

amenajată la Secretariatul Curţii de Apel Timişoara. 

Vă mulţumim! 
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  1 2 3 4 5 6 

  Deloc  În mică 

măsură 

Uneori Deseori 

 

În mare 

măsură 

Întotdeaun

a 

11 Modul în care sarcinile şi responsabilităţile sunt 

organizate în cadrul secţiei în care lucrez are nevoie de 

îmbunătăţiri semnificative.  

      

12 Colegii discută şi încearcă să rezolve problemele apărute 

în colectiv, mai degrabă decât să se acuze unul pe altul. 
      

13 Trăiesc sentimentul că munca mea este importantă şi 

adaugă valoare acestei instanţe.  
      

14 Consider că muncesc mult mai mult comparativ cu alţi 

colegi din această instanţă.    
      

15 Schimbările care au avut loc până acum în colectivul în 

care lucrez au fost gestionate în mod deficitar de către 

echipa de conducere. 

      

16 Conducerea acestei instanţe stabileşte standarde înalte de 

performanţă.   
      

17 Suntem consultaţi de către conducere atunci când se iau 

decizii ce privesc locul nostru de muncă sau 

responsabilităţile profesionale. 

      

18 Termenele pe care trebuie să le respect în efectuarea 

lucrărilor sunt prea scurte în raport cu volumul de lucru 

pe care îl am de realizat.  

      

19 Această instituţie asigură realizarea activităţii 

profesionale în condiţii optime. 
      

20 Sistemul de aprecieri/recompense pentru recunoaşterea 

performanţei existent în cadrul acestei instanţe mă 

motivează să îmi investesc efortul în munca desfăşurată. 

      

21 Simt cum contribuţia mea profesională este valorizată de 

colectivul din care fac parte. 
      

22 Sarcinile şi atribuţiile sunt distribuite în mod echitabil în 

cadrul categoriei de personal din care fac parte. 
      

23 Modalităţile în care se iau anumite decizii legate de 

activitatea colectivului instanţei nu sunt echitabile. 
      

24 Fac faţă cu succes tuturor provocărilor profesionale.        
25 Atunci când apar neînţelegeri/dezacorduri în colectiv, 

acestea sunt abordate rapid de către cei implicaţi, pentru a 

fi rezolvate. 

      

26 Atunci când mă gândesc la tot ceea ce implică locul meu 

de muncă trăiesc emoţii pozitive (stare de bine, împlinire, 

satisfacţie). 

      

27 Între colectivul instanţei şi conducere există o 

comunicare eficientă, fiecare dintre noi fiind informat în 

mod constant asupra obiectivelor din activitatea 

profesională şi a rezultatelor obţinute. 

      

28 Simt că sunt supus(ă) multor presiuni ce derivă din 

statutul meu profesional.  
      

29 Conducerea este obiectivă şi corectă în relaţiile de 

serviciu cu membrii colectivului instanţei. 
      

30 Împărtăşirea cunoştinţelor profesionale şi a informaţiilor 

este o regulă în această instanţă. 
      

31 Obiectivele şi criteriile în funcţie de care îmi este 

evaluată activitatea profesională în această instanţă sunt 

incorecte şi nerealiste.   
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  1 2 3 4 5 6 

  Deloc  În mică 

măsură 

Uneori Deseori 

 

În mare 

măsură 

Întotdeaun

a 

32 Trăiesc emoţii negative cu privire la conducerea acestei 

instanţe (neîncredere, izolare, stigmatizare, furie).  
      

33 În instanţă, conducerea şi colectivul discută şi caută 

împreună soluţii la problemele cu care ne confruntăm. 
      

34 În general muncesc intens, fără prea multe pauze sau 

momente de relaxare. 
      

35 Am libertatea de a-mi organiza modul în care îmi 

îndeplinesc atribuţiile aşa cum cred eu că este bine. 
      

36 Sunt apreciaţi şi încurajaţi angajaţii care au iniţiative 

profesionale valoroase pentru buna desfăşurare a 

activităţii. 

      

37 Solicitările din această instanţă sunt pe măsura ritmului şi 

resurselor mele de lucru.  
      

38 Ori de câte ori apare o problemă legată de activitatea 

profesională, pot aborda cu uşurinţă colegii pentru a mă 

ajuta.  

      

39 Modul de conducere al acestei instanţe este eficient, 

favorizând colectivul în atingerea performanţelor în 

muncă. 

      

40 Schema de personal din cadrul acestei instanţe are nevoie 

de suplimentări majore. 
      

41 Îmi face plăcere să mă întâlnesc cu ceilalţi colegi şi în 

afara programului de lucru. 
      

42 Întâlnirile noastre de lucru/învăţământ profesional au 

nevoie de o mai bună organizare pentru a fi mai 

productive. 

      

43 Simt că aş avea nevoie să primesc mai multă apreciere şi 

recunoaştere din partea conducerii pentru activităţile 

desfăşurate.   

      

44 Devin tensionat(ă) atunci când mă gândesc la solicitările 

de la locul de muncă.   
      

45 Sunt prezente dificultăţi de comunicare şi colaborare 

profesională în cadrul acestei instanţe. 
      

46 Îmi este foarte dificil să găsesc motivaţia de a-mi duce la 

capăt responsabilităţile profesionale la locul de muncă. 
      

47 Conducerea instanţei acordă sprijin colectivului, având 

multe idei utile atât pentru activitatea mea, cât şi a 

întregii secţii. 

      

48 Prin tot ceea ce oferă această instituţie simt că îmi 

dezvolt competenţele şi întreg potenţialul profesional. 
      

49 Este de dorit ca modalitatea de comunicare dintre 

secţiile/departamentele acestei instanţe să fie mai bine 

definită pentru a eficientiza activitatea.  

      

50 Modul în care sunt depăşite situaţiile problematice în 

cadrul secţiei asigură îndeplinirea eficientă a 

responsabilităţilor profesionale. 

      

51 Reuşesc să mă relaxez şi să găsesc soluţii atunci când se 

acumulează multe solicitări profesionale.   
      

52 În această instanţă, reuşim să atingem obiectivele stabilite 

în mod constant deoarece membrii colectivului sunt 

motivaţi şi încurajaţi în acest sens.   
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53 Mă simt valorizat(ă) ca membru al colectivului acestei 

instanţe. 
      

54 Este uşor pentru mine să rezolv probleme dificile de 

serviciu în colectivul cu care lucrez. 
      

55 Neînţelegerile din cadrul secţiei sunt rezolvate prin 

adoptarea unor soluţii eficiente şi bine înţelese de către 

toţi cei implicaţi. 

      

56 Simt o stare de tensiune atunci când mă gândesc la 

impactul extern ce derivă din deciziile mele profesionale.  
      

57 Mă confrunt cu unele comportamente negative din partea 

unor colegi (ostilitate, impoliteţe, cuvinte nepotrivite). 
      

58 Activitatea pe care o desfăşor în cadrul instanţei este 

foarte solicitantă.  
      

59 Consider că remuneraţia pe care o primesc este pe 

măsura solicitărilor mele profesionale.  
      

60 În această instanţă este încurajată şi aplicată învăţarea 

instituţională pentru a ne dezvolta profesional. 
      

 

 

II. Vă rugăm să încercuiţi în tabelul de mai jos cifra care reflectă cel mai bine opinia Dumneavoastră,  referitoare, 

în primul rând, la importanţa pe care o acordaţi criteriilor prezentate şi, în al doilea rând, la gradul de 

mulţumire pe care îl resimţiţi faţă de situaţia existentă în cadrul instituţiei în prezent, raportat la fiecare 

criteriu. 

 

 

Criterii de evaluare 

Importanţa pe care o 

acordaţi criteriilor 

Gradul de satisfacţie 

faţă de situaţia 

existentă 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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1 Resursele pe care le am la dispoziţie şi condiţiile de muncă oferite 

în această instanţă. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2 Modul în care este organizată activitatea la nivelul secţiei în care 

îmi desfăşor activitatea. 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

3 Calitatea procedurilor de comunicare formală între departamentele / 

secţiile acestei instanţe.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4 Calitatea relaţiilor dintre membrii colectivului instituţiei, 

comunicarea şi colaborarea pe linie profesională.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

5 Modul în care sunt soluţionate neînţelegerile,dezacordurile, 

conflictele apărute în cadrul secţiei/departamentului în care îmi 

desfăşor activitatea.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

6 Măsura în care fiecare dintre noi se simte membru al unei echipe de 

lucru.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Funcţia pe care o deţineţi: 

 
 

     JUDECĂTOR    

 

        PERSONAL AUXILIAR 

I. Materia în care judecaţi: 

□ Penal 

□ Civil, secţia: 

□ I Civil 

□ II Civil 

□ Contencios administrativ și fiscal 

□ Litigii de muncă și asigurări sociale 

 

    I. Materia în care profesaţi: 

    □ Penal 

    □ Civil, secţia: 

   □ I Civil 

   □ II Civil 

   □ Contencios administrativ și fiscal 

   □ Litigii de muncă și asigurări sociale 

II. Funcție de conducere: 

□    NU 

□  DA (vă rugăm să bifați funcția de conducere pe 

care o dețineți): 

 □ preşedinte al instanţei 

 □ vicepreşedinte al instanţei 

 □ preşedinte de secţie 

    II. Funcţia pe care o ocupaţi: 

    □ Grefier de şedinţă 

    □ Grefier arhivar 

    □ Grefier statistician 

    □ Grefier cu atribuţii de executări penale 

    □ Grefier documentarist 

    □ Grefier cu alte atribuţii 

 

7 Stilul de conducere adoptat de către echipa managerială a acestei 

instanţe.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

8 
Calitatea sistemului de evaluare a activităţii mele profesionale.  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

9 Modul în care sunt tratat ca membru al colectivului acestei instanţe 

şi corectitudinea deciziilor din instituţie cu referire la atribuţiile 

profesionale ale fiecăruia.  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

10 Modul în care este aplicată şi facilitată învăţarea instituţională.  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

11 Sistemul de motivare, încurajare, recompensare non-financiară a 

membrilor colectivului, existent la nivelul instanţei.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12 Gradul de mulţumire şi satisfacţie a colectivului acestei instanţe cu 

privire la natura activităţii profesionale.   
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

13 Modul în care reuşesc să îmi descopăr resursele necesare pentru a 

face faţă factorilor de stres ai activităţii din această instanţă.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

14 Volumul de lucru pe care îl am în această instanţă, suprasolicitarea, 

orele suplimentare/lucrul peste program.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

15 Impactul pe care îl au diferite probleme profesionale asupra mea ca 

şi membru al colectivului acestei instanţe.  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Vă rugăm să completaţi următoarele date cu caracter statistic, necesare pentru 

centralizarea răspunsurilor şi prezentarea comparativă a rezultatelor. În studiul final se va 

evita posibilitatea identificării unui respondent, întrucât datele vor fi prezentate la modul 

general, fără a le asocia în mod individual cu alte date de identificare (secţia, funcţia de 

conducere sau instanţa).    
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    III. Funcție de conducere: 

    □   NU 

    □  DA (vă rugăm să bifați funcția de conducere pe 

care o dețineți): 

 □ prim grefier 

 □ grefier şef secţie/departament 
 

 

 

   

Vă mulţumim! 
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Anexa nr. 3 

RAPORT DE ANALIZĂ 
Percepţia opiniei publice asupra activităţii instanţelor din Timişoara 

- decembrie 2014- 
 

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 2014 un nou studiu, care să evidenţieze modul în care a fost perceput 
actul de justiţie, cu referire la activitatea instanţelor din Timişoara, 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 ce a avut acelaşi obiectiv precum cel iniţiat de Curtea de Apel, realizată în Olanda, 
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 noi modificări, atât instrumentului utilizat (după modelul lui Jesper 
Wittrup) cât şi metodologiei de investigare, utilizându-se un chestionar mult mai accesibil şi 
atractiv, din punctul de vedere al completării sale de către subiecţi, datorită reducerii 
dimensiunii acestora, fie prin eliminarea unor itemi consideraţi neadecvaţi, fie prin eliminarea 
spaţiilor neutilizate, precum şi realizarea unui format special care permite completarea separată 
a opiniilor avocaţilor şi reprezentanţilor mass-media pentru fiecare instanţă din Timişoara. 
Categoriile de respondenţi vizate au fost: justiţiabilii, reprezentanţii legali, procurorii şi 
reprezentanţii mass-media. În acest an cooperarea categoriilor investigate a fost foarte scăzută 
în ceea ce îi priveşte pe justiţiabili şi reprezentanţii mass-media însă un aspect deosebit de 
important este faptul că în cadrul prezentului studiu au fost returnate mai multe chestionare 
completate de către avocaţi, în raport cu anii precedenţi şi un număr uşor mai mic de 
chestionare completate de către procurori. Datorită acestui motiv, datele din acest studiu nu 
pot fi generalizate pentru întreaga populaţie a justiţiabililor, avocaţilor, procurorilor şi 
reprezentanţilor presei iar datele rezultate pot fi considerate ca reprezentând doar 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 instanţele din  
Timişoara, cu referire la anul 2014. 
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Metodologie.  În scopul determinării percepţiei societăţii civile şi a opiniei publice, au fost 
distribuite chestionare, în mod aleatoriu, justiţiabililor şi procurorilor care funcţionează la 
Parchetele de pe lângă Judecătoria Timişoara, Tribunalul Timiş şi Curtea de Apel Timişoara, 
precum şi avocaţilor din cadrul Baroului Timiş şi reprezentanţilor mass-media. Au fost 
distribuite în format imprimat peste 500 chestionare justiţiabililor, 250 avocaţilor, iar un număr 
de 50 de chestionare a fost distribuit procurorilor. În format electronic au fost distribuite 
chestionare tuturor reprezentanţilor mass-media acreditaţi la instanţele din Timişoara, spre a fi 
completate.  

Din numărul total de chestionare distribuite justiţiabililor au fost returnate completate un 
număr de 21. Din cele 50 chestionare distribuite Parchetelor de pe lângă instanţele din 
Timişoara, a fost returnat un număr de 33 de chestionare completate iar din numărul total de 
chestionare distribuite avocaţilor a fost returnat un număr de 52 de chestionare, din care 46 au 
făcut referire la Curtea de Apel Timişoara. Reprezentanţilor mass-media le-au fost distribuite 
chestionarele în format electronic, prin intermediul poştei electronice, având posibilitatea să îl 
returneze, după completare, fie în format imprimat (prin fax), fie în format electronic, prin e-
mail. Doar doi dintre reprezentanţii Mass-media acreditaţi la instanţele din Timişoara au 
răspuns invitaţiei de a completa chestionarul. Şi în acest an chestionarele distribuite au avut 
conţinuturi diferite, fiind adaptate în funcţie de rolul sau poziţia pe care o au în sistemul judiciar 
persoanele invitate să participe la studiu. Astfel, spre exemplu, enunţuri precum cele referitoare 
la unitatea practicii judiciare se regăsesc în chestionarele pentru procurori, avocaţi şi 
reprezentanţii Mass-media, însă nu s-au regăsit în chestionarele oferite justiţiabililor. În ceea ce 
priveşte chestionarul oferit reprezentanţilor mass-media, acesta conţine itemi specifici cu 
referire la colaborarea cu biroul de presă, precum şi la transparenţa şi managementul 
informaţiilor în cadrul instanţelor iar chestionarul oferit, ca şi în cazul avocaţilor, a fost adaptat 
în aşa fel încât să poată fi oferite opinii separate pentru fiecare instanţă la care aceştia au 
profesat în anul 2014.  În cadrul chestionarelor, fiecărui enunţ referitor la activitatea instanţelor 
i-a corespuns 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 sau, după caz, 
acord total, în mare parte de acord, în mare parte dezacord, dezacord total 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. Chestionarele au fost distribuite spre completare în perioada  
24.11.2014 – 02. 12. 2014. 

Analiza şi interpretarea datelor. În vederea analizării datelor a fost creată o bază de date 
Excel pentru datele colectate de la justiţiabilii, procurorii şi avocaţii 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 analizei, datele oferite prin 
intermediul chestionarelor de către justiţiabili, avocaţi şi procurori vor fi prezentate sub forma 
unor grafice de frecvenţă, pentru a fi mai facilă urmărirea acestora, urmând ca în final să fie 
prezentate câteva concluzii ale analizei. În ceea ce priveşte fiecare afirmaţie cu referire la 
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activitatea instanţelor, 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 atât numărului scăzut de chestionare returnate cât, mai ales, diferenţelor mari 
privind procentul de răspunsuri oferite pentru fiecare dintre cele trei instanţe în parte, în studiu 
vor fi prezentate rezultatele corespunzătoare opiniei justiţiabililor şi procurorilor, care să 
evidenţieze percepţia generală asupra activităţii celor 3 instanţele din Timişoara, în general, iar 
în ceea ce priveşte opiniile avocaţilor, vor fi prezentate cele referitoare la activitatea Curţii de 
Apel Timişoara.  

Din totalul de 21 de opinii exprimate de către justiţiabili, reiese faptul că cei mai mulţi au 
avut cauze la Judecătoria Timişoara şi, apoi, la Tribunalul Timiș, un număr redus de respondenţi 
făcând referire în chestionar la Curtea de Apel Timişoara. Aşa cum reiese din graficul următor, 
cei mai mulţi respondenţi au venit la instanţele menţionate de o dată sau de două ori în 
decursul anului de referinţă.  

       
Majoritatea justiţiabililor au venit la instanţe pentru un proces în materia civilă / familie / 

minori, cei mai mulţi justiţiabili având calitatea de parte în proces. 

                
Pentru cei mai mulţi justiţiabili care au completat chestionarul, respectiv, 71,43%,  încă 

nu a fost pronunţată o soluţie în procesul pentru care au venit la instanţă. Cei mai mulţi dintre 
respondenţi au avut vârsta cuprinsă între 60 şi 69 de ani. 
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Ca şi aprecieri generale cu referire la instanţele din Timişoara, justiţiabilii au oferit 

următoarele răspunsuri: 

 
 

Din graficul de mai sus se poate sesiza că în ceea ce priveşte funcţionarea instanţelor, 
gestionarea dosarelor si activitatea grefierilor, aprecierile justiţiabililor sunt, în general, 
împărţite. Astfel, cea mai mare parte a justiţiabililor care au răspuns la chestionar declară că 
este în mare parte mulţumită de activitatea grefierilor de ședință (44,44%) sau foarte 
mulțumită (38,89%) acest aspect însumând cele mai multe opinii favorabile.  În schimb, cu 
referire la modul în care instanţele gestionează dosarele şi circuitul acestora, precum și la 
funcționarea instanțelor, majoritatea justiţiabililor a declarat că este foarte nemulţumită 
(50,00%, respectiv 33,33%). Şi activitatea grefierilor din cadrul Compartimentului Registratura a 
instanţelor a primit o apreciere favorabilă din partea majorităţii justiţiabililor, care au 
considerat că sunt mai degrabă mulţumiţi de activitatea acestora (41,67%%). Aprecieri pozitive 
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sunt evidenţiate şi cu referire la alte compartimente sau birouri din cadrul instanţelor, cei mai 
mulţi justiţiabili declarând că sunt foarte mulţumiţi de activitatea personalului 
Compartimentului Arhiva (33,33%) şi a Biroului de Relaţii cu Publicul (33,33%), un număr egal 
considerând că este parțial mulțumită de acest din urmă aspect. De asemenea, cu referire la 
accesul la dosarele şi condicile din cadrul Arhivei, o mare parte a justiţiabililor a considerat că 
este mai degrabă mulţumită (38,46%), un procent ridicat considerând, totuși, că este foarte 
mulțumită, respectiv 30,77%.. 

Justiţiabilii care au intrat în sala de şedinţe au oferit următoarele aprecieri, cu referire la 
activitatea judecătorilor: 

 
 

 

Se poate sesiza că aprecierilor justiţiabililor, care au intrat în sala de judecată, cu privire la 
comportamentul judecătorilor în sala de şedinţe exprimă mai degrabă nemulțumire,  
majoritatea respondenţilor apreciind că sunt în totalitate în dezacord cu faptul că (în ordinea 
descrescătoare a frecvenţei aprecierilor): judecătorii au acordat atenţie diferitelor puncte de 
vedere exprimate în proces (50,00%), judecătorii au exprimat clar şi pe înţelesul tuturor deciziile 
luate (47,06%), judecătorii s-au comportat de o manieră imparţială şi neutră (41,18%), au 
permis tuturor părţilor implicate să îşi exprime opinia (40,00%), a fost uşor de înţeles ce au 
întrebat sau au spus judecătorii (36,89%) şi judecătorii cunoşteau bine dosarul (33,33%). Părerile 
celor mai mulţi dintre justiţiabili împărțite în ceea ce priveşte faptul că judecătorii s-au 
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comportat respectuos faţă de toată lumea, astfel că un procent egal de respondenţi (38,89%) 
consideră că sunt fie în dezacord total fie parţial de acord cu acest aspect.  

Cu referire la duratele de timp ce însoţesc parcursul dosarelor, răspunsurile justiţiabililor 
sunt evidenţiate în graficul următor: 

 
Cea mai mare parte a justiţiabililor, care au răspuns la invitaţia de a completa 

chestionarul de opinie, a declarat că este foarte nemulţumită cu privire la durata de timp dintre 
data înregistrării acţiunii şi data primului termen de judecată (52,94%), durata de timp dintre 
data înregistrării acţiunii şi data pronunţării hotărârii (27,78%) şi cu privire la durata termenelor 
acordate cu ocazia amânărilor (29,41%) Totodată, în ceea ce priveşte duratele de timp care 
însoţesc soluţionarea dosarelor, se poate sesiza faptul că, însumate, aprecierile negative 
acoperă un număr mai mare de răspunsuri decât cele pozitive. În acelaşi timp, în ceea ce 
priveşte durata de timp dintre data înregistrării acţiunii şi data pronunţării hotărârii  și durata 
termenelor acordate cu ocazia amânărilor se poate constata că un număr egal de respondenţi 
consideră că sunt parţial mulţumiţi cu privire la acest aspect. 

Cu referire la aspecte ce privesc activitatea instanţelor în general, răspunsurile 
justiţiabililor sunt reprezentate în următorul grafic: 
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Din grafic reiese faptul că majoritatea justiţiabililor care au răspuns la chestionar este în 

totalitate de acord cu faptul că şedinţele de judecată încep la ora stabilită (40,00%) iar clădirea 
instanţei oferă spaţiu adecvat pentru desfăşurarea activităţilor, este curată şi aspectuoasă 
(66,67%). În acelaşi timp, cei mai mulţi dintre respondenţi exprimă total dezacord în ceea ce 
priveşte faptul că dosarele sunt soluţionate cu celeritate (53,33%) şi că termenul pentru 
redactarea hotărârilor este respectat (43,75%). În ceea ce privește faptul că personalul 
instanțelor este amabil și dovedește profesionalism în exercitarea atribuțiilor sale, majoritatea 
părerilor justițiabililor sunt împărțite în mod egal (29,41%) între dezacord total și acord parțial. 

În ceea ce priveşte numărul procurorilor care au completat chestionarul, acesta este de 
33. Din totalul respondenţilor, cei mai mulţi, respectiv 45,45%, au profesat în calitate de 
procuror pe lângă Judecătoria Timişoara. Dintre procurori, majoritatea, respectiv 63,64%, 
declară că au avut această calitate în mai puţin de 10 şedinţe de judecată.  

            
Majoritatea respondenţilor (87,50%) declară ca cel mai des au avut calitatea de procuror 

în procese penale iar cei mai mulţi respondenţi au avut vârsta cuprinsă în intervalul 40 și 49 de 
ani. 
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În ceea ce priveşte funcţionarea instanţelor din Timişoara, gestionarea dosarelor şi 

activitatea grefierilor din cadrul acestora, răspunsurile procurorilor au fost evidenţiate în 
următorul grafic: 

 
Din graficul de mai sus se poate sesiza că în ceea ce priveşte funcţionarea instanţelor, 

gestionarea dosarelor si activitatea grefierilor, aprecierile procurorilor sunt favorabile, în 
ansamblu. Astfel, cea mai mare parte a procurorilor care au răspuns la chestionar declară că 
sunt foarte mulţumiţi de funcţionarea instanţelor (60,00%%), aceeaşi apreciere având şi modul 
în care instanţele gestionează dosarele şi circuitul acestora, (59,38%). De asemenea, cu referire 
la grefierii de şedinţă și la accesul la dosare pentru studiu  procurorii au exprimat, majoritar, 
aprecieri favorabile şi au considerat că sunt foarte mulţumiţi de activitatea acestora (64,52%, 
respectiv 63,33%). 

Opiniile procurorilor cu referire la activitatea judecătorilor în sala de şedinţe, sunt 
evidenţiate în graficul de mai jos:  
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Se poate sesiza faptul că cele mai multe aprecieri ale procurorilor cu privire la activitatea 

judecătorilor în sala de şedinţe sunt intens pozitive. Majoritatea respondenţilor au apreciat 
foarte favorabil şi consideră că sunt în totalitate de acord cu faptul că (în ordine 
descrescătoare): judecătorii au demonstrat preocupare pentru respectarea drepturilor 
procesuale ale părţilor (81,82%), judecătorii au fost preocupaţi de asigurarea legalităţii 
procedurilor judiciare (81,82%), au permis tuturor părţilor implicate să îşi exprime opinia 
(81,82%), judecătorii s-au comportat de o manieră imparţială şi neutră (72,73%), judecătorii s-
au comportat respectuos faţă de toată lumea (72,73%), a fost uşor de înţeles ce au întrebat sau 
au spus judecătorii (72,73%), judecătorii cunoşteau bine dosarul (69,70%) și judecătorii au 
acordat atenţie diferitelor puncte de vedere exprimate în proces (69,70%). În general, în ceea ce 
priveşte activitatea judecătorilor în sala de şedinţe, se poate sesiza faptul că, însumate, 
aprecierile pozitive acoperă un număr mult mai mare de răspunsuri decât cele negative. 

Cu referire la duratele de timp aferente soluţionării dosarelor în instanţă, opiniile 
procurorilor au fost: 
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Cea mai mare parte a procurorilor, care au răspuns la invitaţia de a completa chestionarul 

de opinie, a declarat că este în mare parte mulţumită cu privire durata de timp dintre data 
înregistrării acţiunii şi data primului termen de judecată  (48,48%) și foarte mulțumită cu privire 
la durata de timp dintre data înregistrării acțiunii și data pronunţării hotărârii (56,25%) şi, mai 
ales, cu privire la durata termenelor acordate cu ocazia amânărilor (62,50%). Totodată, în ceea 
ce priveşte duratele de timp ce însoţesc parcursul soluţionării dosarelor în instanţă, se poate 
sesiza faptul că, însumate, aprecierile pozitive acoperă un număr mai mare de răspunsuri decât 
cele negative.  

Cu referire la aspecte ce privesc activitatea instanţelor în general, răspunsurile 
procurorilor au fost următoarele: 

 
Se poate observa, din rezultatele prezentate în graficul de mai sus, că opinia procurorilor 

a fost, în general, favorabilă cu privire la aspectele menţionate. Majoritatea respondenţilor îşi 
exprimă acordul total în ceea ce priveşte faptul că şedinţele de judecată încep la ora stabilită 
(52,50%), numărul de dosare din şedinţă este rezonabil (57,58%) clădirea instanţei a oferit 
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spaţiu adecvat pentru desfăşurarea tuturor activităţilor şi este îngrijită (51,52%) şi personalul 
instanţei este amabil şi dovedeşte profesionalism în exercitarea atribuţiilor sale (51,22%). În 
privinţa altor aspecte enumerate aprecierile majoritare sunt exprimate sub forma acordului în 
mare măsură cu privire la faptul că dosarele sunt soluţionate cu celeritate (48,48%), termenul 
pentru redactarea hotărârilor este respectat (51,52%) şi în cadrul instanţei se realizează 
unitatea practicii judiciare (48,48%). Totodată, se poate sesiza faptul că, însumate, aprecierile 
pozitive acoperă un număr mai mare de răspunsuri decât cele negative. 

Din totalul de chestionare înmânate reprezentanţilor legali (titlul generic în care au fost 
incluşi şi consilierii juridici), un număr de 52 de chestionare au fost returnate completate, din 
care un număr de 46 au fost completate cu referire la Curtea de Apel Timişoara. Aşa cum reiese 
din graficul următor, 89,13% dintre respondenţi au declarat că au venit în calitate de avocat 
definitiv la instanță, majoritatea având vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani. 

     
De cele mai multe ori, respondenţii au avut calitatea de avocat în mai multe tipuri de 

procese (43,48%), cei mai mulţi dintre respondenţi repreyentând la Curtea de Apel de între 10 și 
50 de cauze (40,00%).     

     
Opinia generală exprimată de reprezentanţii legali, cu referire la funcţionarea instanţelor 

din Timişoara şi gestionarea dosarelor este redată în graficul următor: 
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Aşa cum se poate observa din rezultatele prezentate în graficul de mai sus, cei mai mulţi 

dintre avocaţi apreciază că sunt parţial mulţumiţi de accesul la dosarele şi condicile din Arhivă 
(48,78%), funcționarea instanței (47,62) și modul în care instanța gestionează dosarele (52,38%) 
şi oferă opinii împărţite referitoare la activitatea personalului Arhiva, un procent ridicat dintre 
reprezentanţii legali (41,46%) considerând că este parţial mulţumită şi un număr egal declarând 
că sunt foarte mulțumită. Totodată, cei mai mulţi dintre respondenţi consideră că sunt foarte 
mulţumiţi de activitatea grefierilor de ședință (50,00%) şi de activitatea personalului din cadrul 
Compartimentului Registratura (52,38%).  

În ceea ce priveşte aprecierile avocaţilor cu referire la activitatea judecătorilor în sala de 
şedinţe, acestea sunt: 

 
Se poate sesiza că aprecierilor avocaţilor, care au intrat în sala de judecată, cu privire la 

atitudinea judecătorilor în sala de şedinţe sunt, în general, pozitive. Majoritatea respondenţilor 
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au apreciat favorabil şi consideră că sunt total de acord cu faptul că: judecătorii s-au comportat 
respectuos faţă de toată lumea (43,18%), judecătorii cunoşteau bine dosarul (44,19%), au 
permis tuturor părţilor implicate să îşi exprime opinia (52,27%). În schimb, păreri mai puţin 
favorabile, deși pozitive, au fost exprimate sub forma acordului parţial cu referire la faptul că 
judecătorii s-au comportat de o manieră imparţială şi neutră (46,51%), a fost uşor de înţeles ce 
au întrebat sau au spus judecătorii (45,45%), judecătorii au exprimat clar şi pe înţelesul tuturor 
deciziile luate (36,36%) și au acordat atenţie diferitelor puncte de vedere exprimate în proces 
(31,82%), faţă de acest ultim aspect avocaţii exprimând şi opinia în totalitate de acord în acelaşi 
procent.  

În ceea ce priveşte aprecierile avocaţilor cu privire la duratele de timp aferente 
soluţionării dosarelor în instanţă, acestea sunt prezentate în graficul următor: 

 
 

Un procent ridicat al respondenţilor declară că este în mare parte mulţumită cu referire la 
durata termenelor acordate cu ocazia amânărilor (37,50%), durata de timp dintre data 
înregistrării dosarului şi data primului termen de judecată (35,00%) şi cu referire la durata 
de timp dintre data înregistrării dosarului şi data pronunţării hotărârii (50,00%), pentru 
aceste două aspecte numărul aprecierilor negative nu însumează un număr mai mare de 
răspunsuri decât cele pozitive. 

Cu referire la aspecte ce privesc activitatea instanţelor în general, răspunsurile avocaților 
au fost următoarele: 



  

Pagină 32 din 47 

 

 

 

 
Din graficul de mai sus se poate observa faptul că cei mai mulţi dintre avocaţi au declarat 

că sunt în mare parte de acord cu faptul că personalul instanţelor a fost amabil şi a dovedit 
profesionalism în exercitarea atribuţiilor (45,00%), clădirea instanţei oferă spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea tuturor activităţilor, este curată şi aspectuoasă (37,50%), numărul de dosare al 
şedinţei a fost rezonabil (47,50%), dosarele au fost soluţionate cu celeritate (38,46%) iar în 
cadrul instanţelor se realizează unificarea practicii judiciare (39,47%). De asemenea, cei mai 
mulţi avocaţi, care au răspuns la chestionar, exprimă total de acord cu  faptul că şedinţele de 
judecată încep la ora stabilită (52,50%),   

Cei doi reprezentanţi ai Mass-media care au venit în această calitate la toate cele 3 
instanţe pe parcursul anului 2014, fie de mai mult de 10 fie de 2 până la 5 ori, au vârsta cuprinsă 
între 20-29 ani şi, respectiv, 50- 59 ani. Articolele realizate cu referire la Curtea de Apel 
Timişoara au făcut referire în special la procese din domeniul penal, dar şi contencios 
administrativ şi fiscal, comercial şi al litigiilor de muncă.  

Cei doi reprezentanţi Mass-media  consideră că funcţionarea acestei instanţe, 
gestionarea dosarelor, precum şi activitatea personalului auxiliar  se realizează la un nivel 
ridicat de calitate, excepţie făcând activitatea personalului Arhiva, cu referire la care un jurnalist 
consideră că este la nivel satisfăcător, iar al doilea jurnalist nu are o opinie cu referire la aceasta 
sau cu referire la activitatea personalului Registratura.  

În ceea ce priveşte comportamentul judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Timişoara, 
reprezentanţii Mass-media exprimă acord total cu privire la faptul că judecătorii s-au comportat 
de o manieră imparţială şi neutră, cunoşteau bine dosarele, au permis tuturor părţilor implicate 
să îşi exprime opinia şi au exprimat clar şi pe înţelesul tuturor deciziile luate, însă părerile au fost 
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împărţite între acord total şi acord parţial în ceea ce priveşte faptul că judecătorii s-au 
comportat respectuos faţă de toată lumea, a fost uşor de înţeles ce au spus sau întrebat 
judecătorii şi judecătorii au acordat atenţie diverselor puncte de vedere exprimate în proces.   

În ceea ce priveşte managementul informaţiilor în cadrul instanţelor, se poate constata 
faptul că, în general, opiniile celor doi reprezentanţi Mass-media coincid, astfel că amândoi 
exprimă acord total cu faptul că presa are acces la informaţii în aceste instanţe, conform Legii 
544/2004 şi informaţiile oferite sunt clare, complete şi concise dar opiniile sunt împărţite între 
acord total şi în mare parte dezacord în ceea ce priveşte faptul că instanţa oferă informaţii de 
interes public în mod constant/periodic.  De asemenea, în ceea ce priveşte faptul că informaţiile 
de interes public sunt furnizate în timp util, un reprezentant mass-media exprimă acord total în 
raport cu această afirmaţie, fără însă a fi oferită o opinie de către al doilea reprezentant cu 
referire la acest aspect. 

De asemenea, reprezentanţii Mass-media consideră că sunt total de acord cu faptul că 
personalul instanţei a fost amabil şi a dovedit profesionalism în exercitarea atribuţiilor sale iar 
clădirea oferă spaţiu adecvat pentru desfăşurarea tuturor activităţilor şi este îngrijită. În schimb, 
cu referire la faptul că dosarele au fost soluţionate cu celeritate, termenul de redactare a 
hotărârilor a fost respectat sau faptul că în cadrul instanţei s-a realizat unificarea practicii 
judiciare, fie nu a fost oferită o opinie, fie a fost exprimat acordul parţial. În ceea ce priveşte 
faptul că şedinţele de judecată au început la ora stabilită, de asemenea, opiniile oferite sunt 
împărţite între acord total şi acord parţial. 

 
Concluzie. Studiul relevă o anumită tendinţă a participanţilor la studiu de a percepe 

aspectele referitoare la calitatea actului de justiţie la instanţele din Timişoara. Se poate 
constata, în primul rând, faptul că, privite în ansamblu, aprecierile majoritare oferite de cele 4 
categorii de respondenţi au valenţă mai degrabă pozitivă, cu excepţia unui anumit număr de 
aspecte pentru care au existat şi opinii negative, acestea urmând a fi evidenţiate în cele ce 
urmează, pentru a fi luate, în măsura posibilităţilor, măsurile necesare în vederea optimizării 
acestora. 

 În ceea ce priveşte funcţionarea instanţelor, gestionarea dosarelor şi activitatea 
grefierilor, opiniile oferite de avocați și procurori, sunt, în general pozitive. În schimb, 
majoritatea justiţiabililor declară că este în mare parte mulţumită doar de unele aspecte ale 
activităţii din instanţe. În particular, cei mai mulţi dintre justiţiabili consideră că sunt în mare 
parte mulţumiţi de activitatea grefierilor de şedinţe şi a celor din compartimentele Registratura 
şi Arhiva şi de aspectul clădirii. Pe de altă parte, un procent mare de justiţiabili consideră că este 
foarte nemulţumit de modul în care instanţele gestionează dosarele și funcționarea instanțelor. 
Aprecieri pozitive sunt oferite de către cei mai mulţi dintre procurorii care au acceptat invitaţia 
de a completa chestionarul, aceştia declarând că, majoritar, sunt în totalitate mulţumiţi de 
aspectele menţionate. Aprecieri pozitive sunt oferite şi de către un număr mare de 
reprezentanţi legali care au răspuns la chestionar cu referire la Curtea de Apel, în particular, 
aceştia considerând că sunt în totalitate mulţumiţi de activitatea grefierilor de ședință ai dar şi 
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a personalului Compartimentului Registratura. Din nou, cu referire la modul în care instanţele 
gestionează dosarele şi funcţionarea instanţelor, sunt oferite un număr relativ crescut de 
aprecieri cu valenţă pozitivă însă nu de intensitate maximă. 

 În ceea ce priveşte activitatea judecătorilor în sala de şedinţe, aprecierile 
respondenţilor sunt, împărțite între negativ, în ceea ce îi privește pe justițiabili și  mai degrabă 
pozitive în ceea ce îi privește pe avocați și procurori. Indiferent de pronunţarea unei soluţii în 
dosarul pentru care au venit la instanţă, cea mai mare parte a justiţiabililor exprimă opinii 
nefavorabile cu referire la activitatea din sala de judecată. Astfel, majoritatea justiţiabililor 
apreciază total în dezacord în principal cu faptul că judecătorii au acordat atenţie diferitelor 
puncte de vedere exprimate în proces sau  că judecătorii au exprimat clar şi pe înţelesul tuturor 
deciziile luate, fiind parțial de acord doar cu faptul că judecătorii s-au comportat respectuos 
faţă de toată lumea. Majoritatea opiniile exprimate de procurorii care au răspuns la invitaţia de 
a completa chestionarul se înscriu pe aceeaşi linie pozitivă iar aprecierile oferite prezintă o 
intensitate crescută a valenţei lor pozitive, în raport cu cele oferite de celelalte două categorii 
de respondenţi. Majoritatea respondenţilor procurori exprimă acord total cu referire la 
aspectele enunţate în chestionar care caracterizează activitatea judecătorilor în sala de şedinţe. 
În plus, se poate constata că cele mai intens şi pozitiv apreciate afirmaţii, referitoare la 
activitatea judecătorilor, exprimate de către majoritatea procurorilor fac referire la faptul că 
judecătorii au demonstrat preocupare pentru respectarea drepturilor procesuale ale părţilor, 
judecătorii au fost preocupaţi de asigurarea legalităţii procedurilor judiciare și au permis tuturor 
părţilor implicate să îşi exprime opinia.  În ceea ce priveşte opinia generală a reprezentanţilor 
legali care au răspuns la chestionar, cu privire la activitatea judecătorilor, se poate constata că 
aceasta este, în mare parte, pozitivă, însă mai scăzută ca intensitate decât cea exprimată de 
procurori. Astfel, majoritatea avocaţilor consideră că este în totalitate de acord cu faptul că 
judecătorii s-au comportat respectuos faţă de toată lumea, judecătorii cunoşteau bine dosarul și 
au permis tuturor părţilor implicate să îşi exprime opinia, aceste aspecte primind cele mai multe 
aprecieri. În ceea ce privește celelalte aspecte ale activității judecătorilor menționate în 
chestionar, avocații consideră că sunt doar parțial de acord cu acestea.  

 În ceea ce priveşte duratele de timp aferente soluţionării dosarelor în instanţă, se  
poate observa că opiniile exprimate sunt împărţite, aceleaşi aspecte fiind apreciate pozitiv şi 
negativ în acelaşi timp, în funcţie de categoria respondenţilor. Astfel, majoritatea justiţiabililor 
consideră că sunt foarte nemulţumiţi de durata de timp dintre data înregistrării acţiunii şi 
primul termen de judecată, durata de timp dintre data înregistrării acţiunii şi data pronunţării 
hotărârii, precum şi de durata de timp acordată cu ocazia amânărilor.  Opinia exprimată de 
procurori coincide cu cea exprimată şi de reprezentanţii legali,  în ceea ce priveşte durata de 
timp de la data înregistrării dosarului şi data primului termen, majoritatea respondenţilor 
declarând că sunt doar în mare parte mulțumiți de acestea, cu referire la durata de timp dintre 
data înregistrării dosarului şi data pronunţării hotărârii și durata de timp acordată cu ocazia 
amânărilor părerile fiind împărțite între foarte mulțumiți, în ceea ce îi privește pe procurori, și 
parțial mulțumiți, în ceea ce îi privește pe avocați.  
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 În ceea ce priveşte activitatea în ansamblu a instanţelor, opiniile oferite de 
respondenţi, sunt, în general, pozitive în mod unanim în ceea ce privește faptul că şedinţele de 
judecată încep la ora stabilită, pentru care răspunsurile cu oferite de majoritatea justiţiabililor, 
procurorilor şi avocaţilor coincid şi sunt cu valenţă intens pozitivă, respectiv acord total. Însă, 
majoritatea justiţiabililor exprimă opinii cu valenţă puternic negativă şi în ceea ce priveşte faptul 
că dosarele sunt soluţionate cu celeritate, aspect cu care aceştia se declară total în dezacord, 
aspect pentru care avocaţii exprimă o opinie contrară, de valenţă pozitivă, şi anume faptul că 
sunt în mare parte de acord cu afirmaţia menţionată. Pe de altă parte, majoritatea 
respondenţilor, atât justiţiabili cât şi procurori și avocaţi, exprimă opinii mai degrabă pozitive cu 
referire la faptul că personalul instanţelor a fost amabil şi a dovedit profesionalism în 
exercitarea atribuţiilor iar clădirea instanţelor oferă spaţiu adecvat pentru desfăşurarea tuturor 
activităţilor, este curată şi aspectuoasă. Pe de altă parte, trebuie menţionat faptul că un număr 
mare de avocaţi şi procurori consideră că este în mare parte de acord cu faptul că în cadrul 
instanţelor s-a realizat unificarea practicii unitare şi că numărul dosarelor din şedinţa de 
judecată a fost rezonabil, aspecte care se regăsesc doar în chestionarele special elaborate 
pentru aceste două categorii de respondenţi. În plus, majoritatea procurorilor exprimă opinii cu 
valenţe pozitive cu privire la activitatea în ansamblu a instanţelor, inclusiv cu referire la 
celeritatea soluţionării dosarelor dar şi cu privire la respectarea termenelor de redactare a 
hotărârilor, apreciind în cea mai mare măsură mai ales punctualitatea şedinţelor de judecată şi 
personalul instanţelor care a fost amabil şi a dovedit profesionalism în exercitarea atribuţiilor.   

În ceea ce priveşte opiniile exprimate de reprezentanţii Mass-media cu referire la 
activitatea Curții de Apel Timișoara, se poate spune că, în ansamblu, acestea au valenţe 
pozitive. În mod special, ambii reprezentanţi ai Mass-media oferă opinii favorabile şi declară că 
funcționarea instanței, gestionarea dosarelor și activitatea grefierilor se realizează la un nivel 
ridicat calitativ. În general, cu referire la activitatea judecătorilor şi a personalului auxiliar, 
opiniile sunt din nou pozitive, excepţie făcând afirmaţiile conform cărora judecătorii s-au 
comportat respectuos faţă de toată lumea, a fost uşor de înţeles ce au spus sau întrebat 
judecătorii şi judecătorii au acordat atenţie diverselor puncte de vedere exprimate în proces, 
aspecte asupra cărora părerile au fost împărţite între acord total şi acord parţial. Opinii 
împărțite au fost exprimate de către reprezentanții presei cu privire la punctualitatea 
şedinţelor de judecată, precum și cu referire la unificarea practicii judiciare în cadrul instanței, 
în raport cu care opinia exprimată a fost de parțial de acord. Cu referire la faptul că dosarele 
sunt soluţionate cu celeritate, personalul instanţei a fost amabil şi a dovedit profesionalism în 
exercitarea atribuţiilor iar clădirea instanţelor oferă spaţiu adecvat pentru desfăşurarea, este 
curată şi aspectuoasă, din nou a oferit o opinie doar un singur reprezentant al presei, acestea 
fiind pozitive. În ceea ce priveşte faptul că presa are acces la informaţii în aceste instanţe, 
conform Legii 544/2004, informaţiile oferite de în cadrul instanţelor sunt clare, complete şi 
concise iar informaţiile de interes public sunt furnizate în timp util, ambii reprezentanţi ai presei 
exprimă opinii intens favorabile, singurul aspect cu privire la care este exprimat acordul parțial 
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fiind cel referitor la faptul că instanţa oferă informaţii de interes public în mod 
constant/periodic.   

Recomandări. Datorită numărului foarte mic de chestionare returnate de către justițiabili, 
se poate constata un interes scăzut al acestora pentru completarea chestionarelor pe suport 
hârtie, singurii care au părut dispuși să împărtășească opinia fiind cei care sunt mai degrabă 
nemulțumiți de activitatea de justiție. De asemenea, datorită numărului mic de respondenți, 
opinia acestora este analizată la comun, pentru toate cele trei instanțe din Timișoara, însă ar fi 
mult mai relevant dacă, dat fiind un număr rezonabil de respondenți, s-ar putea realiza o analiză 
a opiniilor justițiabililor cu privire la activitatea fiecărei instanțe în parte, așa cum în prezent se 
poate realiza în ceea ce îi privește pe avocați. Din aceste considerente, ar fi oportună inițierea 
unui studiu pilot care să presupună completarea chestionarelor online de către categoriile de 
respondenți vizate, fapt care ar facilita, în principiu, completarea acestora, datorită accesului la 
chestionar de oriunde și la orice oră, putându-se colecta date în format continuu pe tot 
parcursul unui an calendaristic.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHESTIONAR 
 

Pentru a optimiza serviciile oferite în cadrul instanţelor din Timişoara, în perioada 24.11.2014 – 
28.11.2014 va fi realizat un studiu, având ca obiectiv principal cunoaşterea opiniei dumneavoastră asupra 
activităţii desfăşurate în cadrul acestora pentru anul în curs. În acest scop vă adresăm rugămintea de a fi de 
acord ca, timp de câteva minute, să ne împărtăşiţi o parte din experienţa dumneavoastră, marcând cu un „X”, 
pentru fiecare enunţ în parte, în căsuţa corespunzătoare opiniei dumneavoastră. 

Chestionarele pot fi depuse în urna special amenajată la ieşirea din clădire. 
Vă mulţumim. 

Secţiunea A. 

I. La ce instanţă aţi mers astăzi în această clădire? 

 

Judecătorie  

Tribunal  

Curte de Apel  
 

 Cât de des aţi venit la această instanţă 

în anul 2014? 

O dată sau de două ori  

De 3 până la 5 ori  

De 6 până la 10 ori  

Mai mult de 10 ori  
 

II. Care este principalul motiv pentru care aţi venit 

astăzi la această instanţă? 

Pentru un proces civil / familie / minori etc.  

Pentru un proces penal  

Pentru un proces în domeniul comercial  

Pentru un proces în domeniul contencios 

administrativ şi fiscal 

 

Pentru un proces în domeniul litigiilor de 

muncă 

 

Alt motiv (precizaţi):  
 

  

Care a fost rolul sau poziţia 

dumneavoastră în proces? 

 

Parte în proces  

Martor  

Expert  

Altă situaţie (vă rugăm să 

indicaţi care):  
 

Doar dacă aveţi calitatea de parte în proces, vă rugăm 

să indicaţi dacă astăzi la instanţa menţionată de 

dumneavoastră mai sus: 

Procesul s-a soluţionat în favoarea 

dumneavoastră (aţi câştigat) 

 

Procesul s-a soluţionat în defavoarea 

dumneavoastră (aţi pierdut) 

 

Procesul s-a soluţionat parţial în favoarea 

dumneavoastră şi parţial în defavoarea 

dumneavoastră 

 

Procesul nu a fost încă soluţionat  
 

 Care este vârsta dumneavoastră? 

 

Mai puţin de 20 de ani  

20 – 29 de ani  

30 – 39 de ani  

40 – 49 de ani  

50 – 59 de ani  

60 – 69 de ani  

Peste 70 de ani  
 

Secţiunea B. 

Cu referire la instanţa unde aţi mers astăzi în această clădire, cât de mulţumit(ă) sunteţi, raportat la anul 

2014,  în ceea ce priveşte: 

 Foarte 

mulţumit 

În mare parte 

mulţumit 

În mare parte 

nemulţumit 

Foarte 

nemulţumit 

Nu am o 

opinie 

Funcţionarea acestei instanţe      

Modul în care instanţa gestionează 

dosarele şi circuitul acestora 

     

Activitatea grefierilor de şedinţă      

Activitatea Biroului de Relaţii cu 

Publicul  
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Activitatea personalului 

Registraturii  

     

Activitatea personalului Arhivei       

Accesul la dosarele/condicile din 

Arhiva 

     

 Dacă aţi intrat astăzi în sala de şedinţă, vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele 

afirmaţii: 
 Acord 

 total  

În mare 

parte de 

acord 

În mare 

parte 

dezacord 

Dezacord 

total 

Nu am 

o 

opinie 

Judecătorul / judecătorii s-au comportat 

respectuos faţă de toată lumea 

     

Judecătorul / judecătorii s-au comportat de o 

manieră imparţială şi neutră 

     

A fost uşor de înţeles ce a întrebat sau a spus 

judecătorul / judecătorii 

     

Judecătorul / judecătorii cunoşteau bine 

dosarul 

     

Judecătorul / judecătorii au permis tuturor 

părţilor implicate să îşi exprime opinia 

     

Judecătorul / judecătorii au acordat atenţie 

diverselor puncte de vedere exprimate în 

proces 

     

Judecătorul/judecătorii au exprimat clar şi pe 

înţelesul tuturor deciziile luate 

     

Cu referire la instanţa menţionată anterior, cât de mulţumit(ă) sunteţi, raportat la activitatea din anul 2014, în 

ceea ce priveşte: 
 Foarte 

mulţumit 

În mare 

parte 

mulţumit 

În mare 

parte 

nemulţumit 

Foarte 

nemulţumit 

Nu este 

cazul 

Durata de timp dintre data înregistrării 

acţiunii şi data primului termen de 

judecată 

     

Durata de timp dintre data înregistrării 

dosarului şi data pronunţării hotărârii 

     

Durata termenelor acordate cu ocazia 

amânărilor 

     

Vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele aprecieri privind unele aspecte din 

activitatea în ansamblu a acestei instanţe în anul 2014: 
 Acord 

total  

În mare 

parte de 

acord 

În mare 

parte 

dezacord 

Dezacord 

total 

Nu am 

o opinie 

Dosarul este soluţionat cu celeritate (rapid)      

Termenul pentru redactarea hotărârilor a fost 

respectat 

     

Şedinţele de judecată au început la ora stabilită      

Personalul instanţei a fost amabil şi a dovedit 

profesionalism în exercitarea atribuţiilor sale 

     

Clădirea instanţei a oferit spaţiu adecvat pentru 

desfăşurarea tuturor activităţilor şi este îngrijită 
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Vă rugăm să ne oferiţi câteva sugestii cu privire la măsurile pe care ar trebui să le luăm pentru a îmbunătăţi 

activitatea acestei instanţe: 

 

 

 

 

 

 

Vă mulţumim! 
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Pentru a optimiza serviciile oferite în cadrul instanţelor din Timişoara, în perioada 24.11.2014 – 
28.11.2014 va fi realizat un studiu, având ca obiectiv principal cunoaşterea opiniei dumneavoastră asupra 
activităţii desfăşurate în cadrul acestora pentru anul în curs. În acest scop vă adresăm rugămintea de a fi de 
acord ca, timp de câteva minute, să ne împărtăşiţi o parte din experienţa dumneavoastră, marcând cu un „X”, 
pentru fiecare enunţ în parte, în căsuţa corespunzătoare opiniei dumneavoastră. 

Chestionarele completate pot fi depuse până la data de 02.12.2014, la Secretariatul Curţii de Apel 
Timişoara. 

Vă mulţumim. 
Secţiunea A. 

III. La ce instanţă din Timişoara aţi profesat în 

calitate de procuror în anul 2014? 

Judecătorie  

Tribunal  

Curte de Apel  
 

 În câte şedinţe de judecată aţi avut 

calitatea de procuror la această 

instanţa? 

Mai puţin de 10  

De la 10 până la 50  

De la 50 până la 100  

Mai mult de 100  
 

În ce domeniu aţi profesat cel mai des în anul 2014 la 

instanţa menţionată la întrebarea I? 

Civil / familie / minori etc.  

Penal  

Comercial  

Contencios administrativ şi fiscal  

Litigii de muncă  
 

  

Care este vârsta dumneavoastră? 

20 – 29 de ani  

30 – 39 de ani  

40 – 49 de ani  

50 – 59 de ani  

60 – 69 de ani  

 

 

Secţiunea B. 

Cu referire la instanţa menţionată la punctul I, cât de mulţumit(ă) sunteţi, raportat la activitatea din anul 

2014, în ceea ce priveşte: 

 Foarte 

mulţumit 

În mare parte 

mulţumit 

În mare parte 

nemulţumit 

Foarte 

nemulţumit 

Nu am o 

opinie 

Funcţionarea acestei instanţe      

Modul în care instanţa gestionează 

dosarele şi circuitul acestora  

     

Activitatea grefierilor de şedinţă      

Accesul la dosare pentru studiu      

 

Pentru  instanţa  menţionată la punctul I, vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele 

afirmaţii, raportat la anul 2014: 

 Acord 

 total  

În mare 

parte de 

acord 

În mare 

parte 

dezacord 

Dezacord 

total 

Nu am 

o 

opinie 

Judecătorul / judecătorii s-au comportat 

respectuos faţă de toată lumea 

     

Judecătorul / judecătorii s-au comportat de o 

manieră imparţială şi neutră 

     

A fost uşor de înţeles ce a întrebat sau a 

spus judecătorul / judecătorii 

     

Judecătorul / judecătorii cunoşteau bine 

dosarele 
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Acord 

 total  

În mare parte 

de acord 

În mare parte 

dezacord 

Dezacord 

total 

Nu am 

o opinie 

Judecătorul / judecătorii au permis tuturor 

părţilor implicate să îşi exprime opinia 

     

Judecătorul / judecătorii au acordat atenţie 

diverselor puncte de vedere exprimate în proces 

     

Judecătorul/judecătorii au exprimat clar şi pe 

înţelesul tuturor deciziile luate 

     

Judecătorii au demonstrat că au cunoştinţe de 

practică judiciară 

     

Judecătorii au fost preocupaţi de asigurarea 

legalităţii procedurilor judiciare 

     

Judecătorii au demonstrat preocuparea pentru 

respectarea drepturilor procesuale ale părţilor 

     

 

Cu referire la instanţa menţionată la punctul I, cât de mulţumit(ă) sunteţi, raportat la activitatea din anul 

2014, în ceea ce priveşte: 
 Foarte 

mulţumit 

În mare 

parte 

mulţumit 

În mare 

parte 

nemulţumit 

Foarte 

nemulţumit 

Nu am 

o opinie 

Durata de timp dintre data înregistrării acţiunilor 

şi data primului termen de judecată 

     

Durata de timp dintre data înregistrării dosarelor 

şi data pronunţării hotărârilor 

     

Durata termenelor acordate cu ocazia amânărilor      

 

Vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele aprecieri privind activitatea în ansamblu a 

acestei instanţei în anul 2014: 
 Acord 

total  

În mare 

parte de 

acord 

În mare 

parte 

dezacord 

Dezacord 

total 

Nu am 

o opinie 

Dosarele au fost soluţionate cu celeritate (rapid)      

Termenul pentru redactarea hotărârilor a fost respectat      

Numărul de dosare din şedinţele de judecată a fost 

rezonabil 

     

Şedinţele de judecată au început la ora stabilită      

În cadrul instanţei s-a realizat unificarea practicii 

judiciare 

     

Personalul instanţei a fost amabil şi a dovedit 

profesionalism în exercitarea atribuţiilor sale 

     

Clădirea instanţei a oferit spaţiu adecvat pentru 

desfăşurarea tuturor activităţilor şi este îngrijită 

     

 

Vă rugăm să ne oferiţi câteva sugestii cu privire la măsurile pe care ar trebui să le luăm pentru a îmbunătăţi 

activitatea acestei instanţe: 

 

 

 

 

Vă mulţumim! 
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CHESTIONAR 

 

Pentru a optimiza serviciile oferite în cadrul instanţelor din Timişoara, în perioada 24 – 28 noiembrie 2014 va fi 
realizat un studiu, având ca obiectiv principal cunoaşterea opiniei dumneavoastră asupra activităţii desfăşurate în cadrul 
acestora pentru anul 2014. În acest scop vă adresăm rugămintea de a fi de acord ca, timp de câteva minute, să ne 
împărtăşiţi o parte din experienţa dumneavoastră. 

Chestionarele pot fi depuse până la data de 02.12.2014 în urna special amenajată la intrarea principală în clădire.  
Vă mulţumim. 

Secţiunea A. Vă rugăm să marcaţi cu un „X” în căsuţa corespunzătoare: 

I. La ce instanţă aţi profesat în 

calitate de reprezentant legal în 

anul 2014?  

Judecătorie           

Tribunal               

Curte de Apel      
 

 Care a fost rolul sau poziţia dumneavoastră? 

Avocat definitiv  

Avocat stagiar  

Consilier juridic  
 

În ce grupă de vârstă vă încadraţi?  

20 – 29 de ani   50 – 59 de ani  

30 – 39 de ani   60 – 69 de ani  

40 – 49 de ani   Peste 70 de ani  
 

Secţiunea B. Referitor la instanţa/instanţele selectate la punctul I, vă rugăm să notaţi cu un „X” în câmpul 

corespunzător pentru fiecare dintre acestea:  

 
De câte ori aţi venit în calitate de reprezentant legal la instanţa sau instanţele menţionate la întrebarea I, în 2014? 

 Judecătoria  

Timişoara 

Tribunalul 

Timiş 

Curtea de Apel 

Timişoara 

Mai puţin de 10    

De la 10 până la 50    

De la 50 până la 100    

Mai mult de 100    

 

II. În ce tip de proces aţi profesat cel mai des în anul 2014 la instanţele menţionate la întrebarea I? 

 Judecătoria  

Timişoara 

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Proces civil / familie / minori etc.    

Proces penal    

Proces în domeniul comercial    

Proces în domeniul contencios administrativ şi 

fiscal 

   

Proces în domeniul litigiilor de muncă    

Secţiunea C. În cele ce urmează, vă rugăm să exprimaţi opinia dumneavoastră numai cu privire la 

instanţa/instanţele selectate la punctul I, notând pentru aceasta/acestea cu o cifră, de la 1 la 5, în căsuţa 

corespunzătoare pentru fiecare enunţ de mai jos, în care: 

1 înseamnă „foarte nemulţumit”, 2 reprezintă „în mare parte nemulţumit”, 3 înseamnă „în mare parte mulţumit”, 4 

reprezintă „foarte mulţumit” iar 5 înseamnă „nu am o opinie” 

 

VI. Cu referire la instanţa/instanţele menţionate la punctul I, cât de mulţumit(ă)  sunteţi, raportat la anul 2014,  în ceea 

ce priveşte: 

 Judecătoria 

Timişoara 

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Funcţionarea acestei instanţe    

Modul în care instanţa gestionează dosarele şi 

circuitul acestora 
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Activitatea grefierilor de şedinţă    

Activitatea personalului Registraturii     

Activitatea personalului Arhivei     

Accesul la dosarele/condicile din Arhiva    

 

VII. Cu referire la instanţa/instanţele menţionate anterior, cât de mulţumit(ă) sunteţi, raportat la activitatea din anul 

2014, în ceea ce priveşte: 

 Judecătoria  

Timişoara 

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Durata de timp dintre data înregistrării acţiunii şi data 

primului termen de judecată 

   

Durata de timp dintre data înregistrării dosarului şi data 

pronunţării hotărârii 

   

Durata termenelor acordate cu ocazia amânărilor    

 

 Secţiunea D. În cele ce urmează, vă rugăm să exprimaţi opinia dumneavoastră numai cu privire la 

instanţa/instanţele selectate la punctul I, notând pentru aceasta/acestea cu o cifră, de la 1 la 5, în căsuţa 

corespunzătoare pentru fiecare enunţ de mai jos, în care: 

1 înseamnă „dezacord total”, 2 reprezintă „în mare parte dezacord”, 3 înseamnă „în mare parte de acord”, 4 

reprezintă „acord total” iar 5 înseamnă „nu am o opinie” 
 

VIII. Pentru  instanţa/instanţele menţionate la punctul I, vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu 

următoarele afirmaţii, raportat la anul 2014: 

 Judecătoria  

Timişoara 

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Judecătorul / judecătorii s-au comportat respectuos faţă de 

toată lumea 

   

Judecătorul / judecătorii s-au comportat de o manieră 

imparţială şi neutră 

   

A fost uşor de înţeles ce a întrebat sau a spus judecătorul / 

judecătorii 

   

Judecătorul / judecătorii cunoşteau bine dosarele    

Judecătorul / judecătorii au permis tuturor părţilor implicate 

să îşi exprime opinia 

   

Judecătorul / judecătorii au acordat atenţie diverselor puncte 

de vedere exprimate în proces 

   

Judecătorul/judecătorii au exprimat clar şi pe înţelesul 

tuturor deciziile luate 

   

 

IX.  Vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele aprecieri, privind unele aspecte ale activităţii în 

ansamblu a instanţei/instanţelor menţionate, în anul 2014: 

 Judecătoria  

Timişoara 

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Dosarele au fost soluţionate cu celeritate (rapid)    

Termenul pentru redactarea hotărârilor a fost respectat    

Numărul de dosare din şedinţele de judecată a fost rezonabil    

Şedinţele de judecată au început la ora stabilită    

În cadrul instanţei s-a realizat unificarea practicii judiciare    

Personalul instanţei a fost amabil şi a dovedit profesionalism în 

exercitarea atribuţiilor sale 

   

Clădirea instanţei a oferit spaţiu adecvat pentru desfăşurarea 

tuturor activităţilor şi este îngrijită 
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X. Vă rugăm să ne oferiţi câteva sugestii cu privire la măsurile pe care ar trebui să le luăm pentru a îmbunătăţi 

activitatea acestei/acestor instanţe: 

 

 

 

 

 

Vă mulţumim! 
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CHESTIONAR 
 

Pentru a optimiza serviciile oferite în cadrul instanţelor din Timişoara, în perioada 24 – 28 noiembrie 
2014 va fi realizat un studiu, având ca obiectiv principal cunoaşterea opiniei dumneavoastră asupra activităţii 
desfăşurate în cadrul acestora pentru anul 2014. În acest scop vă adresăm rugămintea de a fi de acord ca, timp 
de câteva minute, să ne împărtăşiţi o parte din experienţa dumneavoastră. 

Chestionarele pot fi returnate prin fax, la nr. 0256401194, sau prin e-mail, la adresa electronică 
marius.cojocaru@just.ro, până la data de 02.12.2014. 

Vă mulţumim. 
 

Secţiunea A. Vă rugăm să marcaţi cu „X” în căsuţa corespunzătoare: 

 

I. La ce instanţă aţi venit în 

calitate de reprezentant mass-

media în anul 2014?  

Judecătorie           

Tribunal               

Curte de Apel      
 

 În ce grupă de vârstă vă încadraţi? 

20 – 29 de ani  

30 – 39 de ani  

40 – 49 de ani  

50 – 59 de ani  

60 – 69 de ani  
 

 

Secţiunea B. Referitor la instanţa/instanţele selectate la punctul I, vă rugăm să notaţi cu un „X” în câmpul 

corespunzător: 
 

III. De câte ori aţi venit în calitate de jurnalist la instanţa sau instanţele menţionate la întrebarea I, în 

2014? 

 Judecătoria 

Timişoara 

Tribunalul 

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

O dată    

De la 2 până 

la 5 ori 

   

De la 5 până 

la 10 ori 

   

Mai mult de 

10 ori 

   

 

IV. Cu referire la ce domeniu aţi realizat articole în anul 2014 la instanţele selectate la întrebarea I? 

 Judecătoria  

Timişoara 

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Proces civil / familie 

/ minori etc. 

   

Proces penal    

Proces în domeniul 

comercial 

   

Proces în domeniul 

contencios 

administrativ şi fiscal 

   

Proces în domeniul 

litigiilor de muncă 

   

Alta (vă rugăm să precizaţi): 

mailto:marius.cojocaru@just.ro
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Secţiunea C. În cele ce urmează, vă rugăm să exprimaţi opinia dumneavoastră numai cu privire la 

instanţa/instanţele selectate la punctul I, notând pentru aceasta/acestea cu o cifră, de la 1 la 5, în căsuţa 

corespunzătoare pentru fiecare enunţ de mai jos, în care: 

1 înseamnă „nivel scăzut”, 2 reprezintă „nivel nesatisfăcător”, 3 înseamnă „nivel satisfăcător”,  

4 reprezintă „nivel ridicat” iar 5 înseamnă „nu am o opinie” 

 

V. Cu referire la instanţa/instanţele cu care aţi intrat în contact ca jurnalist în anul 2014, la ce nivel de 

calitate apreciaţi următoarele aspecte, raportat la experienţa dumneavoastră: 

 Judecătoria 

Timişoara 

Tribunalul 

Timiş 

Curtea de Apel 

Timişoara  

Funcţionarea acestei instanţe    

Modul în care instanţa gestionează dosarele 

şi circuitul acestora 

   

Activitatea grefierilor de şedinţă    

Activitatea personalului Registraturii     

Activitatea personalului Arhivei     

Activitatea Biroului de Relaţii cu Publicul    

 

 

Secţiunea D. În cele ce urmează, vă rugăm să exprimaţi opinia dumneavoastră numai cu privire la 

instanţa/instanţele selectate la punctul I, notând pentru aceasta/acestea cu o cifră, de la 1 la 5, în căsuţa 

corespunzătoare pentru fiecare enunţ de mai jos, în care: 

1 înseamnă „dezacord total”, 2 reprezintă „în mare parte dezacord”, 3 înseamnă „în mare parte de acord”, 4 

reprezintă „acord total” iar 5 înseamnă „nu am o opinie” 

 

VI. Pentru  instanţa/instanţele menţionate la punctul I, vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de 

acord cu următoarele afirmaţii, raportat la anul 2014: 
 Judecătoria 

Timişoara 

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Judecătorul / judecătorii s-au comportat 

respectuos faţă de toată lumea 

   

Judecătorul / judecătorii s-au comportat de o 

manieră imparţială şi neutră 

   

A fost uşor de înţeles ce a întrebat sau a spus 

judecătorul / judecătorii 

   

Judecătorul / judecătorii cunoşteau bine dosarele    

Judecătorul / judecătorii au permis tuturor 

părţilor implicate să îşi exprime opinia 

   

Judecătorul / judecătorii au acordat atenţie 

diverselor puncte de vedere exprimate în proces 

   

Judecătorul/judecătorii au exprimat clar şi pe 

înţelesul tuturor deciziile luate 

   

 

VII. Vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele aspecte referitoare la  

managementul informaţiei din anul 2014, la instanţa menţionată de dumneavoastră mai sus: 
 Judecătoria 

Timişoara  

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Presa are acces la informaţii în instanţă, în baza Legii 

544/2001  
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Instanţa oferă informaţii de interes public (comunicate 

de presă) în mod constant/periodic 

   

Informaţiile oferite sunt clare, complete şi concise     

Informaţiile de interes public sunt furnizate în timp util    

 

VIII. Vă rugăm să indicaţi în ce măsură sunteţi de acord cu următoarele aprecieri, privind unele 

aspecte ale activităţii în ansamblu a instanţei/instanţelor menţionate, în anul 2014: 
 Judecătoria  

Timişoara 

Tribunalul  

Timiş 

Curtea de Apel  

Timişoara 

Dosarele au fost soluţionate cu celeritate (rapid)    

Termenul pentru redactarea hotărârilor a fost 

respectat 

   

Şedinţele de judecată au început la ora stabilită    

În cadrul instanţei s-a realizat unificarea practicii 

judiciare 

   

Personalul instanţei a fost amabil şi a dovedit 

profesionalism în exercitarea atribuţiilor sale 

   

Clădirea instanţei a oferit spaţiu adecvat pentru 

desfăşurarea tuturor activităţilor şi este îngrijită 

   

 

IX. Vă rugăm să ne oferiţi câteva sugestii cu privire la măsurile pe care ar trebui să le luăm pentru a 

îmbunătăţi activitatea acestei/acestor instanţe: 

 

 

 

 

 

 

 Vă mulţumim! 

 

 


