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Introducere: Scurte consideraţii privind situa ţia instanţei în anul 

2014 

Anul 2014 a consolidat, pentru toate instanțele judecătorești și sistemul românesc de 

justiție în general, amplul proces de dezvoltare a justiției ca serviciu public modern, credibil și 

previzibil, fiind anul în care și-au produs din plin efectele noile coduri în materie civilă și în 

care au intrat în vigoare noile coduri în materie penală și de insolvență. 

Pentru Curtea de Apel Iași, activitatea desfăşurată în anul 2014 a fost marcată și de 

mutarea și funcționarea în Noul Palat de Justiție din Iași, edificiu care găzduiește Curtea de 

Apel Iași și Tribunalul Iași și care consolidează capacitatea administrativă a instanțelor ieșene, 

asigurând o infrastructură ce întrunește condițiile de funcționalitate, de modernitate, de 

demnitate și de reprezentativitate normale pentru o instituție fundamentală a statului de drept, 

așa cum este o instanță judecătorească. Evenimentul a permis relocarea Judecătoriei Iași în 

vechiul Palat de Justiție, fapt care a asigurat intrarea în normalitate și consolidarea 

infrastructurii acestei instanțe și a adus importante economii la bugetul de stat prin renunțarea 

la plata chiriilor pentru spațiile închiriate. 

Noul Palat de Justiție din Iași contribuie, pe de o parte, la sporirea accesibilității 

instanței, a gradului de satisfacție a cetățenilor și, implicit, a nivelului de încredere în justiție, 

ca serviciu public, iar, pe de altă parte, sprijină efortul conjugat al judecătorilor și personalului 

auxiliar, în procesul complex și, deopotrivă, provocator, de punere în operă a noilor coduri, 

consolidând profesionalismul acestora și protejând integritatea instanței. 

Din perspectiva acestor consideraţii, obiectivul major al Curţii de Apel Iaşi în anul 

2014 l-a reprezentat, ca şi în anii anteriori, continuarea procesului de optimizare a 

performanţelor Curţii şi instanţelor din circumscripţie, şi, implicit, de creştere a nivelului 

satisfacţiei şi încrederii publice, urmărind – în limita constrângerilor de natură legală şi 

financiară – identificarea şi utilizarea acelor proceduri, resurse şi opţiuni care se află sub 

controlul şi sunt de competenţa instanţelor şi care sporesc eficienţa, eficacitatea şi calitatea 

actului de justiţie şi, prin acestea, consolidează independenţa justiţiei şi reclădesc încrederea 

în actul de justiţie.  

Urmare a Hotărârii nr. 654 din 31.08.2011 a Consiliului Superior al Magistraturii în 

cadrul Curţii de Apel Iaşi pe parcursul anului de referinţă au funcţionat 4 secţii: 

- Secţia civilă, căreia i-au fost alocate 11 posturi de judecător;  

- Secţia penală şi pentru cauze cu minori, căreia i-au fost alocate 15 posturi de judecător; 

- Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, căreia i-au fost alocate 6 posturi de judecător; 
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- Secţia contencios administrativ şi fiscal, căreia i-au fost alocate 7 posturi de judecător. 

Conducerea Curţii de Apel Iaşi a fost asigurată în cursul anului 2014, pentru funcţia de 

preşedinte, de către dna judecător Cristina Truțescu și pentru funcțiile de vicepreședinte de 

către dl judecător Nelu-Iustinian Obreja-Manolache și dna judecător Diana-Mihaela 

Cheptene-Micu, delegată de la data de 23 ianuarie 2014 și numită de la data de 15 iulie 2014. 

Conducerea secţiilor a fost asigurată, la nivelul anului 2014, de către dna judecător 

Viorica Olariu în calitate de preşedinte al Secţiei civile, dna judecător Diana-Mihaela 

Cheptene-Micu în calitate de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori, până la 23 

ianuarie 2014 și, ulterior, de către dna judecător Tatiana Juverdeanu (cu delegație), dna 

judecător Elena-Violeta Pinte în calitate de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi 

fiscal, şi dna judecător Georgeta Pavelescu în calitate de preşedinte al Secţiei conflicte de 

muncă şi asigurări sociale. 

Conducerea colectivă a Curţii de Apel Iaşi asigurată de Colegiul de conducere şi-a 

desfăşurat activitatea, în următoarea componenţă: preşedinte, membru de drept, dna judecător 

Cristina Truţescu, președintele Curții de Apel Iași, iar în calitate de membri aleşi dnele 

judecător Cristiana Angelescu (până la 13 octombrie 2014), Elena Gheorghiu, Daniela 

Pruteanu, Daniela Dumitrescu (până la 13 octombrie 2014), Liliana Palihovici, Gabriela 

Scripcariu (până la 30 ianuarie 2014), Diana-Mihaela Cheptene-Micu (de la data de 26 

februarie 2014), dnii Nelu-Iustinian Obreja-Manolache și Constantin Gabriel Tarlion (ambii 

de la data de 13 octombrie 2014). 

Conducerea activităţii personalului auxiliar de specialitate şi conex a fost realizată de 

dna prim-grefier Corina-Paula Băjenaru şi de grefierii şefi de secţie: dna grefier Cristina 

Aluculesei – grefier-şef al Secţiei civile, până la data de 4 mai 2014, iar de la această dată de 

dna grefier Anda Hatmanu, dna Cerasela Albină – grefier-şef al Secţiei penale şi pentru cauze 

cu minori, dna Gabriela Romanescu – grefier-şef al Secţiei de contencios administrativ şi 

fiscal, dna Ecaterina Gheorghiu – grefier-şef al Secţiei pentru conflicte de muncă şi asigurări 

sociale. 

Conducerea departamentului economico-financiar şi administrativ a fost asigurată de 

managerul economic, dl economist Ştefăniţă Cristian-Florin. 

La nivelul resurselor umane nu au existat fluctuaţii majore, statele de funcţii şi de 

personal ale Curţii de Apel Iaşi şi ale instanţelor arondate cuprinzând la sfârşitul anului un 

număr total de 722 posturi (reducerea schemei fiind consecinţa preluării unui număr de 22 

posturi de către Direcţia Naţională de Probaţiune din Ministerul Justiţiei). 
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Potrivit Memorandumului „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a 

noilor coduri”, în a doua etapă de suplimentare a schemelor de personal, statele de funcții și 

de personal ale Curții de Apel Iași și instanțelor arondate au fost suplimentate cu 7 posturi de 

grefier și 2 posturi de grefier arhivar. Astfel, prin ordinul ministrului justiţiei nr. 

1420/C/11.04.2014 au fost suplimentate schemele de personal cu 1 post de grefier la Curtea 

de Apel Iași, 2 posturi de grefier la Tribunalul Iași și 1 post de grefier la Judecătoria Iași iar 

prin ordinul ministrului justiției nr. 4618/C/19.12.2014 au fost suplimentate statele de funcții 

și de personal cu 1 post de grefier la Curtea de Apel Iași, 1 post de grefier la Tribunalul Iași, 1 

post de grefier la Judecătoria Iași și 2 posturi de grefier arhivar la Judecătoria Iași. 

Structura posturilor pentru aparatul propriu al Curţii de Apel Iaşi a cuprins 39 posturi 

de judecători, numărul posturilor aferente categoriei personalului auxiliar de specialitate și 

conex a fost de 53, cel al posturilor de funcționar public de 10, iar numărul posturilor de 

personal contractual a fost de 5.  

Personalul încadrat la nivelul instanţei a fost repartizat prin Ordinul de serviciu nr. 

2/03.02.2014 de preşedintele instanţei pe secţii, servicii şi birouri, în urma analizei 

necesităţilor instanţei, a pregătirii profesionale şi a experienţei fiecărui salariat. 

Potrivit sferei competenţei funcţionale şi materiale, activitatea Curţii de Apel Iaşi 

organizată în cele 4 secţii a impus constituirea completelor de judecată, precum şi a unor 

complete specializate în materiile în care prin norme speciale se instituie această obligaţie. 

Astfel, la nivelul Secţiei civile au fost constituite 11 complete de fond, 6 complete de 

apel şi 4 complete de recurs, în cadrul secţiei funcţionând şi complete specializate în 

soluţionarea cauzelor cu minori şi de familie, cauzelor privind societăţi, registrul comerţului, 

concurenţă neloială, precum şi complete specializate pentru soluţionarea căilor de atac din 

materia procedurilor de preinsolvenţă şi de insolvenţă. 

La nivelul Secţiei penale, au funcționat, până la data de 1 februarie 2014, 12 complete 

de fond, 6 complete de apel şi 5 complete de recurs în cadrul cărora au funcţionat complete 

specializate în soluţionarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000. De 

la data de 1 februarie 2014, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod de procedură penală, 

au fost împărțite activitățile judiciare între judecătorii Secției penale și pentru cauze cu 

minori, în raport de noile funcții judiciare, în judecători de drepturi și libertăți și judecători 

pentru exercitarea funcțiilor de cameră preliminară și judecată. Astfel, au fost constituite și au 

funcționat 8 complete pentru cauze directe, legea penală mai favorabilă (art. 23 alin. 6 din 

O.U.G. nr. 116/2013); 8 complete pentru contestații măsuri preventive cameră preliminară; 8 

complete pentru contestații măsuri preventive în cursul judecății; 8 complete pentru 
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contestații cameră preliminară; 8 complete pentru contestații la judecată; 3 complete pentru 

cooperare judiciară internațională în materie penală; 8 complete de fond cauze directe cameră 

preliminară și judecată; 4 complete de apel și 5 complete de recurs. În cadrul completelor de 

fond, apel și recurs au funcționat complete specializate în materia prevăzută de Legea nr. 

78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.  

La nivelul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal au fost constituite 7 complete 

de fond, 4 complete de apel, 3 complete de recurs şi 2 complete specializate în soluţionarea 

cererilor privind restituirea taxei auto şi de poluare.  

La nivelul Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale au fost constituite 6 

complete de fond, 3 complete de recurs şi 2 complete de recurs. 
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Capitolul I: Starea instanţei în anul 2014 

Secţiunea 1. Activitatea instanţei 

1.1. Volumul de activitate 

1.1.1. Volumul total de activitate la nivelul instanţei şi pe secţii 

Prezentarea datelor 

Datele statistice ale activității Curţii de Apel Iaşi pentru ultimii 5 ani (2010-2014) 

evidenţiază o creştere exponenţială a volumului de activitate, fenomen care are cauze diverse 

(sociale, economice, etc.) şi care determină o comprimare a activităţii de judecată şi o creştere 

considerabilă şi sistematică a efortului personalului instanţei. 

Indicatorii statistici reprezentativi pentru anul 2014 relevă următorul volum de 

activitate: 

Tabel 1 

Secţia 
Stoc iniţial 

la 
1.01.2014 

Intrate 
în cursul 
anului 

Total 
cauze pe 

rol 
Soluţionate 

Stoc 
final 

Suspendate 
Operativitate 

5/(4-7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Civilă 578 1565 2143 1425 718 112 70,16% 

Penală 398 2458 2856 2292 564 0 80,25% 
Contencios 

administrativ 
1695 3444 5139 4365 774 148 87,46% 

Conflicte de 
muncă 

795 1716 2511 1908 603 91 78,84% 

Total general 3466 9183 12649 9990 2659 351 81,23% 
Grafic 1 
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Tabel 2 
Dinamica activităţii Curţii de Apel Iaşi - situaţie comparativă 2013 -2014 

Instanţa Anul Stoc 
ini ţial 

Dosare 
noi 

Total 
dosare 

rol 

Total 
dosare 

soluţionate 
Stoc final Suspendate Operativitate 

Secţia civilă 

2013 716 1603 2319 1749 570 149 80,59% 

2014 578 1565 2143 1425 718 112 70,16% 

tendinţe -19,27% -2,37% -7,58% -18,52% 25,96% -24,83% -10,43 

Secţia penală 

2013 459 2042 2501 2096 405 0 83,80% 

2014 398 2458 2856 2292 564 0 80,25% 

tendinţe -13,29% 20,37% 14,19% 9,35% 39,26% 0,00% -3,55 

Secţia 
contencios 

administrativ 

2013 720 6228 6948 5257 1691 66 76,38% 

2014 1695 3444 5139 4365 774 148 87,46% 

tendinţe 135,42% -44,70% -26,03% -16,97% -54,23% 124,24% 11,08 

Secţia conflicte 
de muncă 

2013 343 2565 2908 2113 795 73 74,53% 

2014 795 1716 2511 1908 603 91 78,84% 

tendinţe 131,78% -33,09% -13,65% -9,70% -24,15% 24,66% 4,31 

Total Curtea 
de Apel Iaşi 

2013 2238 12438 14676 11215 3461 288 77,94% 

2014 3466 9183 12649 9990 2659 351 81,23% 

tendinţe 54,87% -26,17% -13,81% -10,92% -23,17% 21,88% 3,26 

 

Analiza datelor 

Dosare nou intrate 

În anul 2014, instanţa a fost învestită cu 9183 dosare nou intrate. Comparând volumul 

dosarelor nou intrate din anul 2014 cu cel înregistrat în anul 2013 (12438) se constată o 

scădere cu 26,17% (cu 3255 dosare).  

Examinând evoluţia în timp, respectiv în perioada 2010-2014, cu privire la totalul 

dosarelor nou intrate pe rolul instanţei, se poate observa că, după patru ani de creştere 

constantă ce a condus la dublarea volumului în anul 2013 (12.438) faţă de anul 2009, în anul 

2014 tendinţa a fost de scădere, revenindu-se la nivelul volumului de dosare nou intrate din 

anul 2012 (9491 dosare). Faţă de anul 2010 se evidenţiază o creştere cu 60,23% (3452 

dosare) de la 5731 dosare în anul 2010, la 9183 în anul de referinţă. 
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Grafic 2 
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contestaţii la executare (+307%), creşteri datorate în special intrării în vigoare a 

noilor coduri penale. 

Tabel 3 

Situaţia comparativă 2013 – 2014 a dosarelor nou intrate, pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civil ă Contencios Conflicte de muncă Penală 
2013 12438 1603 6228 2565 2042 
2014 9183 1565 3444 1716 2458 

Tendinţe% -26,17% -2,37% -44,70% -33,09% +20,37% 
 

Din totalul de 9183 dosare nou înregistrate pe rolul Curţii de Apel Iaşi în anul 2014, 

17,02% sunt cauze civile, 26,76% cauze penale, 17,68% litigii de muncă şi asigurări sociale şi 

37,50% cauze de contencios administrativ şi fiscal. 

Grafic 3 
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Examinând evoluţia în timp, respectiv perioada 2010-2014, cu privire la totalul 

dosarelor aflate pe rolul instanţei, se poate observa că, după patru ani de creştere constată ce a 

condus la dublarea volumului în anul 2013 (14.676) faţă de anul 2009, în anul 2014 tendinţa a 

fost de scădere, menţinându-se totuşi peste nivelul anului 2012 (12.151 dosare). Faţă de anul 

2010 se evidenţiază o creştere de 85,45% (5830 cauze mai mult) de la 6819 cauze în anul 

2010, la 12.649 în anul de referinţă. 

Grafic 4 
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Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 176 dosare (-7,58%), de la 2319 dosare în anul 

2013, la 2143 dosare în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere semnificativă cu 1809 

dosare (-26,03%), de la 6948 dosare în anul 2013, la 5139 dosare în anul de 

referinţă; 

Secţia pentru muncă şi asigurări sociale – înregistrează o scădere cu 397 dosare (-13,65%), 

de la 2908 dosare în anul 2013, la 2511 dosare în anul de referinţă; 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o creştere semnificativă cu 355 

dosare (+14,19%), de la 2501 dosare în anul 2013, la 2856 dosare în anul de 

referinţă.  

Tabel 5 

Situaţia comparativă 2013 - 2014 a cauzelor aflate pe rol (Total rol), pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civil ă Contencios Conflicte de muncă Penală 

2013 14.676 2319 6948 2908 2501 

2014 12.649 2143 5139 2511 2856 

Tendinţe% -13,81% -7,58% -26,03% -13,65% +14,19% 
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Din cele 12.649 dosare aflate pe rolul Curții de Apel Iaşi în anul 2014, 16,94% au fost 

gestionate de Secţia civilă, 22,57% de Secţia penală, 19,85% de Secţia pentru conflicte de 

muncă şi asigurări sociale, iar 40,63% de Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

Grafic 5 

 
Tabel 6 

Situaţia cauzelor aflate pe rol (Total rol) în anul 2014, pe materii 
Materia 

Penal Civil Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ şi 

fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori şi 
familie 

Faliment Litigii de 
muncă 

2856 734 6 5139 290 343 180 880 2221 
TOTAL = 12.649 

Dosare soluţionate  

În anul de referinţă, instanţa a soluţionat un număr total de 9990 dosare. Comparând 

volumul total de dosare soluţionate din anul 2014, cu cel înregistrat în anul 2013 (11.215), se 

constată o scădere cu 10,92% (cu 1225 dosare).  

În anul 2014 indicatorul privind numărul de cauze soluţionate a fost influenţat şi de 

procesul de mutare a instanţei în noul sediu. Astfel, în perioada 01.09.2014 – 15.09.2014 

Secţia civilă, Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Secţia pentru conflicte de muncă şi 

asigurări sociale nu au desfăşurat şedinţe de judecată, iar în cadrul Secţiei penale şi pentru 

cauze cu minori s-au desfăşurat şedinţe în care au fost judecate doar cauzele urgente şi 

cauzele cu părţi aflate în stare de arest, fapt care a condus la scăderea numărului total al 

cauzelor soluţionate. 
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Examinând evoluţia în timp, respectiv în perioada 2010-2014, cu privire la totalul 

dosarelor soluționate, ca şi în cazul dosarelor nou intrate şi al totalului dosarelor aflate pe 

rolul instanţei, se poate observa că, deşi în anul de referinţă 2014 tendinţa a fost de scădere, 

numărul cauzelor soluţionate se menţine peste nivelul anului 2012 (9943 dosare). Faţă de anul 

2010 se evidenţiază o creştere de 85,45% (5830 dosare) de la 6819 dosare în anul 2010, la 

12.649 în anul de referinţă. 

Grafic 6 

 
 
Într-o reprezentare pe secţii, se pot observa următoarele date statistice:  

Secţia civilă – înregistrează o scădere semnificativă cu 324 dosare (-18,52%), de la 1749 dosare 

în anul 2013, la 1425 dosare în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o scădere semnificativă cu 892 

dosare (-16,97%), de la 5257 dosare în anul 2013, la 4365 dosare în anul de 

referinţă; 

Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o scădere cu 205 

dosare (-9,70%), de la 2113 dosare în anul 2013, la 1908 dosare în anul de referinţă; 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o creştere cu 196 dosare (+9,35%), 

de la 2096 dosare în anul 2013, la 2292 dosare în anul de referinţă.  

Tabel 7 
Situaţia comparativă 2013 -2014 a dosarelor soluţionate, pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civil ă Contencios Litigii de muncă Penală 

2013 11215 1749 5257 2113 2096 
2014 9990 1425 4365 1908 2292 

Tendinţe% -10,92% -18,52% -16,97% -9,70% +9,35% 
 

5561

7203

9943
11215

9990

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 2011 2012 2013 2014

Evoluţia dosarelor soluţionate în perioada
2010-2014

Total dosare
soluţionate



16 

Din cele 9990 dosare soluţionate la Curtea de Apel Iaşi în anul 2014, 14,26% au 

provenit din Secţia civilă, 22,94% din Secţia penală, 19,10% din Secţia pentru conflicte de 

muncă şi asigurări sociale, iar 43,69% din Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

Grafic 7

 
 

Tabel 8 

Situaţia cauzelor soluţionate în anul 2014, pe materii 
Materia 

Penal Civil Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

2292 488 3 4365 204 227 134 573 1704 
TOTAL = 9990 

 

Stoc iniţial şi stoc final de dosare 

Ca şi în anul 2013, în anul de referinţă datele statistice au fost extrase în mod automat, 

din programul ECRIS, pe baza rapoartelor statistice predefinite. 

Baza de date în care sunt stocate datele statistice la nivel central suportă actualizări 

periodice, pentru corelarea datelor colectate, motiv pentru care indicatorii privind stocul de 

dosare, atât cel final al anului 2013, cât şi cel iniţial al anului 2014, s-au modificat 

nesemnificativ, existând o diferenţă de 5 dosare între stocul final raportat la finalul anului 

2013 (3461 dosare) şi stocul iniţial preluat la începutul anului 2014 (3466 dosare). 

Aceste date statistice sunt reflectate în tabelul următor: 
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Tabel 9 

Secţia 
2013 2014 

Stoc iniţial Stoc final Stoc iniţial Stoc final 
Civilă 716 570 578 718 
Contencios 
administrativ 

720 1691 1695 774 

Conflicte de 
muncă 

343 795 795 603 

Penală 459 405 398 564 
Total 2268 3461 3466 2659 

Grafic 8 
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Tabel 10 
Situaţia cauzelor aflate în stoc la finalul anului 2014, pe materii 

Materia 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

564 246 3 774 86 116 46 307 517 
TOTAL = 2659 

În ceea ce priveşte durata cauzelor aflate în stocul final (2659 cauze, în care sunt 

incluse toate cauzele aflate pe rol în diferite stadii, respectiv cele cu termen de judecată în 

anul 2015 ori care se află în procedura de regularizare în materie civilă, cauzele suspendate şi 

cele soluţionate cu documentul de soluţionare nefinalizat), situaţia se prezintă astfel: 

� 351 cauze sunt suspendate; 

� 22 cauze au o vechime de peste 2 ani; 

� 62 cauze au o vechime cuprinsă între 1 şi 2 ani; 

� 295 cauze au o vechime cuprinsă între 6 luni şi un an; 

� 1929 cauze au o vechime cuprinsă între 0-6 luni. 

Trebuie precizat şi faptul că, din totalul celor 2659 de dosare aflate pe stoc la finele 

anului 2014, 881 de cauze reprezintă dosare nou intrate în anul de referinţă care au primit, 

prin repartizare aleatorie, prim termen de judecată în anul 2015 ori se află în procedura de 

regularizare. Dacă din totalul cauzelor aflate în stoc se scad dosarele suspendate (351), 

precum şi cele care au primit prim termen de judecată în anul 2015 ori se află în procedura de 

regularizare (881), se constată că stocul real de dosare (care au avut cel puţin un termen de 

judecată) este de doar 1463 cauze, ceea ce reprezintă un procent de 11,57% din totalul 

cauzelor aflate pe rol și un procent de 55,02% din totalul dosarelor aflate în stocul final.  

Dosare suspendate 

La sfârşitul anului de referinţă, la nivelul instanţei s-au înregistrat 351 de dosare 

suspendate. Comparând volumul dosarelor suspendate din anul 2014 (351) cu cel înregistrat 

în anul 2013 (288) se constată o creştere cu 21,88% (cu 63 dosare).  

Într-o reprezentare pe secţii,  se pot observa următoarele date statistice:  

Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 37 dosare suspendate (-24,83%), de la 149 dosare în 

anul 2013, la 112 dosare în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o creştere cu 82 dosare (+124,24%), 

de la 66 dosare în anul 2013, la 148 dosare în anul de referinţă; 

Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale - înregistrează o creştere cu 18 dosare 

(+24,66%), de la 73 dosare în anul 2013, la 91 dosare în anul de referinţă. 
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Tabel 11 

Situaţia comparativă 2013 – 2014 a dosarelor suspendate, pe secţii 

Anul Total 
Secţia 

Civil ă Contencios Litigii de muncă 
2013 288 149 66 73 
2014 351 112 148 91 

Tendinţe% +21,88% -24,83% +124,24% +24,66% 
 

Grafic 10 

 
 

 

Tabel 12 

Situaţia cauzelor suspendate la finalul anului 2014, pe materii 
Materia 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

0 41 0 148 7 23 9 39 84 
TOTAL = 351 
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1.1.2. Volumul de activitate al instanţei în raport de stadiile procesuale, pe 

secţii şi pe materii 

Prezentarea datelor 

Tabel 13 

Situaţia cauzelor aflate pe rolul instanţei în anul 2014, în raport de stadiile procesuale 

Secţia Stadiul 
procesual 

Stoc iniţial 
la 1.01.2014 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
cauze pe 

rol 
Soluţionate Stoc 

final 
Suspendate Operativitate 

6/(5-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Civilă 

F 28 81 109 67 42 2 62,62% 

A 93 430 523 329 194 26 66,20% 

R 457 1054 1511 1029 482 84 72,11% 

Total 578 1565 2143 1425 718 112 70,16% 

Penală 

F 88 398 486 385 101 0 79,22% 

A 58 1135 1193 827 366 0 69,32% 

R 252 110 362 359 3 0 99,17% 

C 0 815 815 721 94 0 88,47% 

Total 398 2458 2856 2292 564 0 80,25% 

Contencios 

F 134 236 370 258 112 20 73,71% 

A 7 29 36 27 9 0 75,00% 

R 1554 3179 4733 4080 653 128 88,60% 

Total 1695 3444 5139 4365 774 148 87,46% 

Conflicte de 
muncă 

F 1 3 4 4 0 0 100,00% 

A 129 974 1103 632 471 26 58,68% 

R 665 739 1404 1272 132 65 95,00% 

Total 795 1716 2511 1908 603 91 78,84% 

TOTAL 
GENERAL 

F 251 718 969 714 255 22 75,40% 

A 287 2568 2855 1815 1040 52 64,75% 

R 2928 5082 8010 6740 1270 277 87,16% 

C 0 815 815 721 94 0 88,47% 

Total 3466 9183 12649 9990 2659 351 81,23% 

F = fonduri; A = apeluri; R = recursuri; C = contestaţii 
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Analiza datelor 

Dosare nou intrate 

 

În anul 2014 au fost înregistrate:  

718 cauze în stadiul procesual fond (81 Secţia civilă, 398 Secţia penală, 236 Secţia de 

contencios administrativ, 3 Secţia pentru conflicte de muncă); 

2568 cauze în stadiul procesual apel (450 Secţia civilă, 1135 Secţia penală, 29 Secţia de 

contencios administrativ, 974 Secţia pentru conflicte de muncă);  

5082 cauze în stadiul procesual recurs (1054 Secţia civilă, 110 penale, 3179 Secţia de 

contencios administrativ, 739 Secţia pentru conflicte de muncă); 

815 cauze în stadiul procesual contestaţie (toate în Secţia penală). 

În tabelul de mai jos sunt cuprinse datele statistice cu privire la dosarele nou intrate, pe 

stadii procesuale, în perioada de referinţă, comparativ cu anul 2013: 

 

 

Tabel 14 

Situaţia comparativă 2013 - 2014 a dosarelor nou intrate pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual Total 

Secţia 

Civil ă Contencios 
Conflicte de 

muncă 
Penală 

2013 F 673 81 255 12 325 

2014 F 718 81 236 3 398 

Tendinţe(+/-%) +6,67% 0% -7,45% -75% +22,46% 

2013 A 592 202 12 158 220 

2014 A 2568 430 29 974 1135 

Tendinţe(+/-%) +333,78% +112,87% +141,66% +516,46% +415,91% 
2013 R 11173 1320 5961 2395 1497 

2014 R 5082 1054 3179 739 110 

Tendinţe(+/-%) -54,52% -20,15% -46,67% -69,14% -92,65% 
2014 C 815 0 0 0 815 

F = fonduri; A = apeluri; R = recursuri; C = contestaţii 
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Grafic 11 

 
 

Tabel 15 

Situaţia cauzelor nou intrate în anul 2014, pe materii şi stadii procesuale 

Stadiul 
procesual 

Materia 
TOTAL 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

Fonduri 398 66 0 236 1 9 4 2 2 718 
Apeluri 1135 104 5 29 154 145 32 144 820 2568 

Recursuri 110 356 0 3179 62 91 106 501 677 5082 
Contestaţii  815 0 0 0 0 0 0 0 0 815 
TOTAL 2458 526 5 3444 217 245 142 647 1499 9183 

Este de notat, în privinţa cauzelor nou intrate pe rolul Secţiei contencios administrativ 

şi fiscal, că 2405 cauze au avut un obiect repetitiv (cu privire la taxa auto), ceea ce reprezintă 

un procent de 69,83% din totalul cauzelor nou intrate pe rolul secţiei, de 75,65% din totalul 

cauzelor nou intrate în calea de atac a recursului pe rolul secţiei şi de 26,19% din totalul 

cauzelor nou intrate pe rolul Curţii de Apel Iaşi în anul 2014.  

Situaţia se prezintă astfel: 

Tabel 16 

Secţia 

Total 
dosare 
rol în 
anul 
2014, 
din 
care 

Total 
dosare 
rol în 

recurs cu 
obiect 

repetitiv 

Total 
dosare 

nou 
intrate 

în 
2014; 
din 

care: 

Total 
dosare 

nou 
intrate 

în 
recurs, 
din care 

Dosare 
nou 

intrate în 
recurs cu 

obiect 
repetitiv 

Pondere 
3/2 

Pondere 
6/2 

Pondere 
6/4 

Pondere 
6/5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Contencios 

administrativ 
5139 3572 3444 3179 2405 69,51% 46,80% 69,83% 75,65% 

TOTAL 
INSTANŢĂ 

12649 3572 9183 8010 2405 28,24% 19,80% 26,19% 30,02% 
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Cauze pe rol 

În anul de referinţă au fost înregistrate: 

969 cauze în stadiul procesual fond (109 Secţia civilă, 486 Secţia penală, 370 Secţia de 

contencios administrativ, 4 Secţia pentru conflicte de muncă); 

2855 cauze în stadiul procesual apel (523 Secţia civilă, 1193 Secţia penală, 36 Secţia de 

contencios administrativ, 1103 Secţia pentru conflicte de muncă);  

8010 cauze în stadiul procesual recurs (1511 Secţia civilă, 362 Secţia penală, 4733 Secţia 

de contencios administrativ, 1404 Secţia pentru conflicte de muncă). 

815 cauze în stadiul procesual contestaţie (toate în Secţia penală)  

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la total cauze pe rol pe 

stadii procesuale, în perioada de referinţă, comparativ cu anul 2013: 

Tabel 17 

Situaţia comparativă 2013 - 2014 a dosarelor aflate pe rol (Total rol), pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios 
Conflicte de 

muncă 
Penală 

2013 F 881 102 377 14 388 

2014 F 969 109 370 4 486 

Tendinţe (+/-%) +9,99% +6,86% -1,86% -71,43% +25,26% 

2013 A 719 281 12 158 268 

2014 A 2855 523 36 1103 1193 

Tendinţe (+/-%) +297,08% +86,12% +200% +598,10% +345,15% 
2013 R 13076 1936 6559 2736 1845 
2014 R 8010 1511 4733 1404 362 
Tendinţe (+/-%) -38,74% -21,95% -27,84% -48,68% -80,38% 
2014 C 815 0 0 0 815 

F = fonduri; A = apeluri; R = recursuri; C = contestaţii 

Grafic 12 
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Tabel 18 

Situaţia cauzelor aflate pe rol (Total rol) în anul 2014, pe materii şi stadii procesuale 

Stadiul 
procesual 

Materia 
TOTAL 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

Fonduri 486 90 0 370 1 12 4 3 3 969 
Apeluri 1193 127 5 36 173 195 34 162 930 2855 

Recursuri 362 517 1 4733 116 136 142 715 1288 8010 
Contestaţii  815 0 0 0 0 0 0 0 0 815 
TOTAL 2856 734 6 5139 290 343 180 880 2221 12649 

Cauze soluţionate 

În anul de referinţă au fost soluţionate: 

714 cauze în stadiul procesual fond (67 Secţia civilă, 385 Secţia penală, 258 Secţia de 

contencios administrativ, 4 Secţia pentru conflicte de muncă); 

1815 cauze în stadiul procesual apel (329 Secţia civilă, 827 Secţia penală, 27 Secţia de 

contencios administrativ, 632 Secţia pentru conflicte de muncă);  

6740 cauze în stadiul procesual recurs (1029 Secţia civilă, 359 Secţia penală, 4080 Secţia 

de contencios administrativ, 1272 Secţia pentru conflicte de muncă); 

721 cauze în stadiul procesual contestaţie (toate în Secţia penală).  

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la total cauze soluţionate pe 

stadii procesuale, în perioada de referinţă, comparativ cu anul 2013: 

Tabel 19 
Situaţia comparativă 2013 - 2014 a dosarelor soluţionate, pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios 
Conflicte de 

muncă 
Penală 

2013 F 630 74 245 13 298 

2014 F 714 67 258 4 385 

Tendinţe (+/-%) +13,33% -9,46% +5,31% -69,23% +29,19% 

2013 A 425 181 3 31 210 

2014 A 1815 329 27 632 827 

Tendinţe (+/-%) +327,06% +81,77% +800% +1938,70% +293,81% 
2013 R 10160 1494 5009 2069 1588 

2014 R 6740 1029 4080 1272 359 

Tendinţe (+/-%) -33,66% -31,12% -18,55% -38,52% -77,39% 
2014 C 721 0 0 0 721 
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Grafic 13 

 
 

Tabel 20 

Situaţia cauzelor soluţionate în anul 2014, pe materii şi stadii procesuale 

Stadiul 
procesual 

Materia 
TOTAL 

Penal Civil 
Proprietate 
intelectuală 

Contencios 
administrativ 
şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii cu 
profesionişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

Fonduri 385 52 0 258 1 10 4 1 3 714 

Apeluri 827 80 2 27 109 128 26 93 523 1815 

Recursuri 359 356 1 4080 94 89 104 479 1178 6740 

Contestaţii  721 0 0 0 0 0 0 0 0 721 

TOTAL 2292 488 3 4365 204 227 134 573 1704 9990 

 

Cauze suspendate 

La finalul anului 2014 s-a înregistrat un număr total de 351 cauze suspendate din care:  

22 cauze în stadiul procesual fond (2 Secţia civilă, 20 Secţia de contencios administrativ); 

52 cauze în stadiul procesual apel (26 Secţia civilă, 26 Secţia pentru conflicte de muncă);  

277 cauze în stadiul procesual recurs (84 Secţia civilă, 128 Secţia de contencios 

administrativ, 65 Secţia pentru conflicte de muncă). 

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la total cauze suspendate pe 

stadii procesuale, în perioada de referinţă, comparativ cu anul 2013: 
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Tabel 21 

Situaţia comparativă 2013 - 2014 a dosarelor suspendate, pe secţii şi stadii procesuale 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios Conflicte de muncă 

2013 F 16 1 15 0 

2014 F 22 2 20 0 

Tendinţe (+/-%) +37,5% +100% +33,33% - 

2013 A 16 15 0 1 

2014 A 52 26 0 26 

Tendinţe (+/-%) +225% +73,33% - +2500% 
2013 R 256 133 51 72 

2014 R 277 84 128 65 

Tendinţe (+/-%) +8,20% -36,84% +150,98% -9,72% 
 

Grafic 14 

 

1.1.2. Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi în perioada 

2010-2014 

Datele statistice ale activității Curţii de Apel Iaşi pentru ultimii 5 ani (2010-2014) 

evidenţiază o creştere exponenţială de la un an la altul şi o dublare a volumului de activitate 
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de judecată şi o creştere considerabilă şi sistematică a efortului judecătorilor şi al personalului 

auxiliar de specialitate. 

Aceste date sunt reliefate în tabelul şi graficul următor: 

 

Tabel 22 

ANUL Dosare noi Total cauze pe rol Soluţionate Stoc final Operativitate 
2010 5731 6819 5561 1258 85,03% 

2011 7779 9037 7203 1834 83,25% 

2012 9491 12.151 9943 2208 84,29% 

2013 12.438 14.676 11.215 3461 77,94% 

2014 9183 12.649 9990 2659 81,23% 
 

Grafic 15 

 
 

 

Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi în perioada 2010-2014 în raport 
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ANUL Dosare noi Total cauze pe rol Soluţionate 
2010 5731 - 6819 - 5561 - 
2011 7779 +35,73% 9037 +32,53% 7203 +29,53% 
2012 9491 +65,61% 11.251 +64,99% 9943 +78,80% 
2013 12.438 +117,03% 14.676 +115,27% 11.215 +101,67% 
2014 9183 +60,23% 12.649 +85,50% 9990 +79,64% 
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Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Iaşi în perioada 2010-2014 raportat 
de la un an la altul 

Tabel 24 

 

1.1.3. Volumul de activitate al instanţelor din raza teritorial ă a Curţii de Apel 

Iaşi 

În anul 2014 volumul de activitate al instanţelor din raza teritorială a Curţi de Apel 

Iaşi se prezintă astfel:  

1.1.3.1. Volumul cauzelor nou intrate 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate  

Din analiza datelor privind cauzele nou intrate la Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate 

rezultă o tendinţă de creştere a cauzelor nou intrate, respectiv de la 72.185 de cauze în anul 

2013, la 74.359 în anul 2014, ceea ce reprezintă o creştere cu 2174 cauze, reprezentând o 

creştere de 3,01%.  

Pe nivel de jurisdicţie, tendinţele sunt diferite în sensul scăderii la tribunale şi al 

creşterii la judecătorii.  

Pe instanţe, situaţia volumului de cauze nou intrate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Ia şi se înregistrează o scădere cu 10,68% a cauzelor nou înregistrate, de la 

20.743 în anul 2013, la 18.528 în anul 2014. 

La Judecătoria Ia şi se înregistrează o creştere cu 9,23% a cauzelor nou înregistrate de la 

42.002 în anul 2013, la 45.879 în anul 2014. 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere cu 6,45% de la 6079 în anul 2013, la 6471 

în anul 2014. 

La Judecătoria Hîrl ău se înregistrează o scădere cu 2,14% de la 2292 în anul 2013, la 2243 

în anul 2014. 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere cu 15,81% de la 1069 în anul 2013, 

la 1238 în anul 2014. 

ANUL Dosare noi Total cauze pe rol Soluţionate 
2010 5731 - 6819 - 5561 - 
2011 7779 +35,73% 9037 +32,52% 7203 +29,52% 
2012 9491 +22,04% 11.251 +24,49% 9943 +38,03% 
2013 12.438 +31,05% 14.676 +20,78% 11.215 +12,81% 
2014 9183 -26,17% 12.649 -13,81% 9990 -10,92% 
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Tabel 25 

Dosare nou intrate 

Anul TOTAL 

Instanţa 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 72.185 20.743 42.002 6079 2292 1069 
2014 74.359 18.528 45.879 6471 2243 1238 

Tendinţe (+/- 
%) +3,01% -10,68% +9,23% +6,45% -2,14% +15,81% 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

Volumul de activitate a instanţelor din judeţul Vaslui se caracterizează printr-o 

creştere a cauzelor nou intrate, respectiv de la 23.857 în anul 2013, la 25.021 în anul 2014, 

ceea ce reprezintă o creştere cu 1164 de cauze, procentual reprezentând o creştere cu 4,88%. 

Pe instanţe, situaţia volumului de cauze nou intrate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui  se constată o tendinţă de scădere semnificativă de la 6899 în anul 2013, 

la 6091 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 11,7%; 

La Judecătoria Vaslui  se constată o tendinţă de creştere de la 8496 în anul 2013, la 9719 în 

anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 14,40%; 

La Judecătoria Bârlad  se constată o tendinţă de creştere de la 6152 în anul 2013, la 6384 în 

anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 3,77 %; 

La Judecătoria Hu şi se constată o tendinţă de creştere de la 2310 în anul 2013, la 2827 în 

anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere semnificativă cu 22,38%. 

Tabel 26 

Dosare nou intrate 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 23.857 6899 8496 6152 2310 
2014 25.021 6091 9719 6384 2827 

Tendinţe (+/- %) +4,88% -11,7% +14,40% +3,77% +22,38% 
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1.1.3.2. Volumul total al cauzelor aflate pe rol (cauze nou intrate + stoc anterior) 

În anul 2014, la Curtea de Apel Iaşi şi instanţele arondate acesteia s-a înregistrat o 

creştere a volumului total al cauzelor aflate pe rol cu 8431 dosare, de la 146.770 cauze în 

anul 2013, la 155.201 în anul 2014, ceea ce reprezintă o creştere cu 5,74%. 

Volumul total al cauzelor aflate pe rolul judecătoriilor a fost direct influenţat de 

modalitatea de colectare a datelor statistice, 2014 fiind primul an în care şi judecătoriile, după 

curţile de apel în anul 2012 şi tribunale în anul 2013, au procedat la generarea evidenţelor 

statistice din modului de statistică existent în programul informatic de gestiune a dosarelor 

ECRIS. Acest fapt a evidenţiat, pentru judecătoriile din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, o 

pondere mai mare a stocului iniţial de dosare în totalul cauzelor aflate pe rol, cu 10.457 cauze 

mai mult (total judecătorii), de la 15.272 cauze în stocul iniţial în raportarea modulul statistic 

ABAC (modul manual de colectare şi raportare a datelor statistice folosit de către judecătorii 

anterior anului 2014), la 25.729 cauze în stocul iniţial în raportarea din modulul statistic 

ECRIS. Diferenţa generată de cele două sisteme ABAC şi ECRIS rezidă din faptul că în 

ABAC în stocul final erau raportate doar dosarele suspendate şi cele cu termen de judecată, 

iar în ECRIS în stocul iniţial sunt evidenţiate atât dosarele suspendate şi cele cu termen de 

judecată, cât şi dosarele soluţionate dar al căror document de soluţionate (încheiere finală de 

dezînvestire, hotărâre etc.) nu a fost finalizat (închis electronic după redactarea şi semnarea 

documentului). 

Astfel, creşterea indicatorului privind totalul cauzelor aflate pe rolul judecătoriilor, 

influenţat şi de creşterea indicatorului privind stocul iniţial de cauze generat în modalitatea 

descrisă anterior, a avut consecinţă şi asupra indicatorului privind încărcătura pe judecător 

raportat la schemă/efectiv, cu tendinţă de creştere. 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate  

Pe rolul Tribunalului Iaşi şi al judecătoriilor din raza teritorială a acestuia s-au aflat în 

anul 2014 un număr total de 110.006 cauze, faţă de 100.080 cauze în anul 2013, deci cu 9926 

cauze mai mult, ceea ce reprezintă o creştere de 9,92%.  

Pe instanţe, tendinţa volumului total al cauzelor aflate pe rol se prezintă astfel: 

La Tribunalul Ia şi se înregistrează o scădere cu 8,73% a numărului total de cauze aflate pe 

rol, de la 36.546 în anul 2013, la 33.354 în anul 2014;  

La Judecătoria Ia şi se înregistrează o creştere semnificativă cu 22,50% a numărului total de 

cauze aflate pe rol de la 51.111 în anul 2013, la 62.609 în anul 2014; 
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La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere cu 11,61% de la 7909 în anul 2013, la 

8827 în anul 2014; 

La Judecătoria Hîrl ău se înregistrează o creştere semnificativă cu 18,87% de la 3020 în anul 

2013, la 3590 în anul 2014; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere cu 8,69% de la 1496 în anul 2013, la 

1626 în anul 2014. 

Tabel 27 

Dosare rol 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrlău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 100.080 36.544 51.111 7909 3020 1496 
2014 110.006 33.354 62.609 8827 3590 1626 

Tendinţe 
(+/- %) +9,92% -8,73% +22,50% +11,61% +18,87% +8,69% 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

Pe rolul instanţelor din judeţul Vaslui, în anul 2013 s-au aflat 32.014 de dosare, faţă de 

32.546 cauze în anul 2014, deci cu 532 cauze mai mult, ceea ce reprezintă o creştere 

nesemnificativă de 1,66%.  

Pe instanţe, tendinţa volumului total al cauzelor aflate pe rol se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui  se constată o tendinţă de scădere semnificativă, de la 9956 în anul 

2013, la 8708 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 12,5%; 

La Judecătoria Vaslui  numărul se constată o tendinţă de creştere, de la 11.678 în anul 2013, 

la 12.198 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 4,45%; 

La Judecătoria Bârlad  se înregistrează o tendinţă de creştere de la 7519 în anul 2013, la 

8055 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 7,13%; 

La Judecătoria Hu şi numărul se înregistrează o tendinţă de creştere semnificativă, de la 2861 

în anul 2013, la 3585 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 25,31%. 

Tabel 28 

Dosare rol 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 32.014 9956 11.678 7519 2861 
2014 32.546 8708 12.198 8055 3585 

Tendinţe (+/-%) +1,66% -12,5% +4,45% +7,13% +25,31% 
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1.1.3.3. Volumul cauzelor soluţionate 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate  

Din totalul de 110.006 cauze aflate pe rolul Tribunalului Iaşi şi a instanţelor din raza 

sa teritorială în anul 2014, au fost soluţionate 75.922 cauze, faţă de 74.521 în anul 2013. Se 

constată o creştere a cauzelor soluţionate cu 1401 cauze, ceea ce reprezintă o creştere de 

1,88%.  

Pe instanţe, situaţia cauzelor soluţionate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Ia şi se înregistrează o scădere cu 10,40% a cauzelor soluţionate, de la 21.859 

în anul 2013, la 19.586 în anul 2014; 

La Judecătoria Ia şi se înregistrează o creştere cu 6,56% a cauzelor soluţionate, de la 43.242 

în anul 2013, la 46.082 în anul 2014; 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o creştere cu 11,74% de la 6067 în anul 2013, la 

6779 în anul 2014; 

La Judecătoria Hîrl ău se înregistrează o creştere cu 2,51% de la 2195 în anul 2013, la 2250 

în anul 2014; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere cu 5,97% de la 1156 în anul 2013, la 

1225 în anul 2014. 

Tabel 29 

Dosare soluţionate 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrlău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 74.521 21.859 43.244 6067 2195 1156 
2014 75.922 19.586 46.082 6779 2250 1225 

Tendinţe 
(+/-%) 

+1,88% -10,40% +6,56% +11,74% +2,51% +5,97% 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

Din totalul de 32.546 cauze aflate pe rolul instanţelor din judeţul Vaslui în anul 2014, 

au fost soluţionate 25.221 cauze, faţă de 25.059 în anul 2013. Se constată o creştere a 

numărului cauzelor soluţionate cu 162 dosare, ceea ce reprezintă o tendinţă de creştere de 

0,65%. 

Pe instanţe, situaţia cauzelor soluţionate se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui  numărul de cauze soluţionate a scăzut de la 7399 în anul 2013, la 6135 

în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 17,1%; 
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La Judecătoria Vaslui  numărul de cauze soluţionate a crescut de la 9215 în anul 2013, la 

9746 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 5,76%; 

La Judecătoria Bârlad  numărul de cauze soluţionate a crescut de la 6131 în anul 2013, la 

6520 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 6,26%; 

La Judecătoria Hu şi numărul de cauze soluţionate a crescut de la 2309 în anul 2013, la 2820 

în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 22,13%. 

 

Tabel 30 

Dosare soluţionate 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 25.059 7399 9215 6136 2309 
2014 25.221 6135 9746 6520 2820 

Tendinţe (+/-%) +0,65% -17,1% +5,76% +6,26% +22,13% 
 

 

1.1.3.4. Stocul final de dosare 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate  

La Tribunalul Iaşi şi instanţele din raza teritorială, la finele anului 2014, au rămas 

nesoluţionate 34.084 de cauze, faţă de 35.677 aflate în stoc la sfârşitul anului 2013. Se 

observă o scădere a stocului de dosare cu 1593 dosare, ceea ce reprezintă o tendinţă 

descrescătoare de 4,46%. 

Pe instanţe, situaţia stocului de dosare la sfârşitul anului 2014 se prezintă astfel: 

La Tribunalul Ia şi se înregistrează o scădere cu 7,14% a stocului de dosare, de la 14.826 în 

anul 2013, la 13.768 în anul 2014; 

La Judecătoria Ia şi se înregistrează o scădere cu 1,21% a stocului de dosare, de la 16.730 în 

anul 2013, la 16.527 în anul 2014; 

La Judecătoria Paşcani se înregistrează o scădere a stocului de dosare cu 13,07%, de la 

2356 în anul 2013, la 2048 în anul 2014; 

La Judecătoria Hîrl ău se înregistrează o scădere nesemnificativă a stocului de dosare cu 

0,52%, de la 1347 în anul 2013, la 1340 în anul 2014; 

La Judecătoria Răducăneni se înregistrează o creştere a stocului de dosare cu 3,25%, de la 

388 în anul 2013, la 401 în anul 2014. 
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Tabel 31 

Stoc final de dosare 

Anul Total 
Instanţa 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrlău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 35.677 14.826 16.730 2356 1347 388 

2014 34.084 13.768 16.527 2048 1340 401 

Tendinţe (+/-%) -4,46% -7,14% -1,21% -13,07% -0,52% +3,35% 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

La Tribunalul Vaslui şi instanţele din raza teritorială, la finele anului 2014, au rămas 

nesoluţionate 7325 de cauze, faţă de 7525 aflate în stoc la sfârşitul anului 2013. Se observă o 

scădere uşoară a stocului cu 200 dosare, ceea ce reprezintă tendinţă descrescătoare de 2,66%.  

Pe instanţe, situaţia stocului de dosare la sfârşitul anului 2014 se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui  se înregistrează o tendinţă uşor descrescătoare de la 2617 dosare în 

anul 2013, la 2573 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 1,68%; 

La Judecătoria Vaslui  se înregistrează o tendinţă descrescătoare de la 2479 dosare în anul 

2013, la 2452 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 1,09%; 

La Judecătoria Bârlad  se înregistrează o tendinţă descrescătoare de la 1671 dosare în anul 

2013, la 1535 în anul 2014, ceea ce înseamnă o scădere cu 6,90%; 

La Judecătoria Hu şi se înregistrează o tendinţă uşor crescătoare de la 758 dosare în anul 

2013, la 765 în anul 2014, ceea ce înseamnă o creştere cu 0,92%. 

Tabel 32 

Stoc final de dosare 

Anul TOTAL 
Instanţa 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 7525 2617 2479 1671 758 

2014 7325 2573 2452 1535 765 

Tendinţe (+/-%) -2,66% -1,68% -1,09% -6,90% +0,92% 
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Se poate remarca, din datele prezentate, că în perioada de raportare, comparativ cu 

anul 2013, a avut loc o creştere semnificativă a volumului de activitate la nivelul 

judecătoriilor din raza teritorial ă a Curţii de Apel Iaşi (+17,40%) şi o scădere a 

volumului de activitate la nivelul tribunalelor (-9,54%) şi Cur ţii de Apel Iaşi (-13,81%). 

În tabelul următor sunt ilustrate diferenţele privitoare la volumul de activitate 

înregistrate în perioada 2013-2014 la nivelul Curţii de Apel Iaşi şi a instanţelor arondate, pe 

grade de jurisdicţie: 

Tabel 33 

Instanţa 
Volum total dosare 

2013 
Volum total dosare 

2014 Diferenţă 

Judecătorii= Iaşi + Vaslui 85.594 100.490 +14896 

Tribunale = Iaşi + Vaslui 46.500 42.062 -4438 

Curtea de Apel Iaşi 14.676 12.649 -2027 

TOTAL  146.770 155.201 +8431 

 

Volumul de activitate în anul 2014 centralizat la nivelul tuturor curţilor de apel (fără 

tribunale şi judecătorii), se prezintă astfel: 

Tabel 34 

Instanţa 
Total stoc 

iniţial 
Total 
intrări 

Total 
volum 

Procent stoc 
iniţial din total 

volum 2/4 

Procent dosare 
nou intrate din 

total volum 
3/4 

1 2 3 4 5 6 
Curtea de Apel 
ALBA IULIA 6643 11.960 18.603 36% 64% 

Curtea de Apel 
BACAU 3090 7696 10.786 29% 71% 

Curtea de Apel 
BRASOV 2583 6444 9027 29% 71% 

Curtea de Apel 
BUCURESTI 26.444 40.539 66.983 39% 61% 

Curtea de Apel 
CLUJ 9016 15.104 24.120 37% 63% 

Curtea de Apel 
CONSTANTA 3439 7108 10.547 33% 67% 

Curtea de Apel 
CRAIOVA 5615 20.180 25.795 22% 78% 

Curtea de Apel 
GALATI 6960 9864 16.824 41% 59% 

Curtea de Apel 
IASI 3466 9183 12.649 27% 73% 

Curtea de Apel 
ORADEA 2096 8980 11.076 19% 81% 
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Curtea de Apel 
PITESTI 4772 8268 13.040 37% 63% 

Curtea de Apel 
PLOIESTI 5127 11.687 16.814 30% 70% 

Curtea de Apel 
SUCEAVA 3403 13.551 16.954 20% 80% 

Curtea de Apel 
TÂRGU MURES 3501 8269 11.770 30% 70% 

Curtea de Apel 
TIMISOARA 6028 19.961 25.989 23% 77% 

TOTAL 
GENERAL 92.183 198.794 290.977 32% 68% 

 

Datele statistice la nivelul curţilor de apel referitoare la ponderea stocului în volumul 

total al cauzelor aflate pe rol pentru anul 2014, evidenţiază o pondere mică spre medie a 

stocului iniţial în totalul cauzelor aflate pe rol şi, corelativ, o pondere medie spre mare a 

cauzelor nou intrate, pentru Curtea de Apel Iaşi, aspect care se impune a fi avut în vedere, în 

continuare, în ansamblul procesului de evaluare a nevoilor reale și a necesarului de resurse 

umane în sistemul judiciar.  

 

1.2. Încărcătura pe judecător 

 

1.2.1. Încărcătura raportat ă la numărul de judecători din schemă şi la 

numărul de judecători care au funcţionat efectiv în cadrul Curţii de Apel Iaşi 

Indicatorii statistici ce reflectă încărcătura medie pe judecător, corespunzător gradelor 

de jurisdicţie a cauzelor pendinte, evidenţiază o scădere a volumului de activitate după cum 

urmează: 

808 dosare/judecător în schemă în anul 2014, cu 257 dosare mai puţin faţă de 2013, când s-au 

înregistrat 1065 dosare/judecător, reprezentând o tendinţă de scădere cu 24,13%, 

calculat la numărul de 39 de judecători în schemă;  

876 dosare/judecător care au funcţionat efectiv în anul 2014, cu 278 dosare mai puţin faţă de 

2013, când s-a înregistrat 1154 dosare, reprezentând o tendinţă de scădere cu 24,09%, 

calculat la o medie de 36 de judecători care au funcţionat efectiv pe parcursul anului 

de referinţă. 
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Încărcătura medie pe judecător în anul 2014, raportat la numărul de judecători 
încadraţi în schemă/efectiv la Curtea de Apel Iaşi 

 

Tabel 35 

Anul 

Media dosarelor 
repartizate pe 

judecător 

Nr. şedinţe 
(medie) 

Nr. dosare rulate 
(medie) 

Nr. dosare 
finalizate 
(medie) 

Număr judecători 

Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv Schemă Efectiv 

2013 1065 1154 169 183 1305 1414 819 888 39 36 

2014 808 876 141 154 1258 1363 648 709 39 35,66 

Tendinţe 
(+/-) -257 -278 -28 -29 -47 -51 -170 -179 - -0,34 

Tendinţe 
(%) 

-24,13% -24,09% -16,57% -15,85% -3,60% -3,60% -20,76% -20,16 - -0,9% 

 

Încărcătura (volum mare*) medie pe judecător, pe secţii, în anul 2014, raportat la 
numărul (media**) de judecători care au funcţionat efectiv la Curtea de Apel Iaşi 

Tabel 36 

Secţia Nr. judecători/efectiv 
Stoc iniţial 
la 1.01.2014 

Intrate în 
cursul 
anului 

Total 
cauze pe 

rol 
Soluţionate 

Stoc 
final 

1 2 3 4 5 6 7 

Civilă 
Total volum 1585 4103 5688 3812 1876 

Total volum/nr 
judecători efectiv (10) 159 410 569 381 188 

Penală 

Total volum 960 3813 4773 3837 936 
Total volum/nr 

judecători efectiv 
(12,66*) 

76 301 377 303 74 

Total volum/nr 
judecători efectiv (13) 74 293 367 295 72 

Contencios 
administrativ 

Total volum 4810 9831 14.641 12.552 2089 
Total volum/nr 

judecători efectiv (7) 687 1404 2092 1793 298 

Conflicte de 
muncă 

Total volum 2254 4168 6422 5084 1338 
Total volum/nr 

judecători efectiv (6) 376 695 1070 847 223 

Total general 

Total volum 9609 21.915 31.524 25.285 6239 
Total volum/nr 

judecători efectiv 
(35,66*) 

270 615 884 709 175 

Total volum/nr 
judecători judecători 

efectiv (36) 
267 609 876 702 173 

* Volum mare calculat astfel: (nr dosare în stadiul procesual fond + nr. dosare în stadiul procesual contestaţie + 
nr. dosare în stadiul procesual apel x 2 + nr. dosare în stadiul procesual apel x 3 
**  medie (suma celor prezenţi in fiecare luna/12). 
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Încărcătura medie pe judecător, în anul 2014, calculată în funcţie de gradele de 
jurisdic ţie ale cauzelor pendinte**) , raportat la numărul de judecători încadraţi în 

schema de personal şi la numărul celor care au funcţionat efectiv 
Tabel 37 

Încărcătura 
de dosare pe 
judecători în 
anul 2014, 
pe stadii 

procesuale, 
raportat la 
numărul 

judecătorilor 
din schemă 
(39) şi la 
numărul 

celor care au 
funcţionat 

efectiv 
(35,66***) 

Stadiul 
procesual 

Stoc 
iniţial 

Intrate 
în 

cursul 
anului 

Total 
cauze 
pe rol 

Soluţionate 
Stoc 
final 

Suspendate 
Operativitate 

6/(5-8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fonduri 251 718 969 714 255 22 75,40% 
Schema 6,4 18,4 24,8 18,3 6,5 0.5 75,30% 
Efectiv 7 20,1 27,2 20 7,1 0,6 75,18% 
Apeluri 574 5136 5710 3630 2080 104 64,75% 
Schema 14,7 131,7 146,4 93 53,3 2,6 64,67% 
Efectiv 16 144 160,1 101,8 58,3 2,9 64,75% 

Recursuri 8784 15246 24030 20220 3810 831 87,16% 
Schema 225,2 391 616,1 518,4 97,7 21,3 87,15% 
Efectiv 246,3 427,5 673,8 567 106,8 23,3 87,16% 

Contestaţii*  - 815 815 721 94 - 88,74% 
Schema - 62,7 62,7 55,4 7,2 - 88,35% 

Efectiv*** - 64,3 64,3 57 7,4 - 88,64% 
Total 9609 21.915 31.524 25.285 6239 957 82,72% 

schema 246,4 562 808,3 648,3 160 24,5 82,71% 
efectiv 269,5 614,5 884 709,1 175 26,8 82,72% 

 
*) Contestaţiile sunt specifice Secţiei penale, iar încărcătura de dosare a fost împărţită la 13 judecători în schemă 
şi 12,66 judecători care au funcţionat efectiv. 
**)Pentru determinarea încărcăturii pe judecător, în funcţie de gradele de jurisdicţie, s-a utilizat următoarea 
formulă: Total cauze=[(nr. cauze fonduri)+(nr. cauze contestaţii)+(nr. cauze în apel) X 2 + (nr. cauze în recurs)X 
3] / [nr. judec. schemă şi efectiv] 
***) medie (suma celor prezenţi in fiecare luna/12). 

 
Tabelul de mai jos prezintă situaţia generală privitoare la activitatea desfăşurată de 

către judecători în decursul anului 2014. 

Tabel 38 

Nr. 
crt. Judecător 

Număr de 
dosare nou 
repartizate 

Număr 
total de 
şedinţe 

Număr de 
dosare la 

care a 
participat 

Dosare 
soluţionate 

Dosare 
Redactate Operativitate 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 
Angelescu 
Cristiana 

526 189 612 452 156 74% 

2 Anton Dan 330 164 439 329 156 75% 
3 Bancu Carmen 716 100 1001 941 350 94% 
4 Cenuşă Maria* 15 15 78 49 21 63% 

5 
Cheptene-

Micu Diana 
Mihaela 

95 99 121 113 88 93% 
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6 
Chirilă 
Mihaela 

344 196 421 288 142 68% 

7 
Ciobanu Iulia-

Elena 
304 149 377 268 151 71% 

8 Cocor Monica 
1375 din 

care 
975* 

180 
2010 din 

care 
1530* 

1865 din 
care 1440* 

644 93% 

9 
Cormanencu-

Stanciu 
Valeria 

496 171 607 403 124 66% 

10 
Crişu-Ciocîntă 

Anda** 
255 89 251 161 111 64% 

11 Dublea Aurel 106 102 162 115 81 71% 

12 
Dumitrescu 

Daniela 
410 191 558 450 205 81% 

13 
Gheorghe 
Aurelia 

1298 din 
care 
950* 

181 
2043 din 

care 
1508* 

1890 din 
care 1466* 

622 93% 

14 
Gheorghiu 

Elena 
481 169 626 469 179 75% 

15 
Ghideanu 

Anca 
444 147 594 413 139 70% 

16 
Juverdeanu 

Tatiana 
124 165 185 174 125 94% 

17 
Moruzi Nelida 

Cristina 
762 100 1008 942 354 93% 

18 

Obreja-
Manolache 

Ancuţa 
Gabriela 

386 224 472 380 215 81% 

19 
Obreja-

Manolache 
Nelu Iustinian 

886 din 
care 
663* 

119 
1359 din 

care 
1032* 

1188 din 
care 936* 

415 87% 

20 Olariu Viorica 301 98 365 259 103 71% 

21 
Palihovici 

Liliana 
424 163 598 425 145 71% 

22 
Pavelescu 
Georgeta 

502 105 775 674 250 87% 

23 
Pinte Violeta 

Elena 

1151 din 
care 
836* 

147 
1528 din 

care 
1131* 

1244 din 
care 1022* 

436 81% 

24 
Pipernea 
Smaranda 

713 101 928 858 329 92% 

25 
Poiană 

Cipriana 
450 169 575 420 153 73% 

26 
Popa Maria 

Cristina 

1934 din 
care 

1436* 
221 

2595 din 
care 

2048* 

2328 din 
care 1868* 

800 90% 
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27 
Prelipcean 
Alina** 

278 111 301 192 125 64% 

28 
Protea 

Georgeta 
466 168 627 457 163 73% 

29 
Pruteanu 
Daniela 

724 116 981 853 325 87% 

30 Sandu Geta 425 181 502 419 212 83% 

31 
Scriminţi 

Elena 
358 224 432 360 219 83% 

32 
Scripcariu 
Gabriela** 

7 22 70 34 14 49% 

33 
Stoinel 
Adriana 
Carmen 

730 100 876 812 296 93% 

34 
Susanu 
Claudia 

Antoanela 
435 174 597 413 152 69% 

35 
Şerbănescu 

Dragoş Radu 
Gabriel 

1872 din 
care 

1362* 
205 

2434 din 
care 

1914* 

2132 din 
care 1713* 

733 88% 

36 
Talion 

Constantin 
Gabriel 

376 203 459 357 176 78% 

37 
Tăbâltoc Dan 

Mircea 

1401 din 
care 
999* 

181 
2045 din 

care 
1559* 

1904 din 
care 1470* 

674 93% 

38 
Truţescu 
Cristina 

106 47 147 107 45 73% 

Total 22006 5486 29759 25138 9628 87% 
* Cauze repetitive având ca obiect „taxă de poluare” 
**judecători cu activitate parţială 

 

1.2.2. Încărcătura pe judecător la Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate 

La Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate, indicatorii statistici ce reflectă încărcătura 

medie pe judecător evidenţiază o tendinţă de creştere a volumului real de activitate, astfel: 

Tribunalul Ia şi – numărul de dosare pe judecător a scăzut de la 1143 în anul 2013, la 993 în 

anul 2014, reprezentând o tendinţă descrescătoare de 13,12%, calculat la un număr de 

52 judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv scade de la 1062 în anul 2013, la 

922 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Ia şi – numărul de dosare creşte de la 1136 în anul 2013, la 1332 în anul 2014 

reprezentând o tendinţă de creştere cu 17,25%, calculat la un număr de 47 judecători 

care au funcţionat efectiv, şi respectiv creşte de la 929 în anul 2013, la 1138 în anul 

2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 
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Judecătoria Paşcani – numărul de dosare creşte de la 688 în anul 2013 la 802 în anul 2014 

reprezentând o tendinţă de creştere cu 16,57%, calculat la un număr de 11 judecători 

care au funcţionat efectiv şi respectiv creşte de la 659 în anul 2013, la 736 în anul 

2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Hîrl ău – numărul de dosare creşte de la 702 în anul 2013, la 718 în anul 2014 

reprezentând o tendinţă de creştere cu 2,28%, calculat la un număr de 5 judecători 

care au funcţionat efectiv, şi respectiv creşte de la 604 în anul 2013, la 718 în anul 

2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 

Judecătoria Răducăneni – numărul de dosare creşte de la 299 în anul 2013 la 325 în anul 

2014 reprezentând o tendinţă de creştere cu 8,70%, calculat la un număr de 5 

judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv creşte de la 299 în anul 2013, la 325 

în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă. 

 

Tabel 39 

Anul 
Încărcătura pe judecător raportat la num ărul celor care au funcţionat efectiv  

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 1143 1136 688 702 299 

2014 993 1332 802 718 325 

Tendinţe (+/-) -13,12% +17,25% +16,57% +2,28% +8,70% 

 

Tabel 39 

Anul 
Încărcătura pe judecător raportat la num ărul de judecători din schemă 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 1062 929 659 604 299 

2014 922 1138 736 718 325 

Tendinţe (+/-) -13,18% +22,50% +11,68% +18,71% +8,70% 

 

1.2.3. Încărcătura pe judecător la Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate 

La Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate, indicatorii statistici ce reflectă încărcătura 

medie pe judecător evidenţiază o variaţie a volumului real de activitate, astfel: 

Tribunalul Vaslui  – 853 cauze pe judecător în anul 2014, faţă de 1082 în anul 2013, calculat 

la un număr de 14 judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv de la 711 în anul 

2013, la 543 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă; 
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Judecătoria Vaslui  – 762 cauze pe judecător în anul 2014, faţă de 779 în anul 2013 calculat 

la un număr de 16 judecători care au funcţionat efectiv, şi respectiv de la 649 în anul 

2013, la 678 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă;  

Judecătoria Bârlad  – 732 cauze pe judecător în anul 2014 faţă de 752 în anul 2013, calculat 

la un număr de 11 judecători care au funcţionat efectiv şi respectiv de la 537 în anul 

2013, la 575 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă;  

Judecătoria Hu şi – 717 cauze pe judecător în anul 2014 faţă de 572 în anul 2013, calculat la 

un număr de 5 judecători care au funcţionat efectiv şi respectiv de la 477 în anul 2013, 

la 598 în anul 2014, raportat la numărul de judecători din schemă. 

 

Tabel 41 

Anul 

Încărcătura pe judecător raportat la num ărul celor care au funcţionat 
efectiv 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 1082 779 752 572 

2014 853 762 732 717 

Tendinţe (+/-) -21,16% -2,18% -2,66% +25,35% 
 

Tabel 42 

Anul 
Încărcătura pe judecător raportat la num ărul de judecători din schemă 

Tribunalul 
Vaslui 

Judecătoria 
Vaslui 

Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria 
Huşi 

2013 688 649 537 477 
2014 543 678 575 598 

Tendinţe (+/-) -21,08% +4,47% +7,08% +25,37% 
 

În ceea ce priveşte încărcătura efectivă pe judecător, precum şi încărcătura pe 

judecător raportată la schemă s-a înregistrat o scădere a volumului de activitate la nivelul 

Cur ţii de Apel Iaşi şi tribunalelor şi o creştere la nivelul judecătoriilor , situaţie prezentată 

în tabelul următor: 

 

Tabel 43 

Instanţa 

Încărcătura 
efectivă pe 
judecător  Diferenţă  

Încărcătura pe judecător 
raportat la schemă Diferenţă 

2013 2014 2013 2014 

Judecătorii = Iaşi + Vaslui 893 1005 +112 744 905 +161 
Tribunale = Iaşi + Vaslui 1130 887 -243 956 750 -206 

Curtea de Apel Iaşi 1154 876 -278 1065 808 -257 
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Tabel 44 

Instanţa 
Încărcătura pe judecător raportat 
la numărul de judecători care au 

funcţionat efectiv în anul 2014 

Încărcătura pe judecător 
raportat la schemă în anul 2014 

Curtea de 
Apel Iaşi 

Total dosare 
pe rol  351  324 

Grade de 
jurisdicţie 876  808  

Tribunalul 
Iaşi 

Total dosare 
pe rol  641  596 

Grade de 
jurisdicţie 993  922  

Tribunalul 
Vaslui 

Total dosare 
pe rol  622  396 

Grade de 
jurisdicţie 853  543  

Judecătoria Iaşi  1332  1138 

Judecătoria Paşcani  802  736 
Judecătoria Hîrlău  718  718 
Judecătoria Răducăneni  325  325 
Judecătoria Vaslui  762  678 
Judecătoria Bîrlad  732  575 
Judecătoria Huşi  717  598 

 

Analiza pe verticală – pe grade de jurisdicţie în interiorul Curţii de Apel Iaşi – 

poziţionează pe primul loc încărcătura pe judecător (pe schemă şi efectiv) înregistrată în anul 

2014 la Judecătoria Iaşi, urmată, în ordine, de Tribunalul Iaşi, Curtea de Apel Iaşi şi 

Tribunalul Vaslui.  

Încărcătura medie pe judecător la nivel naţional pentru curţile de apel, în anul 2014, se 

prezintă astfel: 

Tabel 45 

Instanţa 
Total volum 

mare* 

Încărcătura pe 
judecător/ 

schemă 

Încărcătura pe 
judecător/efectiv 

1 2 3 4 
Curtea de Apel ALBA 
IULIA 

48874 1086 1137 

Curtea de Apel BACAU 27499 859 859 

Curtea de Apel BRASOV 22156 599 615 

Curtea de Apel 
BUCURESTI 

156892 809 934 

Curtea de Apel CLUJ 63454 1133 1197 

Curtea de Apel 
CONSTANTA 

24644 685 685 

Curtea de Apel CRAIOVA 61540 662 676 
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Curtea de Apel GALATI 43190 982 1028 

Curtea de Apel IASI 31524 808 876 

Curtea de Apel ORADEA 28342 810 886 

Curtea de Apel PITESTI 32648 907 1053 

Curtea de Apel PLOIESTI 42300 798 813 

Curtea de Apel SUCEAVA 45444 1082 1136 

Curtea de Apel TÂRGU 
MURES 

31309 1118 1252 

Curtea de Apel 
TIMISOARA 

67946 1235 1282 

TOTAL GENERAL 727762 882 945 
*Total volum mare=[(nr. cauze fonduri)+(nr. cauze contestaţii)+(nr. cauze în apel) X 2 + (nr. cauze în 

recurs)X 3]  
 

Trebuie precizat faptul că, deşi încărcătura medie la nivel naţional, raportat la numărul 

de judecători care au funcţionat efectiv pe parcursul anului 2014, a fost stabilit ă pentru Curtea 

de Apel Iaşi la un număr de 36 de judecători, media celor care au funcţionat efectiv (calculată 

ca sumă a celor prezenţi în fiecare lună/12) este de 35,66, Secţia penală şi pentru cauze cu 

minori funcţionând pe parcursul anului de referinţă cu o medie de 12,66 judecători din totalul 

celor 13 repartizaţi în această secţie. 

În raportările statistice la nivel naţional, încărcătura pe judecător  este calculată 

global, în funcție de totalul dosarelor pe rol (stoc + intrate), fără a se face distincţie între 

stocul preluat şi volumul dosarelor nou intrate.  

Criteriul încărcăturii pe judecător calculate fără distincția sus-arătată dezavantajează 

Curtea de Apel Iași care a înregistrat sistematic indicatori de operativitate (rată de soluționare) 

foarte buni și durate reduse ale procedurilor judiciare, ceea ce explică și poziționarea 

încărcăturii pe judecător, ca şi în anul 2013, ușor sub media națională (874 cauze pe judecător 

la Curtea de Apel Iași în anul 2014 față de 945 media națională). 

Relevante sunt şi datele statistice la nivelul curţilor de apel referitoare la ponderea 

stocului în totalul cauzelor pe rol pentru anul 2014 care evidenţiază – aşa cum s-a arătat în 

precedent - o pondere mică spre medie a stocului iniţial în totalul dosarelor pe rol şi, corelativ, 

o pondere medie spre mare a dosarelor nou intrate, pentru Curtea de Apel Iaşi, ceea ce 

demonstrează atât gestionarea eficientă a fluxului de dosare cât şi reducerea considerabilă a 

duratei procedurilor.  
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1.3. Operativitatea la nivelul Curţii de Apel Iaşi şi la instanţele arondate 

1.3.1. Operativitatea în soluţionare la Curtea de Apel Iaşi 

Ca şi în anii anteriori, pe parcursul anului 2014 un obiectiv prioritar al activităţii 

colectivului instanţei l-a constituit soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, în acord cu 

celelalte garanţii instituite în privinţa dreptului la un proces echitabil, datele statistice 

înregistrate fiind de natură a evidenţia rezultatul demersurilor efectuate în acest sens. 

Astfel, procentul de soluţionare a fost de:  

108,79% prin raportare la cauzele nou înregistrate; 

81,23% prin raportare la totalul cauzelor aflate pe rol minus cauze suspendate.  

Grafic 16 

 
Se poate observa, pentru anul 2014, o creştere a operativităţii generale a instanţei cu 

3,26 procente, respectiv de la 77,97% în anul 2013, la 81,23% în anul 2014, calculată în 

raport cu volumul total al cauzelor aflate pe rolul instanţei, minus cauze suspendate şi cu 

18,62 procente, respectiv de la 90,17% în anul 2013, la 108,79% în anul 2014, calculată prin 

raportare la cauzele nou înregistrate  

Nivelul operativităţii generale este în strânsă legătură cu indicatorul privind numărul 

de cauze soluţionate care, aşa cum s-a precizat anterior, în anul 2014, a fost direct influenţat 

de procesul de mutare a instanţei în noul sediu, proces desfăşurat în perioada 01.09.2014 – 

15.09.2014 când Secţia civilă, Secţia contencios administrativ şi fiscal şi Secţia pentru 

conflicte de muncă şi asigurări sociale nu au desfăşurat şedinţe de judecată, iar în cadrul 

Secţiei penale şi pentru cauze cu minori s-au desfăşurat şedinţe în care au fost judecate doar 

cauzele urgente şi cauzele cu părţi aflate în stare de arest. 

Tendinţa de creştere înregistrată prin comparaţie cu anul 2013 a situat acest indicator 

la un nivel bun de performanţă, poziţionarea – ca şi în anii anteriori – peste media naţională 

demonstrând gestionarea eficientă a fluxului de dosare şi pentru anul 2014.  
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Este de observat în privinţa acestei tendinţe de creştere şi faptul că un volum mai mic 

de dosare nou intrate în anul 2014 (9183 de cauze) faţă de anul 1013, corelat cu schimbările 

legislative intervenite în materie civilă şi penală, au generat scăderea încărcăturii de dosare 

repartizate pe judecător (876 cauze în anul 2014 faţă de 1154 cauze în anul 2013) şi, implicit, 

au creat premizele soluţionării unui număr mai mare de cauze aflate în stoc la începutul 

anului. De asemenea, trebuie precizat şi faptul că, din totalul dosarelor nou intrate în anul 

2014, un număr de 881 dosare reprezentând 33,13% din stocul final de 2659 dosare, au primit 

în procesul de repartizare aleatorie sau ca urmare a derulării procedurii de regularizare în 

materie civilă un prim termen de judecată în anul 2015. 

Operativitatea generală pe secţii 

Într-o reprezentare pe secţii,  se pot observa următoarele date statistice: 

Secţia civilă – înregistrează o scădere cu 10,43 procente, de la 80,59% în anul 2013, la 

70,16% în anul de referinţă; 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – înregistrează o creştere cu 11,08 procente, de 

la 76,38% în anul 2013, la 87,46% în anul de referinţă; 

Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale – înregistrează o creştere cu 4,31 

procente, de la 74,53% în anul 2013, la 78,84% în anul de referinţă; 

Secţia penală şi pentru cauze cu minori – înregistrează o scădere cu 3,55 procente, de la 

83,80% în anul 2013, la 80,25% în anul de referinţă. 

Comparând operativitatea generală, pe secţii din anul 2014, cu cea înregistrată în anul 

anterior, situaţia se prezintă astfel: 

Tabel 46 

Secţia 
Operativitate  

2013 2014 Tendinţe (+/-) 

Civilă 80,59% 70,16% -10,43 

Penală 83,80% 80,25% -3,55 

Contencios administrativ 76,38% 87,46% +11,08 

Conflicte de muncă 74,53% 78,84% +4,31 

Total 77,94% 81,23% +3,26 
 

Operativitatea generală pe materii, în raport de stadiile procesuale, se prezintă astfel: 
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Tabel 47 

Stadiul 
procesu-

al 

Materia 

TOTAL 
Penal Civil Proprietate 

intelectuală 

Contencios 
administra-
tiv şi fiscal 

Asigurări 
sociale 

Litigii 
cu 

profesio-
nişti 

Minori 
şi 

familie 
Faliment 

Litigii 
de 

muncă 

F 79,22% 58,42% - 73,71% 100% 90,91% 100% 33,33% 100% 75,40% 
A 69,62% 66,67% 40% 75% 63,74% 69,95% 83,87% 58,86% 57,73% 64,75% 
R 99,17% 73,55% 100% 88,60% 84,68% 70,63% 76,47% 70,44% 95,93% 87,16% 
C 88,47% - - - - - - - - 88,47% 

TOTAL 80,25% 70,42% 50% 87,46% 72,08% 70,94% 78,36% 68,13% 79,74% 81,23% 

Operativitatea generală pe secţii, în raport de stadiile procesuale 

Operativitatea generală de soluţionare a cauzelor, pe stadii procesuale, a fost de:  

75,40% în stadiul procesual fond (62,62% Secţia civilă, 79,22% Secţia penală, 73,71% 

Secţia de contencios administrativ şi 100% Secţia pentru conflicte de muncă şi 

asigurări sociale); 

64,75% în stadiul procesual apel (66,20% Secţia civilă, 69,32% Secţia penală, 75% Secţia 

de contencios administrativ şi 58,68% Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări 

sociale);  

87,16% în stadiul procesual recurs (72,11% Secţia civilă, 88,47% Secţia penală, 88,60% 

Secţia de contencios administrativ şi 95% Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări 

sociale). 

88,47% în stadiul procesual contestaţie (Secţia penală). 

 

În tabelul următor sunt cuprinse datele statistice cu privire la operativitate pe secţii, în 

raport de stadiile procesuale, din perioada de referinţă, comparativ cu anul 2013: 

Tabel 48 

Operativitate 

Anul 
Stadiul 

procesual 
Total 

Secţia 

Civil ă Contencios Conflicte de muncă Penală 

2013 F 72,83% 73,26% 67,67% 92,85% 76,80% 

2014 F 75,40% 62,62% 73,71% 100% 79,22% 

Tendinţe (+/-) +2,57 -10,64 +6,04 +7,15 +2,42 

2013 A 60,45% 68,04% 33,33% 19,74% 78,35% 

2014 A 64,75% 66,20% 75% 58,68% 69,62% 

Tendinţe (+/-) +4,3 -1,84 +41,67 +38,94 -8,73 
2013 R 79,25% 82,86% 76,96% 77,66% 86,07% 

2014 R 87,16% 72,11% 88,60% 95% 99,17% 

Tendinţe (+/-) +7,91 -10,75 +11,64 +17,34 +13,1 
2014 C 88,47% - - - 88,47% 
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Grafic 17 
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Curtea de Apel SUCEAVA 16.954 14.232 84% 

Curtea de Apel TÂRGU 
MURES 

11.770 10.218 87% 

Curtea de Apel 
TIMISOARA 

25.989 18.908 73% 

TOTAL GENERAL 29.0977 221.311 76% 

 

1.3.2. Operativitatea judecătorilor de la Curtea de Apel Iaşi în anul 2014 

Operativitatea judecătorilor a scăzut cu 6 procente faţă de anul anterior, respectiv de la 

93% în anul 2013 la 87% în anul de referinţă. 

Tabel 50 

Nr. 
crt. 

Judecător Operativitate 

1 2 3 
1 Angelescu Cristiana 74% 
2 Anton Dan 75% 
3 Bancu Carmen 94% 
4 Cenuşă Maria* 63% 
5 Cheptene-Micu Diana Mihaela 93% 
6 Chirilă Mihaela 68% 
7 Ciobanu Iulia-Elena 71% 
8 Cocor Monica 93% 
9 Cormanencu-Stanciu Valeria 66% 
10 Crişu-Ciocîntă Anda* 64% 
11 Dublea Aurel 71% 
12 Dumitrescu Daniela 81% 

13 Gheorghe Aurelia 93% 
14 Gheorghiu Elena 75% 
15 Ghideanu Anca 70% 
16 Juverdeanu Tatiana 94% 
17 Moruzi Nelida Cristina 93% 
18 Obreja-Manolache Ancuţa Gabriela 81% 
19 Obreja-Manolache Nelu Iustinian 87% 
20 Olariu Viorica 71% 
21 Palihovici Liliana 71% 
22 Pavelescu Georgeta 87% 
23 Pinte Violeta Elena 81% 
24 Pipernea Smaranda 92% 
25 Poiană Cipriana 73% 
26 Popa Maria Cristina 90% 
27 Prelipcean Alina* 64% 
28 Protea Georgeta 73% 
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29 Pruteanu Daniela 87% 
30 Sandu Geta 83% 
31 Scriminţi Elena 83% 
32 Scripcariu Gabriela* 49% 
33 Stoinel Adriana Carmen 93% 
34 Susanu Claudia Antoanela 69% 
35 Şerbănescu Dragoş Radu Gabriel 88% 
36 Tarlion Constantin Gabriel 78% 
37 Tăbâltoc Dan Mircea 93% 
38 Truţescu Cristina 73% 

Total 87% 
*judecători cu activitate parţială 

 

1.3.3. Operativitatea în soluţionare la instanţele arondate Curţii de Apel Iaşi 

Tribunalul Ia şi şi instanţele arondate 

La Tribunalul Iaşi şi instanţele arondate în anul 2014 indicele general de operativitate 

în soluţionarea cauzelor a fost de 70,90%, raportând cauzele soluţionate la cele aflate pe rol, 

mai puţin cele suspendate. Se constată o scădere de 7,75 procente a operativităţii faţă de anul 

2013, când aceasta a fost de 78,65%.  

Pe instanţe, situaţia operativităţii se prezintă astfel: 

La Tribunalul Ia şi procentul de operativitate în soluţionare este de 63,01%, prin raportare la 

totalul cauzelor aflate pe rol minus cauze suspendate, în scădere faţă de anul anterior, 

când a fost de 60,95%, fiind mai mică cu 2,06 procente; 

La Judecătoria Ia şi operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014, pe ansamblu, de 

75,20%, faţă de 89,74% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 14,54 procente; 

La Judecătoria Paşcani operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 78,88%, 

faţă de 80,26% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 1,38 procente; 

La Judecătoria Hîrl ău operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 64,02%, 

faţă de 76,21% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 12,19 procente; 

La Judecătoria Răducăneni operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 

78,12%, faţă de 81,23% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 3,11 procente. 
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Tabel 51 

Anul 
Operativitate 

Tribunalul 
Iaşi 

Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrl ău 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 63,01% 89,74% 80,26% 76,21% 81,23% 

2014 60,95% 75,20% 78,88% 64,02% 78,12% 

Tendinţe (+/-%) -2,06 -14,54 -1,38 -12,19 -3,11 

 

Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate  

La Tribunalul Vaslui şi instanţele arondate în anul 2014 indicele general de 

operativitate în soluţionarea cauzelor a fost de 77,49% raportând cauzele soluţionate la cele 

aflate pe rol, mai puţin cele suspendate. Se constată o scădere cu 3,11% a operativităţii, faţă 

de anul 2013, când aceasta a fost de 80,60%.  

Pe instanţe, situaţia operativităţii se prezintă astfel: 

La Tribunalul Vaslui  operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014, pe ansamblu, de 

72,39%, faţă de 76,25% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 3,86 procente; 

La Judecătoria Vaslui  operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014, pe ansamblu, 

de 81,42%, faţă de 81,85% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât 

cea înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 0,43 procente; 

La Judecătoria Bârlad  operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 81,57%, 

faţă de 83,58% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea 

înregistrată în anul anterior, marcată de o scădere de 2,01 procente; 

La Judecătoria Hu şi operativitatea soluţionării cauzelor a fost în anul 2014 de 79,84%, faţă 

de 82,84% în anul 2013, ceea ce reprezintă o valoare mai mică decât cea înregistrată în 

anul anterior, marcată de o scădere de 3 procente. 

Tabel 52 

Anul 
Operativitate 

Tribunalul Vaslui Judecătoria Vaslui Judecătoria 
Bârlad 

Judecătoria Hu şi 

2013 76,25% 81,85% 83,58% 82,84% 
2014 72,39% 81,42% 81,57% 79,84% 

Tendinţe(+/-%) -3,86 -0,43 -2,01 -3 
În ceea ce priveşte volumul de activitate şi operativitatea la nivelul tuturor instanţelor 

din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, situaţia centralizată se prezintă astfel: 
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Tabel 53 

Instanţa Anul 
Stoc 

ini ţial 
Dosare 

noi 

Total 
dosare 

rol 

Total 
dosare 

soluţionate 
Stoc final 

Operativitat
e 

Curtea de Apel 
Iaşi 

2013 2238 12.438 14.676 11.215 3461 77,94% 
2014 3466 9183 12.649 9990 2659 81,23% 

tendinţe +54,87% -26,17% -13,81% -10,92% -23,17% +3,26 

Tribunalul Iaşi 
2013 15.801 20.743 36.544 21.859 14.685 63,01% 
2014 14.826 18.528 33.354 19.586 13.768 60,95% 

tendinţe -6,17% -10,68% -8,73% -10,40% -6,24% -2,06 

Tribunalul Vaslui 
2013 3057 6899 9956 7399 2557 76,25% 
2014 2617 6091 8708 6135 2573 72,39% 

tendinţe -14,4% -11,7% -12,5% -17,1% +0,6% -3,86 

Judecătoria Iaşi 
2013 9109 42.002 51.111 43.244 7867 89,74% 
2014 16.730 45.879 62.609 46.082 16.527 75,20% 

tendinţe +83,66% +9,23% +22,50% +6,56% +110,08% -14,54 

Judecătoria 
Paşcani 

2013 1830 6079 7909 6067 1842 80,26% 
2014 2356 6471 8827 6779 2048 78,88% 

tendinţe +28,74% +6,45% +11,61% +11,74% +11,18% -1,38 

Judecătoria Hîrlău 
2013 728 2292 3020 2195 825 76,21% 
2014 1347 2243 3590 2250 1340 64,02% 

tendinţe +85,03% -2,14% +18,87% +2,51% +62,42% -12,19 

Judecătoria 
Răducăneni 

2013 427 1069 1496 1156 340 81.23% 
2014 388 1238 1626 1225 401 78,12% 

tendinţe -9,13% +15,81% +8,69% +5,97% +17,94% -3,11 

Judecătoria Vaslui 
2013 3182 8496 11678 9215 2463 81,85% 
2014 2479 9719 12198 9746 2452 81,42% 

tendinţe -22,09% +14,40% +4,45% +5,76% -0,45% -0,43 

Judecătoria Bârlad 
2013 1367 6152 7519 6136 1383 83,58% 
2014 1671 6384 8055 6520 1535 81,57% 

tendinţe +22,24% +3,77% +7,13% +6,26% +10,99% -2,01 

Judecătoria Huşi 
2013 551 2310 2861 2309 552 82,84% 
2014 758 2827 3585 2820 765 79,84% 

tendinţe +37,57% +22,38% +25,31% +22,13% +38,59% -3 

Total instanţe 
2013 38.290 108.480 146.770 110.795 35.975 79,01% 
2014 46.638 108.563 155.201 111.133 44.068 73,42% 

tendinţe +21,80% +0,08% +5,74% +0,31% +22,50% -5,59 
Grafic 18 
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Concluzionând, analiza indicatorilor statistici reprezentativi pentru actul de 

justi ţie evidenţiază şi pentru anul 2014 un nivel bun al performanţei în activitatea Curţii 

de Apel Iaşi, care creează premisele furnizării către justi ţiabili a unui serviciu public la 

un standard cât mai apropiat de nevoile şi aşteptările acestora. 

Dinamica volumului de activitate relevă următoarele tendinţe ale indicatorilor 

statistici reprezentativi: 

� o scădere a numărului dosarelor nou intrate, cu 26,17% faţă de anul 2013, fiind de 

observat că, după patru ani de creştere constantă ce a condus la dublarea volumului 

cauzelor nou intrate în anul 2013 (12.438) faţă de anul 2009, în anul 2014 tendinţa a 

fost de scădere, revenindu-se la nivelul anului 2012 (9491 dosare); scăderea numărului 

cauzelor nou intrate s-a datorat în principal scăderii acestui indicator la instanţele de 

fond (în special la tribunale), scăderi semnificative având cauzele repetitive în materie 

de contencios administrativ (restituire taxă poluare / taxa emisii poluante/ timbru 

mediu) care în anii anteriori au avut o pondere semnificativă în volumul cauzelor nou 

intrate pe rolul tribunalelor; 

� o scădere a numărului total al dosarelor aflate pe rol, cu 13,81% faţă de anul 2013, 

fiind de observat şi în cazul acestui indicator că, după patru ani de creştere constantă ce 

a condus la dublarea volumului în anul 2013 (14.676) faţă de anul 2009, în anul 2014 

tendinţa a fost de scădere, menţinându-se totuşi peste nivelul anului 2012 (12.151 

dosare); 

� o scădere a numărului dosarelor soluţionate cu 10,92% faţă de anul 2013, indicator 

care a fost, aşa cum s-a precizat anterior, direct influenţat şi de procesul de mutare a 

instanţei în noul sediu;  

� o scădere a stocului final de dosare cu 23,28%, de la 3466 dosare stoc iniţial, la 2659 

stoc final, în strânsă legătură cu reducerea volumului dosarelor nou intrate şi cu 

creşterea operativităţii; este de observat, pe de o parte, faptul că, din stocul final, un 

procent de 33,13% reprezintă dosarele nou intrate care au primit, prin repartizare 

aleatorie, prim termen de judecată în anul 2015, ori care se află în procedura de 

regularizare, iar, pe de altă parte, că datele statistice la nivelul curţilor de apel 

referitoare la ponderea stocului în totalul cauzelor pe rol evidenţiază şi pentru anul 

2014 o pondere mică spre medie a stocului iniţial în totalul dosarelor pe rol şi, 

corelativ, o pondere medie spre mare a dosarelor nou intrate pentru Curtea de Apel Iaşi, 

ceea ce demonstrează atât gestionarea eficientă a fluxului de dosare, cât şi reducerea 

considerabilă a duratei procedurilor;  
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� o creştere a indicelui de operativitate (rată de soluţionare) cu 3,26%, de la 77,94% la 

81,23% calculată în raport cu volumul total al cauzelor aflate pe rolul instanţei minus 

cauze suspendate, şi cu 18,26%, de la 90,17% la 108,79% calculată în raport cu 

volumul cauzelor nou intrate, fiind menţinută, ca şi în anii anteriori, poziţionarea 

acestui indice de performanţă peste media naţională; 

� o scădere a încărcăturii pe judecător, cu 24,13% (de la 1065 la 808 dosare), raportat 

la schema de personal şi cu 24,09% (de la 1154 la 876 dosare) raportat la numărul de 

judecători care au funcţionat efectiv, ceea ce a permis un studiu mai atent şi amănunţit 

al dosarelor şi a creat premisele furnizării către justiţiabili a unui serviciu public la un 

standard cât mai apropiat de nevoile şi aşteptările acestora. 
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1.4. Managementul resurselor umane 

 

Dinamica volumului de activitate şi gradul sporit de dificultate a activităţii judiciare 

impun cu necesitate o gestionare eficientă a resurselor umane disponibile astfel încât, prin 

conjugarea eforturilor individuale cu cele colective, să se asigure un nivel ridicat de 

performanţă a instanţei. 

Politica de resurse umane a Curţii de Apel Iaşi a avut la bază monitorizarea 

permanentă a fluctuaţiilor de personal, acordându-se întâietate recrutării, selecţionării, 

integrării, instruirii şi evaluării constante a performanţelor personalului pe fiecare domeniu de 

activitate. 

O atenţie aparte a fost acordată în continuare diagnozei volumului de activitate pe 

secţiile din cadrul Curţii. 

Tot astfel, s-a manifestat o preocupare constantă pentru transparenţa procesului 

decizional şi consolidarea unei culturi a încrederii şi simetriei comunicării interne. S-au 

continuat bunele practici uzitate, în sensul comunicării, prin intranetul instanţei, cel mai târziu 

în preziua şedinţei colegiului de conducere a ordinii de zi şi, imediat ulterior, a ordinii de zi 

soluţionate, ceea ce a permis ca în timp real şi util întreg personalul instanţei să fie informat 

corect şi complet, să aibă iniţiative şi să contribuie constructiv la luarea deciziilor menite să 

asigure buna organizare şi funcţionare a instanţei. 

Discrepanţele majore încă persistente în încărcătura pe judecător la acelaşi nivel de 

jurisdicţie au determinat măsuri de delegare, în procedura legală, în scopul reechilibrării 

volumului de muncă, ţinându-se seama şi de impactul major al noilor dispoziţii penale asupra 

instanţelor de executare care au arondate penitenciare.  

În privinţa personalului auxiliar şi a funcţionarilor publici, asigurarea unui 

management eficient al resurselor umane s-a concretizat în efectuarea demersurilor necesare 

şi declanşarea procedurilor legale pentru ocuparea integrală a schemelor de personal şi pentru 

accesul la forme de dezvoltare a carierei profesionale. 

Urmărind dimensionarea echilibrată a volumului de activitate la nivelul fiecărei 

instanţe arondate Curţii de Apel Iaşi şi în scopul remedierii disfuncţiilor cauzate de 

insuficienţa schemelor cu care se confruntă instanţele aglomerate, a fost uzitată în continuare 

instituţia delegării/detaşării. 

La nivelul anului 2014, statul de funcţii şi personal al instanţelor judecătoreşti din raza 

de competenţă a Curţii de Apel Iaşi a prevăzut un număr de 722 posturi. 
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Repartizarea pe categorii de personal a acestor posturi a fost următoarea: 232 posturi 

de judecători, 415 posturi personal auxiliar de specialitate şi conex, 10 posturi asistenţi 

judiciari, 28 posturi funcţionari publici, 37 posturi personal contractual. 

Repartizarea posturilor pe categorii de personal la nivelul instanţelor aflate în raza de 

competenţă a Curţii de Apel Iaşi se prezintă astfel: 

 

Tabel 54 
Structură posturi 
schemă 

C.A. 
Iaşi 

Trib. 
Iaşi 

Trib. 
Vaslui 

Jud. 
Iaşi 

Jud. 
Paş-
cani 

Jud. 
Hîr 
lău 

Jud. 
Rădu- 
căneni 

Jud. 
Vas- 
lui 

Jud. 
Bîr- 
lad 

Jud 
Huşi 

Total 

Judecători 39 56 22 55 12 5 5 18 14 6 232 
Asistenţi 
judiciari 

0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 10 

Personal 
auxiliar de 
specialitate şi 
conex 

53 75 41 95 27 15 15 38 41 15 415 

Funcţionari 
publici 

10 9 9 0 0 0 0 0 0 0 28 

Personal 
contractual 

5 8 6 3 2 3 2 2 3 3 37 

Total posturi 107 154 82 153 41 23 22 58 58 24 722 
 

Schemele de personal ale Tribunalului Iași și Tribunalului Vaslui au prevăzut și un 

număr de 17, respectiv 5 posturi de consilieri de probațiune, până la data de 11 martie 2014, 

dată de la care respectivele posturi, ocupate și vacante, au fost preluate de către Direcția 

Națională de Probațiune din cadrul Ministerului Justiției, potrivit Ordinului nr. 

1052/C/13.03.2014. 

 

Tabel 55 

Curtea de Apel Iaşi - aparat propriu 

Structură posturi 
Număr posturi 

TOTAL 
Ocupate Vacante 

Judecători 39 0 39 

Personal 
auxiliar de specialitate 
şi conex 

52 1 53 

Funcţionari publici 10 0 10 

Personal contractual 5 0 5 

Total posturi 106 1 107 
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Tabel 56 

Tribunalul Iaşi şi judecătoriile arondate 
Structură posturi Tribunalul 

Iaşi 
Judecătoria 
Iaşi 

Judecătoria 
Paşcani 

Judecătoria 
Hîrlău 

Judecătoria 
Răducăneni 

Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante 

Judecători 56 0 54 1 11 1 4 1 5 0 

Asistenţi 
judiciari 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
auxiliar de 
specialitate şi 
conex 

74 1 92 3 27 0 15 0 15 0 

Funcţionari 
publici 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
contractual 8 0 2 1 2 0 3 0 2 0 

Total posturi 152 2 148 5 40 1 22 1 22 0 

 
Tabel 57 

Tribunalul Vaslui şi judecătoriile arondate 

Structură 
posturi 

Tribunalul Vaslui Judecătoria Vaslui Judecătoria Bârlad Jud. Huşi 

Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante Ocupate Vacante 

Judecători 16 6 18 0 14 0 6 0 

Asistenţi 
judiciari 4 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
auxiliar de 
specialitate 
şi conex 

40 1 38 0 41 0 15 0 

Funcţionari 
publici 9 0 0 0 0 0 0 0 

Personal 
contractual 6 0 2 0 3 0 2 1 

Total 
posturi 75 7 58 0 58 0 23 1 

 
Pentru asigurarea unui management eficient al resurselor umane din categoria 

personalului auxiliar de specialitate şi conex, în anul de referinţă, au fost efectuate demersuri 

pentru ocuparea integrală a schemelor de personal şi pentru organizarea de 

concursuri/examene care să permită accesul personalului auxiliar de specialitate la forme de 

dezvoltare a carierei profesionale (promovare din funcţia de grefier cu studii medii în funcţia 
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de grefier cu studii superioare juridice, promovare în grade/trepte profesionale superioare 

pentru personalul auxiliar de specialitate).  

Astfel, la data de 25 ianuarie 2014 a fost organizat un concurs de promovare a 

grefierilor în funcţii de execuţie la instanţa superioară (Tribunalul Vaslui), iar pentru 

promovarea grefierilor la Tribunalul Iași au fost organizate 2 concursuri la data de 2 martie 

2014 și respectiv la data de 15 noiembrie 2014.  

Pentru promovarea grefierilor din studii medii în studii superioare a fost organizat un 

examen la data de 29 noiembrie 2014, pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate 

în grade și trepte profesional superioare a fost organizat, de asemenea, un examen la data de 

29 noiembrie 2014, dată la care a avut loc și un examen de promovare a personalului 

contractual în trepte superioare. 

Pentru promovarea grefierilor în funcţii de conducere a avut loc un concurs la data de 

2 martie 2014. 

Pentru recrutarea personalului contractual s-a desfăşurat un concurs de recrutare la 

data de 4 noiembrie 2014 fiind încadrat un inginer RSVTI în schema Tribunalului Iași și un 

muncitor instalator la aceiași instanţă. 

1.4.1. Situaţia judecătorilor 

a. Funcţiile de execuţie 

La data de 31 decembrie 2014 în statul de personal al instanţelor judecătoreşti aflate în 

circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Iaşi era prevăzut un număr de 232 de posturi de 

judecători, din care ocupate 223 şi vacante 9. 

Pe categorii de instanţe, situaţia posturilor de judecători şi, procentual, gradul de 

ocupare al acestora, se prezintă astfel: 

Tabel 58 

Instanţa Total posturi de judecător Ocupate Vacante Procent ocupare 
Curtea de Apel Iaşi 39 39 0 100% 

Tribunalul Iaşi 56  56 0 100% 

Judecătoria Iaşi 55 54 1 98,18% 

Judecătoria Paşcani 12 11 1 91,67% 

Judecătoria Hârlău 5 4 1 80% 

Judecătoria Răducăneni 5 5 0 100% 

Tribunalul Vaslui 22 16 6 72,73% 

Judecătoria Vaslui 18 18 0 100% 
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Judecătoria Bârlad 14 14 0 100% 

Judecătoria Huşi 6 6 0 100% 

TOTAL 232 223 9 96,12% 

 

În cadrul aparatului propriu, la nivelul Curţii de Apel Iaşi, posturile de judecători au 

fost repartizate în cadrul secţiilor după cum urmează: 11 posturi la Secţia civilă, 15 posturi la 

Secția penală şi pentru cauze cu minori, 6 posturi la Secţia conflicte de muncă şi asigurări 

sociale, 7 posturi la Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

Modificările în statele de personal ale instanţelor judecătoreşti au fost generate de 

solicitările de delegare, detaşare ori transfer formulate de judecători ori ca urmare a 

concursului de promovare în funcţii de execuţie organizat de Consiliul Superior al 

Magistraturii în cursul anului 2014, după cum urmează: 

� delegaţi – 5 judecători: dna judecător Alexandru Adina de la Judecătoria Huși la 

Tribunalul Vaslui, începând din data de 01 martie 2014, delegare prelungită de 

la 01 septembrie 2014; dna judecător Chitic Ionela de la Judecătoria Pașcani la 

Judecătoria Iași, începând din data de 01 mai 2014; dna judecător cu grad 

profesional de tribunal Zaharia Lefter Maria Oana de la Judecătoria Iași la 

Tribunalul Iași, începând cu 15 septembrie 2014; dna judecător cu grad 

profesional de tribunal Ignat Oana de la Judecătoria Iași la Tribunalul Iași, 

începând cu data de 01 noiembrie 2014 și dna judecător Romila Mihaela de la 

Judecătoria Vaslui la Judecătoria Iași cu începere de la 01 noiembrie 2014. 

� detaşările şi delegările la alte instituţii, în cursul anului 2014, au vizat următorii 

judecători: 1 judecător de la Curtea de Apel Iaşi a continuat detaşarea la 

Ministerul Afacerilor Externe (dl judecător Tacu Florin-Marius), 1 judecător de 

la Curtea de Apel Iași a continuat detașarea la Inspecția Judiciară (dna judecător 

Andronic Adriana), 2 judecători din cadrul Tribunalului Iaşi (dna judecător 

Vasiliu-Cravelos Rica și dna judecător Lăbuş Ana-Cristina) au continuat 

detaşarea la Inspecția Judiciară, respectiv la Institutul Național al Magistraturii, 

1 judecător de la Judecătoria Iaşi a fost delegat la Penitenciarul Iaşi, iar 1 

judecător de la Judecătoria Huşi a fost delegat la Penitenciarul Vaslui.  

� un număr de 12 judecători au fost transferaţi, la instanţele arondate Curţii de 

Apel Iaşi, după cum urmează: judecător Crișu-Ciocîntă Anda de la Judecătoria 

Iași la Curtea de Apel Iași (01.04.2014), judecător Prelipcean Alina-Gianina de 

la Tribunalul Iași la Curtea de Apel Iași (01.04.2014), judecător Apostu Adina 
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de la Judecătoria Botoșani la Judecătoria Pașcani (01.07.2014), judecător 

Căilean Ioan-Dănuţ de la Judecătoria Bacău la Judecătoria Vaslui (cu 

01.07.2014), judecător Filip Gabriela de la Tribunalul Vaslui la Tribunalul Iași 

(01.07.2014), judecător Gafta Georgeta Lăcrămioara de la Judecătoria Iași la 

Tribunalul Iași (01.11.2014), judecător Brădăţeanu Ioana Ecaterina de la 

Tribunalul Suceava la Tribunalul Iași (01.11.2014), judecător Chitic Ionela de la 

Judecătoria Pașcani la Judecătoria Iași (01.11.2014), judecător Isepciuc Elena 

Raluca de la Tribunalul Vaslui la Judecătoria Iași (15.11.2014), judecător Gânju 

Elena de la Tribunalul Vaslui la Judecătoria Iași (15.11.2014), judecător 

Hatmanu Laura de la Judecătoria Iași la Tribunalul Iași (01.12.2014) și judecător 

Panainte Elena-Crizantema de la Tribunalul Iași la Curtea de Apel Iași 

(01.12.2014). 

� ca urmare a promovării şi transferului la instanţele superioare au fost promovaţi 

la alte instanțe următorii judecători: judecător Mateiciuc Monica de la Tribunalul 

Iași la Curtea de Apel Galaţi (01.07.2014), judecător Pipernea Oana de la 

Judecătoria Pașcani la Tribunalul Suceava (15.01.2014). 

� ca urmare a promovării şi transferului la instanţele superioare au fost promovaţi 

la instanțe din raza de competență a Curții de Apel Iași următorii judecători: 

judecător Cioară Mădălina de la Judecătoria Pașcani la Tribunalul Vaslui 

(15.01.2014), judecător Filip Ana Maria de la Judecătoria Gheorghieni la 

Tribunalul Vaslui (15.01.2014), judecător Munteanu Viorel de la Judecătoria 

Bacău la Tribunalul Vaslui (01.07.2014); judecător Vieru Oana-Mihaela de la 

Judecătoria Botoșani la Tribunalul Vaslui (01.07.2014), judecător Petrescu Ioan 

de la Judecătoria Bacău la Tribunalul Vaslui (01.07.2014), judecător Moroșan 

Carmen de la Judecătoria Gura Humorului la Tribunalul Vaslui (01.07.2014). 

� tot prin procedura transferului un judecător de la Tribunalul Vaslui (Filip Ana 

Maria) a fost transferat la Tribunalul Bacău (01.04.2014). 

� un număr de 3 judecători au fost eliberaţi din funcţie ca urmare a pensionării, 2 

judecători la Curtea de Apel Iași și 1 judecător la Judecătoria Hîrlău. 

� un număr de 2 judecători au fost eliberaţi din funcţie ca urmare a demisiei și, 

respectiv ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracţiuni. 

� un număr de 4 judecători au fost numiți în funcție la instanțe arondate Curții de 

Apel Iași ca urmare a validării examenului de capacitate al judecătorilor, iar 2 

judecători au fost numiți în funcția de judecător stagiar. 
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Urmare a demersurilor efectuate de conducerea administrativ judiciară a Curţii de 

Apel Iaşi, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1283/27.11.2014 s-

a dispus ocuparea, pe durată nedeterminată, în condiţiile prevăzute de art. 1341 din Legea nr. 

304/2004, a postului de judecător vacant temporar al d-nei judecător Andronic Adriana-Elena. 

b. Funcţiile de conducere 

În ceea ce priveşte asigurarea conducerii administrativ judiciare la nivelul instanţelor, 

se constată că funcţiile de conducere vacantate la nivelul anului 2014 au fost ocupate ca 

urmare a promovabilităţii candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Consiliul Superior 

al Magistraturii. În privinţa funcţiilor de conducere neocupate în urma examenelor organizate, 

s-au formulat propuneri privind delegarea în funcţiile respective. În această manieră s-a 

asigurat pentru toate instanţele din raza Curţii de Apel Iaşi exercitarea prerogativelor 

manageriale.  

Astfel, funcția de președinte al Curții de Apel Iași a fost ocupată, cu începere de la 01 

ianuarie 2014, de dna judecător Cristina Truţescu, ca urmare a concursului desfășurat la 

Consiliul Superior al Magistraturii în perioada octombrie – decembrie 2013. 

Funcțiile de vicepreședinte al Curții de Apel Iași au fost ocupate de dna judecător 

Cheptene-Micu Diana-Mihaela (cu delegaţie de la data de 23 ianuarie 2014 și prin numire de 

la 15 iulie 2014) și de dl judecător Obreja-Manolache Nelu Iustinian. 

Conducerea secțiilor Curții de Apel Iași a fost asigurată de următorii judecători: 

președinte al Secției civile judecător Olariu Viorica, președinte al Secției penale și pentru 

cauze cu minori judecător Cheptene-Micu Diana-Mihaela (până la 23.01.2014) și dna 

judecător Juverdeanu Tatiana (cu delegaţie), președinte al Secției de contencios administrativ 

și fiscal judecător Pinte Elena-Violeta, președinte al Secției de conflicte de muncă și asigurări 

sociale judecător Pavelescu Georgeta. 

Conducerea administrativ judiciară a Tribunalului Iași a fost asigurată de următoarea 

echipă managerială: președinte al instanței judecător Stoica Narcis-Violin, vicepreședinți 

judecător Tarlion Lorena (până la data de 15 iulie 2014), ulterior fiind numită dna judecător 

Trifan Andreea Nicoleta și judecător Andrei Florin-Alexandru, președinți de secție judecători 

Mateiciuc Monica (Secția I civilă), până la data de 15 iulie 2014, de la data de 26 august 2014 

funcţia fiind ocupată de dna judecător Lăcustă Oana Monica, Prelipcean Alina-Geanina 

(Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal), până la data de 01 aprilie 2014, iar 

de la data de 21 aprilie 2014 de dna judecător Grădinaru Brândușa și judecător Ștefăniță 

Nicoleta (Secția penală).  
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Judecătoria Iași a funcționat în anul 2014 având ca președinte pe dna judecător Crișu-

Ciocîntă Anda, până la data de 01 aprilie 2014, pe dl judecător Colipcă Florin, delegat de la 

data de 29.04.2014 și până la data de 15 iulie 2014, când a fost numită președinte al instanţei 

dna judecător Falcan Daniela Maria. Funcţia de vicepreședinte al instanţei a fost ocupată de 

dna judecător Rusu Irina Cornelia, iar în perioada în care judecătorul s-a aflat în concediu de 

maternitate şi în concediu pentru creşterea copilului, funcţia a fost ocupată cu delegaţie de dna 

judecător Falcan Daniela Maria (3.12.2013-15.07.2014). Funcţia de președinte al Secției 

civile a fost ocupată dna judecător Zaharia-Lefter Maria-Oana până la data de 15.09.2014 și 

de la data de 23.09.2014, cu delegaţie de dna judecător Ioniţă Irina, iar funcţia de președinte al 

Secției penale a fost ocupată de dna judecător Gafta Georgeta-Lăcrămioara, până la data de 

01.11.2014. 

Judecătoria Pașcani a avut în calitate de președinte al instanței, în cursul anului 2014, 

pe dna judecător Costea Anca-Natalia și pe dl judecător Babii Vasile în funcţia de 

vicepreședinte. 

În cadrul Judecătoriei Hîrlău funcția de președinte al instanței a fost ocupată de dl 

judecător Pristavu Codrin Mirel, iar în cadrul Judecătoriei Răducăneni, funcția de președinte 

al instanței a fost ocupată de dna judecător Ghercă Daniela Elena. 

Conducerea administrativ judiciară a Tribunalului Vaslui a fost asigurată de 

următoarea echipă managerială: președinte al instanței judecător Sîrghi Diana-Elena, 

vicepreședinte judecător Chiriac Adrian, președinte al Secției civile judecător Manole Daniela 

Mihaela, preşedinte al Secţiei penale judecător Balan Laura Monica cu delegaţie până la data 

de 14 martie 2014, de la această data, atribuţiile preşedintelui de secţie fiind delegate de 

conducerea Tribunalului vicepreşedintelui Chiriac Adrian şi d-nei judecător Balan Laura- 

Monica. 

Judecătoria Vaslui a avut asigurată conducerea administrativ judiciară după cum 

urmează: președinte al instanței judecător Moldovan Georgina, vicepreședinte judecător 

Codină Oana, înlocuită pe perioada concediului de creștere și îngrijire copil, cu delegaţie, de 

dna judecător Pârvu Cristina.  

În cadrul Judecătoriei Bârlad prerogativele manageriale au fost exercitate, pe parcursul 

anului 2014, de dl judecător Burlibașa Neculai, în calitate de președinte al instanței, funcția de 

vicepreședinte fiind ocupată de dna judecător Rotariu Mugurica. 

Judecătoria Huși a avut în cursul anului 2014, în calitate de președinte al instanței, pe 

dna judecător Adam Corina. 
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1.4.2. Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personal auxiliar 

Pentru categoria personalului auxiliar de specialitate şi conex, statele de funcţii includ 

415 posturi la data de 31 decembrie 2014, pentru categoria funcţionarilor publici statele de 

funcţii includ 28 de posturi, iar pentru categoria personalului contractual statele de funcţii 

includ 37 de posturi.  

În anul de referinţă au fost suplimentate, prin ordinele ministrului justiţiei nr. 

1420/C/11.04.2014 şi nr. 4618/C/19.12.2014, statele de funcţii şi de personal ale Curţii de 

Apel Iaşi şi instanţelor din circumscripţie cu posturi de personal auxiliar de specialitate, după 

cum urmează: Curtea de Apel Iaşi – 2 posturi de grefier cu studii superioare, Tribunalul Iaşi – 

3 posturi grefier cu studii superioare, Judecătoria Iaşi – 2 posturi de grefier cu studii 

superioare şi 2 posturi de grefier-arhivar. 

Urmare a demersurilor efectuate de conducerea Curţii de Apel Iaşi, în scopul asigurării 

unui volum optim de muncă și asigurării calității activității personalului auxiliar de 

specialitate al instanțelor judecătorești, începând cu data de 14 iulie 2014, 1 post de grefier cu 

studii medii din statul de funcţii al Judecătoriei Paşcani a fost transformat în post de grefier cu 

studii superioare şi transferat în statul de funcţii al Tribunalului Iaşi şi 1 post de muncitor din 

statul de funcţii al Judecătoriei Răducăneni a fost transformat în post de grefier cu studii 

superioare şi transferat în statul de funcţii al Tribunalului Iaşi. 

În anul de referinţă s-au înregistrat 4 pensionări din categoria personalului auxiliar de 

specialitate și conex, precum și din categoria personalului contractual. 

În cursul anului 2014 au fost organizate la nivelul Curţii de Apel Iaşi un număr de 9 

concursuri/examene menite a asigura un management al resurselor umane din categoria 

personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici, personalului 

contractual. 

Astfel, în cursul anului 2014 au fost organizate şi finalizate următoarele concursuri: 

- un concurs de ocupare a funcţiilor de conducere vacante de personal auxiliar de specialitate; 

- trei concursuri de promovare a grefierilor în funcţii de execuţie la instanţele superioare; 

- un examen de promovare a grefierilor din studii medii în studii superioare; 

- un examen de promovare a personalului auxiliar în grade și trepte profesionale superioare; 

- un examen de promovare a personalului contractual în trepte superioare; 

- un concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi de grefier arhivar și a unui post de aprod; 

- un examen de definitivare în funcţie în sensul trecerii de la treapta debutant la treapta II.  

Urmărind dimensionarea echilibrată a volumului de activitate la nivelul fiecărei 

instanţe şi în scopul eliminării deficienţelor izvorâte din insuficienţa numărului personalului 
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auxiliar de specialitate cu care se confruntă instanţele cu un volum ridicat de activitate şi o 

schemă de personal neocupată sau incompletă, în cursul anului 2014, în baza dispoziţiilor 

înscrise în art. 55 şi art. 56 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, au fost emise un 

număr de 43 decizii de delegare/detaşare a personalului, respectiv de prelungire a 

delegării/detașării.   

Activitatea instanţelor arondate a fost susţinută prin detaşarea/delegarea personalului 

din schema Curţii de Apel Iaşi la alte instanţe după cum urmează: la Tribunalul Iaşi au fost 

detaşaţi un număr de 2 agenţi procedurali, 1 aprod, 1 îngrijitor iar 4 salariaţi au fost detaşaţi 

de la alte instanţe pentru desfăşurarea activităţii în cadrul Tribunalului Iaşi. 

 

1.5. Probleme de management al instanţei 

Amplul proces de reformare normativă a sistemului de drept românesc a influenţat 

direct modul de structurare a raporturilor juridice şi de desfăşurare a proceselor, ceea ce a 

presupus parcurgerea de către întregul corp profesional a unei perioade de intense asimilări şi 

reaşezări. 

În planul managementului instanţei, o provocare aparte au constituit-o gestionarea 

foarte atentă a resurselor umane alocate şi consolidarea şi dezvoltarea, cu sprijinul direct al 

Ministerului Justiţiei, a infrastructurii instanţelor, din perspectiva pregătirii logistice şi 

administrative a instanţelor, a formării profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar şi a 

nevoilor de armonizare conceptuală a noilor reglementări.  

Deşi în Memorandumul „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a 

noilor Coduri. Evaluarea situaţiei actuale. Plan de măsuri”, aprobat în şedinţa Guvernului 

din data de 26.10.2012, a fost prevăzută pentru anul 2014 suplimentarea schemelor de 

personal cu 150 posturi de judecător şi 200 de posturi de personal auxiliar de specialitate, în 

cursul anului precedent nu au mai fost alocate instanţelor judecătoreşti posturile de judecător, 

schemele de personal fiind suplimentate doar cu posturi de personal auxiliar de specialitate.  

Prin urmare, pentru optima desfăşurare a activităţii judecătorilor, s-a impus ca schema 

de personal să fie efectiv ocupată, sens în care, în cursul anului 2014 au fost formulate către 

Consiliul Superior al Magistraturii două solicitări de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a 

două posturi vacante temporar la nivelul Curţii de Apel Iaşi, respectiv postul dnei judecător 

Andronic Adriana – numită inspector judiciar, pentru o perioadă de 6 ani, începând cu data de 

1 aprilie 2013 şi postul dlui judecător Tacu Florin-Marius – detaşat în cadrul Ministerului 
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Afacerilor Externe, începând cu data de 15.07.2005 (01.09.2005 – data transferului la Curtea 

de Apel Iaşi). 

Solicitarea iniţială, formulată în luna ianuarie 2014, a primit în şedinţa Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii din data de 30 ianuarie 2014 o rezolvare nefavorabilă. 

Urmare reiterării acestei solicitări în cursul lunii septembrie 2014 şi a argumentelor 

fundamentate pe analiza volumului de activitate raportat la dosarele nou intrate pe rolul 

instanţelor judecătoreşti, ţinând seama şi de perioada îndelungată a vacantării postului, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat prin Hotărârea nr. 1283/27 noiembrie 2014, 

ocuparea unui post temporar vacant în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004. 

Existenţa unui alt post de judecător, vacant temporar de o perioadă îndelungată de 

timp (9 ani), impune continuarea demersurilor pentru ocuparea efectivă a schemei de 

judecători. 

În ceea ce priveşte benefica suplimentare a schemelor de personal cu posturi de 

grefieri şi grefieri-arhivari, se impune totuşi a fi notată temporizarea ocupării efective şi 

integrale a acestora, fapt care goleşte de conţinut scopul avut în vedere la alocarea 

suplimentară de resurse umane. 

Astfel, din cele 5 posturi suplimentate în luna decembrie 2014, au fost ocupate 2 

posturi de grefier-arhivar la Judecătoria Iaşi, prin valorificarea rezultatelor unui concurs 

organizat de Curtea de Apel Iaşi în luna noiembrie 2014, însă trei posturi de grefier 

suplimentate şi un post de grefier vacantat la sfârşitul anului în schema de personal a 

Tribunalului Vaslui nu au putut fi ocupate, în mod concret şi efectiv, solicitarea de aprobare a 

organizării concursurilor, înaintată ordonatorului principal de credite, neprimind rezolvare 

până la acest moment.  

Progresele înregistrate în privinţa suplimentării şi echilibrării schemelor de personal se 

impun a fi continuate, fiind de remarcat raportul încă subunitar înregistrat la nivelul Curţii de 

Apel Iaşi, ce relevă persistenţa subdimensionării schemelor de grefieri.  

Tabel 59 

Nr. 
crt. 

Instanța Nr. 
posturi 
grefieri 
în 
schemă  

Nr. 
posturi 
judecă- 
tori în 
schemă 

Raport 
grefier/judecător 

Număr 
grefieri cu 
activitate 
în ședința 
de judecată 

Raport grefier cu 
activitate în 
ședința de judecată 
/ judecător  

1. Curtea de 
Apel Iași 

33 39 0,85 
grefier/judecător 

26 0,67 
grefier/judecător 

2. Tribunalul 
Iași 

59 56 1,05 
grefier/judecător 

36 0,64 
grefier/judecător 

3. Judecătoria 
Iași 

78 55 1,42 
grefier/judecător 

42 0,76 
grefier/judecător 
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4. Judecătoria 
Pașcani 

23 12 1,92 
grefier/judecător 

12 1 grefier/judecător 

5. Judecătoria 
Hîrlău 

11 5 2,20 
grefier/judecător 

5 1 grefier/judecător 

6. Judecătoria 
Răducăneni 

9 5 1,80  
grefier/judecător 

5 1 grefier/judecător 

7. Tribunalul 
Vaslui 

26 22 1,18 
grefier/judecător 

18 0,82 
grefier/judecător 

8. Judecătoria 
Vaslui 

30 18 1,67 
grefier/judecător 

18 1 grefier/judecător 

9. Judecătoria 
Bîrlad 

34 14 2,43 
grefier/judecător 

21 1,50 
grefier/judecător 

10. Judecătoria 
Huși 

9 6 1,50 
grefier/judecător 

6 1 grefier/judecător 

 

Anul 2014 a marcat pentru Curtea de Apel Iași mutarea în noul sediu al Palatului de 

Justiție din str. Elena Doamna nr. 1A, mutare ce a presupus o serie de măsuri manageriale, 

fiind monitorizată evoluția lucrărilor pe șantier şi continuate demersurile pe lângă Ministerul 

Justiției pentru asigurarea tuturor dotărilor necesare.  

Procesul de mutare efectivă a Curții de Apel Iași în noul sediu s-a desfășurat etapizat, 

pe parcursul unei perioade de aproximativ două săptămâni, urmărindu-se asigurarea 

continuității activităților de judecată, cu precădere a celor din Secția penală, precum și 

pregătirea vechiului sediu pentru mutarea Judecătoriei Iași din locațiile în care și-a desfășurat 

temporar activitatea. 

Activitatea de pregătire a mutării în noul sediu a presupus: monitorizarea evoluţiei 

lucrărilor, prin efectuarea de vizite constante în şantier; semnalarea problemelor constatate şi 

formularea de solicitări scrise, inclusiv de urgentare a lucrărilor; continuarea demersurilor 

instituţionale pe lângă DIPFIE, Direcţia de Investiţii, cât şi alți decidenţi din cadrul 

Ministerului Justiției, pentru asigurarea tuturor dotărilor necesare; efectuarea de demersuri 

pentru realizarea unor mici modificări şi ajustări la unele birouri ori spaţii, pentru schimbarea 

destinaţiei unor spaţii, pentru completarea unor lipsuri sesizate ş.a.; întreprinderea 

demersurilor pe lângă Ministerul Justiției – DIPFIE, constructor, proiectant şi autorităţile 

locale pentru amenajarea unor parcări externe pentru justiţiabili şi realizarea altor amenajări, 

inclusiv pentru realizarea unui gard sau sistem de separare a parcării private a instanţei, de 

parcarea destinată publicului pe latura de nord a imobilului; realizarea şi montarea unor 

elemente de identificare exterioară a noului sediu şi a elementelor de simbolistică impuse de 

lege (stemă, steaguri); monitorizarea procesului de execuţie şi montare/asamblare în teren a 

mobilierului pentru noul sediu de către societatea căreia ordonatorul principal de credite a 

atribuit contractul de furnizare (activităţi ce au implicat, printre altele, şi verificarea 
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concordanţei dintre mobilierul realizat de furnizor şi cel solicitat, ori stabilirea spaţiilor de 

amplasare a fiecărei piese de mobilier în sediul nou). 

La nivelul instanţei a fost constituit grupul de lucru pentru coordonarea şi organizarea 

operaţiunilor de mutare în noul sediu, grup care a planificat acţiunile de mutare, a stabilit 

mutarea arhivei depozit (împachetarea în colete a dosarelor, etichetarea şi legarea acestora 

ş.a.), a stabilit şi pus în aplicare procedurile şi modalităţile tehnice de dezinstalare, transport, 

mutare şi reinstalare a componentelor IT, a stabilit calendarul şi etapele exacte ale mutării, 

astfel încât procesul să dureze cât mai puţin, pentru a nu fi afectată activitatea judiciară şi a 

întreprins demersuri pentru asigurarea şi/sau transferul serviciilor de telefonie fixă, fax, 

internet şi alte servicii în noul sediu. 

În ceea ce priveşte organizarea activităţilor jurisdicţionale în contextul mutării în noul 

sediu (pentru perioade anterioare mutării, pe timpul mutării şi ulterioare), au fost adoptate 

măsuri vizând: suspendarea/diminuarea activităţii judiciare pe perioada mutării; stabilirea 

termenelor de judecată, astfel încât în perioada în care a avut loc mutarea să fie planificate 

doar şedinţe pentru cauze urgente; actualizarea datelor de contact pe portal, coroborat cu 

demersuri alternative de informare publică; stabilirea modului de funcţionare a biroului de 

repartizare aleatorie a cauzelor pe perioada mutării, pentru cauzele urgente; stabilirea de 

proceduri de mutare a dosarelor aflate în lucru la judecători sau grefieri, precum şi a dosarelor 

din arhiva curentă, dar şi mutarea efectivă a acestora; asigurarea unor servicii minimale şi a 

unor sisteme de comunicare funcţionale pe toată durata procesului de mutare, care au permis 

primirea, transmiterea şi/sau înregistrarea corespondenţei, a cererilor urgente, a cauzelor cu 

arestaţi, a mandatelor de executare a pedepsei închisorii ş.a.. 

Odată cu mutarea efectivă în noul sediu s-a urmărit punerea în funcţiune a sistemului 

informatic ECRIS şi asigurarea funcţionalităţii birourilor de repartizare aleatorie a cauzelor, 

registratură şi arhivă curentă; continuarea procesului de informare, prin mijloace multiple şi 

diverse, a justiţiabililor şi publicului; iniţierea şi organizarea de întâlniri ori comunicarea 

directă cu reprezentanţii instituţiilor partenere în înfăptuirea actului de justiţie (parchet, 

avocaţi, executori, lichidatorii, poliţie etc.) în vederea informării şi familiarizării acestora cu 

circuitul intern, cu spaţiul şi zonele în care se găsesc compartimentele şi birourile cu care 

aceştia relaţionează; a fost reorganizat circuitului intern al dosarelor şi corespondenţei, adaptat 

la locaţie şi la amplasarea diferitelor compartimente şi birouri, precum şi a fluxului şi 

transmiterii dosarelor între instanţe; s-au adoptat măsuri pentru recuperarea întârzierilor 

inevitabile în soluţionarea cauzelor determinate de procesul de mutare prin utilizarea eficientă 

a numărului mare de săli de judecată şi de camere de consiliu; adoptarea unor norme comune 
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de pază şi de acces în noul sediul unde îşi desfăşoară activitatea Curtea de Apel Iași şi 

Tribunalul Iaşi. 

Concomitent cu mutarea Curţii de Apel Iaşi şi Tribunalului Iaşi în noul sediu, a fost 

organizat şi procesul de relocare a Judecătoriei Iaşi din cele două spaţii închiriate în care și-a 

desfășurat activitatea, în vechiul Palat de Justiţie.  

 

Secţiunea 2. Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei 

2.1. Infrastructura 

Instanțele şi sistemul judiciar în ansamblu, cu particularităţile specifice din perspectivă 

bugetară, concurează cu celelalte sectoare pentru resursele financiare limitate ale bugetului de 

stat, ceea ce determină o evaluare cât mai obiectivă a nevoilor materiale pentru a se putea 

obţine recunoașterea financiară urmărită. 

În lumina acestor consideraţii, exercitarea în anul 2014 a atribuţiilor de ordonator 

secundar de credite a urmărit, prioritar, consolidarea capacităţii administrative, prin asigurarea 

unei infrastructuri adecvate, în scopul îmbunătăţirii atât a condiţiilor de muncă ale 

judecătorilor şi personalului auxiliar, cât şi a accesului utilizatorilor direcţi la serviciile 

instanţelor. 

Demersurile instituţionale ale conducerii Curţii au vizat finalizarea în bune condiţii a 

lucrărilor de investiţii privind edificarea noului Palat de Justiţie din Iaşi, obiectiv realizat în 

cadrul Proiectului privind Reforma Sistemului Judiciar finanţat de Banca Mondială, în valoare 

totală de aproximativ 47 milioane lei (cca. 10.600.000 euro). 

În cursul lunii august 2014 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală 

fiind programată a avea loc la data de 27 august 2015, la sfârșitul perioadei de 1 an de 

garanție (perioada de notificare a defectelor aparente).  

Imobilul este construit pe un teren atribuit în folosinţă gratuită, prin hotărâre a 

Consiliului Local al Municipiului Iaşi, în suprafață de 4.706,68 mp, are o suprafaţă utilă de 

10.303 mp şi dispune de 14 săli de judecată, 8 camere de consiliu, registraturi, arhive curente 

şi depozit, sală de seminar, spaţiu alimentaţie publică, precum şi de alte spaţii cu 

funcționalități bine delimitate. 

Lucrările de investiţii au demarat efectiv în luna septembrie 2011, urmare finalizării 

procedurilor de achiziţie derulate de către Ministerul Justiţiei – DIPFIE şi încheierii 

contractului de execuţie de lucrări cu societatea mixtă SC „Kranz Eurocenter” SRL Bucureşti 

– SC „Conarg Construct” SRL Piteşti. 
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În calitate de beneficiar final al obiectivului de investiţie şi de titular al contractelor de 

furnizare utilităţi, Curtea de Apel Iaşi a întreprins demersurile necesare pe lângă furnizorii 

locali pentru realizarea branşamentelor aferente şi pe lângă Ministerul Justiţiei în vederea 

alocării fondurilor necesare de la bugetul de stat, acest tip de cheltuieli nefiind eligibile la 

finanţare în cadrul împrumutului acordat de Banca Mondială. 

Pe parcursul anului 2014 au fost finalizate toate lucrările privind realizarea 

branșamentelor pentru noul sediu al Palatului de Justiție din Iași, fiind astfel asigurată 

furnizarea serviciilor de apă-canalizare, gaz metan și energie electrică. 

Noua clădire a Palatului de Justiție Iași este o construcție modernă, având următoarele 

caracteristici tehnice principale: 

- aria desfășurată a construcției: 15.806 mp; 

- aria construită la sol: 2.645 mp; 

- suprafața utilă a construcției: 10.303 mp; 

- regimul de înălțime: 2DS+P+5E; 

- înălțimea maximă a clădirii: 22,35 m. 

Principalele particularități de alcătuire a construcției, urmare funcțiunii atribuite, sunt: 

- asigurarea accesului distinct din exterior pentru fiecare din categoriile majore de utilizatori 

implicați în actul de justiție; 

- asigurarea fluxurilor majore distincte de circulație în interiorul clădirii pentru public, 

personal și arestați, cu obligativitatea neintersectării acestora decât în punctele impuse de 

procedurile de realizare a actului de justiție; 

- delimitarea pe baza unei alcătuiri funcționale riguroase a principalelor zone de utilizare 

distincte și anume: zona publică, zona personalului, zona arestaților, cu asigurarea 

interrelaționării obligatorii a acestora. 

Din punct de vedere administrativ, Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași funcționează 

în noul sediu din 15 septembrie 2014, iar din punct de vedere contabil, transferul în 

patrimoniu al valorii clădirii între Ministerul Justiției și beneficiarii finali se va putea efectua 

după aprobarea valorii ultimului deviz general prin hotărâre de guvern. 

Urmare demersurilor începute încă din luna martie 2014, s-au primit fondurile 

necesare achiziționării dotărilor de primă instanță pentru utilarea noului Palat de Justiție Iași. 

Astfel, pornind de la lista inițială de dotări existentă la devizul general al obiectivului de 

investiții, s-au identificat ca strict necesare și s-au achiziționat mijloace fixe și obiecte de 

inventar după cum urmează: infochioşcuri, echipamente IT, sisteme antiefracție, detecție și 
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control antitero, elemente de identificare și semnalizare, sisteme pentru protecția, sănătatea și 

securitatea muncii, alte dotări cu birotică și obiecte diverse. 

Ulterior realizării recepției la terminarea lucrărilor și asigurării furnizării utilit ăților 

strict necesare, începând cu data de 15 septembrie 2014, activitatea desfășurată de cei doi 

beneficiari finali ai obiectivului de investiții – Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul Iaşi – s-a 

realizat în noul sediu al Palatului de Justiție Iași, concomitent cu mutarea și desfășurarea 

activității Judecătoriei Iași din cele două spații închiriate, în sediul vechi al Palatului de 

Justiție Iași. 

Edificiul consolidează capacitatea administrativă a instanţelor ieșene, asigurând o 

infrastructură care întrunește condițiile de funcționalitate, de modernitate, de demnitate și de 

reprezentativitate normale pentru o instituție fundamentală a statului de drept – instanța 

judecătorească. 

Dezvoltarea justiției ca serviciu public modern, credibil și previzibil este fundamentul 

încrederii și respectului societății pentru actul de justiție. Noul Palat de Justiție din Iași va 

contribui la sporirea accesibilității instanţei, a gradului de satisfacție a cetățenilor și, implicit, 

a nivelului de încredere în justiție, ca serviciu public. 

Noua infrastructură este menită să sprijine efortul conjugat al judecătorilor și 

personalului auxiliar, în procesul complex și, deopotrivă, provocator, de punere în operă a 

noilor coduri. 

Tot astfel, condițiile generoase de muncă din noul sediu contribuie la formarea 

profesională adecvată a judecătorilor și personalului auxiliar, care va consolida 

profesionalismul acestora și va proteja integritatea instanţei. 

Nu în ultimul rând, Noul Palat de Justiție facilitează exploatarea unor noi metode de 

promovare a valorilor justiției și de aducere în atenția publicului a condiţionalităţilor 

sistemului judiciar. 

În condițiile în care cele două instanțe au început să funcționeze în clădirea noului 

Palat de Justiție, este necesară punerea în valoare în condiții de legalitate și de maximă 

eficiență a spațiilor și a suprafețelor destinate prestării de servicii către personal și publicul 

justițiabil, precum și identificarea soluțiilor optime de administrare a clădirii, inclusiv din 

perspectiva contribuției fiecărei instanțe la acoperirea costurilor aferente desfășurării 

activității proprii. 

În scopul eficientizării activității instanțelor de judecată care își desfășoară activitatea 

în noul Palat de Justiție și al asigurării accesului publicului justițiabil la o serie de servicii și 

facilități strâns legate de actul de justiție, proiectul prevede amenajarea unui punct de 
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colectare taxe judiciare de timbru, unui punct de prestare servicii poștale, unui punct prestare 

servicii de copiere/multiplicare acte și a unui punct vânzare/prezentare carte juridică. 

Totodată, în vederea asigurării unor condiții corespunzătoare personalului instanțelor și 

publicului justițiabil, este avută în vedere amenajarea a două restaurante cu autoservire, a unui 

punct de amplasare automate băuturi non-alcoolice calde/reci și a unui punct de amplasare 

ATM-uri bancare. 

În acest context, s-au efectuat demersuri pentru soluționarea cu celeritate a aspectului 

privind natura juridică a dreptului în virtutea căruia Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași își 

desfășoară activitatea în noul Palat de Justiție. Conform precizărilor transmise de investitor – 

Ministerul Justiției, este necesară înscrierea obiectivului de investiții „Palatul de Justiție Iași” 

în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea 

instanţei. Momentul la care Ministerul Justiției poate iniția acest act normativ este ulterior 

recepției finale a lucrărilor, anume după expirarea perioadei de garanție/notificare a 

defectelor, care, conform contractului de lucrări existent, este de 1 an de la data recepției la 

terminarea lucrărilor (27 august 2014). 

 

2.2. Resursele financiare şi materiale aflate la dispoziţia instanţei în anul 

2014 

Sub aspectul gestionării resurselor financiare alocate, exercitarea atribuțiilor de 

ordonator secundar de credite este supusă principiilor, cadrului general şi procedurilor privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice. 

Preocuparea conducerii Curţii de apel Iaşi a vizat asigurarea unei finanţări adecvate a 

instanţelor, urmărindu-se menţinerea tendinţei de creştere a resurselor bugetare alocate, 

înregistrată în ultimii 3 ani. 

Analiza finanţării instanţelor judecătoreşti din raza de activitate a Curţii de Apel Iaşi 

evidenţiază faptul că ordonatorul secundar de credite a primit, prin bugetul iniţial de venituri 

şi cheltuieli aferent anului 2014, credite bugetare în procent de aproximativ 58% din valoarea 

celor fundamentate prin proiectul de buget înaintat Ministerului Justiţiei. Urmare demersurilor 

efectuate către ordonatorul principal de credite – Ministerul Justiţiei, bugetul de venituri şi 

cheltuieli alocat Curţii de Apel Iaşi – total a fost suplimentat, ajungându-se la sfârşitul anului 

la un procent de aproximativ de 62% din valoarea proiectului de buget propus Ministerului 

Justiţiei. 
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Astfel, valoarea totală a creditelor bugetare aflate la dispoziţia ordonatorului secundar 

de credite Curtea de Apel Iaşi şi a instanţelor arondate au totalizat 73.327 mii lei, asigurând 

un nivel de finanţare nesatisfăcător, dar care însă nu a afectat funcţionalitatea acestora. 

În ceea ce priveşte fondurile pentru bunuri şi servicii alocate în anul 2014, gestionarea 

lor a avut drept obiectiv prioritar consolidarea capacității administrative, prin asigurarea unei 

infrastructuri adecvate și folosirea echitabilă și eficientă a resurselor disponibile.  

În privinţa situaţiei creditelor bugetare aprobate pentru aparatul propriu , în anul 

2014, a avut loc o creştere a sumelor aprobate prin buget faţă de 2013, pentru „Total 

cheltuieli”, de la 14.758.568 lei, la 27.143.123 lei, respectiv cu 83,91%.  

Tabel 60 

Situaţia creditelor bugetare aprobate în anul 2014 comparativ cu 2013 

Categoria de cheltuieli Credite 
aprobate  

în 2013 (lei) 

Credite 
aprobate în 
2014 (lei) 

Creditele aprobate 
în 2014 faţă de 
anul 2013  în % 

Tendinţa în 
procente 

- 1 2 2 din 1  

Cheltuieli de personal 13.535.089 24.144.727 178,38% +78,38% 

Bunuri şi servicii 540.829 691.626 127,88% +27,88% 

Transferuri intre unit ăţi ale 
administraţiei publice 

4.800 2.400 50% -50% 

Alte transferuri 0 0 0 0 

Proiecte cu fin fond ext. neramb. (FEN) 0 0 0 0 

Cheltuieli de capital 536.000 2.046.000 381,71% +281,72% 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare 
derivate din acţiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit 
dispoziţiilor legale 

0 2.300 - - 

Ajutor public judiciar 141.850 256.070 180,52% +80,52% 

Asigurări şi asistenţă socială 0 0 0 0 

TOTAL cheltuieli  14.758.568 27.143.123 183,91% +83,91% 

 

Creşterea cu 83,91% este justificată prin aceea că, în anul 2014, pe de o parte, s-au 

plătit drepturi salariale restante personalului din justiţie (atât tranşa 25% din valoarea titlurilor 

executorii aferentă anului 2014, cât şi tranşa corespunzătoare anului 2015) şi s-au efectuat 

angajări şi promovări de personal. Pe de altă parte, creşterea a fost înregistrată şi la alocările 

sumelor pentru bunuri şi servicii, motivat de intrarea în vigoare, în anul 2014, a noilor coduri 

în materie penală, care, prin natura procedurilor necesar a fi aplicate, au generat cheltuieli mai 

mari de materiale, bunuri şi prestări de servicii cu caracter funcţional (plicuri, hârtie, toner 

ş.a.). De asemenea, au crescut semnificativ sumele alocate la titlul 70 – Cheltuieli de capital, 

în vederea achiziţionării unor bunuri de primă dotare (echipamente IT, infochioşcuri, porţi 

detectoare de metale, dotări obiecte sanitare/curăţenie, dotări semnalizare şi identificare spaţii, 
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dotări protecţia, securitatea şi sănătatea muncii, dotări cu simbolistica statului român etc.), 

precum şi a postului de transformare a energiei electrice, necesare pentru funcţionarea 

aparatului propriu al Curţii de Apel Iaşi şi al Tribunalului Iaşi în noul sediu.  

Evoluţia comparativă a sumelor bugetare alocate Curții de Apel Iaşi, în perioada 2013-

2014 rezultă din situaţiile grafice de mai jos.  

Grafic 19 

 
 

Grafic 20 

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Cheltuieli de
personal

Cheltuieli cu
bunuri şi

servicii Cap.
61

Cheltuieli cu
bunuri şi

servicii Cap.
54

Cheltuieli de
capital

9.468.000

325.974
465

196.000

10.511.685

487.692
147.144

960.000

Situaţia bugetului iniţial, pentru principalele categorii de cheltuieli, 
alocat în perioada 2013-2014

2013

2014

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

Cheltuieli de
personal Cheltuieli cu

bunuri şi
servicii Cap.

61

Cheltuieli cu
bunuri şi

servicii Cap.
54

Cheltuieli de
capital

13.535.089

682.679
0

536.000

24.144.727

691.626
258.370 2.046.000

Situaţia bugetului final, pentru principalele categorii de cheltuieli, 
alocat în perioada 2013-2014

Buget final
2013

Buget final
2014



74 

 

Grafic 21 

 
Grafic 22 

 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2013 2014

9.990.439

12.106.521

14.753.768

27.140.723

Evoluţia bugetului iniţial şi a bugetului final, pentru 
principalele categorii de cheltuieli, alocat Curții de Apel Iaşi în 

perioada 2013 – 2014

Buget iniţial

Buget final

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

Buget iniţial Buget final

326.439

682.679
634.836

949.996

Evoluţia bugetului (iniţial şi final), pentru principalele categorii 
de cheltuieli, alocat Curții de Apel Iaşi pentru bunuri şi servicii în 

perioada 2013 – 2014

2013

2014



75 

În anul 2014, bugetul de venituri şi cheltuieli a avut, pe titluri de cheltuieli, 

componenţa reflectată în următoarea situaţie a execuţiei bugetare la finele anului 2014: 

Tabel 61 
Categoria de cheltuieli Cod Suma 

aprobată 
prin buget 

Credite 
deschise 

01.01.2014
- 

31.12.2014 

Plăţi 
efectuate 

01.01.2014
- 

31.12.2014 

Procent de realizare 
a plăţilor 

faţă de plan 
(col.4/col.2) 

faţă de 
creditele 
deschise 

(col.4/col.3) 

0 1 2 3 4 5 6 

Capitolul 61.01 Ordine 
publică şi siguranţă 

naţională 

 26.884.753 26.828.922 26.710.992 99,35% 99,56% 

Cheltuieli de personal 61.01. 
10 

24.144.727 24.144.727 24.037.171 99,55% 99,55% 

Bunuri şi servicii 61.01.20 691.626 691.626 681.433 98,53% 98,53% 

Transferuri curente 61.01.51 2.400 2.400 2.400 100% 100% 

Transferuri interne 61.01.55 0 0 0 0 0 

Proiecte cu finanţare 
FEN 

61.01.56 0 0 0 0 0 

Cheltuieli de capital 61.01.71 2.046.000 1.990.169 1.989.988 97,26% 99,99% 

Capitolul 54.01 Alte 
servicii publice 
generale 

 258.370 258.370 256.270 99,19% 99,19% 

Bunuri şi servicii 54.01.20 258.370 258.370 256.270 99,19% 99,19% 

TOTAL * 27.143.123 27.087.292 26.967.262 99,35% 99,56% 
(Cifrele incluse în raportări sunt exprimate în lei, fără subdiviziuni ale leului)  

 

Având în vedere constrângerile bugetare actuale, fondurile alocate pentru lucrările 

reparaţii curente au fost insuficiente, fiind direcţionate către intervenţiile strict necesare, 

astfel: 

- igienizare parțială sediul vechi Palat de Justiție Iași după mutarea celor două instanțe în noul 

sediu dat în funcțiune; 

- reparaţie hidroizolație acoperiș Judecătoria Hârlău; 

- reparații poartă acces sediul Tribunalului Vaslui; 

- reparații ventilație arhivă sediul Tribunalului Vaslui. 

Lucrările de reparaţii capitale demarate la Judecătoriile Hîrlău, Răducăneni, Vaslui și 

Huși, în pofida demersurilor efectuate de ordonatorul secundar de credite, nu au primit 

finanţare în anul 2014. Din această cauză nu s-a putut trece la etapa următoare și anume 

întocmirea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.). La Judecătoriile 

Hârlău și Răducăneni au fost realizate lucrările de expertiză tehnică și audit energetic, avizate 

de către Consiliul tehnico-economic din cadrul Ministerului Justiției în luna mai 2012. 
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Lucrările de reparații capitale demarate la Judecătoriile Vaslui și Huși se află la stadiul 

de aprobare în cadrul Consiliului tehnico-economic din cadrul Ministerului Justiției a 

lucrărilor de expertiză tehnică și documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.).  

Fondurile primite pentru dotări independente au fost utilizate pentru achiziționarea a 

șapte sisteme de înregistrare audio pentru săli de ședință, a unei instalaţii de climatizare la 

camera serverelor amenajată la Judecătoria Răducăneni, precum şi pentru achiziţionarea unor 

echipamente (centrală telefonică, multifuncţionale, infochioşcuri) la Tribunalul Iaşi și 

judecătoriile arondate. 

Referitor la elaborarea sistemului de control intern managerial, conducerea Curţii de 

Apel Iaşi a urmărit optimizarea modului de cheltuire a banilor publici, îndeplinirea eficientă a 

obiectivelor propuse şi, prin acestea, îmbunătăţirea performanţei organizaţiei, sprijinind 

factorii de decizie în selectarea şi implementarea celor mai bune opţiuni. De asemenea, s-a 

urmărit întărirea capacităţii instituţionale a instanţei în vederea asigurării suportului pentru 

îndeplinirea misiunilor compartimentelor, cu scopul realizării condiţiilor economice, tehnice, 

de recrutare şi perfecţionare a personalului, dar şi al suportului informaţional pentru creşterea 

calităţii serviciilor furnizate în relaţia cu justiţiabilii şi cu societatea civilă în general. 

 

Secţiunea 3. Calitatea actului de justiţie 

3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hot ărârilor pronun ţate. 

Indicele de desfiinţare 

 

Datele statistice arată că din totalul de 9990 hotărâri judecătoreşti pronunţate în anul 

2014 de Curtea de Apel Iaşi, în 312 cauze s-a exercitat calea de atac, respectiv: 93 cauze 

soluţionate în cadrul Secţiei civile, 94 cauze soluţionate în cadrul Secţiei penale, 106 cauze 

soluţionate în cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal şi 16 cauze soluţionate în 

cadrul Secţiei de conflicte de muncă şi asigurări sociale.  

Rezultă o pondere a atacabilităţii  hotărârilor judecătoreşti de 3,12% raportat la 

numărul total al hotărârilor pronunţate.  

Faţă de anul 2013, s-a înregistrat o tendinţă de scădere cu 0,61 procente raportat la 

numărul total al hotărârilor pronunţate, ceea ce denotă, implicit, o diminuare a gradului de 

insatisfacţie a justiţiabililor în raport cu calitatea actului de justiţie. 
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Tabel 62 

Ponderea atacabilităţii hotărârilor 

Secţia Hotărâri pronunţate Hotărâri atacate cu 
apel/recurs/ 
contestaţie 

Pondere 4/2 

1 2 3 4 

Civilă 1425 93 6,52% 

Penală 2292 94 4,10% 

Contencios administrativ 4365 106 2,43% 

Conflicte de muncă 1908 16 0,83% 

Total 9990 312 3,12% 
 

Grafic 23 

 
 

 

Indicele de atacabilitate a hotărârilor judec ătoreşti la nivelul instanţelor din raza 
teritorial ă a Curţii de Apel Iaşi 

Tabel 63 

Instanţa C.A. 
Iaşi T. Iaşi 

T. 
Vaslui J. Iaşi 

J. 
Paşcani 

J. 
Hîrl ău 

J. 
Răducăneni 

J. 
Vaslui 

J. 
Bârlad J. Huşi TOTAL 

Hotărâri 
pronunţate 

în 2014 
9990 19586 6135 46082 6779 2250 1225 9746 6520 2820 111133 

Hotărâri 
atacate cu 
apel sau 
recurs 

312 5142 1541 5062 896 265 149 1281 1018 363 16029 

Procentaj 
% 

3,12% 26,25% 25,12% 10,98% 13,22% 11,77% 12,16% 13,14% 15,61% 12,87% 14,42% 

Notă – indicele de atacabilitate a fost calculat prin împărţirea numărul total de hotărâri atacate cu 
apel/recurs/contestaţie la numărul total de hotărâri judecătoreşti pronunţate  
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Grafic 24 
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Tabel 64 

Secţia 
Hotărâri 

pronunţate 
Hotărâri 
atacate 

Hotărâri 
desfiinţate/casate 

Indice de 
casare 4/3 

Indice de 
casare (4/2) 

1 2 3 4 5 6 
Civilă 1425 93 26 38,70% 1,82% 

Penală 2292 94 41 43,62% 1,79% 

Contencios administrativ. 4365 106 37 34,91% 0,85% 

Conflicte de muncă 1908 16 0 0% 0% 

Total 9990 312 104 33,33% 1,04% 
Indicele de casare/desfiinţare a hotărârilor judec ătoreşti la nivelul instanţelor din raza 

teritorial ă a Curţii de Apel Iaşi 
Tabel 65 

Instanţa C.A. 
Iaşi T. Iaşi T. 

Vaslui J. Iaşi J. 
Paşcani 

J. 
Hîrl ău 

J. 
Răducăneni 

J. 
Vaslui 

J. 
Bârlad J. Huşi TOTAL 

Hotărâri 
pronunţate 

în 2014 
9990 19586 6135 46082 6779 2250 1225 9746 6520 2820 111133 

Hotărâri 
desfiinţate 
total sau 
parţial 

104 1308 145 258 207 46 40 244 237 79 2668 

Procentaj 
% 

1,04% 6,67% 2,36% 0,56% 3,05% 2,04% 3,26% 2,50% 3,63% 2,80% 2,40% 

Notă – indicele de casare/desfiinţare a fost calculat prin împărţirea numărul total de hotărâri 
judecătoreşti desfiinţate total sau parţial la numărul total de hotărâri judecătoreşti pronunţate. 

 
Grafic 25 
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creştere considerabilă a efortului pe judecător şi personalul auxiliar, cu consecinţe directe 

asupra calităţii actului de justiţie şi alterarea inevitabilă a gradului de satisfacţie a 

justiţiabilului. 

Utilizând indicatori de performanţă unanim acceptaţi în sistemele europene pentru 

măsurarea obiectivă a timpului de procesare a cauzelor, datele statistice pentru Curtea de Apel 

Iaşi arată că media duratei de soluţionate (până la pronunţarea soluţiei) a rămas relativ 

constantă în ultimii 6 ani, aceasta fiind de 3,19 luni în anul 2009, de 3,31 luni în anul 2010, de 

3,12 luni în anul 2011, de 3,19 luni în anul 2012, de 3,43 luni în anul 2013 şi pentru anul 2014 

de 4,01 luni calculat după următoarea formulă: [(total ds.soluţ. în perioada 0-6 luni x 3)+(total 

ds. soluţ. 6-12 luni x 9)+ (total ds. de soluţ. 1-2 ani x 18)+ds. soluţ. peste 2ani]/total dosare 

soluţionate).  

Conform aplicaţiei StatisECRIS, durata medie de soluţionare, până la pronunţare, este 

de 97,58 zile, adică 3,25 luni. 

Pe materii, comparativ cu anul 2013, durata medie de soluţionare, până la 

redactarea şi închiderea documentului de soluţionare, se prezintă astfel: 

Tabel 66 

 Durata medie de soluţionare, exprimată în luni 
MATERIA 2013 2014  Tendinţă (+/-) 

Penal 2,56 2,89 +0,33 

Civil 5,34 5,41 +0,07 

Litigii cu profesioniştii 4,85 5,36 +0,51 

Contencios administrativ şi fiscal 3,22 4,54 +1,32 

Minori şi familie 4,48 4,47 -0,01 

Litigii de muncă 3,07 3,95 +0,88 

Asigurări sociale 2,93 5,55 +2,62 

Faliment 4,86 5,01 +0,15 

Proprietate Intelectuală 3,07 4,47 +1,4 

MEDIA PE INSTAN ŢĂ 3,33 4,17 +0,84 

 

Tendinţa de uşoară creştere a duratei soluţionării unei cauze, calculată de la 

înregistrarea dosarului şi până la redactarea şi închiderea documentului de soluţionare, a fost 

influenţată şi de numărul hotărârilor judecătoreşti care au fost redactate cu depăşirea 

termenului legal (incluzând în analiză şi operaţiunile de tehnoredactare a proiectului de 

hotărâre, semnare şi închidere a documentului în ECRIS). 
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Se impune pentru anul 2015 ca preocupările în direcţia reducerii duratei procedurilor 

să vizeze, ca în anii anteriori, monitorizarea respectării dispoziţiilor legale privind termenele 

de redactare a hotărârilor judecătoreşti, fiind unanim admis că hotărârea judecătorească îşi 

pierde utilitatea socială dacă nu ajunge la timp la destinatarul actului de justiţie. 

Este însă de remarcat şi faptul că durata procedurii în raport de momentul închiderii 

documentului de soluţionare trebuie analizată prin prisma efortului depus în anul 2014 pentru 

reducerea stocului de dosare, dar şi în corelaţie cu un alt indicator de performanţă care 

demonstrează gestionarea eficientă a fluxului de dosare şi anume un procent foarte bun de 

operativitate (rată de soluţionare) în ultimii 6 ani, prin comparaţie cu media naţională 

înregistrată la nivelul curţilor de apel.  

* 

*  * 

În virtutea obligaţiei de aplicare directă a dispoziţiilor Convenţiei europene a 

drepturilor omului, judecătorilor le revine obligaţia de a asigura nu numai respectarea 

termenelor rezonabile, dar şi celelalte cerinţe ale procesului echitabil.  

Articolul 6 din Convenţie consacră dreptul pentru orice persoană la judecarea cauzei 

sale într-un termen rezonabil, drept care se regăseşte şi în dispoziţiile art. 21 alin. 3 din 

Constituţie. Exercitarea acestei îndatoriri trebuie dublată de obligaţia statului de a asigura 

judecătorului mijloacele necesare pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor specifice şi 

pentru examinarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

În aprecierea „termenului rezonabil” trebuie să se ţină cont atât de complexitatea 

concretă a cauzei, cât şi de conduita părţilor şi a celorlalţi participanţi la proces, de caracterul 

unitar sau neunitar al jurisprudenţei în soluţionarea problemei de drept. Mai mult, dezideratul 

soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil presupune şi existenţa unei legislaţii care să 

permită desfăşurarea rapidă a procedurilor judiciare şi care să descurajeze cererile şi 

comportamentele de tergiversare a soluţionării cauzelor. Judecătorii au obligaţia să 

soluţioneze cauzele în conformitate cu legea, să protejeze drepturile şi libertăţile individuale şi 

să respecte în mod constant procedurile prevăzute de dreptul intern şi internaţional.  

Misiunea principală a judecătorului este de a realiza un just echilibru între această 

exigenţă şi operativitatea procedurii. 

Deşi se confruntă cu un volum mare de activitate şi complexitate, un număr insuficient 

de personal şi o legislaţie în continuă schimbare, Curtea de Apel Iaşi şi instanţele arondate au 

făcut eforturi considerabile pentru reducerea volumului de dosare mai vechi de 1 an pe rolul 

instanţei. În aceste condiţii, la sfârşitul anului 2014 la nivelul instanţelor aflate în raza de 

competenţă a Curţii de Apel Iaşi s-a înregistrat un număr total de 2333 dosare cu vechime 
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între 1 an şi 3 ani (raportat la numărul total de 44068 de dosare rămase pe rol reprezintă un 

procent de 5,29%), 305 dosare cu vechime între 3 ani şi 5 ani (raportat la numărul total de 

44068 de dosare rămase pe rol reprezintă un procent de 0,69%), 88 dosare cu vechime între 5 

ani şi 10 ani (raportat la numărul total de 44068 de dosare rămase pe rol reprezintă un procent 

de 0,19%) şi 11 cu o vechime mai mare de 10 ani (raportat la numărul total de 44068 de 

dosare rămase pe rol reprezintă 0,02%). 

În ceea ce priveşte situaţia dosarelor mai vechi de 1 an, aflate în stoc la finalul anului 

2014 (excluzându-le pe cele care au fost soluţionate dar care nu documentul final închis), la 

Curtea de Apel Iaşi, evidenţele statistice reflectă o scădere, numărul acestora fiind de 27 de 

dosare, faţă de 36 cauze înregistrate la finele anului 2013. Distribuţia acestor cauze mai vechi 

de 1 an, pe secţii, se prezintă astfel: 9 cauze la Secţia civilă, 14 cauze la Secţia penală şi 

pentru cauze cu minori, o cauză la Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi 3 cauze la 

Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.  

Din analiza datelor statistice privitoare la durata de soluționare a cauzelor rezultă, în 

concret, că din cele 9990 dosare soluționate de Curtea de Apel Iași, 8614 dosare au avut o 

durată de soluționare cuprinsă între 0-6 luni, echivalentul unui procent de 86,23%, 1123 de 

dosare au fost soluționate într-un interval cuprins între 6 - 12 luni, reprezentând un procent de 

11,24%, 225 de dosare (2,25%) cu o durată de soluţionare cuprinsă între unu şi 2 ani, iar 28 

de cauze (0,28%) au o durată de soluţionare de peste 2 ani.  

În ceea ce priveşte indicatorul de performanţă privind  ponderea dosarelor închise 

într-un an (calculat ca sumă a dosarelor finalizate în termen de mai puţin de 1 an de la 

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

dosare suspendate), la Curtea de Apel Iaşi se observă că acesta este la un nivel foarte eficient 

de 98,61%, pe parcursul anului 2014 fiind închise într-un an 9851 de hotărâri din totalul de 

9990 de hotărâri pronunţate. 

La nivelul secțiilor , situația duratei de soluționare a cauzelor se prezintă astfel:  

La Secția civilă au fost soluționate 1425 cauze, din care 1103 cauze au fost rezolvate 

într-un interval de 0-6 luni, corespunzător unui procent de 77,40%, 207 de cauze au fost 

soluţionate într-o perioadă de la 6 luni la 12 luni (14,43%), pentru 103 cauze durata fiind între 

unu şi 2 ani, echivalentul unui procent de 7,23%, iar 12 cauze au fost soluţionate într-un 

interval mai mare de 2 ani, procentul fiind de 0,84%.  

La Secția penală şi pentru cauze cu minori, din totalul de 2292 de dosare 

soluționate, 2080 de dosare (în procent de 90,75%) au fost soluționate în mai puțin de 6 luni, 

167 dosare (7,29%) în intervalul cuprins între 6 - 12 luni, pentru 42 cauze durata fiind între 
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unu şi 2 ani, echivalentul unui procent de 1,83%, iar 3 cauze au fost soluţionate într-un 

interval mai mare de 2 ani, procentul fiind de 0,13%.  

La Secția de contencios administrativ şi fiscal, din 4365 de dosare soluționate, 3687 

dosare (84,47%) au avut durată de soluționare mai mică de 6 luni, 623 de dosare au fost 

soluționate în intervalul cuprins între 6 - 12 luni, reprezentând un procent de 14,27%, pentru 

44 de cauze durata fiind între unu şi 2 ani, echivalentul unui procent de 1%, iar 11 cauze au 

fost soluţionate într-un interval mai mare de 2 ani, procentul fiind de 0,25%.  

La Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, din cele 1908 de dosare 

soluționate, 1744 dosare (91,40%) au avut durată de soluționare mai mică de 6 luni, 126 

dosare au fost soluționate în intervalul cuprins între 6 - 12 luni, reprezentând un procent de 

6,60%, pentru 36 de cauze durata fiind între unu şi 2 ani, echivalentul unui procent de 1,89%, 

iar 2 cauze au fost soluţionate într-un interval mai mare de 2 ani, procentul fiind de 0,10%. 

Tabel 67 

Secţia 
Total soluţii 

din care: 
0-6 luni 6-12 luni 1-2 ani peste 2 ani 

Civilă 
1425 1103 207 103 12 

procentaj % 77,40% 14,43% 7,23% 0,84% 

Penală 
2292 2080 167 42 3 

procentaj % 90,75% 7,29% 1,83% 0,13% 
Contencios 

administrativ 
4365 3687 623 44 11 

procentaj % 84,47% 14,27% 1% 0,25% 
Conflicte de 

muncă 
1908 1744 126 36 2 

procentaj % 91,40% 6,60% 1,89% 0,10% 

TOTAL 
9990 8614 1123 225 28 

procentaj % 86,23% 11,24% 2,25% 0,28% 
 

Tot din analiza datelor statistice rezultă că la Curtea de Apel Iaşi, în anul 2014, 

durata medie până la primul termen de judecată este, în materie penală, de 27 de zile. 

În cauzele civile, durata medie până la primul termen de judecată este de 42 de zile.  

În cauzele de contencios administrativ şi fiscal durata medie până la primul termen 

de judecată este de 91 zile. 

În litigiile de muncă şi asigurări sociale durata medie până la primul termen de 

judecată este de 80 zile. 

Durata medie de soluţionare a cauzelor (până la redactarea şi închiderea documentului 

de soluţionare) înregistrată la nivelul Curții de Apel Iaşi în anul 2014 de 4,17 luni, poate fi 

considerată rezonabilă, în raport de exigenţele impuse de art. 6 paragraful 1 din Convenţia 

europeană a drepturilor omului și jurisprudenţa relevantă în materie. 
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Tabel 68 

Materie 

Număr 
dosare 

Valori medii în zile 

Perioada 
soluţionare 

în luni 

Număr şedinţe pentru 
soluţionare Perioada de 

pronunţare 
în luni 

Perioada 
de 

redactare 
în luni 

Într-o 
şedinţă 

Mai 
multe 
şedinţe 

Perioada 
şedinţe 
în luni 

01=03+
04 

02=06+07 3 4 5 6 7 

Penal 2292 2,89 940 1352 1,59 1,62 1,27 

Civil 488 5,41 131 357 4,03 4,21 1,2 

Litigii cu 
profesioniştii 227 5,36 67 160 3,29 3,98 1,38 

Contencios 
administrativ şi 

fiscal 
4365 4,54 3138 1227 2,93 3,94 0,6 

Minori şi familie 134 4,47 40 94 2,63 3,31 1,16 

Litigii de muncă 1704 3,95 1192 512 1,94 3,03 0,92 

Asigurări sociale 204 5,55 117 87 4,25 4,46 1,09 

Faliment 573 5,01 207 366 3,59 3,62 1,39 

Proprietate 
Intelectuală 3 4,47 1 2 4,16 3,71 0,76 

TOTAL 9990 4,17 5833 4157 2,56 3,25 0,92 

 

* 

* * 

Studiul comparativ efectuat de conducerea Curţii de Apel Iaşi, cu privire la durata 

procedurii în procesele civile începute sub imperiul legii noi, evidenţiază eficacitatea noilor 

reglementări în direcţia simplificării şi accelerării procedurilor, preocuparea legiuitorului 

român pentru recunoaşterea şi clarificarea, într-un termen optim şi previzibil, a drepturilor şi 

intereselor legitime deduse judecăţii materializându-se în rezultate concrete pozitive. 

Această evaluare (perioadele de referinţă fiind anii 2012 şi 2014) nu poate fi decât 

încurajatoare, importanţa timpului în procedurile judiciare fiind unanim acceptată.  

Efectul benefic al noului cadru normativ este cu atât mai evident cu cât analiza vizează 

ansamblul Curţii de Apel Iaşi, instanţele care o compun fiind neomogene sub aspectul 

volumului de muncă, al resurselor ori al particularităţilor specifice. 

Studiul relevă o reducere considerabilă a duratei procedurilor la toate instanţele şi 

pentru toate stadiile procesuale. Astfel, durata medie de soluţionare a proceselor noi 

(calculată de la înregistrarea dosarului şi până la pronunţarea soluţiei, fără a se include şi 

durata redactării şi închiderii documentului de soluţionare) s-a redus în proporţie de circa 
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46,84% la fond, 49,68% în apel şi 56,01% în recurs, aceeaşi tendinţă fiind înregistrată şi în 

privinţa numărului mediu de termene de judecată pentru care s-a înregistrat o scădere de circa 

46,90% la fond, 61,53% în apel şi 39,78% în recurs.  

 

 

Tabel 69 

Studiu comparativ: durată proceduri CPC - NCPC la Curtea de Apel Iaşi şi instanţele 
arondate 

Perioada 
Durata medie de 
soluţionare (zile) 

Durata medie prim termen 
(zile) 

Nr. mediu termene 

Fond Apel Recurs Fond Apel Recurs Fond Apel Recurs 

2012 160,62 172,84 151,28 51,95 64,54 61,69 3,43 4,43 2,88 

2014 82,01 127,69 113,80 56,42 107,82 76,39 1,87 2,01 2,41 

2014 NCPC 85,38 86,97 66,55 56,88 82,93 57,09 1,82 1,71 1,74 

Tendinţe % 2014 
NCPC / 2012 

-46,84% -49,68% -56,01% 9,49% 28,50% -7,45% -46,90% -61,53% -39,78% 
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3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare 

Practica judiciară unitară reprezintă o garanţie a corectitudinii şi previzibilităţii 

funcţionării mecanismului judiciar, precum şi principala condiţie pentru stimularea încrederii 

cetăţenilor în modul de funcţionare a justiţiei, unul dintre principiile recunoscute în sistemul 

de drept românesc fiind acela că în situaţii juridice similare deduse judecăţii dezlegările date 

problemelor de drept trebuie să fie aceleaşi, cu păstrarea proporţionalităţii semnificaţiei lor 

juridice. De aceea, în cadrul Strategiei de dezvoltare a justiţiei ca serviciu public pentru 

perioada 2010 - 2014 s-a prevăzut că obiectivul de unificare a practicii judiciare trebuie să 

constituie o preocupare permanentă a conducerii instanţelor şi colectivelor de judecători. 

Practica judiciară neunitară a instanțelor de judecată reprezintă o realitate inerentă 

fiecărui sistem judiciar, decurgând în principal din lacunele sau ambiguitatea textelor de lege.  

Deşi noul Cod de procedură civilă a intrat în vigoare la 15 februarie 2013, iar impactul 

noutăţilor aduse de acest act normativ de primă importanţă s-a resimţit mai cu seamă în cursul 

anului 2013, şi în anul 2014 au continuat să apară probleme de interpretare a dispozițiilor sale 

și, implicit, aspecte de practică neunitară în aplicarea acestora. Astfel de probleme au apărut şi 

în urma intrării în vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea Codului de procedură 

civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe, lege 

publicată în Monitorul Oficial al României nr. 753/16.10.2014. 

În acelaşi timp, noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală, intrate în vigoare la 

data de 01 februarie 2014, au generat numeroase probleme de interpretare și, implicit, aspecte 

de practică neunitară în aplicarea acestora. 

În condițiile în care sursele generatoare de practică judiciară neunitară nu s-au 

diminuat, instanțele au adoptat diverse măsuri şi metode pentru asanarea ori măcar limitarea 

acestui fenomen, manifestând o preocupare constantă şi accentuată pentru utilizarea eficace a 

tuturor mecanismelor, instrumentelor şi pârghiilor legale şi procedurale pentru a preveni şi, 

după caz, înlătura divergenţele existente în propria jurisprudenţă, dar şi în raport cu 

jurisprudenţa naţională.  

Pe linia adoptării măsurilor pentru atingerea acestui obiectiv prioritar, vicepreşedinţii 

Curţii de Apel Iaşi au organizat, în colaborare cu preşedinţii de secţie, întruniri trimestriale ale 

judecătorilor din cadrul secţiilor, fiind supuse dezbaterii probleme de drept care au condus la 

pronunţarea unor soluţii diferite, noile reglementări legislative şi modul de interpretare a 

acestora, practica instanţei de control judiciar și a altor curți de apel. Dezbaterile au fost 

derulate pe baza studiilor prezentate de preşedinţii de secţie având drept fundament referatele 
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întocmite de judecătorii delegaţi cu activitatea practicii instanţelor de control judiciar, cât şi 

opiniile judecătorilor asupra problemelor de drept semnalate în cadrul întâlnirilor lunare. 

Problemele de drept discutate, precum şi concluziile rezultate în urma analizei şi 

dezbaterilor purtate de participanţii la aceste întâlniri periodice au fost consemnate în minute 

comunicate tuturor judecătorilor din cadrul secţiilor Curţii de Apel Iași şi instanţelor din 

circumscripţia acesteia.  

Din iulie 2014 s-au publicat pe portalul instanței minutele întâlnirilor trimestriale 

destinate unificării jurisprudenței, organizate la nivelul Curţii de Apel Iaşi începând cu anul 

2012. Rezultatul concret s-a văzut imediat și s-a reflectat în invocarea de către practicieni a 

soluțiilor adoptate de către judecători la aceste întâlniri. 

Ca și în perioada anterioară anului 2014, important s-a dovedit a fi la Curtea de apel 

Iași și instanțele arondate asigurarea participării judecătorilor la întâlnirile de pregătire 

profesională organizate lunar și ori de câte ori a fost necesar, precum şi la seminariile 

organizate în cadrul activităţii de formare profesională continuă centralizată și descentralizată, 

temele dezbătute vizând, în principal, o serie de aspecte controversate ca urmare a 

modificărilor legislative intervenite atât în materie penală, cât şi în materie civilă. 

Astfel, în cadrul întâlnirilor lunare de învăţământ profesional, organizate la nivelul 

Secţiei penale, dar şi a celor operative care au avut loc pentru a se analiza imediat impactul în 

activitatea concretă a deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională ori de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii ori a sesizărilor cu privire la 

dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, au fost analizate şi discutate problemele 

de drept controversate şi susceptibile de a primi interpretări diferite, identificate atât prin 

consultarea judecătorilor, cât şi prin accesarea programului ECRIS în ceea ce priveşte soluţiile 

pronunţate în cauze vizând aceleaşi probleme de drept. 

Și în materie civilă în dezbaterile şedinţelor de învăţământ profesional a rămas de 

actualitate problematica ridicată de aplicarea în activitatea de judecată a noului Cod civil, 

decantându-se, în continuare, dificultăţi de interpretare şi implementare a unor texte din noul 

cod. Având în vedere aria extrem de extinsă a actelor normative în materia dreptului civil în 

sens larg, precum şi cu incidenţă în judecata civilă, judecătorii au adus în dezbaterea 

colectivului şi teme, instituţii, aspecte controversate, legate de aplicarea altor legi, decrete, 

ordonanţe, hotărâri de guvern, etc. 

Cu ocazia întâlnirilor lunare au fost supuse dezbaterii judecătorilor și problemele de 

drept semnalate de către Ministerul Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental, Consiliul 

Superior al Magistraturii - Direcţia Resurse Umane şi Organizare - Serviciul Resurse Umane 
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pentru instanţele judecătoreşti, Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Justiţiei, curţile de apel din ţară sau 

Avocatul Poporului, însoţite de punctele de vedere ale instanţelor arondate şi practică 

judiciară aferentă. 

În cadrul ședințelor de învățământ profesional organizate lunar, cât și în cadrul unor 

ședințe operative, s-a insistat în conturarea opiniilor principale şi s-a procedat la solicitarea 

expunerii, oral sau în scris, a argumentelor (de jurisprudență, de doctrină, etc.) care 

constituiau fundamentul respectivelor opinii. Ulterior sintetizării considerentelor care pledau 

pentru una sau cealaltă dintre opinii, acestea au fost dezbătute, detaliat şi prin raportare şi la 

practica celorlalte instanţe. În urma argumentărilor expuse, s-au conturat puncte de vedere 

unanime ori majoritare ce au fost apoi aplicate în activitatea jurisdicţională asigurându-se, 

astfel, o practică unitară. 

S-a urmărit transmiterea de către fiecare secție a curții de apel a unui mesaj coerent, 

consecvent și de calitate, știut fiind că o practică neunitară sau contrară legii din partea 

instanței de control judiciar generează, la rândul său, confuzii și practici neunitare în rândul 

instanțelor din circumscripție. 

Judecătorilor li s-a asigurat accesul, atât prin programe legislative informatice, cât şi 

prin postarea pe reţeaua de intranet, la actele normative noi, la deciziile pronunţate de Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie în recursurile în interesul legii și în procedura privind pronunțarea 

unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei probleme de drept, la deciziile importante ale 

Curţii Constituţionale, la hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene şi mai ales la 

hotărârile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele în care România a 

avut calitatea de pârât. 

Tot pentru asigurarea accesului la jurisprudenţă, care să faciliteze unificarea practicii 

judiciare, Curtea de Apel Iaşi a continuat să elaboreze trimestrial un material conţinând 

hotărârile proprii considerate relevante. Materialul a fost comunicat și celorlalte curţi de apel 

şi parchetelor de pe lângă acestea, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al 

Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri şi publicat pe portalul instanţei. 

În scopul uniformizării practicii judiciare preşedinţii de secţii au răspuns solicitărilor 

Secţiei judiciare din cadrul Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

privind informații legate de interpretarea și aplicarea unor norme de drept şi au trimis lunar 

instanţelor arondate hotărârile desfiinţate de Curtea de Apel Iaşi. 
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De asemenea, s-au avut în vedere toate solicitările privind interpretarea și aplicarea 

unor norme de drept venite atât de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, Ministerul Justiției, Avocatul Poporului, cât și de la alte 

curți de apel, fiind identificate şi comunicate hotărâri judecătoreşti din care rezultă 

jurisprudenţa în materie civilă ori penală a curții de apel și a instanțelor arondate, cu privire la 

respectivele probleme de drept. 

Importantă în realizarea unificării jurisprudenței a fost participarea preşedinţilor, a 

vicepreşedinţilor şi a preşedinţilor de secţii la întâlnirile de lucru organizate la nivel naţional, 

problemele de drept discutate, precum şi concluziile rezultate în urma analizei şi dezbaterilor 

purtate de participanţi la aceste întâlniri fiind comunicate judecătorilor din cadrul secţiilor 

Curţii de Apel Iași şi instanţelor din circumscripţia acesteia.  

Tot în scopul unificării jurisprudenței s-a asigurat accesul judecătorilor la literatura de 

specialitate prin intermediul fondului de carte achiziţionat şi al abonamentelor efectuate la 

publicaţiile periodice de specialitate juridică.  

Pe linia acţiunilor de unificare a practicii judiciare la nivelul instanţelor aflate în 

circumscripţia Curţii de Apel Iaşi se înscrie și publicarea jurisprudenţei Curţii de Apel Iaşi 

pentru anii 2012 și 2013. Buletinul jurisprudenţei pe anul 2013 se află în faza de corectură, 

urmând a fi trimis în cel mai scurt timp spre publicare pentru a asigura justițiabililor şi 

profesioniştilor din sistemul judiciar accesul la informații privind practica judiciară relevantă 

a curții de apel. 

În concluzie, este de remarcat faptul că în anul 2014, ca și în ceilalți ani, a existat o 

preocupare constantă şi accentuată pentru utilizarea eficace a tuturor mecanismelor, 

instrumentelor şi pârghiilor legale şi procedurale pentru a preveni şi a înlătura divergenţele 

existente în propria jurisprudenţă, dar şi în raport cu jurisprudenţa naţională, la acțiunile de 

unificare a practicii judiciare fiind avute în vedere, ca prioritate, eficienţa demersului pentru 

unificarea jurisprudenței şi creşterea gradului de conştientizare în rândul judecătorilor asupra 

importanţei soluţiilor unitare, considerând că remedierea sau prevenirea divergenţelor de 

practică necesită un dialog constructiv între judecători, bazat pe argumente juridice. 

Prin deciziile pronunţate şi modul în care ele au fost redactate, judecătorii au diminuat 

diversitatea interpretărilor problemelor de drept existente, reuşind să unifice practica 

judiciară, urmărind ca aceasta să fie în concordanţă cu practica judiciară a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, ce are rolul fundamental în interpretarea şi aplicarea unitară a legii. 

Întrucât practica judiciară neunitară este o situaţie a cărei gravitate pentru bunul mers 

al justiţiei nu trebuie demonstrată, se impune ca şi în anul 2015 Curtea de Apel Iaşi să 
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continue efortul de unificare a jurisprudenţei, căile folosite până în prezent, ce au îmbinat 

deopotrivă, măsuri de prevenire cu măsuri post-factum, dovedindu-şi utilitatea. 

 

3.4. Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi a personalului 

auxiliar  

Standardele statului de drept, precum și necesitatea respectării drepturilor și libertăților 

fundamentale sunt indispensabile pentru societatea noastră democratică și inseparabile de 

administrarea justiției. Aceste motive impun ca judecătorii și personalul auxiliar de 

specialitate să fie bine instruiți, indiferent de instanța la care se află.  

În plus, legislația și instanțele se schimbă continuu, astfel încât și nevoia de pregătire 

profesională se modifică la fel. Prin urmare, nu ar trebui să se ia în considerare că pregătirea 

profesională este vreodată completă, eforturile de educație și formare continue fiind esențiale 

pentru profesionalismul și vitalitatea sistemului judiciar. 

În aceste cadru, Curtea de Apel Iași i-a sprijinit pe judecători și personalul auxiliar de 

specialitate, prin toate mijloacele aflate la dispoziție, și în anul 2014, să aibă o gamă largă de 

oportunități de învățare și de dezvoltare în plan profesional, atât formal, cât și informal, 

scopul fiind ca judecătorii și personalul auxiliar să dobândească și să își actualizeze 

cunoștințele, precum și abilitățile necesare în activitatea de judecată.  

În eforturile de organizare a activității de formare profesională a personalului, 

președinții instanțelor, vicepreședinții curţii de apel, preşedinţii de secţii, judecătorii 

responsabili cu atribuţii de formare continuă a judecătorilor şi cei desemnaţi cu pregătirea 

personalului auxiliar de specialitate, vicepreşedinții tribunalelor şi judecătoriilor arondate au 

avut în comun responsabilitatea de a identifica și stabili nevoile de învățare și de dezvoltare în 

toate domeniile instanțelor de judecată.  

3.4.1. Formarea profesională a judecătorilor 

Pe parcursul anului 2014, ca şi în anii anteriori, au fost organizate activităţi de formare 

profesională a judecătorilor, atât în mod descentralizat, din iniţiativa Curţii de Apel Iaşi, cât şi 

în cooperare cu Institutul Naţional al Magistraturii, European Judicial Traning Network 

(EJTN) ori cu alte instituţii, sub formă de întâlniri de lucru săptămânale ori lunare, consultări, 

dezbateri, seminare, sesiuni de pregătire, conferinţe, vizite de lucru, stagii de formare în ţară 

sau străinătate. 

La organizarea activităţii de formare profesională a judecătorilor s-a ţinut seama de 

modificările legislative intervenite, de opţiunile şi specializarea judecătorilor, dar şi de 
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necesitatea cunoaşterii şi valorificării jurisprudenţei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Curţii 

Constituţionale, precum şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului ori a Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene. 

Pregătirea profesională la nivel local s-a realizat prin participarea judecătorilor la 

întâlnirile lunare organizate de fiecare secţie/instanţă potrivit planificării anuale şi la 

activităţile de formare continuă descentralizată organizate de Curtea de Apel Iaşi sub 

coordonarea Institutului Naţional al Magistraturii. 

Curtea de apel, constatând că participarea judecătorilor la seminarii de formare 

organizate la distanță de casă și instanță este limitată, a pus accent pe participarea 

judecătorilor la întâlnirile locale, periodice, considerând că reprezintă cea mai accesibilă și 

mai practică formă de pregătire profesională.  

Întâlnirile lunare la nivel local au fost organizate de fiecare secţie ori instanţă potrivit 

planificării anuale, întocmite de președinții de secție, cu termene de desfăşurare reamintite în 

timp util. La nivelul curții de apel, întâlnirile lunare au fost proiectate pentru a satisface 

nevoile judecătorilor de formare, temele din agendă fiind revizuite periodic și actualizate când 

a fost necesar.  

Obiectivul major referitor la formarea profesională a judecătorilor în materia noilor 

coduri a fost păstrat ca prioritate în cadrul programelor de formare continuă la nivelul Curţii 

de Apel Iaşi şi al instanţelor din circumscripţia sa și în anul 2014, fiind planificate şi 

organizate acţiuni de formare, în toată gama şi pe toate nivelurile reglementate de lege, 

dedicate dezbaterii noilor acte normative, complementar şi împreună cu celelalte instituţii cu 

atribuţii în domeniu, Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri. 

Calendarul acţiunilor de formare şi modalităţile concrete de desfăşurare a dezbaterilor 

au avut la bază nevoia de asimilare a noilor instituţii juridice şi de parcurgere sistematică a 

noilor reglementări, care să poată conduce la unitatea și coerența jurisprudenței. 

Trecerea de la codurile anterioare la noile coduri presupune un efort suplimentar prin 

asimilarea tuturor modificărilor legislative intervenite, efort pe care judecătorii îl depun în 

paralel cu activitatea de judecată, prin studiul individual şi în cadrul formelor organizate de 

instruire judiciară. 

În anul 2014, în materie penală, activitatea de formare profesională a judecătorilor a 

fost generată de aplicarea noului Cod penal, a noului Cod de procedură penală şi a celorlalte 

acte normative din pachetul reformei penale, care au determinat întâlniri profesionale 

săptămânale în cursul lunilor ianuarie - februarie 2014 şi lunar conform calendarului şi 

tematicii prestabilite a şedinţelor de formare profesională continuă, în care s-au dezbătut teme 
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de interes şi de actualitate, iar modalitatea de abordare a acestor dezbateri a inclus examen de 

lege şi jurisprudenţă proprie, jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi deciziile Curţii 

Constituţionale, valorificarea jurisprudenţei recente a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi 

a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Au fost abordate aspecte de drept substanţial şi de 

drept procesual penal referitoare la: măsuri asigurătorii şi competenţă, infracţiunea de tâlhărie, 

renunţarea la aplicarea pedepsei şi amânarea aplicării pedepsei, delapidarea, prescripţia 

răspunderii penale şi stabilirea legii penale mai favorabile, nulităţile în noul Cod de procedură 

penală, protecţia martorului şi confiscarea extinsă, asistenţa juridică şi reprezentarea 

inculpatului, infracţiunea de fals în declaraţii, aplicarea legii penale mai favorabile, contestaţie 

în anulare, infracţiunea de loviri cauzatoare de moarte, căile de atac ordinare în noul Cod de 

procedură penală, camera preliminară şi recidiva. 

La stabilirea temelor de dezbateri în cadrul şedinţelor de pregătire profesională la 

nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori s-au avut în vedere necesităţile curente de 

formare rezultate din priorităţile sistemului judiciar şi din activitatea curentă în cadrul secţiei, 

referitoare la problemele de drept controversate şi susceptibile de a primi interpretări diferite, 

identificate în procesul de aplicare a legii şi la instituţiile de drept procesual penal şi de drept 

penal. 

Obligațiile și așteptările judecătorilor necesită mai mult decât participările la întâlnire 

locale, periodice, de studiu profesional. Eficientizarea procesului de formare profesională 

continuă impune corelarea studiului profesional individual și local cu programele de instruire 

dezvoltate descentralizat și centralizat, astfel încât să fie asigurată menținerea nivelului înalt 

de competență necesar în orice circumstanțe la judecarea cauzelor, subînțelegându-se că 

nivelul înalt de competență şi experiența sunt pentru judecător cerințe constante în examinarea 

şi judecarea cauzelor. 

Programul de formare continuă la nivel descentralizat a urmărit ca principală direcţie 

de acţiune, pe lângă asigurarea formării în materia noilor coduri, şi necesitatea unificării 

practicii judiciare. Au fost desfăşurate 16 seminare pe acest domeniu, organizate trimestrial, la 

nivelul fiecărei secţii din cadrul Curţii de Apel Iaşi. 

O altă direcţie de acţiune a constituit-o asigurarea unei pregătiri conforme cu 

specializarea judecătorilor. S-au avut în vedere ritmul transformărilor sociale şi economice, 

dinamica procesului legislativ şi fluctuaţia în planul resurselor umane şi s-a urmărit ca 

specializarea judecătorilor ca şi schimbarea specializării să se constituie în puncte tari ale 

calităţii în instanţă.  
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Pe direcţia corelării programelor dezvoltate pe cele două niveluri, centralizat şi 

descentralizat, au fost organizate cu sprijinul formatorilor Institutului Național al 

Magistraturii, în cadrul Programului FCD 2014, 5 acţiuni de formare pe domenii ce au 

suscitat un real interes din partea judecătorilor. Este şi cazul seminarelor cu temele „Noul Cod 

civil - Aspecte de dreptul familiei” cu 31 de participanți, „Noul Cod civil” cu 28 de 

participanți, „Noul Cod de procedură civilă” cu 26 de participanți, „Noul Cod penal” cu 27 

de participanți și „Noul Cod de procedură penală”  cu 49 de participanți. 

De asemenea, Curtea de Apel Iași a mai organizat în anul anterior 7 seminare la care 

au participat, în total, 103 judecători, temele fiind: „Executarea silită”  cu 50 de participanți, 

„Noul Cod penal, Noul Cod de procedură penală”  cu 23 de judecători, „Drept 

administrativ” cu 14 judecători, „Dreptul insolvenței”  cu 18 judecători, „Cooperare 

judiciară în materie civilă”  cu 28 de participanți, „Jurisprudența recentă a Curții Europene a 

Drepturilor Omului în cauzele împotriva României. Art. 6 și art. 8 din Convenție”  cu 18 

participanți. 

Dezvoltarea unei culturi a integrităţii judiciare a fost urmărită prin includerea în 

programul de formare, pe componenta etică şi deontologie profesională, a unui seminar cu 

tema „Etic ă şi deontologie profesională. Răspunderea disciplinară” , susţinut de un judecător 

al Curţii de Apel Iaşi, formator INM. 

La nivel centralizat, în anul 2014, asemenea anilor precedenți, toți judecătorii Curții 

de Apel Iași, precum şi cei ai instanțelor arondate curții de apel şi-au manifestat 

disponibilitatea de a participa la seminariile programului de formare centralizată, selectați 

fiind 195. 

De la Curtea de Apel Iași au participat 23 de judecători la 32 de seminare de pregătire 

profesională organizate la nivel centralizat în următoarele domenii de interes: noile coduri în 

materie penală, litigii de muncă și asigurări sociale, combaterea corupției și a criminalității 

economico-financiare, fraudarea fondurilor naționale și europene, insolvență, drept european, 

cooperare judiciară internaţională.  

Activitatea de instruire la nivel central s-a derulat într-un ritm intens, ţinându-se 

seama de opţiunile de participare, dar şi de necesitatea specializării şi participării fiecărui 

judecător la un număr cât mai mare de seminare ori alte acţiuni de formare profesională în 

care au fost dezbătute teme ca: „Noul Cod Penal”, „Noul Cod de procedură penală”, 

„Dreptul insolvenței”, „Judecătorii naţionali şi dreptul Uniunii Europene cu privire la 

egalitate”, „Advanced Trening in EU Antitrust Law”, „Practica instanţelor naţionale în 

materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale”, „Combaterea corupţiei şi a criminalităţii 
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economico-financiare”, „Fraudarea fondurilor naţionale şi europene. Abordare penală şi 

administrativă”, „Interaction between the Environmental Impact Assessment and the Nature 

Directives”. 

O altă prioritate în activitatea de instruire a reprezentat-o sprijinirea participării  

judecătorilor la conferinţe, seminare, vizite de studiu şi stagii de formare organizate de 

instituţii europene de formare profesională în vederea transformării judecătorului român într-

un judecător european şi a cunoaşterii directe a sistemelor de drept europene. 

Astfel, participarea, în anul 2014, a unui judecător la un stagiu de pregătire de 2 

săptămâni în Barcelona, Spania, în cadrul Programului de schimb al autorităţilor judiciare 

2014, program finanţat de European Judicial Trade Network, a contribuit la cunoaşterea 

directă a culturii juridice europene, dezvoltând sentimentul apartenenţei la un spaţiu judiciar 

comun.  

Alături de formele de instruire prezentate, pregătirea individuală reprezintă 

modalitatea practică în care judecătorii s-au menţinut în timp real la nivelul evoluţiei 

legislaţiei, dar şi al practicii judiciare. Nu mai puţin importante au fost dezbaterile informale 

ale judecătorilor în situaţiile în care se impuneau abordări teoretice ale aplicării dispoziţiilor 

legale. 

O altă modalitate de îndeplinire a obligaţiei de formare continuă utilizată de 

judecătorii Curţii de Apel Iași a constat în participarea la forumuri specializate de discuţii pe 

internet în scopul facilitării identificării soluţiilor de drept cele mai potrivite pentru diverse 

ramuri de drept, cât şi pentru domenii conexe. 

Obiectivul principal de formare continuă pentru anul 2015, la nivel descentralizat, 

rămâne pregătirea judecătorilor în privința modificărilor legislative majore din sistemul legal 

românesc aduse de intrarea în vigoare a noilor coduri: civil, penal, de procedură civilă şi de 

procedură penală.  

3.4.2. Formarea profesională a personalului auxiliar de specialitate  

Creşterea rolului grefierilor în cadrul instanţelor judecătoreşti a devenit o necesitate şi 

o soluţie pentru îmbunătăţirea calităţii actului judiciar şi evitarea supraîncărcării judecătorilor. 

Întrucât munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin important zi de zi 

pentru judecători, competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor ce revin acestei categorii de 

personal jucând un rol important în buna desfăşurare a întregii activităţi, pentru ca activitatea 

pe care o desfăşoară să fie realmente eficientă, trebuie să răspundă exigenţelor de competenţă 

profesională. 
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Obiectivul principal al formării profesionale a vizat dezvoltarea şi perfecţionarea 

programelor de formare profesională iniţială pentru personalul nou recrutat, cât şi a 

programelor de formare continuă, în vederea asigurării creşterii gradului de profesionalizare a 

grefierilor în funcţie. 

Pregătirea profesională a grefierilor s-a realizat pe două paliere: centralizat prin Școala 

Națională de Grefieri și descentralizat. Eficientizarea procesului de formare profesională 

continuă a impus corelarea programelor dezvoltate pe cele două niveluri, centralizat şi 

descentralizat, astfel încât să fie asigurată formarea concertată a întregului personal auxiliar de 

specialitate în domeniile considerate prioritare.  

În anul 2014, ca și în ultimii ani, contextul economic general a avut consecinţe directe 

în ceea ce priveşte numărul acţiunilor de formare organizate la nivel centralizat, prin Şcoala 

Naţională de Grefieri, şi implicit asupra numărului grefierilor care au beneficiat de acestea, 

ştiut fiind faptul că realizarea unor programe de formare cu nivel ridicat de performanţă 

presupune şi alocarea resurselor financiare corespunzătoare. 

Pregătirea şi perfecţionarea personalului auxiliar de specialitate, prin Şcoala Naţională 

de Grefieri, a constat în 12 acţiuni de formare, din care 5 au fost organizate la Curtea de Apel 

Iași, fiind asigurată participarea la seminare a 19 grefieri, în perioada 03.03 - 29.10.2014, în 

domeniile comunicării și deontologiei, dreptului procesual penal, dreptului procesual civil, 

Convenției europene a drepturilor omului, abilităților non-juridice, informațiilor clasificate, 

statisticii, ECRIS-ului, executărilor penale, managementului timpului și al cauzei. 

De asemenea, un grefier din cadrul Curţii de Apel Iaşi a participat la un seminar 

comun de formare în domeniul Convenţiei europene a drepturilor omului-aspecte civile, 

seminar organizat de Consiliul Superior al Magistraturii în colaborare cu Institutul Național al 

Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri, Consiliul Europei și Administraţia Naţională a 

Instanţelor din Norvegia. 

În contextul numărului redus de acţiuni de formare prin Şcoala Naţională de Grefieri, 

conducerea Curţii de Apel Iaşi a fost preocupată să asigure un proces de selecţie transparent şi 

coparticipativ al grefierilor, care să asigure dezvoltarea abilităţilor necesare funcţiilor pe care 

aceştia le exercită. 

Complementar, la nivel descentralizat, pe tot parcursul anului 2014 au fost organizate 

activităţi intense de formare şi pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate 

vizând distinct toate compartimentele: arhivă, grefieri de şedinţă, registratură etc., sub forma 

întâlnirilor de lucru lunare ori sub forma consultărilor săptămânale. 
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La stabilirea calendarului şi tematicilor pentru şedinţele de pregătire profesională a 

personalului auxiliar de specialitate s-au avut în vedere modificările legislative intervenite în 

materie penală la 01.02.2014, opţiunile şi repartizarea grefierilor de şedinţă pe secţii, nevoia 

de asimilare a noilor instituţii juridice şi parcurgerea sistematică a noilor reglementări, 

modificările ale Regulamentului de ordine interioară, managementul stresului, aspecte de 

deontologie judiciară, informaţii clasificate, informatică juridică – utilizare ECRIS, arhivare 

dosare. 

Programul de pregătire profesională a personalului auxiliar de specialitate în anul 2014 

a avut ca obiectiv central însuşirea temeinică a dispoziţiilor procedurale penale și civile pentru 

Secţia penală a Curţii de Apel Iaşi, evoluţia practicii judiciare şi dinamica procesului 

legislativ pentru celelalte secţii ale curţii de apel.  

Pregătirea individuală a reprezentat și în anul 2014 pentru grefieri o preocupare 

continuă, dovadă în acest sens fiind lucrările întocmite cu ocazia şedinţelor de judecată şi 

actele procedurale specifice competenţelor personalului auxiliar de specialitate. 
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Capitolul II: Principalele modific ări legislative cu impact asupra 

activităţii sistemului judiciar în anul 2014 

 

Activitatea instanţei în anul 2014 a fost influenţată major de intrarea în vigoare a 

noilor coduri penale şi a legislaţiei subsecvente, de producerea din plin a efectelor noului Cod 

de procedură civilă, de adoptarea unei noi legi în materie de insolvenţă, de modificările aduse 

noului Cod de procedură civilă și altor acte normative în materie fiscală și de contencios 

administrativ, dar şi de frecventele modificări ale Regulamentului de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 387/2005. 

În materie penală, anul 2014 a fost marcat de intrarea în vigoare, la data de 

01.02.2014, a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, eveniment legislativ important pentru activitatea jurisdicţională în materie 

penală.  

Actele normative adoptate în anul 2013 şi care au intrat în vigoare la data de 

01.02.2014, concomitent cu noul Cod penal şi noul Cod de procedură penală, au avut un 

impact major asupra activităţii judiciare în materie penală în anul 2014, acestea fiind Legea 

nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legea nr. 

255 din 19.07.2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 

dispoziţii procesual penale, Legea nr. 252 din 19.07.2013 privind organizarea şi funcţionarea 

sistemului de probaţiune, Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor 

educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 

procesului penal și Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative 

de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Noul Cod penal a urmărit, prin reglementările incidente, stabilirea unui cadru 

legislativ coerent în materie penală, cu evitarea suprapunerilor de norme din vechiul cod și în 

legile speciale, simplificarea prevederilor de drept substanțial, în scopul aplicării lor unitare și 

cu celeritate, transpunerea în cadrul legislativ național a reglementărilor adoptate la nivelul 

Uniunii Europene, în scopul armonizării dreptului penal material român cu sistemele 

celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie 

penală bazată pe recunoaștere și încredere reciprocă. 
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Legea nr. 289/2009 privind Codul penal a adus elemente de noutate care au produs 

modificări de substanţă în ceea ce priveşte importante instituţii juridice vizând definiția 

infracţiunii, sancționarea pluralității de infracţiuni, elementele definitorii ale infracţiunii 

continuate, sistemul sancţionator, pedepsele complementare, criteriile de individualizare a 

pedepselor, tratamentul sancţionator aplicabil minorilor, cauzele care înlătură răspunderea 

penală sau cele care înlătură sau modifică executarea pedepsei. 

Și în ceea ce privește partea specială a Codului penal modificările legislative au vizat 

aspecte structurale, care au dus la o nouă așezare a principiilor penale, în acord cu noile 

reglementări din partea generală a codului.  

În principal, aceste modificări au vizat înţelesul unor termeni sau expresii din legea 

penală, încriminarea sau dezincriminarea unor infracţiuni, modificarea conţinutului constitutiv 

al altor infracţiuni prin introducerea unor variante agravante, înlăturarea caracterului complex, 

extinderea categoriei de acţiuni prin care se poate realiza elementul material, extinderea 

categoriei subiecţilor activi, etc. 

Noile reglementări în materia procesual penală au vizat crearea unui cadru legislativ în 

care procesul penal să fie mai rapid și mai eficient, armonizarea conceptuală cu prevederile 

noului Cod penal, protecția unitară a drepturilor omului și a libertăților garantate de 

Constituție și de instrumentele juridice internaționale și stabilirea unui echilibru corespunzător 

între cerințele pentru o procedură penală eficientă, protejarea drepturilor procedurale 

elementare și respectarea unitară a principiilor care privesc desfășurarea echitabilă a 

procesului penal.  

În acest sens, Codul de procedură penală a reglementat, în mod expres, principiile 

fundamentale ale procesului penal, fiind introduse, alături de cele clasice, principiul aflării 

adevărului, al prezumţiei de nevinovăţie, al dreptului la apărare, al respectării demnităţii 

umane și principii noi, precum cel al separării funcţiilor judiciare în procesul penal, non bis in 

idem, al obligativităţii exercitării acţiunii penale strâns legate de cel subsidiar al oportunităţii, 

al dreptului la un proces echitabil desfăşurat într-un termen rezonabil, al dreptului la libertate 

şi siguranţă, iar în materia probaţiunii, al loialităţii în obţinerea probelor. 

În aplicarea principiului referitor la separarea funcţiilor judiciare, în procesul penal se 

exercită patru funcţii judiciare: de urmărire penală, prin organele de cercetare penală şi 

procuror, de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale în cursul urmăririi 

penale, prin judecătorul de drepturi şi libertăţi, de verificare a legalităţii trimiterii sau 

netrimiterii în judecată, prin procedura de cameră preliminară, şi de judecată, de către 

instanţele de judecată. 
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La nivelul Curții de Apel Iași s-a aplicat întocmai acest nou principiu, fiind separate 

funcțiile judiciare în mod efectiv între judecătorii secției penale și pentru cauze cu minori, 

această modalitate de organizare a secției dovedindu-și eficiența prognozată, prin 

specializarea judecătorilor în raport de funcția pe care o exercită efectiv și înlăturarea 

cazurilor de incompatibilitate. 

Prin introducerea principiului subsidiar al oportunităţii, în baza căruia în cauzele 

minore în care nu există un interes public procurorul va putea renunţa la exercitarea acţiunii 

penale, în condiţiile prevăzute de lege, fost atenuată obligativitatea exercitării acţiunii penale, 

cu consecinţe directe asupra volumului cauzelor penale aflate pe rolul organelor judiciare. 

În materia probaţiunii, s-a reglementat pentru prima oară, în mod expres și distinct, un 

set de reguli ce consacră principiul loialităţii administrării probelor şi care prevăd sancţiunea 

excluderii probelor obţinute în mod nelegal, cu caracter de noutate inclusiv a excluderii probei 

derivate, instituţie ce are ca obiect înlăturarea mijloacelor de probă administrate în mod legal, 

dar care sunt derivate din probe obţinute în mod ilegal. 

Referitor la acţiunea civilă, a fost limitată obligativitatea exercitării acesteia din oficiu 

şi au fost regândite dispoziţiile procedurale referitoare la aceasta, în scopul de a evita 

întârzierile în soluţionarea conflictului de drept penal şi, tot în scopul desfăşurării cu celeritate 

a procesului penal, a fost reglementată posibilitatea renunţării la pretenţiile civile, a 

recunoaşterii de către inculpat a pretenţiilor părţii civile, precum şi a încheierii unei tranzacţii 

sau a unui acord de mediere. 

În privinţa participanţilor în procesul penal, elementul de noutate îl constituie 

includerea în cadrul organelor judiciare, alături de instanţele judecătoreşti şi organele de 

urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră 

preliminară, care vor avea atribuţii specifice în materia drepturilor şi libertăţilor suspectului 

sau inculpatului, respectiv în verificarea legalităţii sesizării instanţei de judecată de către 

procuror, legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale în faza de urmărire 

penală. 

Relativ la competenţa instanţelor judecătoreşti, noul Cod de procedură penală a 

realizat o echilibrare a competenţei materiale a instanţelor judecătoreşti, în paralel cu o 

reaşezare a căilor de atac.  

În acord cu această viziune, curţile de apel au competență generală în materia 

apelurilor, în timp ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă recursul în casaţie, cale 

extraordinară de atac nou introdusă, exercitată doar în cazuri excepţionale, numai pentru 

motive de nelegalitate, iar în mod excepţional, atât curţile de apel, cât şi Înalta Curte de 
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Casaţie şi Justiţie vor judeca în fond cauze penale având ca obiect infracţiuni comise de 

anumite categorii de persoane, potrivit competenţei după calitatea persoanei reglementată în 

conformitate cu prevederile Constituţiei. 

Noul Cod de procedură penală reglementează şi face distincţie între metodele speciale 

de supraveghere: interceptarea comunicaţiilor, accesul la un sistem informatic, supravegherea 

video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice, obţinerea 

datelor privind tranzacţiile financiare ale unei persoane, şi metodele speciale de cercetare: 

reţinerea, predarea sau percheziţionarea trimiterilor poştale, utilizarea investigatorilor sub 

acoperire, participarea autorizată la anumite activităţi, livrarea supravegheată, obţinerea listei 

convorbirilor şi identificarea abonatului.  

Referitor la măsurile preventive, s-a reglementat explicit principiul proporţionalităţii 

oricărei măsuri preventive cu gravitatea acuzaţiei aduse unei persoane, precum şi principiul 

necesităţii unei astfel de măsuri pentru realizarea scopului legitim urmărit prin dispunerea sa. 

În aplicarea principiilor menţionate, s-a recunoscut competenţa procurorului sau, după caz, a 

judecătorului de libertăţi, de a dispune luarea măsurii controlului judiciar sau a controlului 

judiciar pe cauţiune, instituţii ce sunt reglementate ca măsuri preventive distincte.  

Ca noutate absolută pentru legislaţia procesual penală românească, s-a reglementat o 

nouă măsură preventivă, arestul la domiciliu, ca o alternativă la arestarea preventivă, fiind 

eliminată măsura obligării de a nu părăsi localitatea şi ţara. 

Un alt element de noutate îl constituie introducerea instituţiei camerei preliminare, 

prin care se urmăreşte înlăturarea duratei excesive a procedurilor în faza de judecată, prin 

rezolvarea chestiunilor ce ţin de legalitatea trimiterii în judecată şi de legalitatea administrării 

probelor, asigurându-se astfel premisele pentru soluţionarea cu celeritate a cauzei în fond.  

În ceea ce priveşte sistemul căilor de atac, noul Cod de procedură penală a reglementat 

o singură cale ordinară de atac, apelul, integral devolutivă, aspect care a influenţat activitatea 

Secţiei penale, dată fiind competenţa funcţională generală a curților de apel. 

În art. 471-4771 sunt reglementate două instituţii de mare actualitate, esenţiale pentru 

asigurarea securităţii juridice, a unei justiţii egale, unice şi echitabile, menite să asigure 

interpretarea şi aplicarea unitară a legii, şi anume recursul în interesul legii, prezent şi în 

reglementarea actuală, şi sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării 

unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept ce face obiectul unui proces 

penal în curs de desfăşurare. 

Noul Cod de procedură penală cuprinde unele proceduri speciale care asigură accesul 

justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple, avându-se în vedere accelerarea 
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procedurii, pentru asigurarea celerităţii soluţionării cauzelor, cu caracter de noutate fiind 

acordul de recunoaştere a vinovăţiei și contestaţia privind tergiversarea procesului, cea din 

urmă fiind un mijloc procedural de verificare şi eventuală limitare a încălcării principiului 

celerităţii. 

Pentru simplificarea şi accelerarea procedurilor, s-a introdus calea de atac a 

contestaţiei ce se judecă la instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotărârea, în 

cazurile expres prevăzute de lege, spre exemplu în materia măsurilor preventive, în faza de 

executare a hotărârilor.  

Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală a generat numeroase probleme de 

interpretare şi de punere în aplicare a noilor dispoziţii procesual penale, în corelare cu cele de 

drept material, în special în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile după 

rămânerea definitivă a hotărârii, dar şi în legătură cu problemele de drept ivite în aplicarea 

legii penale mai favorabile cu privire la cauzele în curs, inclusiv din perspectiva determinării 

conţinutului constitutiv al infracţiunilor, a limitelor de pedeapsă, precum şi a aplicării 

instituţiei prescripţiei răspunderii penale. Toate acestea au necesitat un efort considerabil din 

partea judecătorilor din cadrul Secţiei penale, şi în contextul modificării, începând din 

01.02.2014, a unui număr mare de acte normative prin legile de punere în aplicare a noilor 

coduri în materie penală, pentru cunoaşterea şi însuşirea noilor dispoziţii, pentru corecta lor 

interpretare şi aplicarea lor în mod coerent, ceea ce a presupus păstrarea unui dialog 

permanent în cadrul secţiei, precum și cu instanțele din circumscripție, în scopul evitării unei 

practici neunitare sau pentru eliminarea acesteia, după caz. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 05.02.2014 pentru luarea unor 

măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 

penală şi pentru implementarea altor acte normative, s-au adus modificări mai multor acte 

normative, stabilindu-se compunerea completului de judecată pentru contestaţiile împotriva 

încheierilor pronunţate în cursul judecăţii în primă instanţă şi pentru procedura de judecată în 

cameră preliminară și s-a introdus capitolul III1 care reglementează calea de atac a 

contestaţiei. 

Reglementările privind măsurile preventive ale controlului judiciar şi controlului 

judiciar pe cauţiune au suferit modificări prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 

10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, adoptată ca urmare a declarării ca neconstituţionale a dispoziţiilor art. 211-

217 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. 
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Un impact direct asupra activităţii jurisdicţionale a Secţiei penale au avut cele două 

decizii nr. 4/29.09.2014 și nr. 5/08.12.2014, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 

soluţionarea recursurilor în interesul legii, prin care s-au dat rezolvări cu caracter obligatoriu 

unor probleme diferite ce au generat practică neunitară. 

De o importanță deosebită pentru activitatea jurisdicţională desfăşurată la nivelul 

Secţiei penale și pentru cauze cu minori au fost şi cele 18 decizii pentru dezlegarea unor 

chestiuni de drept, pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în anul 2014 care, prin 

caracterul lor obligatoriu pentru instanţe, au fost de natură să asigure evitarea unor soluţii de 

practică neunitară, în mod special în ceea ce privește mecanismul de aplicare a legii penale 

mai favorabile. 

Și soluţiile pronunţate de Curtea Constituţională în anul 2014 au avut un impact major 

asupra activităţii de judecată în materie penală întrucât în cadrul controlului de 

constituţionalitate au fost examinate excepţii de neconstituţionalitate vizând noile dispoziţii de 

drept penal şi procesual penal. 

În materie civilă, apariţia Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 

insolvenţei şi de insolvenţă a corelat şi adaptat toate reglementările ce guvernează 

mecanismele de prevenite a insolventei şi de insolvenţă adresate operatorilor economici - 

persoane fizice autorizate, asociaţii familiale, întreprinderi individuale, societăţi, regii 

autonome, companii şi societăţi naţionale.  

Iniţiativa de codificare a legislaţiei insolvenţei se înscrie într-o tendinţă generală 

europeană de simplificare şi modernizare a legislaţiei, cu scopul de a ajuta întreprinderile şi 

cetăţenii în înţelegerea şi aplicarea legii şi de a stimula creşterea economică. Astfel, la nivelul 

Uniunii Europene sunt în derulare programe de îmbunătăţire şi de codificare a legislaţiei în 

domeniul specific al insolvenţei, fiind într-o etapă avansată de dezbatere a iniţiativei de 

revizuire a Regulamentului CE nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă. 

Noua lege a insolvenţei, Legea nr. 85/2014, în plan procedural a adus îmbunătăţiri faţă 

de dispoziţiile Legii nr. 85/2006. Astfel, cererea de deschidere a procedurii se face doar cu 

înscrisuri, acţiunile privind cererile ulterioare deschiderii procedurii sunt judecate de 

judecătorul sindic, acelaşi regim de competenţă funcţională se aplică şi acţiunilor în 

despăgubiri pentru desfiinţarea unor contracte prin măsuri ale administratorului judiciar sau 

lichidatorului. 

Dintre cele mai interesante prevederi ale noului Cod al insolvenţei este şi aceea care se 

referă la insolvenţa grupului de societăţi, precum şi reglementarea referitoare la facilitarea 
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finanţării debitorului aflat în perioada de observaţie sau în executarea unui plan de 

reorganizare. 

Având în vedere momentul intrării în vigoare a noii legi a insolvenţei şi faptul că 

pentru aceste cauze curtea de apel judecă în apel, efectele concrete asupra activităţii instanţei 

se vor face simţite în perioada următoare având în vedere intervalul de timp necesar 

soluţionării cauzelor pe fond. 

O altă reglementare cu impact asupra procedurii judiciare în materie civilă este Legea 

nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative conexe. 

Modificările s-au axat pe toate etapele procesului civil, vizând atât etapa prealabilă de 

regularizare a cererii, cât şi etapa propriu-zisă a cercetărilor, dezbaterilor, pronunţării hotărârii 

şi cea a punerii în executare a acesteia. 

Astfel, art. XII a modificat şi a completat dispoziţiile Legii nr. 76/2012 pentru punerea 

în aplicare a Codului de procedură civilă, în sensul că a stabilit că, dacă prin lege nu se 

prevede altfel, dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă privind verificarea cererii şi 

regularizarea acesteia nu se aplică incidentelor procedurale şi nici în procedurile care nu sunt 

compatibile cu aceste dispoziţii. 

Totodată, art. 200 cu alin. 11 din noul Cod de procedură civilă a fost completat în 

sensul că la primirea cererii în vederea regularizării, completul căruia i s-a repartizat cauza în 

mod aleatoriu verifică atât îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 194-197 din noul Cod de 

procedură civilă, cât şi propria competenţă. Această verificare, având ca obiect exclusiv 

competenţa specializată a completului, nu şi competenţa generală, materială şi teritorială a 

instanţei, are drept efect învestirea mai rapidă a completului competent cu soluţionarea cauzei, 

cu consecinţa scurtării duratei de soluţionare a cauzei. 

O altă noutate adusă prin Legea nr. 138/2014 vizează notele de şedinţă şi înregistrarea 

şedinţei de judecată, articolul 231 alin. 2 din noul Cod de procedură civilă reglementând 

dreptul oricărui participant la proces de a solicita şi de a primi câte o copie a notelor 

grefierului de şedinţă, după terminarea şedinţei de judecată. De asemenea, părţile, pe 

cheltuiala lor, pot obţine o copie electronică a înregistrării şedinţei de judecată în ceea ce 

priveşte cauza lor - art. 231 alin. 5 din noul Cod de procedură civilă, conducerea instanţei 

dispunând măsuri administrative concrete pentru soluţionarea unor astfel de cereri.  

Totodată, au fost modificate prin Legea nr. 138/2014 şi dispoziţii ale Codului civil în 

materia acceptării moştenirii – art. 1112, prezumţia de renunţare – în materia prescripţiei – art. 

2504.  
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Modificări de esenţă apar prin Legea nr. 138/15 octombrie 2014 şi în materia vânzării-

cumpărării terenurilor agricole în extravilan prin modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele 

măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de 

modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi 

înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, în sensul că dispoziţiile acestei legi nu se aplică 

înstrăinărilor între coproprietari, soţi, rude şi afini până la gradul al treilea inclusiv. 

Nu pot fi ignorate nici dispoziţiile Legii nr. 135/15 octombrie 2014 de modificare a 

art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în 

perioada 6 martie 1948 - 22 decembrie 1989, precum şi aplicarea art. 18 din Legea nr. 

24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, 

care prevăd imperativ, sub sancţiunea nulităţii absolute, că până la soluţionarea procedurilor 

administrative sau judiciare generate de această lege sunt interzise înstrăinarea, 

concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, orice 

închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea cu 

sarcini a bunurilor imobile – terenuri şi/sau construcţii notificate potrivit Legii nr. 10/2001. 

De asemenea, este de remarcat faptul că noul Cod de procedură penală, în vigoare 

începând cu data de 01.02.2014, a stabilit, prin art. 453 alin. 2, că revizuirea hotărârilor 

judecătoreşti penale definitive, exclusiv pe latură civilă, poate fi cerută numai în faţa instanţei 

civile, potrivit Codului de procedură civilă. 

Modificări legislative au avut loc şi în materia contenciosului administrativ și fiscal, 

atât cu privire la Codul fiscal, cât şi la Codul de procedură fiscală, în ce priveşte constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, în domeniul achiziţiilor publice, menţinându-se 

tendinţa din anii anteriori, a abundenţei de acte normative, în special de modificare şi 

completare a unor acte normative adoptate anterior. 

Spre sfârșitul anului 2014 s-a constatat scăderea numărului de cauze având ca obiect 

restituirea taxei pentru emisiile poluante, ca urmare a încetării efectelor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 1/2012 asupra Legii nr. 9/2012, iar pe de altă parte a adoptării Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 9/2013 care a introdus timbrul de mediu pentru autovehicule, 

deoarece atât prin Legea nr. 9/2012, cât şi prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 

s-a înlăturat situaţia discriminatorie între persoanele care achiziţionau un autoturism second 

hand de pe piaţa internă faţă de persoanele care cumpărau un autovehicul dintr-un alt stat 

Uniunii Europene. 



106 

În cursul anului 2014, Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, 

aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, a suferit o 

serie de modificări succesive cauzate, în principal, de necesitatea de punere în acord a 

acestuia cu dispozițiile noului Cod de procedură penală, cu celelalte acte normative adoptate 

în procesul de reformă în domeniul penal, dar şi în sensul respectării drepturilor și libertăților 

garantate de Convenția europeană a drepturilor omului.  

În acest sens, prin Hotărârea nr. 79 din 16 ianuarie 2014, au fost aduse modificări de 

substanţă Regulamentului în ceea ce priveşte atribuţiile judecătorilor delegaţi cu executarea 

hotărârilor penale, a fost revizuit conţinutul registrelor existente la nivelul instanţelor şi 

înfiinţate noi registre în acord cu noile norme procesual penale, iar prin aceeaşi hotărâre s-a 

introdus în Regulament o nouă secţiune, intitulată „Dispoziţii referitoare la activitatea 

premergătoare şedinţei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter administrativ 

desfăşurată în procesele penale”, fiind introduse dispoziţiile art. 1037-16 (aplicabile de la data 

intrării în vigoare a Codului de procedură penală adoptat prin Legea nr. 135/2010), prin care 

s-au stabilit reguli în ceea ce priveşte constituirea completelor de judecători de drepturi şi 

libertăţi, de judecători de cameră preliminară şi pentru judecată în primă instanţă, constituirea 

completelor pentru judecata apelurilor, competenţa acestora, continuitatea în ceea ce priveşte 

activitatea judiciară desfăşurată de judecătorul de drepturi şi libertăţi şi excepţiile de la această 

regulă, înregistrarea cauzelor, repartizarea lor şi circuitul intern, atribuţiile grefierilor de 

şedinţă în procedura de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, redactarea şi transcrierea 

minutei, termenele de întocmire a lucrărilor de către grefierii de şedinţă, circuitul dosarului 

după înregistrarea contestaţiilor, cererilor de apel, recurs sau de recurs în casaţie, circuitul 

dosarelor restituite din căile de atac şi lucrările de competenţa grefierului delegat la 

compartimentul de executări penale.  

Prin Hotărârea nr. 79 din 16 ianuarie 2014, s-a modificat şi art. 106, în sensul că 

pentru cauzele a căror judecată se suspendă, instanţa verifică periodic dacă mai subzistă cauza 

care a determinat suspendarea, fixând în acest scop termene de verificare care, în cauzele 

penale, nu pot fi mai mari de 3 luni. 

 Situaţiile şi condiţiile în care se transmit dosarele la parchet în vederea analizării 

posibilităţii exercitării căilor de atac, precum şi a motivării lor, au fost reglementate prin 

Hotărârea nr. 231 din 6 martie 2014, prin care s-a introdus un nou articol în regulament, 

respectiv articolul 1122. 

Prin Hotărârea nr. 511 din 10 aprilie 2014 s-a introdus un nou alineat, (11), la art. 

123, care stabileşte procedura de urmat în cazul mandatelor de executare a pedepselor cu 
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închisoarea emise şi care nu au fost executate, inclusiv în cazul persoanelor urmărite - cetăţeni 

străini.  

Modificări şi completări ale art. 10310 din Regulament au fost aduse prin Hotărârea 

nr. 1048 din 23 septembrie 2014, prin care s-a stabilit luarea unor măsuri administrative 

premergătoare repartizării aleatorii a unei cauze în care s-a dispus trimiterea în judecată ori la 

primirea dosarului la instanţa de apel, pentru a se evita cazurile de incompatibilitate, prin 

verificarea sistemului ECRIS de către persoana desemnată cu repartizarea aleatorie cu privire 

la dosarele în care s-au îndeplinit acte sau măsuri procesuale de către judecătorul de drepturi 

şi libertăţi.  

Prin Hotărârea nr. 1049 din 23 septembrie 2014 s-a modificat art. 99 alin. 2 din 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, care reglementează transpunerea 

cauzei de la o secţie la alta sau de la un complet la altul. Astfel, ori de câte ori este admisă 

excepţia de necompetenţă a completului iniţial învestit, ca urmare a repartizării aleatorii a 

cauzei, se procedează la transpunerea acesteia, conform regulilor stabilite în acest text. 

Prin hotărârea menționată s-a modificat și alin. (81) al art. 95, în sensul că s-a prevăzut 

posibilitatea ca unui complet de judecată învestit cu soluţionarea unui dosar care în mod 

constant necesită un timp de lucru ce acoperă durata normală a unei şedinţe de judecată, să nu 

îi mai fie repartizate alte cauze până la soluţionarea cauzei respective, până la redactarea 

hotărârii sau până la alt moment al procesului, prin hotărâre a colegiului de conducere al 

instanţei. 

Prin aceeaşi hotărâre, la art. 96 a fost introdus alin. 11, care stabileşte că soluţionarea 

cauzelor având ca obiect luarea, revocarea sau înlocuirea unei măsuri preventive cu privire la 

inculpaţii condamnaţi după pronunţarea hotărârii asupra fondului cauzei, până la sesizarea 

instanţei de apel, se face de completul care a pronunţat hotărârea asupra fondului cauzei, iar la 

art. 98 a fost introdus alin. 61, care prevede că în cazul absenţei judecătorului de cameră 

preliminară, la expirarea termenelor prevăzute în titlul II „Camera preliminară” al părţii 

speciale din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, în alcătuirea completului 

intră judecătorul de cameră preliminară din completul imediat următor.  

De asemenea, a fost modificat şi art. 112 în ceea ce priveşte atribuţiile grefierului 

delegat cu efectuarea lucrărilor de executări penale, referitor la înregistrarea şi înaintarea 

apelurilor şi a contestaţilor în căile de atac.  

Prin această hotărâre s-a mai urmărit, printre altele, alinierea normelor de organizare 

judiciară la instituţiile juridice consacrate prin prevederile noului Cod de procedură civilă.  
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Prin Hotărârea nr. 1174 din 6 noiembrie 2014 s-a modificat art. 10311, stabilindu-se că 

în cauzele în care instanţa este sesizată cu rechizitoriu sau cu plângere împotriva soluţiei de 

neurmărire sau de netrimitere în judecată, în cadrul repartizării aleatorii în sistem informatic 

se stabileşte numai completul de judecată, dintre completele de judecători de cameră 

preliminară şi pentru judecata în primă instanţă, iar cauzele repartizate aleatoriu sunt 

transmise completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege. 

Prin aceeaşi hotărâre s-a modificat şi alineatul 1 al articolului 10314 care prevede că, 

după rămânerea definitivă a încheierii prin care s-a dispus, în procedura în camera 

preliminară, începerea judecăţii, completul de judecată fixează primul termen de judecată, 

dispunând citarea părţilor, precum şi, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în 

condiţiile legii, iar dosarul se predă de îndată grefierului de şedinţă, care, în aceeaşi zi, 

introduce termenul în aplicaţia ECRIS.” 
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Capitolul III: R ăspunderea judecătorilor şi personalului auxiliar 

Secţiunea 1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului 

auxiliar  

1.1. Aspecte privind răspunderea judecătorilor 

În conformitate cu dispoziţiile art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 45 

ind. 1 din Legea nr. 317/2004, republicată, privind Consiliul Superior al Magistraturii, pe 

parcursul anului 2014, ca urmare a petiţiilor formulate cu privire la corpul profesional al 

judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi şi instanţelor arondate, au fost efectuate verificări 

prealabile de către Inspecţia Judiciară din cadrul CSM pentru a se stabili dacă există indiciile 

privind săvârşirea unor abateri disciplinare dintre cele prevăzute în art. 99 din Legea nr. 

303/2004 republicată. 

Astfel, au fost efectuate verificări în 56 de situaţii, fiind finalizate până la sfârşitul 

anului 2014, un număr de 48 de verificări, toate cu rezoluţie de clasare (20 de sesizări au 

privit judecători de curte de apel, 20 de sesizări au privit judecători de tribunal şi 8 sesizări au 

vizat judecători de judecătorie). 

În anul 2014 nu a fost aplicată nicio sancțiune disciplinară judecătorilor din cadrul 

Curții de Apel Iași și al instanțelor din circumscripția sa teritorială.  

 

1.2. Aspecte privind răspunderea disciplinară a personalului auxiliar de 

specialitate şi a celorlalte categorii de personal 

În conformitate cu dispozițiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 567/2004 privind statutul 

personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă 

acestea și al personalului care funcționează în cadrul Institutului Național de Expertize 

Criminalistice, modificată și completată, ca urmare a existenței indiciilor săvârșirii de abateri 

disciplinare, au fost efectuate cercetări disciplinare prealabile și au fost aplicate șapte 

sancţiuni disciplinare constând în „reducerea drepturilor salariale”, toate fiind aplicate, 

potrivit competenţei, de conducerea Curţii de Apel Iaşi. În urma sesizărilor formulate şi a 

cercetărilor disciplinare efectuate, patru sancţiuni constând în reducerea drepturilor salariale 

au fost aplicate personalului auxiliar de specialitate şi trei sancţiuni personalului conex.  
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Un grefier din cadrul Judecătoriei Iași a fost sancționat pentru săvârșirea abaterii 

disciplinare constând în întârzieri nejustificate în efectuarea lucrărilor și neglijențe repetate în 

efectuarea lucrărilor; un grefier din cadrul aceleiași instanțe a fost sancționat pentru săvârșirea 

abaterii disciplinare constând în atitudini ireverențioase în timpul exercitării atribuțiilor de 

serviciu și refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu; un grefier din cadrul 

Tribunalului Vaslui a fost sancționat pentru săvârșirea abaterii disciplinare constând în 

neglijențe repetate în rezolvarea lucrărilor, iar un grefier din cadrul Judecătoriei Vaslui a fost 

sancționat pentru săvârșirea abaterii disciplinare constând în neglijențe repetate în rezolvarea 

lucrărilor. 

În cazul personalului conex, cele trei sancțiuni de reducere a drepturilor salariale au 

fost aplicate pentru: un șofer din cadrul Curții de Apel Iași pentru săvârșirea abaterilor 

disciplinare constând în încălcarea programului de lucru, manifestări care aduc atingere 

demnității sau probității profesionale și nerespectarea codului deontologic, iar doi șoferi din 

cadrul Tribunalului Iași pentru săvârșirea abaterilor disciplinare constând în nerespectarea 

codului deontologic și încălcarea programului de lucru, precum și manifestări care aduc 

atingere demnității sau probității profesionale. 

 

Secţiunea 2. Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar 

a. Aspecte privind răspunderea judecătorilor 

Pe parcursul anului 2014 nu au existat situații de începere a urmăririi penale sau de 

punere în mișcare a urmăririi penale cu privire la judecătorii din cadrul instanțelor din raza de 

competență a Curții de Apel Iași.  

În privinţa unui judecător din cadrul Judecătoriei Iași (dna Acrâşmăriţei Camelia-

Alexandrina) s-a pronunţat în mod definitiv o soluţie de condamnare cu suspendare 

condiţionată (decizia penală nr. 262/A/17.09.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie), pentru 

săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 253 ind. 1 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod 

penal şi art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, judecătorul respectiv fiind eliberat 

din funcţie ca urmare a Hotărârii nr. 1060/02.10.2014 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

b. Aspecte privind răspunderea personalului auxiliar de specialitate 

În ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate, pe parcursul anului 2014 nu au 

existat situații de începere a urmăririi penale sau de punere în mișcare a urmăririi penale ori 

de condamnare cu privire la unul din membrii acestei categorii de personal din cadrul 

instanțelor din raza de competență a Curții de Apel Iași. 
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Capitolul IV: Rolul instan ţei în dezvoltarea spaţiului european şi 

cooperarea internaţională 

Încheierea Tratatului de la Lisabona, semnat la data de 13 decembrie 2007, urmăreşte 

realizarea unui spaţiu european consolidat, care să asigure un grad sporit de protecţie 

cetăţenilor atât sub aspectul libertăţii de circulaţie, cât sub cel al unei protecţii judiciare 

eficace, ce implică cooperarea coerentă a statelor membre. 

În materie de cooperare judiciară, la nivel european există Reţeaua Judiciară 

Europeană în materie civilă şi comercială care organizează, periodic, reuniuni dedicate 

aplicării, interpretării sau modificării instrumentelor comunitare. 

Corespondenta la nivel naţional a Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi 

comercială este Reţeaua Judiciară Română în materie civilă şi comercială, a cărei componență 

a fost actualizată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1929/C/29.05.2014. 

Membrii Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială reprezintă, la rândul 

lor, puncte locale de contact care diseminează informaţiile de drept al UE şi drept 

internaţional privat.  

În anul 2014, Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială a organizat 

5 reuniuni dedicate Regulamentului Bruxelles II bis și aspectelor civile ale răpirii 

internaționale de copii, precum și o reuniune la Atena, dedicată insolvenței și obligațiilor de 

întreținere. România a fost reprezentată la toate aceste reuniuni, în funcţie de temele 

discutate, de către punctele naţionale de contact, de reprezentanţi ai autorităţii centrale 

desemnate în baza Regulamentului Bruxelles II bis și Regulamentul privind obligațiile de 

întreținere, precum şi magistraţi, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi 

comercială din cadrul curţii de apel. 

Astfel, la Reuniunea desfășurată în iulie 2014 la Bruxelles au participat judecătorii 

Georgeta Pavelescu şi Susanu Claudia-Antoanela, membri ai Reţelei de Cooperare Judiciară 

Română în materie civilă şi comercială din cadrul Curţii de Apel Iaşi. 

La reuniunea menționată s-au discutat, în principal, aspecte practice ale aplicării unor 

acte normative ale Uniunii Europene în domeniul comunicării actelor, dreptului 

consumatorilor, obligațiilor de întreținere. A fost prezentat stadiului migrării site-ul Atlasului 

Judiciar European în materie civilă şi comercială către site-ul E-Justice, precum şi 

completarea actualizată a fişelor tehnice de ţară (conţinutul dreptului străin). 

În ceea ce privește migrarea conținutului atlasului către site-ul E-Justice, până în 

prezent, au fost actualizate de Comisia Uniunii Europene şi au fost formulate răspunsurile ale 
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statelor membre ale Uniunii Europene la fişele de ţară referitoare la prelucrarea automată a 

dosarelor, sesizarea instanţei, divorţul, executarea hotărârilor, măsuri provizorii, competenţa, 

somaţia de plată, termenele procedurale, cererile cu valoare redusă, obţinerea probelor, 

deplasarea licită a copiilor în străinătate, succesiuni, insolvență, obligații de întreținere, 

răspundere părintească. 

Menţinerea şi dezvoltarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie a constituit 

obiect de preocupare şi pentru activitatea desfăşurată de judecătorii Curţii de Apel Iaşi, 

membri ai Reţelei de Cooperare Judiciară Română în materie civilă şi comercială, în scopul 

facilitării cooperării judiciare internaţionale în materie civilă, al diseminării informaţiilor 

necesare și în vederea consolidării cunoştinţelor judecătorilor naţionali în acest domeniu. 

Un element de noutate întreprins de Reţeaua de Cooperare Judiciară Română în 

materie civilă şi comercială relativ la consolidarea cunoştinţelor judecătorilor naţionali în 

domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, început în 2013 şi continuat în 

anul 2014, este iniţiativa de elaborare a Buletinul Reţelei Judiciare române în materie civilă şi 

comercială. 

Pentru realizarea Buletinului Reţelei au fost cooptaţi judecători, membri ai Reţelei de 

Cooperare Judiciară Română în materie civilă şi comercială, inclusiv judecătorii Georgeta 

Pavelescu şi Susanu Claudia-Antoanela, din cadrul Curţii de Apel Iaşi.  

Această publicaţie este de interes larg întrucât se adresează atât magistraţilor, cât şi 

celorlalţi participanţi la procesul civil unde se pune problema interpretării şi aplicării 

Regulamentelor comunitare. 

Primul Buletin al Reţelei Judiciare române în materie civilă şi comercială urmăreşte 

comentarea tuturor hotărârilor pronunţate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în 

aplicarea unuia dintre cele mai importante instrumente de drept internaţional privat, respectiv 

Regulamentul Bruxelles I – RBI care a înlocuit Convenţia de la Bruxelles din 1968, 

supranumit şi „matricea cooperării judiciare europene în materie civilă și comercială”.  

La acest moment s-a finalizat prelucrarea tuturor spețelor ce vor fi inserate în 

cuprinsul acestei prime părți, care vizează Competenţa jurisdicţională, lucrarea fiind predată 

la editură. 

Altă acţiune întreprinsă în vederea consolidării cunoştinţelor judecătorilor naţionali în 

domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială este cea desfășurată în cursul 

anului 2014 în luna noiembrie, când a fost organizată la Târgu Mureș reuniunea Reţelei de 

Cooperare Judiciară Română în materie civilă şi comercială cu tema „Instrumente ale Uniunii 
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Europene aflate în curs de negociere şi noi instrumente UE recent adoptate, în domeniul 

cooperării judiciare internaţionale în materie civilă” .  

Agenda a avut ca obiect prezentări şi discuţii referitoare la instrumentele Uniunii 

Europene, recent adoptate sau aflate în procedură avansată de adoptare, în domeniul 

insolvenței, popririi asigurătorii bancare, competenței, recunoașterii și executării hotărârilor 

judecătorești în materie civilă și comercială, precum și la cele aflate în curs de negociere în 

domeniul titlurilor executorii europene. 

Cu această ocazie au fost distribuite participanților mai multe publicații în limba 

română, tipărite de Comisia Europeană: Ghidul privind cererile de valoare redusă, Broșurile 

privind răpirea transfrontalieră a copilului de către un părinte, încredințarea copilului și 

drepturile de vizită peste granițele UE, Culegerea de legislație UE în domeniul cooperării 

judiciare internaționale în materie civilă și comercială. 

Membrii Reţelei de Cooperare Judiciară Română au distribuit judecătorilor din raza 

Curţii de Apel Iaşi publicațiile în discuție. 

Alte acţiuni întreprinse în vederea consolidării cunoştinţelor judecătorilor naţionali în 

domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială au fost cele desfășurate în cursul 

anului 2014 de către Consiliul Superior al Magistraturii în parteneriat cu Institutul Naţional al 

Magistraturii, Ecole Nationale de la Magistrature din Franţa, Escuela Judicial din Spania şi 

Scola Superiore de la Magistratura din Italia, prin organizarea, la Bucureşti, a unei serii de 

seminarii în cadrul Proiectului „Practical exercises in implementing the judicial cooperation 

instruments in civil and commercial matters”, proiect derulat în cadrul Programul Uniunii 

Europene „Justiţie Civilă”, finanţat de Uniunea Europeană. 

În perioadele 27 - 28 februarie 2014 și 21-22 noiembrie 2014 s-au desfăşurat la 

Bucureşti două seminarii în cadrul proiectului amintit la care au participat judecători ai Curţii 

de Apel Iaşi, judecător Anca Ghideanu şi judecător Claudia-Antoanela Susanu, precum şi 

judecători de la instanţele arondate Curţii de Apel Iaşi, cât şi alţi judecători din ţară. 

La nivelul Curţii de Apel Iaşi au fost organizate, în cadrul programului de formare 

continuă descentralizată, sesiuni de formare în domeniul dreptului Uniunii Europene, 

susţinute de judecători, formatori ai Institutului Național al Magistraturii. 

De asemenea, în anul 2014, un judecător din cadrul Curții de Apel Iași a participat la 

un stagiu de pregătire de 2 săptămâni în Barcelona, Spania, în cadrul Programului de schimb 

al autorităţilor judiciare 2014, program finanţat de European Judicial Trade Network. 

Schimbul de cunoştinţe astfel realizat nu a contribuit numai la cunoaşterea directă a culturii 

juridice europene, ci a fost de natură să contribuie la dezvoltarea şi partajarea unei culturi 
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judiciare şi juridice europene comune, la creşterea încrederii între autorităţile judiciare ce ar 

conduce la recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti, la o cooperare rapidă și 

eficientă în vederea aplicării legii şi punerii în executare a măsurilor dispuse de autorităţile 

judiciare din diverse state membre ale Uniunii Europene, creând premisele edificării unui 

veritabil spaţiu al libertăţii, securităţii şi justiţiei.  

Pentru aprofundarea dreptului Uniunii Europene a fost creată, în anul 2012, Reţeaua 

naţională de judecători coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene (EuRoQuod), 

constituită pe bază de voluntariat din judecători ce manifestă un interes particular pentru 

dreptul Uniunii Europene. 

Reţeaua cuprinde doi judecători ai Curţii de Apel Iaşi, a căror misiune este de a se 

informa asupra noutăţilor apărute în materia dreptului Uniunii Europene şi de a disemina 

informaţiile prin materialele postate pe site şi prin oferirea de asistenţă în domeniu.  

În cadrul seminarului organizat de Curtea de Apel Iaşi în luna octombrie 2014 în 

domeniul cooperării judiciare în materie civilă membrii reţelei au realizat o prezentare a 

reţelei EuRoQuod şi a site-ului acesteia (www.euroquod.ro), pe care se regăsesc informaţii 

legate de aplicarea dreptului Uniunii Europene, grupate în dosare tematice (contencios 

administrativ, dreptul muncii, proprietate intelectuală, cooperare judiciară în materie civilă şi 

comercială, etc.) precum şi noutăţi privind programele de formare în materia dreptului 

Uniunii Europene. 

Pentru a facilita accesul tuturor judecătorilor la informaţii legate de activităţile reţelei 

şi de modul de contactare a membrilor acesteia, site-ul reţelei a fost introdus, la începutul 

anului 2014, în reţeaua intranet a instanţei. 

 În anul 2014 membrii reţelei au participat la conferinţele organizate de Institutul 

Naţional al Magistraturii în lunile iunie şi noiembrie, în cadrul cărora au fost abordate 

probleme de actualitate legate de protecția consumatorilor, de aplicarea Regulamentului (UE ) 

nr. 1215/2012 în materia competenței judiciare, recunoașterii și executării hotărârilor civile și 

comerciale, precum şi noutățile apărute în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. 

De asemenea, membrii reţelei au colaborat cu Institutul Naţional al Magistraturii 

pentru a evalua necesităţile de formare ale judecătorilor în scopul alcătuirii unui plan de 

formare în acest domeniu şi au oferit asistenţă colegilor din raza Curţii de Apel Iaşi în ceea ce 

priveşte aplicarea dreptului Uniunii Europene şi identificarea resurselor bibliografice pe 

probleme specifice de drept al Uniunii Europene. 
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Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie integrează conceptului şi cooperarea 

judiciar ă internaţională în materie penală, care implică rolul instanţelor naţionale, pe 

nivele diferite de competenţă, în realizarea scopului cooperării, anume acela de a se constitui 

într-un mijloc specific şi eficient de combatere a fenomenului infracţional transnaţional. 

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală a fost 

modificată substanţial prin Legea nr. 300/15 noiembrie 2013.  

Principalele modificări ale Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală, operate prin Legea nr. 300/2013, intrată în vigoare începând 

cu luna ianuarie 2014, constau în transpunerea în legea naţională a Deciziei-cadru 

2008/909/JAI şi a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului 

recunoaşterii reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse 

sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană, a Deciziei-

cadru 2009/829/JAI a Consiliului din 23 octombrie 2009 privind aplicarea, între statele 

membre ale Uniunii Europene, a principiului recunoaşterii reciproce în materia deciziilor 

privind măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea preventivă.  

Prin același act normativ a fost transpusă Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului 

din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în cazul 

hotărârilor judecătoreşti şi al deciziilor de probaţiune în vederea supravegherii măsurilor de 

probaţiune şi a sancţiunilor alternative și au fost preluate dispoziţiile Convenţiei Europene 

privind valoarea internaţională a hotărârilor represive adoptată la Haga la 28 mai 1970. De 

asemenea, au fost transpuse căile de atac, competenţele, compunerea completelor de judecată 

în Legea nr. 302/2004, la Titlul V privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti 

şi a ordonanţelor penale şi a actelor judiciare în relaţia cu statele terţe. 

Toate aceste modificări legislative au avut ca impact principal lărgirea competenţei 

curţilor de apel, ca instanţe de fond, în domeniul recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti 

străine, punerii în executare a pedepselor şi transferării persoanelor condamnate în relaţia cu 

state terţe şi în relaţia cu state membre ale Uniunii Europene, dar și instituirea competenţei în 

materia contestației pentru anumite instituții reglementate de lege și a apelului în cauzele 

privind recunoaşterea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti, a deciziilor de probaţiune, precum 

și a deciziilor referitoare la măsurile de supraveghere judiciară ca alternativă la arestarea 

preventivă.  

În domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, Curtea de Apel Iaşi 

a soluţionat în anul 2014, conform competenţei materiale stabilite prin Legea nr. 302/2004, 

22 de cauze privind executarea mandatului european de arestare, 32 de cauze privind 
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recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale şi a actelor judiciare la cererea unui stat străin și 

4 cauze în materia asistenţei judiciare internaţionale constând în audiere prin videoconferinţă, 

la cererea autorităţilor judiciare străine solicitante. 

În calea de atac a apelului, Curtea de Apel Iaşi a soluţionat cauze având ca obiect 

recunoaşterea reciprocă a sancţiunilor pecuniare.  

Soluţionarea unor astfel de cauze a presupus, alături de aplicarea dispoziţiilor legale cu 

caracter de subsidiaritate, şi examinarea şi aplicarea tratatelor, a convenţiilor bilaterale 

relevante, a dispoziţiilor dreptului intern de transpunere a deciziilor-cadru în cazul aplicării 

principiului încrederii reciproce, a conformităţii legii interne cu dispoziţiile deciziei-cadru 

transpusă, a declaraţiilor statelor membre la Secretariatul General al Consiliului, precum şi 

examenul şi aplicarea jurisprudenţei obligatorii a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.  

Modificările importante aduse legii au impus cunoaşterea şi aprofundarea acestor 

dispoziţiile legale, interpretarea şi aplicarea lor unitară, analiza corespondenţei dispoziţiilor 

legale cu dispoziţiile deciziilor-cadru transpuse în scopul interpretării şi aplicării lor astfel 

încât dispoziţiile deciziilor-cadru să îşi producă efectele, examinarea şi analiza practicii 

curente a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene competentă a se pronunţa în procedura 

hotărârilor preliminare în acest domeniu şi au determinat creşterea volumului de activitate 

prin înregistrarea unor cauze noi de competenţă în primă instanţă a curţii de apel.  

Sunt de remarcat ultimele hotărâri relevante ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 

Hotărârea Jeremy F. împotriva Premier ministre din 30 mai 2013 şi Cauza C-398/12 din 5 

iunie 2014 care statuează cu privire la prevederea unei căi de atac cu efect suspensiv de 

executare de statele membre împotriva deciziei pe care autoritatea judiciară o adoptă pentru a-

şi da consimţământul în cadrul art. 27 alin. 4 şi art. 28 alin. 3 lit. c) din Decizia-cadru 

2002/584/JAI a Consiliului şi cu privire la interpretarea art. 54 din CAAS din 14 iunie 1985, 

în sensul că ordonanţa de netrimitere în judecată care împiedică, în statul contractant în care a 

fost dată, o nouă urmărire penală pentru aceleaşi fapte împotriva persoanei care a beneficiat 

de ordonanţa respectivă, trebuie analizată ca fiind o hotărâre definitivă, în sensul acestui 

articol, care împiedică desfăşurarea unei noi urmăriri penale împotriva aceleiaşi persoane 

pentru aceleaşi fapte într-un alt stat contractant (principiul ne bis in idem). 

În cadrul executării mandatelor europene de arestare, autoritatea judiciară de 

executare cooperează cu autoritatea judiciară străină pe canalele Sistemului de Informaţii 

Schengen şi procedează la contactul direct cu autoritatea judiciară străină emitentă pe calea 

cererilor privind obţinerea de informaţii suplimentare şi garanţii.  



117 

Alături de activitatea jurisdicţională a instanţei în soluţionarea cauzelor de competenţa 

materială şi funcţională a curţii de apel, în consolidarea cooperării judiciare internaţionale 

între autorităţile judiciare române şi străine şi în scopul facilitării cooperării şi contactului 

direct între autorităţi judiciare române şi autorităţi judiciare din statele membre ale Uniunii 

Europene, membrul Reţelei Judiciare Române în materie penală din cadrul Curţii de Apel Iaşi 

a oferit sprijinul necesar, la cererea colegilor judecători, în identificarea unor autorităţi 

judiciare competente străine, în furnizarea legislaţiei relevante pentru cauză, în indicarea 

surselor de informare şi a unor site-uri utile pentru soluţionarea cauzelor.  

Judecătorul desemnat din partea autorităţii judecătoreşti în calitate de punct naţional 

de contact pentru Reţeaua Judiciară Europeană din cadrul Curţii de Apel Iaşi  a oferit sprijin 

pentru facilitarea cooperării judiciare la cererea autorităţilor judiciare străine pentru 

determinarea autorităţii judiciare competente privind executarea unor cereri de asistenţă 

judiciară internaţională. 

Dreptul Uniunii Europene se caracterizează prin supremaţia sa şi prin aplicarea directă 

în statele membre ale Uniunii. De aceea, în materia contenciosului administrativ, 

judecătorii au dat în continuare eficienţă principiului aplicării directe a dreptului comunitar în 

special în litigiile cu obiect restituirea taxei de primă înmatriculare, a taxei pe poluare și a 

taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, percepute în perioada 2007 - 1 

ianuarie 2013. 

Astfel, ca şi în anii precedenţi, au fost avute în vedere prevederile art. 148 alin. 2 şi 4 

din Constituţia României prin raportare la Hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene 

din 09 martie 1978 pronunţată în cauza 106/77, Administrazione delle Finanze dello Stato c. 

Simmenthal, fiind aplicat cu prioritate dreptul european faţă de reglementările interne. 

Totodată, judecătorii curţii de apel au procedat la aplicarea directă a dreptului comunitar, 

respectiv a dispoziţiilor art. 110 paragraful 1 (fostul art. 90 din Tratat) din Tratatul pentru 

funcţionarea Uniunii Europene - versiunea consolidată şi a jurisprudenţei Curţii Europene de 

Justiţie - Cauza Weigel (2004), Cauza Costa/Enel (1964), Cauza Simmenthal (1976) și a 

hotărârilor recente ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - Cauza C-402/09 - Cauza Tatu c. 

Statului Român și Cauza C-263/10 - Cauza Nisipeanu c. Statului Român. De asemenea, a fost 

avută în vedere Cauza C-565-11/18 aprilie 2013 - Mariana Irimie c. Statului Român cu ocazia 

analizării întinderii și modului de acoperire a prejudiciului cauzat reclamanţilor prin 

indisponibilizarea sumei plătite cu titlu de taxa de poluare. 

În această materie au fost aplicate și alte acte normative care au transpus în dreptul 

intern directivele Consiliului Europei, printre acestea fiind Ordonanța de urgență a Guvernului 
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nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, care a transpus Directiva Consiliului 

privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene şi Spaţiului Economic European, iar în cauzele având ca obiect suspendarea 

executării actelor administrative a fost aplicată Recomandarea nr. R(89)8, adoptată de 

Comitetul de Miniştri din cadrul Consiliului Europei la 13.09.1989, referitoare la protecţia 

jurisdicţională provizorie în materie administrativă. 

În litigiile privind schemele de plăţi directe şi plăţile naţionale complementare care se 

acordă în agricultură, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.125/2006 privind aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale complementare 

care se acordă în agricultură, judecătorii au analizat modul de aplicare de către Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a dispoziţiilor Regulamentului Consiliului CE nr. 

1973/2004, a Regulamentului CE nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-

condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevăzute de 

Regulamentul CE nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor 

comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a 

anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. 

Aplicarea dreptului comunitar s-a făcut și în cazul litigiilor generate de acordarea 

finanţărilor nerambursabile de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, spre 

exemplu Regulamentul UE nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 

procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare 

rurală. 
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Capitolul V: Raporturile dintre instan ţă şi celelalte instituţii şi 

organisme, precum şi cu societatea civilă 

Activitatea instanțelor judecătorești este, prin definiție, interdependentă în raport de 

anumite categorii profesionale implicate în realizarea actului de justiție, precum și față de 

acele instituții ale statului a căror activitate are legătură cu administrarea justiției, dar 

presupune și asigurarea transparenței în raport cu justițiabilii și cu publicul larg. 

Modul de derulare a relațiilor cu alte categorii profesionale și cu instituții a căror 

activitate are legătură cu administrarea justiției influențează calitatea actului de justiție, dar și 

imaginea justiției, ca serviciu public și, în particular, a magistraților și a personalului auxiliar 

de specialitate ce-și desfășoară activitatea în cadrul Curții de Apel Iași. 

În anul 2014 au existat relaţii bune de colaborare cu toate instituţiile ce contribuie la 

realizarea actului de justiţie, respectiv Consiliul Superior al Magistraturii, parchetele, 

barourile, experţii judiciari, mass-media, justiţiabilii şi organismele societăţii civile. 

Raporturile cu Consiliul Superior al Magistraturii 

Raporturile instanței cu Consiliul Superior al Magistraturii s-au desfășurat, în anul 

2014, în condițiile prevăzute de Legea nr. 303/2004, Legea nr. 317/2004 și Regulamentul de 

ordine interioară al instanțelor judecătorești, în considerarea rolului acestuia de garant al 

independenței justiției.  

În acești parametri, raporturile instituţionale dintre Curtea de Apel Iaşi şi Consiliul 

Superior al Magistraturii s-au desfăşurat în bune condiţii şi relaţii de colaborare, fiind axate pe 

componentele de interes comun.  

Ca instituție implicată în demersul de unificare a practicii judiciare și de asigurare a 

formării profesionale continue a magistraților prin intermediul Institutului Național al 

Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat în mod constant instanțelor 

exprimarea de puncte de vedere în interesul realizării celor două obiective mai sus 

menționate, precum și pentru avizarea unor proiecte de acte normative referitoare la 

organizarea sistemului judiciar. 

Curtea de Apel Iași și instanțele din circumscripție au conlucrat cu Consiliul Superior 

al Magistraturii în îndeplinirea obiectivelor și măsurilor stabilite prin Planul de acțiune pentru 

îndeplinirea condiționalităților din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare a 

progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar și al luptei împotriva 
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corupției, îndeosebi în vederea respectării principiului accesului liber la justiție și a 

transparentizării propriei activități. 

În același timp, este utilă, din partea Consiliului Superior al Magistraturii menținerea 

liniei de comunicare și consultare a magistraților privind problemele cu care se confruntă 

sistemul judiciar român și cu privire la celelalte aspecte ce țin de derularea normală a 

activității acestei instituții și continuarea demersurilor în vederea creșterii capacității acestuia 

de a garanta independența justiției, de a asigura un sistem de promovare și de evaluare 

fundamentat pe performanță profesională, de a prezenta într-o manieră profesionistă 

problemele pe care încearcă să le soluționeze și de a menține comunicarea cu toate instanțele 

din România.  

Raporturile cu Ministerul Justi ţiei  

În anul 2014, raporturile Curţii de Apel Iaşi cu Ministerul Justiţiei au continuat să fie 

marcate de bună colaborare pe componentele de interes comun.  

Periodic s-a răspuns solicitărilor Ministerului Justiției, comunicându-se cu 

promptitudine toate relațiile solicitate. În același sens, Ministerul Justiției a răspuns 

solicitărilor instanței și a manifestat receptivitate în consultarea judecătorilor, în ceea ce 

privește proiectele de acte normative de interes pentru sistemul judiciar și a celor care au vizat 

statutul magistraților. 

În privința lucrărilor de edificare a obiectivului de investiție constând în noul Palat de 

Justiție din Municipiul Iași, în anul 2014 lucrările au continuat într-un ritm susținut, astfel 

încât, la data de 15 septembrie 2014, acesta a fost dat în folosință, așa cum se menționează, 

punctual, în prezentul raport de bilanț la capitolul I – secțiunea a 2-a, prin eforturile comune 

ale tuturor instituțiilor implicate în acest proiect de anvergură. 

Colaborarea cu Ministerul Justiției și deschiderea manifestată de reprezentanții 

acestuia la solicitările și propunerile Curții de Apel Iași au făcut posibilă această realizare, 

astfel încât, urmare a realizării recepției la terminarea lucrărilor și asigurării furnizării 

utilităților strict necesare, începând cu data de 15 septembrie 2014, activitatea desfășurată de 

cei doi beneficiari finali ai obiectivului de investiții s-a realizat în noul sediu al Palatului de 

Justiție Iași, concomitent cu mutarea și desfășurarea activității Judecătoriei Iași din cele două 

spații închiriate în sediul inițial al Palatului de Justiție Iași. 

În același timp, Curtea de Apel Iași, în calitate de ordonator secundar de credite, a 

primit prin bugetul inițial de venituri și cheltuieli aferent anului 2013, credite bugetare în 

procent de aproximativ 58% din valoarea celor fundamentate prin proiectul de buget înaintat 

Ministerului Justiției. Urmare a demersurilor repetate efectuate către ordonatorul principal de 
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credite, Ministerul Justiției, bugetul de venituri și cheltuieli total alocat a fost suplimentat, 

ajungându-se la sfârșitul anului la un procent de aproximativ 62% din valoarea proiectului de 

buget propus Ministerului Justiției. 

Raporturile cu Institutul Na ţional al Magistraturii şi cu Şcoala Naţională 

de Grefieri 

Curtea de Apel Iaşi a facilitat participarea judecătorilor şi a grefierilor, inclusiv a 

acelora care au calitate de formator la Institutul Naţional al Magistraturii sau Şcoala Naţională 

de Grefieri, la activităţile de formare continuă organizate de aceste două instituţii. 

De asemenea, Curtea de Apel Iaşi a sprijinit proiectele derulate de Institutul Naţional 

al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, iar la rândul lor, aceste instituţii au transmis 

constant date utile şi actualizate despre activităţile desfăşurate, absolut necesare informării 

corecte a judecătorilor şi grefierilor. 

Totodată, Curtea de Apel Iaşi a răspuns tuturor solicitărilor Institutului Naţional al 

Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri, comunicând cu promptitudine relaţiile ori 

punctele de vedere. 

Nu în ultimul rând, Curtea de Apel Iaşi a colaborat cu Institutul Naţional al 

Magistraturii şi, prin intermediul acestuia, cu instituţii sau organisme internaţionale, fie prin 

diseminarea în rândul magistraţilor a informaţiilor primite periodic de la acestea – direct sau 

indirect – referitoare la activităţile specifice ale unora din acestea, fie facilitând participarea 

mai multor judecători la activităţi internaţionale de formare profesională continuă. 

Raporturile cu Parchetele 

Relaţia inter-instituţională a instanţelor din raza de activitate a Curţii de Apel Iaşi cu 

parchetele s-a înscris şi în anul 2014 în limitele unei bune colaborări.  

Disponibilitatea conducerilor parchetelor și instanțelor a condus la soluţionarea 

situaţiilor punctuale semnalate, problemele ivite în domeniul colaborării cu aceste instituţii 

găsindu-şi rezolvarea legală prin folosirea de metode şi tehnici adaptate situaţiilor concrete şi 

măsurilor ce se impuneau.  

Din perspectiva intrării în vigoare a noilor prevederi penale și procesual penale, în 

decursul anului 2014 s-au intensificat eforturile comune de colaborare, comunicarea fiind 

centrată suplimentar și pe aspectele administrative derivate din modificările legislative, în 

scopul unei bune înfăptuiri a actului de justiție și a unei abordări unitare a noilor instituții 

juridice consacrate prin noile reglementări.  

În acest context, s-au organizat seminarii de formare continuă comune, la care au 

participat atât judecătorii, cât și procurorii din raza de competență a Curții de Apel Iași. 
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Astfel, în derularea programului de formare continuă la nivel descentralizat, la data de 

17.10.2014, la seminarul cu tema ,,Noul Cod de procedură penală”, desfășurat la sediul Curții 

de Apel Iași, precum și la seminarul din data de 31.10.2014 cu tema ,,Noul Cod penal”, la 

lucrări au participat judecători și procurorii de la instanțele și parchetele din raza Curții de 

Apel Iași. 

De asemenea, sunt necesare, în continuare, schimburile de informații periodice la nivel 

instituțional, care să vizeze identificarea vulnerabilităților locale în desfășurarea și organizarea 

activităților judiciare de interes comun, precum și în scopul creării unor bune practici.  

Raporturile cu barourile Ia şi şi Vaslui 

Curtea de Apel Iaşi a apreciat şi apreciază orice demers făcut în scopul îmbunătăţirii 

activităţilor sale, precum şi al facilitării accesului la justiţie, în sensul cel mai larg al noţiunii.  

Plecând de la aceasta premisă, precum şi de la aceea că o bună colaborare inter-

instituţională impune o comunicare permanentă între instanţe si celelalte instituţii si 

organisme participante la buna înfăptuire a actului de justiţie, şi în anul 2014 Curtea de Apel 

Iaşi a continuat să cultive şi să dezvolte relaţii eficiente şi de bună colaborare cu acestea, în 

vederea identificării problemelor cu care fiecare parte se confruntă în activităţile comune, 

precum şi pentru găsirea unor soluţii optime. 

În vederea unei informări corecte şi la timp a judecătorilor şi grefierilor, în cursul 

anului 2014, în cadrul folderului de informare judecători, au continuat a fi actualizate cele trei 

secţiuni în care se regăsesc bazele de date puse la dispoziţie de către Baroul Iaşi, Colegiul 

Consilierilor Juridici, Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile şi Ministerul Justiţiei cu 

toţi avocaţii, consilierii juridici şi experţii judiciari şi datele de contact ale acestora.  

Relaţiile inter-instituţionale cu Barourile Iaşi şi Vaslui s-au derulat în condiţii bune, 

comunicarea neprezentând bariere sau obstacole în fluxurile de informaţii.  

Plecând de la premisa că o bună colaborare inter-instituţională impune o comunicare 

permanentă între instanţe şi barouri în vederea identificării problemelor cu care fiecare parte 

se confruntă în activităţile comune, precum şi pentru găsirea soluţiilor optime, și în anul 2014 

au avut loc o serie de discuţii funcţionale punctuale, între reprezentanţi ai conducerilor celor 

două instituţii, fiind stabilite măsuri comune din perspectiva atribuţiilor ce revin fiecărei 

instituţii participante, pentru funcționarea corespunzătoare a instituțiilor implicate în 

realizarea actului de justiție. 

Aceste relații de colaborare au excelat în decursul anului anterior, în raport de 

necesitatea suplimentară generată de noutățile legislative în materie penală, la solicitările 

punctuale ale Curții de Apel Iași existând reacție promptă din partea Barourilor Iași și Vaslui.  
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Considerăm că ar fi binevenite pentru anul următor, derularea unor măsuri care să 

vizeze: seminarii de formare continuă comune, la nivel descentralizat, în scopul unei bune 

înfăptuiri a actului de justiţie şi a unificării practicii judiciare, precum şi continuarea 

schimbului de informaţii periodice la nivel instituţional, care să vizeze identificarea 

vulnerabilităţilor locale în desfăşurarea şi organizarea activităţilor judiciare de interes comun, 

precum şi în scopul creării unor bune practici. 

Raporturile cu mass-media 

Un loc aparte în cadrul relaţiilor instituţionale derulate la nivelul Curţii de Apel Iaşi şi 

al instanţelor arondate l-a ocupat relaţia cu mass-media, în scopul asigurării unei informări a 

publicului în mod corect, obiectiv şi profesional în legătură cu funcţionarea sistemului 

judiciar. 

Reprezentanţii Curţii de Apel Iaşi au oferit informaţiile solicitate, considerate esenţiale 

pentru interesul public şi pentru buna informare a cetăţenilor. Comunicarea cu publicul larg 

constituie un obiectiv prioritar al instanţelor, pentru atingerea căruia sunt respectate principiile 

unui proces echitabil, al prezumţiei de nevinovăţie, al dreptului la viaţa privată şi de familie, 

dar şi obligaţia de rezervă a muncii lor. 

Deschiderea spre transparenţă asupra actului de justiţie, a modului de desfăşurare a 

activităţii de judecată a prezentat un interes deosebit pentru presă, reflectat de aceasta în știrile 

publicate în cursul anului anterior. S-a remarcat în cursul anului 2014 o amplă deschidere din 

partea presei față de evenimentele în care a fost implicată Curtea de Apel Iași, concretizată în 

participarea consistentă la toate conferințele de presă, dublată apoi de publicarea unor articole 

punctuale și precis documentate, în acest mod, mass-media prin reprezentanții săi sprijinind 

activitatea Curții de Apel Iași. 

Pe de altă parte, s-a avut în vedere că asigurarea transparenţei actului de justiţie 

presupune o informare corectă şi facilă a publicului cu privire la specificul activităţii de 

judecată şi la procedurile administrative pe care trebuie să le parcurgă. 

În planul activităţilor desfăşurate în anul 2014 în cadrul Curţii de Apel Iaşi, s-a avut în 

vedere gradul ridicat de expunere mediatică a instanţei şi oportunităţile de informare şi 

înţelegere corectă din partea publicului larg a mecanismelor şi condiţiilor concrete în care se 

desfăşoară actul de justiţie. 

Biroul de Informare şi Relaţii Publice a emis 7 comunicate de presă, fiind acordate de 

către purtătorii de cuvânt interviuri ori informaţii de fiecare dată când au fost solicitaţi în acest 

sens, demers care a urmărit consolidarea procesului simetric de comunicare şi relaţionare cu 

mass-media, justiţiabilii, societatea civilă în general. 
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Transparenţa actului de justiţie şi informarea corectă a opiniei publice prin intermediul 

mass-media s-a realizat în anul 2004 și prin redarea informaţiilor către opinia publică, în 

scopul constituirii unei percepţii obiective asupra sistemului judiciar şi din perspectiva 

activităţilor şi eforturilor depline, realizate de corpul de judecători şi grefieri al curţii de apel 

şi al instanţelor arondate. 

Toate aceste acţiuni au contribuit şi contribuie la îmbunătăţirea relaţiei de colaborare 

cu mass-media, venind astfel în întâmpinarea demersurilor întreprinse în scopul diminuării 

percepţiei negative a publicului asupra sistemului judiciar.  

Raporturile cu justi ţiabilii 

Plecând de la premisa că imaginea sistemului judiciar este reflectată de modalitatea în 

care justiţiabilii şi publicul percep activitatea desfăşurată în cadrul instanţelor de judecată şi că 

această imagine este dependentă şi de interacţiunile directe, de primele raporturi stabilite între 

justiţiabil şi personalul din cadrul compartimentelor ce oferă informaţii şi servicii părţilor 

(arhivă, registratură, birou informaţii publice), s-au luat măsuri ca aceste compartimente să 

funcţioneze în cadrul unui program de lucru de natură a asigura consultarea în condiţii optime 

a dosarelor, iar cetăţenii să obţină informaţii utile în vederea participării la procedurile 

judiciare.  

Raporturile propriu-zise ale justiţiabililor cu instanţele s-au desfăşurat în limitele 

impuse de dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 

soluţionare a petiţiilor, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 233/2002, precum şi de 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

Pe aceeaşi linie a activităţilor concrete desfăşurate în cadrul Curţii de Apel Iaşi, la 

nivelul comunicării publice, s-au înscris şi activităţile privind oferirea de informaţii 

accesibile, corecte şi complete prin intermediul BIRP, al portalului instanţei sau prin afişare la 

avizier, distribuirea ghidurilor de orientare pentru justiţiabili, asigurarea operabilităţii 

infodesk-urilor.  

Cu prilejul inaugurării noului sediu al Palatului de Justiție din Iași, la data de 

27.09.2014 a fost organizat evenimentul „Ziua Porților Deschise” în cadrul căruia persoanele 

interesate au putut să viziteze clădirea nouă în care se desfășoară zi de zi actul de justiție. 

Totodată, a continuat demersul privind organizarea în data de 24 octombrie 2014 a 

manifestării „Ziua uşilor deschise”, prilej cu care persoanele interesate care au dorit să 

viziteze sediul instanţei, au avut posibilitatea să urmărească modalitatea de desfăşurare a 

activităţii în unele compartimente din cadrul instanţei. Persoanelor interesate li s-au oferit 

materiale informative cu privire la dispoziţii ale noului Cod civil și ale noului Cod de 
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procedură civilă, precum şi „Ghiduri de orientare pentru justiţiabili”, materiale care sunt, de 

altfel, puse în permanenţă la dispoziţia publicului la Biroul de Informare şi Relaţii Publice.  

Faţă de anul precedent, în anul 2014, numărul solicitărilor de informații publice 

adresate instanţei a înregistrat o uşoară scădere. Astfel, s-au înregistrat 111 de cereri formulate 

în temeiul Legii nr. 544/2001 (faţă de 115 cereri în anul precedent), care au vizat următoarele 

domenii: 

Tabel 70 

Nr. crt. Domeniu Număr cereri 

1.  Acreditare jurnalişti  11 

2. Cereri studiere dosare formulate de jurnalişti 50 

3. Cereri de furnizare informaţii publice 50 

 

Grafic 29 

 

 

Cererile de informaţii publice au vizat următoarele domenii de interes: 

Tabel 71 

Nr. 
crt. 

Domeniu Număr 
cereri 

1.  Informaţii privind compartimentele instanţei 1 

2. informaţii cuprinse in documentele produse sau gestionate de instanţa 86 

3. Informaţii statistice 2 

4. Alte informaţii 22 
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Grafic 30 

 

 

În cursul anului 2014 au fost înregistrate 179 petiţii formulate în baza O.G. nr. 

27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002, cărora li s-a dat o rezolvare legală, principalele 

solicitări ce se regăsesc în petiţiile sau cererile adresate Curţii de Apel Iaşi vizând solicitări de 

consultanţă juridică, nemulţumiri legate de modul de soluţionare a dosarelor, informaţii 

despre stadiul dosarelor, solicitări privind comunicarea hotărârilor judecătoreşti, ş.a. 

Procentual, cele 179 petiţii înregistrate la Biroul de Informare şi Relaţii Publice care 

au vizat aspectele menţionate sunt evidenţiate astfel: 

 

Tabel 72 

Solicitări de consultanţă juridică  2,23% 
Nemulţumiri legate de modul de soluţionare al dosarelor  20,11% 
Solicitări de rejudecare  7,26% 
Cereri de recuzare  1,67% 
Informaţii despre stadiul procesual al dosarelor  18,99% 
Solicitarea intervenţiei preşedintelui instanţei pentru a interveni în soluţionarea 
dosarelor  

3,35% 

Primirea în audienţă  2,79% 

Petiţii conexate la alte petiţii  9,49% 

Petiţii clasate  2,79% 

Altele  18,43% 

Solicitări care exced competenţa Curţii de Apel Iaşi  10,05% 

Memorii înaintate către alte instituții  2,79% 
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Grafic 31 

 

 

În continuarea liniei directoare inițiată în anul 2013, o atenţie sporită a fost acordată și 

pe parcursul anului 2014 menținerii calităţii răspunsurilor comunicate petiţionarilor, 

urmărindu-se ca acestea să răspundă punctual solicitărilor şi, în acelaşi timp, să constituie un 

îndrumar pentru petiţionari.  

Plecând de la premisa că imaginea sistemului judiciar este reflectată și de modalitatea 

în care justiţiabilii şi publicul percep activitatea desfăşurată în cadrul instanţelor de judecată şi 

că această imagine este dependentă şi de interacţiunile directe, de primele raporturi stabilite 

între justiţiabil şi personalul din cadrul compartimentelor ce oferă informaţii şi servicii 

părţilor (arhivă, registratură, birou informaţii publice), conducerea Curţii de Apel Iaşi a luat 

măsuri pentru ca programul de lucru al acestor compartimente să asigure consultarea în 

condiţii optime a dosarelor, iar cetăţenii să obţină informaţii utile în vederea participării la 
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procedurile judiciare, fiind vizat și un alt obiectiv important, respectiv plasarea conduitei 

personalului din cadrul acestor compartimente faţă de public pe coordonate de optimă 

relaționare instituțională. 

Actualizarea permanentă a portalului Curţii de Apel Iaşi a contribuit la furnizarea de 

informaţii utile cetăţenilor în legătură cu derularea procedurilor judiciare. Această măsură, 

alături de publicarea pe portalul instanţelor a informaţiilor detaliate privind organizarea şi 

funcţionarea instanţelor, drepturile procesuale ale părţilor, condiţiile desfăşurării anumitor 

proceduri judiciare, precum şi punerea la dispoziţie a informaţiilor prin intermediul info-

chioşcurilor instalate s-au circumscris unor măsuri care au contribuit la îmbunătăţirea 

percepţiei cetăţenilor asupra actului de justiţie şi al transparenţei acestuia. 

Participarea la diferite programe şi raporturile cu organismele societăţii 

civile 

Pe parcursul anului 2014, în temeiul unei colaborări ini ţiate în anii precedenţi cu 

Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Ia şi, studenţii acestei instituţii 

de învăţământ superior au efectuat stagii de practică la Curtea de Apel Iaşi, Tribunalul Iaşi şi 

Judecătoria Iaşi, sub îndrumarea unor magistraţi din cadrul acestor instanţe, în temeiul unor 

protocoale instituţionale, ce au ca principal obiectiv facilitarea efectuării de către studenţii 

facultăţii a activităţilor de practică în cadrul instanţelor judecătoreşti. 

În cursul anului 2014 a continuat colaborarea dintre Curtea de Apel Iaşi şi Asociaţia 

Europeană a Studenţilor în Drept - ELSA , în special în domeniul facilitării activităţilor de 

practică de specialitate, în primăvara anului 2014 fiind încheiat un nou acord de parteneriat în 

acest sens, pentru luna aprilie 2014.  

În data de 8 aprilie 2014 reprezentanții Curții de Apel Iași și ai Tribunalului Iași, 

alături de reprezentanții parchetelor ieșene, au participat la Colegiul Național Iași la 

dezbaterea pe teme de educație juridică, cu titlul ,,Libertate, responsabilitate, respect față de 

lege – repere, principii și valori în promovarea unei culturi juridice a elevilor”, organizată în 

parteneriat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, Curtea de Apel Iași, Tribunalului Iași și 

parchetele din Iași. 

La această dezbatere, care a avut loc în cadrul săptămânii ,,Școala altfel: Să știi mai 

multe, să fii mai bun”, au participat peste 250 de profesori și elevi și s-a încercat a se 

identifica și defini nevoia de promovare a culturii juridice în școli. În acest mod s-a inițiat 

cooperarea instituțiilor implicate în vederea promovării educației juridice în unitățile de 

învățământ preuniversitar din județul Iași, prin facilitarea accesului elevilor la cunoștințele 

fundamentale de drept. 
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Manifestarea a fost precedată, la data de 31 martie 2014, de o videoconferință de 

lansare a activităților de implementare a Protocolului de colaborare privind educația juridică 

în unitățile de învățământ preuniversitar, încheiat la data de 31 octombrie 2013, de Ministerul 

Educației Naționale, Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul 

Public. 

În cadrul aceluiași proiect, în anul 2014, ca și în anii anteriori, Curtea de Apel Iași și-a 

deschis porțile pentru elevii Colegiului Național ,,Mihai Eminescu” Iași, Liceului Teoretic 

,,Dimitrie Cantemir” Iași, Școlii Gimnaziale ,,George Călinescu” Iași cu prilejul săptămânii 

,,Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”, ocazie cu care aceștia au vizitat unele 

compartimente ale instanței, au participat la ședințe de judecată și au avut ocazia de a simula 

procese. 

Elevii au avut posibilitatea de a adresa întrebări judecătorilor în legătură cu activitatea 

ce se desfășoară în instanțele de judecată, vizitele fiind un prilej pentru a li se prezenta, pe 

înțelesul lor, aspecte privind organizarea instanței, procesele civile și penale, profesia de 

judecător. 

Curtea de Apel Iași a participat la Conferința națională a elevilor cu titlul ,,Dinamica 

lumii contemporane și educația adolescenților. Libertăți, riscuri, probleme deschise”, 

organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în ziua de 25 noiembrie 2014. Conferința a 

reunit peste 400 de elevi, părinți, profesori, consilieri, psihologi, specialiști în educație 

nonformală și a beneficiat de susținerea Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Cu prilejul momentului inaugural din 27 septembrie 2014, în sala Pașilor Pierduți din 

sediul noului Palat de Justiție din Iași, Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași în colaborare cu 

Serviciul Județean Iași al Arhivelor Na ționale au organizat expoziția documentară cu titlul 

,,Justiția ieșeană – file de istorie”.  

În cursul anului 2014, Curtea de Apel Iaşi a colaborat cu autorităţi judiciare străine, 

precum şi cu organizaţii internaţionale cu atribuţii în materie (spre exemplu, Interpol) cu 

ocazia numeroaselor cereri de cooperare judiciară internaţională.  

În perioada 22-26 septembrie 2014, în cadrul programului de schimb de magistrați 

între statele europene intitulat „Programul de schimb al autorităților judiciare”, organizat de 

Institutul Național al Magistraturii în colaborare cu Rețeaua Europeană de Formare 

Judiciară (EJTN), patru judecători din Germania, Spania și Italia au efectuat un stagiu la 

sediul Curții de Apel Iași. 

Pe parcursul săptămânii petrecute la instanțele ieșene magistrații au participat la 

întâlniri și discuții de caz cu judecătorii din cadrul Curții de Apel Iași și au asistat la dezbateri 
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publice pe teme de drept civil, drept administrativ, dreptul muncii și drept penal în cadrul 

instanței. 

În același cadru al programului de schimb de magistrați între statele europene intitulat 

„Programul de schimb al autorităților judiciare”, organizat de Institutul Național al 

Magistraturii în colaborare cu Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN), în data de 21 

octombrie 2014, au fost prezenți la Curtea de Apel Iași cinci procurori din Franța, Spania, 

Suedia și Bulgaria, magistrați care au efectuat stagiul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Iași. 

Pentru perioada următoare, Curtea de Apel Iaşi şi instanţele din circumscripţia sa 

teritorială îşi manifestă disponibilitatea de a încuraja şi promova parteneriatele cu 

organizaţiile neguvernamentale, dar şi colaborarea cu instanţe, instituţii şi organisme 

internaţionale, în general, manifestându-şi şi pe viitor disponibilitatea pentru 

organizarea/realizarea de seminarii, de ateliere de lucru, de studii, de sondaje de opinie etc. pe 

diverse teme, în scopul formării profesionale continue a judecătorilor, cooperării judiciare 

internaţionale, îmbunătăţirii actului de justiţie şi asigurării transparenţei acestuia. 
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Capitolul VI: Concluzii 

Activitatea desfăşurată de Curtea de Apel Iaşi şi instanţele din circumscripţie în anul 

2014 a fost marcată, pe de o parte, la fel ca activitatea celorlalte instanțe judecătorești din ţară, 

de aplicarea unor opere legislative de amploarea şi importanţa noilor coduri, iar, pe de altă 

parte, de mutarea și funcționarea în Noul Palat de Justiție din Iași. 

Edificiul care găzduiește Curtea de Apel Iași și Tribunalul Iași consolidează 

capacitatea administrativă a instanțelor ieșene, asigurând o infrastructură ce întrunește 

condițiile de funcționalitate, de modernitate, de demnitate și de reprezentativitate normale 

pentru o instituție fundamentală a statului de drept, așa cum este o instanță judecătorească. 

Evenimentul a permis relocarea Judecătoriei Iași în vechiul Palat de Justiție, fapt care a 

asigurat intrarea în normalitate și consolidarea infrastructurii acestei instanțe și a adus 

importante economii la bugetul de stat prin renunțarea la plata chiriilor pentru spațiile 

închiriate. 

Noul Palat de Justiție din Iași contribuie, pe de o parte, la sporirea accesibilității 

instanței, a gradului de satisfacție a cetățenilor și, implicit, a nivelului de încredere în justiție, 

ca serviciu public, iar, pe de altă parte, sprijină efortul conjugat al judecătorilor și personalului 

auxiliar, în procesul complex și, deopotrivă, provocator, de cunoaştere, interpretare şi aplicare 

a noilor coduri, consolidând profesionalismul acestora și protejând integritatea instanței. 

 

Analiza indicatorilor statistici reprezentativi pentru actul de justiţie evidenţiază şi 

pentru anul 2014 un nivel bun al performanţei în activitatea Curţii de Apel Iaşi, care creează 

premisele furnizării către justiţiabili a unui serviciu public la un standard cât mai apropiat de 

nevoile şi aşteptările acestora. 

Curtea de Apel Iaşi şi instanţele arondate au înregistrat o creştere cu 5,74% a 

volumului total al cauzelor aflate pe rol (cu 8431 dosare), de la 146.770 cauze în anul 2013, la 

155.201 în anul 2014. Este de remarcat, pe grade de jurisdicţie, o creştere semnificativă a 

volumului de activitate la nivelul judecătoriilor (+17,40%) şi o scădere a volumului de 

activitate la nivelul tribunalelor (-9,54%) şi a Curţii de Apel Iaşi (-13,81%). 

Dinamica volumului de activitate înregistrat la Curtea de Apel Iaşi (aparat propriu) în 

anul 2014 relevă următoarele tendinţe ale indicatorilor statistici reprezentativi: 

o scădere a numărului dosarelor nou intrate, cu 26,17% faţă de anul 2013, fiind de observat 

că, după patru ani de creştere constantă ce a condus la dublarea volumului cauzelor 

nou intrate în anul 2013 (12.438) faţă de anul 2009, în anul 2014 tendinţa a fost de 
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scădere, revenindu-se la nivelul anului 2012 (9491 dosare); scăderea numărului 

cauzelor nou intrate s-a datorat în principal scăderii acestui indicator la instanţele de 

fond (în special la tribunale), scăderi semnificative înregistrând cauzele repetitive în 

materie de contencios administrativ (taxă poluare) care în anii anteriori au avut o 

pondere semnificativă în volumul cauzelor nou intrate pe rolul tribunalelor, volum de 

muncă ce determină, în continuare, o comprimare a activităţii de judecată şi o 

creştere considerabilă şi sistematică a efortului judecătorilor şi al personalului 

auxiliar de specialitate; 

o scădere a numărului total al dosarelor aflate pe rol, cu 13,81% faţă de anul 2013, fiind de 

observat şi în cazul acestui indicator că, după patru ani de creştere constantă ce a 

condus la dublarea volumului în anul 2013 (14.676) faţă de anul 2009, în anul 2014 

tendinţa a fost de scădere, menţinându-se totuşi peste nivelul anului 2012 (12.151 

dosare); 

o scădere a numărului dosarelor soluţionate cu 10,92% faţă de anul 2013, indicator care a fost, 

aşa cum s-a precizat anterior, direct influenţat şi de procesul de mutare a instanţei în 

noul sediu;  

o scădere a stocului final de dosare cu 23,28%, de la 3466 dosare stoc iniţial, la 2659 stoc 

final, în strânsă legătură cu reducerea volumului dosarelor nou intrate şi cu creşterea 

operativităţii; este de observat, pe de o parte, faptul că, din stocul final, un procent de 

33,13% reprezintă dosarele nou intrate care au primit, prin repartizare aleatorie, prim 

termen de judecată în anul 2015, ori care se află în procedura de regularizare, iar, pe 

de altă parte, că datele statistice la nivelul curţilor de apel referitoare la ponderea 

stocului în totalul cauzelor pe rol evidenţiază şi pentru anul 2014 o pondere mică 

spre medie a stocului iniţial în totalul dosarelor pe rol şi, corelativ, o pondere medie 

spre mare a dosarelor nou intrate pentru Curtea de Apel Iaşi, ceea ce demonstrează 

atât gestionarea eficientă a fluxului de dosare, cât şi reducerea considerabilă a duratei 

procedurilor;  

o creştere a indicelui de operativitate (rată de soluţionare) cu 3,26%, de la 77,94% la 81,23% 

calculată în raport cu volumul total al cauzelor aflate pe rolul instanţei minus cauze 

suspendate, şi cu 18,26%, de la 90,17% la 108,79% calculată în raport cu volumul 

cauzelor nou intrate, fiind menţinută, ca şi în anii anteriori, poziţionarea acestui 

indice de performanţă peste media naţională; 

o scădere a încărcăturii pe judecător, cu 24,13% (de la 1065 la 808 dosare), raportat la schema 

de personal şi cu 24,09% (de la 1154 la 876 dosare) raportat la numărul de judecători 
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care au funcţionat efectiv, ceea ce a permis un studiu mai atent şi amănunţit al 

dosarelor şi a creat premisele sporirii calităţii actului de judecată. 

Este de amintit că, în raportările statistice la nivel naţional, încărcătura pe judecător 

este calculată global, în funcție de totalul dosarelor pe rol (stoc + intrate), fără a se face 

distincţie între stocul preluat şi volumul dosarelor nou intrate, fapt de natură să augmenteze 

concluzia privitoare la nivelul ridicat al performanţei în activitatea Curţii de Apel Iași care a 

înregistrat sistematic indicatori de operativitate foarte buni și durate reduse ale procedurilor 

judiciare, îndeosebi ale proceselor civile începute sub imperiul legii noi, ceea ce explică și 

poziționarea încărcăturii pe judecător ușor sub media națională (874 cauze pe judecător la 

Curtea de Apel Iași în anul 2014 față de 945 media națională). 

Analiza celorlalţi indicatori de calitate evidenţiază o pondere a atacabilităţii hotărârilor 

judecătoreşti de 3,12% raportat la numărul total al hotărârilor pronunţate, în scădere cu 

0,61%, ceea ce denotă, implicit, o diminuare a gradului de insatisfacţie a justiţiabililor în 

raport cu calitatea actului de justiţie, respectiv un indice de casare de 1,04%, raportat la totalul 

hotărârilor pronunţate, ce reflectă, în continuare, calitatea hotărârilor judecătoreşti pronunţate 

de Curtea de Apel Iaşi. 

Utilizând indicatori de performanţă unanim acceptaţi în sistemele europene pentru 

măsurarea obiectivă a timpului de procesare a cauzelor, datele statistice pentru Curtea de Apel 

Iaşi arată că media duratei de soluţionate, până la pronunţarea soluţiei, a fost în anul 2014 de 

4,01 luni (conform aplicaţiei StatisECRIS fiind de 3,25 luni), iar durata medie de soluţionare, 

până la redactarea şi închiderea documentului, a fost de 4,17 luni. 

Este de subliniat şi faptul că durata rezonabilă a procedurilor trebuie analizată prin 

prisma efortului depus în anul 2014 pentru reducerea stocului de dosare, dar şi în corelaţie cu 

un alt indicator de performanţă care demonstrează gestionarea eficientă a fluxului de dosare şi 

anume un procent foarte bun de operativitate (rată de soluţionare) în ultimii 6 ani, prin 

comparaţie cu media naţională înregistrată la nivelul curţilor de apel. 

În ceea ce priveşte indicatorul de performanţă privind ponderea dosarelor închise într-

un an, acesta este la un nivel foarte eficient, de 98,61%, pe parcursul anului 2014 fiind închise 

în interval de un an 9851 hotărâri din totalul de 9990 hotărâri pronunţate. 

Studiul comparativ efectuat de conducerea Curţii de Apel Iaşi, cu privire la durata 

procedurii în procesele civile începute sub imperiul legii noi, evidenţiază eficacitatea noilor 

reglementări în direcţia simplificării şi accelerării procedurilor, preocuparea legiuitorului 

român pentru recunoaşterea şi clarificarea, într-un termen optim şi previzibil, a drepturilor şi 

intereselor legitime deduse judecăţii materializându-se în rezultate concrete pozitive. 
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Această evaluare relevă o reducere considerabilă a duratei procedurilor la toate 

instanţele şi pentru toate stadiile procesuale. Astfel, durata medie de soluţionare a proceselor 

noi (calculată de la înregistrarea dosarului şi până la pronunţarea soluţiei, fără a se include şi 

durata redactării şi închiderii documentului de soluţionare) s-a redus în proporţie de circa 

46,84% la fond, 49,68% în apel şi 56,01% în recurs.  

Politica de resurse umane a Curţii de Apel Iaşi a avut la bază monitorizarea 

permanentă a fluctuaţiilor de personal, acordându-se întâietate recrutării, selecţionării, 

integrării, instruirii şi evaluării constante a performanţelor personalului pe fiecare domeniu de 

activitate. Asigurarea unui management eficient al resurselor umane, în privinţa personalului 

auxiliar şi a funcţionarilor publici, s-a concretizat în efectuarea demersurilor necesare şi 

declanşarea procedurilor legale pentru ocuparea integrală a schemelor de personal şi pentru 

accesul la forme de dezvoltare a carierei profesionale. 

Managementul resurselor materiale exercitat în anul 2014 a urmărit, prioritar, 

consolidarea capacităţii administrative, prin asigurarea unei infrastructuri adecvate, 

demersurile instituţionale ale Curţii de Apel Iaşi vizând finalizarea în bune condiţii a 

lucrărilor de investiţii privind edificarea noului sediu al Palatului de Justiţie din Iaşi (obiectiv 

realizat în cadrul Proiectului privind Reforma Sistemului Judiciar finanţat de Banca 

Mondială), organizarea procesului de mutare și asigurarea funcționării în condiții optime în 

noul edificiu. 

Urmare realizării recepției la terminarea lucrărilor și asigurării furnizării utilit ăților 

strict necesare, începând cu data de 15 septembrie 2014, activitatea desfășurată de beneficiarii 

finali ai obiectivului de investiții – Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul Iaşi – s-a realizat în noul 

sediu al Palatului de Justiție Iași, concomitent cu relocarea Judecătoriei Iași din cele două 

spații închiriate, în sediul vechi al Palatului de Justiție Iași. 

În scopul eficientizării activității instanțelor de judecată care își desfășoară activitatea 

în noul Palat de Justiție și al asigurării accesului publicului justițiabil la o serie de servicii și 

facilități strâns legate de actul de justiție, se impune continuarea, în anul 2015, a demersurilor 

pe lângă ordonatorul principal de credite pentru amenajarea unui punct de colectare taxe 

judiciare de timbru, a unui punct de prestare servicii poștale, a unui punct prestare servicii de 

copiere/multiplicare acte, precum şi a celorlalte facilităţi şi servicii auxiliare oferite de 

instanță.  

Sub aspectul gestionării resurselor financiare alocate, preocuparea Curţii de Apel Iaşi a 

vizat asigurarea unei finanţări adecvate a instanţelor, urmărindu-se menţinerea tendinţei de 

creştere a resurselor bugetare alocate, înregistrată în ultimii 3 ani. 
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Resursele financiare limitate şi insuficiente în raport cu nivelul nevoilor bugetare ale 

instanţelor nu au afectat totuşi funcţionalitatea acestora, gestionarea fondurilor alocate având 

drept obiectiv prioritar consolidarea capacităţii administrative, prin asigurarea unei 

infrastructuri adecvate şi folosirea echitabilă şi eficientă a resurselor disponibile. 

Activitatea instanţei în anul 2014 a fost influenţată major de intrarea în vigoare a 

noilor coduri penale şi a legislaţiei subsecvente, de producerea din plin a efectelor noului Cod 

de procedură civilă, de adoptarea unei noi legi în materie de insolvenţă, de modificările aduse 

noului Cod de procedură civilă și altor acte normative în materie fiscală și de contencios 

administrativ, dar şi de frecventele modificări ale Regulamentului de ordine interioară al 

instanțelor judecătorești, împrejurări care au impus întregului corp profesional continuarea 

derulării unor intense acţiuni de formare în scopul asimilării sistemice şi riguroase, 

aprofundării, interpretării şi aplicării unitare a noilor instituţii juridice. 

În condițiile în care sursele generatoare de practică judiciară neunitară nu s-au 

diminuat, instanțele au adoptat diverse măsuri şi metode pentru asanarea ori măcar limitarea 

acestui fenomen, manifestând o preocupare constantă şi accentuată pentru utilizarea eficace a 

tuturor mecanismelor, instrumentelor şi pârghiilor legale şi procedurale pentru a preveni şi, 

după caz, înlătura divergenţele existente în propria jurisprudenţă, dar şi în raport cu 

jurisprudenţa naţională, la acțiunile de unificare a practicii judiciare fiind avute în vedere, ca 

prioritate, eficienţa demersului pentru unificarea jurisprudenței şi creşterea gradului de 

conştientizare în rândul judecătorilor asupra importanţei soluţiilor unitare, considerând că 

remedierea sau prevenirea divergenţelor de practică necesită un dialog constructiv între 

judecători, bazat pe argumente juridice. 

În anul 2014, la stabilirea domeniilor şi temelor prioritare de formare profesională a 

judecătorilor şi a personalului auxiliar au fost avute în vedere atât cerinţele impuse de 

aplicarea noilor reglementări, în materie civilă şi penală, cât şi necesităţile de formare 

rezultate din opţiunile şi specializarea judecătorilor. 

Demersurile instituționale pentru finalizarea în bune condiții a lucrărilor de investiţii la 

noul sediu, organizarea procesului de mutare și asigurarea funcționării în condiții optime în 

noul edificiu, pregătirea logistică şi administrativă a Curţii de Apel Iaşi şi a instanţelor 

arondate şi organizarea adecvată a pregătirii profesionale pentru punerea în operă a noilor 

coduri, gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale disponibile, reducerea duratei şi 

simplificarea procedurilor judiciare, sporirea accesibilităţii instanţei ca serviciu public, 

precum şi dezvoltarea unei culturi a încrederii şi simetriei comunicării interne şi externe s-au 
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constituit, în anul 2014, în tot atâtea oportunităţi şi reale provocări ale misiunii întregului 

colectiv. 

Curtea de Apel Iaşi în ansamblul ei, parte integrantă a sistemului judiciar, trebuie să 

identifice şi să utilizeze în continuare acele proceduri, resurse şi opţiuni care pot consolida 

încrederea şi respectul pentru actul de justiţie, acceptând criticile justificate, identificând 

punctele vulnerabile şi îmbunătăţind performanţa. 

 

 

Preşedinte al Curţii de Apel Iaşi, 
 

Judecător Cristina TRUŢESCU 
 

 

Vicepreședinte, Vicepreședinte, 

Judecător Diana-Mihaela CHEPTENE-MICU Judecător Iustinian OBREJA-MANOLACHE 
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Anexa nr.1 

Dinamica activităţii instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi în anul 2014 

Instanţa Anul Stoc iniţial Dosare noi 
Total dosare 

rol 
Total dosare 
soluţionate 

Stoc final Suspendate Operativitate 

Curtea de Apel Iaşi 

2013 2238 12438 14676 11215 3461 289 77,94% 

2014 3466 9183 12649 9990 2659 351 81,23% 

tendinţe 54,87% -26,17% -13,81% -10,92% -23,17% 21,45% 3,26 

Tribunalul Iaşi 

2013 15801 20743 36544 21859 14685 1853 63,01% 

2014 14826 18528 33354 19586 13768 1231 60,95% 

tendinţe -6,17% -10,68% -8,73% -10,40% -6,24% -33,57% -2,06 

Tribunalul Vaslui 

2013 3057 6899 9956 7399 2557 252 76,25% 

2014 2617 6091 8708 6135 2573 231 72,39% 

tendinţe -14,4% -11,7% -12,5% -17,1% 0,6% -8,3% -3,86 

Judecătoria Iaşi 

2013 9109 42002 51111 43244 7867 2825 89,74% 

2014 16730 45879 62609 46082 16527 1326 75,20% 

tendinţe 83,66% 9,23% 22,50% 6,56% 110,08% -53,06% -14,54 

Judecătoria Paşcani 

2013 1830 6079 7909 6067 1842 350 80,26% 

2014 2356 6471 8827 6779 2048 233 78,88% 

tendinţe 28,74% 6,45% 11,61% 11,74% 11,18% -33,43% -1,38 
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Judecătoria Hîrlău 

2013 728 2292 3020 2195 825 140 76,21% 

2014 1347 2243 3590 2250 1340 76 64,02% 

tendinţe 85,03% -2,14% 18,87% 2,51% 62,42% -45,71% -12,19 

Judecătoria Răducăneni 

2013 427 1069 1496 1156 340 73 81.23% 

2014 388 1238 1626 1225 401 58 78,12% 

tendinţe -9,13% 15,81% 8,69% 5,97% 17,94% -20,55% -3,11 

Judecătoria Vaslui 

2013 3182 8496 11678 9215 2463 420 81,85% 

2014 2479 9719 12198 9746 2452 222 81,42% 

tendinţe -22,09% 14,40% 4,45% 5,76% -0,45% -47,14% -0,43 

Judecătoria Bârlad 

2013 1367 6152 7519 6136 1383 178 83,58% 

2014 1671 6384 8055 6520 1535 62 81,57% 

tendinţe 22,24% 3,77% 7,13% 6,26% 10,99% -65,17% -2,01 

Judecătoria Huşi 

2013 551 2310 2861 2309 552 74 82,84% 

2014 758 2827 3585 2820 765 53 79,84% 

tendinţe 37,57% 22,38% 25,31% 22,13% 38,59% -28,38% -3 

Total instanţe 

2013 38290 108480 146770 110795 35975 6454 79,01% 

2014 46638 108563 155201 111133 44068 3843 73,42% 

tendinţe 21,80% 0,08% 5,74% 0,31% 22,50% -40,46% -5,59 

Total judecătorii 
2013 17194 68400 85594 70322 15272 4060 86,25% 

2014 25729 74761 100490 75422 25068 2030 76,60% 
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tendinţe 49,64% 9,30% 17,40% 7,25% 64,14% -50,00% -9,65 

Total tribunale 

2013 18858 27642 46500 29258 17242 2105 65,90% 

2014 17443 24619 42062 25721 16341 1462 63,35% 

tendinţe -7,50% -10,94% -9,54% -12,09% -5,23% -30,55% -2,55 

Total Tribunalul Ia şi + 
judecătorii 

2013 27895 72185 100080 74521 25559 5241 78,65% 

2014 35647 74359 110006 75922 34084 2924 70,90% 

tendinţe 27,79% 3,01% 9,92% 1,88% 33,35% -44,21% -7,75 

Total Tribunalul Vaslui + 
judecătorii 

2013 8157 23857 32014 25059 6955 924 80,60% 

2014 7525 25021 32546 25221 7325 568 78,87% 

tendinţe -7,75% 4,88% 1,66% 0,65% 5,32% -38,53% -1,73 
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Anexa 2 

Situaţia cauzelor mai vechi, pe rol, la Curtea de Apel Iaşi şi la instanţele arondate, în anul 2014 
Instanţa Secţia Număr dosare cu o 

vechime între 1 şi 3 
ani 

Număr dosare cu 
vechime între 3 şi 5 ani 

Număr dosare cu 
vechime între 5 şi 10 
ani 

Număr dosare mai 
vechi de 10 ani 

Număr total dosare 
mai vechi de 1 an 

  În 
sistem 

Pe rolul 
instanţei 

În sistem Pe rolul 
instanţei 

În 
sistem 

Pe rolul 
instanţei 

În 
sistem 

Pe rolul 
instanţei 

În sistem Pe rolul 
instanţei 

Curtea de apel 
Iaşi 

Secţia civilă 86 6 40 2 10 1 1 0 137 9 
Secţia conflicte 
de muncă 

180 3 18 0 0 0 1 0 199 3 

Secţia de 
cont.adm 

146 1 5 0 0 0 0 0 151 1 

Secţia penală 117 13 16 0 2 1 2 0 137 14 
Total 529 23 79 2 12 2 4 0 624 27 

Tribunalul Iaşi Secţia I civilă 1047 349 174 42 37 7 5 0 1263 398 
Secţia II civilă, 
contencios 
administrativ şi 
fiscal 

1098 149 42 6 2 0 1 1 1143 156 

Secţia II civilă, 
faliment 

1195 689 239 165 89 59 11 10 1534 923 

Secţia penală 18 6 2 2 1 0 1 0 22 8 
Total 3358 1193 457 215 129 66 18 11 3962 1485 

Judecătoria Iaşi Secţia civilă 838 768 68 53 16 14 0 0 922 835 
Secţia penală 30 2 0 0 0 0 0 0 30 2 
Total 868 770 68 53 16 14 0 0 952 837 

Judecătoria 
Paşcani 

  
107 92 19 18 3 2 0 0 129 112 

Judecătoria 
Hârlău 

  
60 60 5 5 1 1 0 0 66 66 

Judecătoria 
Răducăneni 

  
24 20 1 0 0 0 0 0 25 20 
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Total Tribunalul 
Iaşi şi 
judecătoriile 
arondate 

  

4417 2135 550 291 149 83 18 11 5134 2520 

Tribunalul 
Vaslui 

Secţia civilă 199 35 15 1 1 0 0 0 215 36 
Secţia penală 6 4 0 0 0 0 0 0 6 4 

 Total 205 39 15 1 1 0 0 0 221 40 
Judecătoria 
Vaslui 

 116 95 8 5 3 0 0 0 127 100 

Judecătoria 
Bârlad 

 22 22  3 3 1 1   26 26 

Judecătoria Huşi  22 19 3 3 2 2 0 0 27 24 
Total Tribunalul 
Vaslui şi 
judecătoriile 
arondate 

 

365 175 29 12 7 3 0 0 401 190 

Total Curtea de 
Apel, tribunalele 
şi judecătoriile 
arondate. 

 

5311 2333 658 305 168 88 22 11 6159 2737 
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Anexa 3 

 

  

Media duratei de soluţionare a cauzelor în anii 2010-2014 

Materia Anul  
Total soluţii 

din care: 
0-6 Luni 6-12 Luni 1-2 ani peste 2 ani Media în luni 

Penal 

2010 1567 1479 68 19 1 3,45 

2011 2112 2039 67 6 0 3,23 

2012 2051 1931 106 13 1 3,4 

2013 2096 2025 61 9 1 3,23 

2014 2292 2080 167 42 3 3,71 

Civil 

2010 3994 3861 112 21 0 3,24 

2011 5091 5031 51 9 0 3,08 

2012 7892 7748 110 28 6 3,13 

2013 9425 8705 157 232 25 3,36 

2014 7698 6534 958 183 25 4,10 

Total 

2010 5561 5340 180 40 1 3,31 

2011 7203 7070 118 15 0 3,12 

2012 9943 9679 216 41 7 3,19 

2013 11215 10730 218 241 26 3,43 

2014 9990 8614 1123 225 28 4,01 

*Pentru determinarea mediei duratei de soluţionare a cauzelor s-a utilizat formula: [(total ds.soluţ. în 
perioada 0-6 luni x 3)+(total ds. soluţ. 6-12luni x 9)+ (total ds. de soluţ. 1-2 ani x 18)+ds. soluţ. peste 
2ani]/total dosare soluţionate. 
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Anexa 4 
Încărcătura pe judecători şi operativitatea în soluţionarea cauzelor la Curtea de apel 

Iaşi 

Nr. 
crt. Judecător 

Număr de 
dosare nou 
repartizate 

Număr 
total de 
şedinţe 

Număr de 
dosare la 

care a 
participat 

Dosare 
soluţionate 

Dosare 
Redactate Operativitate 

  1 2 3 4 5 6 7 

1 
Angelescu 
Cristiana 

526 189 612 452 156 74% 

2 Anton Dan 330 164 439 329 156 75% 
3 Bancu Carmen 716 100 1001 941 350 94% 
4 Cenuşă Maria* 15 15 78 49 21 63% 

5 
Cheptene-

Micu Diana 
Mihaela 

95 99 121 113 88 93% 

6 
Chirilă 
Mihaela 

344 196 421 288 142 68% 

7 
Ciobanu Iulia-

Elena 
304 149 377 268 151 71% 

8 Cocor Monica 
1375 din 

care 
975* 

180 
2010 din 

care 
1530* 

1865 din 
care 1440* 

644 93% 

9 
Cormanencu-

Stanciu 
Valeria 

496 171 607 403 124 66% 

10 
Crişu-Ciocîntă 

Anda** 
255 89 251 161 111 64% 

11 Dublea Aurel 106 102 162 115 81 71% 

12 
Dumitrescu 

Daniela 
410 191 558 450 205 81% 

13 
Gheorghe 
Aurelia 

1298 din 
care 
950* 

181 
2043 din 

care 
1508* 

1890 din 
care 1466* 

622 93% 

14 
Gheorghiu 

Elena 
481 169 626 469 179 75% 

15 
Ghideanu 

Anca 
444 147 594 413 139 70% 

16 
Juverdeanu 

Tatiana 
124 165 185 174 125 94% 

17 
Moruzi Nelida 

Cristina 
762 100 1008 942 354 93% 

18 

Obreja-
Manolache 

Ancuţa 
Gabriela 

386 224 472 380 215 81% 

19 
Obreja-

Manolache 
Nelu Iustinian 

886 din 
care 
663* 

119 
1359 din 

care 
1032* 

1188 din 
care 936* 

415 87% 
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20 Olariu Viorica 301 98 365 259 103 71% 

21 
Palihovici 

Liliana 
424 163 598 425 145 71% 

22 
Pavelescu 
Georgeta 

502 105 775 674 250 87% 

23 
Pinte Violeta 

Elena 

1151 din 
care 
836* 

147 
1528 din 

care 
1131* 

1244 din 
care 1022* 

436 81% 

24 
Pipernea 
Smaranda 

713 101 928 858 329 92% 

25 
Poiană 

Cipriana 
450 169 575 420 153 73% 

26 
Popa Maria 

Cristina 

1934 din 
care 

1436* 
221 

2595 din 
care 

2048* 

2328 din 
care 1868* 

800 90% 

27 
Prelipcean 
Alina** 

278 111 301 192 125 64% 

28 
Protea 

Georgeta 
466 168 627 457 163 73% 

29 
Pruteanu 
Daniela 

724 116 981 853 325 87% 

30 Sandu Geta 425 181 502 419 212 83% 

31 
Scriminţi 

Elena 
358 224 432 360 219 83% 

32 
Scripcariu 
Gabriela** 

7 22 70 34 14 49% 

33 
Stoinel 
Adriana 
Carmen 

730 100 876 812 296 93% 

34 
Susanu 
Claudia 

Antoanela 
435 174 597 413 152 69% 

35 
Şerbănescu 

Dragoş Radu 
Gabriel 

1872 din 
care 

1362* 
205 

2434 din 
care 

1914* 

2132 din 
care 1713* 

733 88% 

36 
Talion 

Constantin 
Gabriel 

376 203 459 357 176 78% 

37 
Tăbâltoc Dan 

Mircea 

1401 din 
care 
999* 

181 
2045 din 

care 
1559* 

1904 din 
care 1470* 

674 93% 

38 
Truţescu 
Cristina 

106 47 147 107 45 73% 

Total 22006 5486 29759 25138 9628 87% 
* Cauze repetitive având ca obiect „taxă de poluare” 
**judecători cu activitate parţială 
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Anexa 5 
DURATA PROCEDURILOR 

Studiu comparativ – vechiul și noul Cod de procedură civilă 2012– 2014 

Instanţa Perioada 
Nr. dosare nou intrate Durata medie prim 

termen(zile) Durata Medie de soluţionare  Nr. mediu termene 

Fond Apel Recurs Fond Apel Recurs Fond Apel Recurs Fond Apel Recurs 

CAIS 

2012 423 206 5657 22 31 38 82 107 71 3,2 3,9 1,7 

2014 317 1267 3827 51 91 72 62 112 96 2 1,8 1,7 

2014NCPC 231 289 337 60 77 59 71 85 62 1,9 1,5 1,3 

TBIS 

2012 10462 644 4612 124 79 96 225 222 202 3,2 5,2 3,4 

2014 8394 3823 1462 92 116 92 101 138 142 2,2 2,2 2,9 

2014NCPC 6223 758 109 102 90 51 114 92 77 2,1 1,9 2,2 

TBVS 

2012 4579 161 1230 44 50 42 113 136 108 2,7 3,6 2,7 

2014 2617 1273 219 69 100 49 93 130 87 2 2 2,4 

2014NCPC 2453 526 24 71 76 58 93 83 62 1,9 1,7 1,6 

JDIS 

2012 30281     38     171     3,7     

2014 35956     52     104     2     

2014NCPC 35497     53     104     1,9     

JDPS 

2012 2376     41     199     4,3     

2014 5197     49     80     1,6     

2014NCPC 5045     49     80     1,6     

JDHR 

2012 1877 1   30     131     3,2     

2014 1687     71     88     1,8     

2014NCPC 1682     71     89     1,8     

JDRD 
2012 723     25     191     4,7     

2014 914     38     78     2,1     
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2014NCPC 884     38     77     2     

JDVS 

2012 6287     43     127     2,6     

2014 6160     47     52     1,4     

2014NCPC 6138     47     52     1,4     

JDBR 

2012 5178     32     79     2,4     

2014 5254     47     55     1,5     

2014NCPC 5243     47     55     1,5     

JDHU 

2012 1653     30     96     2,4     

2014 2115     41     79     1,7     

2014NCPC 2106     41     79     1,7     

Total/  
Media 

2012 63839 1012 11499 51,95 64,54 61,69 160,62 172,84 151,28 3,43 4,43 2,88 

2014 68611 6363 5508 56,42 107,82 76,39 82,01 127,69 113,80 1,87 2,01 2,41 

 2014NCPC 
65502 1573 470 56,88 82,93 57,09 85,38 86,97 66,55 1,82 1,71 1,74 

Tendințe 2014NCPC/2012 2,60% 55,43% -95,91% 9,49% 28,50% -7,45% -46,84% -49,68% -56,01% -46,90% -61,53% -39,78% 

Legendă: 
CAIS - Curtea de Apel Iași 
TBIS - Tribunalul Iași 
TBVS - Tribunalul Vaslui 
JDIS - Judecătoria Iași 
JDPS - Judecătoria Pașcani 
JDHR - Judecătoria Hârlău 
JDRD - Judecătoria Răducăneni 
JDVS - Judecătoria Vaslui 
JDBR - Judecătoria Bârlad 
JDHU - Judecătoria Huși 

 


