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BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 

 

Nr. 52/L544/2001/18.05.2020                                                             Operator 2928             
Din 26.05.2020       
                    

 

         Către, 

                                 

                    Agenţia Britanică de Ştiri News247WorldPress 

                        E-mail: editorpress247news@gmail.com 

 
 

În considerarea adresei dumneavoastră, transmisă Curţii de Apel Timişoara şi înregistrată 

sub numărul mai sus rubricat, în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de 

interes public cu modificările şi completările ulterioare, ce conţine un set de întrebări cu privire 

la funcţionarea şi activitatea instanţelor de judecată, vă comunicăm următoarele: 

 

1. Referitor la punctul nr. 1 şi 2 din prezenta cerere, vă precizăm că, pe durata stării  de  

urgenţă activitatea de judecată a fost suspendată, cu excepția cauzelor urgente care au fost 

stabilite a se judeca, în baza decretelor prezidențiale nr. 195/2020 și nr. 240/2020, iar în starea de 

alertă a fost reluată activitatea de judecată cu respectarea măsurilor de siguranță. 

    Totodată, în conformitate cu dispoziţiile art. 16  din  Hotărârea   nr. 734/12.05.2020   a 

Consiliului Superior al Magistraturii, pentru anul calendaristic 2020, s-a hotărât ca vacanţa 

judecătorească să fie în intervalul 1-31 august, astfel în luna iulie activitatea de judecată va 

decurge în regim normal, acordându-se prioritate cauzelor suspendate. 

 

2.  La punctul nr. 3 şi 9, răspundem  afirmativ  întrebării  dumneavoastră  cu privire   la 

Regulamentul de ordine interioară  al  instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea  Plenului 

Consiliului  Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 970 din 28 decembrie 2015, cu menţiunea că în contextul actual,  a fost completat cu 
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un nou articol:  ART. 179^1 ,,În situaţii excepţionale, Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii, prin hotărâre, poate stabili reguli derogatorii de la prezentul 

regulament cu privire la desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor, durata 

vacanţei judecătoreşti şi cauzele care se judecă în timpul acesteia’’.         

 

3. Cu privire la  întrebarea  nr. 4,  referitoare  la  Ghidurile  privind   relaţia  cu    Mass 

 Media şi cu celelalte profesii juridice, în special avocaţi, conform scopului declarat a celor două 

ghiduri, impactul este unul pozitiv la nivelul Curţii de Apel Timişoara, şi există o bună 

colaborare atât între profesiile juridice, precum şi cu mass-media, în interesul major al asigurării 

unui act de justiţie profesionist, transparent şi de înaltă calitate.   

 

4. La punctul nr. 5, cu privire la situaţia  petiţiilor  adresate  Curţii de Apel  Timișoara, 

conform O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, în cele ce 

urmează, vă comunicăm următoarele:  

    În anul 2020  –  prezent, la Biroul de informare şi   relaţii  cu publicul  al Curţii  de 

Apel Timişoara, au fost înregistrate un număr total de 42 sesizări/petiţii/memorii. Tuturor 

petiţiilor şi memoriilor încredinţate spre analiză şi soluţionare de către conducerea instanţei, în 

acest an, li s-a dat curs în totalitate, formulându-se răspunsuri în funcţie de cele solicitate, într-

un termen rezonabil, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  

 

5. La  punctul nr. 6, precizăm că, nu au fost  identificate situaţii în  care  să fie  aplicate 

sancţiuni disciplinare la nivelul Curţii de Apel Timişoara. 

 

 

6.  În ceea ce priveşte punctul nr. 7, în urma analizei Compartimentului de Statistică al 

Curţii de Apel Timişoara, vă prezentăm stocul iniţial de dosare din perioada 01.01.2020 – 

31.03.2020, după cum urmează: 
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DENUMIRE                

SECTIE 

 

STOC  

INIŢIAL 

 

 

(la data de :  

01.01.2020) 

 

INTRATE  

 

 

(până la data 

de: 

31.03.2020) 

 
VOLUM  

ACTIVITATE 

 
 

(la data de: 

31.03.2020) 

 

SOLUŢIONATE 

 

 

 

(până la data de: 

31.03.2020)   

 

STOC  

FINAL 

 

 

(la data 

31.03.2020) 

 

SECŢIA I CIVILĂ 
 

     671 

 

     473 

 

    1144  

 

        283 

 

    861 

SECŢIA 

CONTENCIOS 

ADMINISTRATIV ŞI 

FISCAL 

 

 

     511 

 

 

     467 

 

 

     978 

 

 

        417 

 

 

    561 

SECŢIA A II-A 

CIVILĂ 
 

     434 

 

     438 

     

     872 

 

        450 

 

    422 

 
SECŢIA PENALĂ 

  

     328 

   

     529 
                            

8   857 

 

        574 

 

    283 
 

SECŢIA LITIGII DE 

MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI 

SOCIALE 

4            

4   450 

 

      303 

 

     753 

 

        250 

 

    503 

 

 

     7.  Cu privire la întrebarea dumneavoastră nr. 8, nu s-au identificat sume ce au rezultat din 

litigiile aflate pe rolul Curţii de Apel Timişoara. 

 

      8. Referitor la punctul nr. 10 şi 14, vă facem cunoscut că, dat fiind contextul generat de 

pandemia şi determinat de infectarea  cu COVID 19,  la nivelul Curţii de Apel Timişoara au fost 

implementate o serie de măsuri coordonate eficient, care au permis instanţei să funcţioneze în 

condiţii de siguranţă şi securitate în muncă, având în vedere cele exprimate subliniem faptul că 

sănătatea  şi  securitatea nu este pusă în pericol la Curtea de Apel Timişoara. Măsurile adoptate 

pe durata stării de urgenţă au fost comunicate şi pot fi consultate de dumneavoastră, accesând 

comunicatele de presă puse la dispoziţie de Curtea de Apel Timişoara pe Portalul instanţelor de 

judecată, la următoarele link-uri:  

http://portal.just.ro/59/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=59 

http://portal.just.ro/59/Documents/Informatii%20de%20interes%20public/2020/MASUR

I%20PREVENTIE%20CAT.pdf  

http://portal.just.ro/59/Documents/Informatii%20de%20interes%20public/2020/RELUA

RE%20ACTIVITATE%20CAT.pdf  

 

 

                         

      9.  La punctul nr. 11  şi 16, la  Curtea  de Apel Timişoara situaţia  logistică, resursa umană 

şi locativă permite desfăşurarea activităţii în condiţii bune. 

 

      10.  Referitor  la  punctul nr. 12, răspundem  afirmativ, la Curtea Apel Timişoara, în această 

 perioadă, activităţile de formare profesională se transformă în activităţi organizate online. 

http://portal.just.ro/59/SitePages/acasa_default.aspx?id_inst=59
http://portal.just.ro/59/Documents/Informatii%20de%20interes%20public/2020/MASURI%20PREVENTIE%20CAT.pdf
http://portal.just.ro/59/Documents/Informatii%20de%20interes%20public/2020/MASURI%20PREVENTIE%20CAT.pdf
http://portal.just.ro/59/Documents/Informatii%20de%20interes%20public/2020/RELUARE%20ACTIVITATE%20CAT.pdf
http://portal.just.ro/59/Documents/Informatii%20de%20interes%20public/2020/RELUARE%20ACTIVITATE%20CAT.pdf
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      11.  La punctul  nr.  13,  din  evidenţele  Curţii de Apel Timişoara, conform  celor solicitate 

precizăm că  nu au fost identificate astfel de cereri.  

 

      12.  Având în vedere activitatea şi competenţele Curţii de Apel Timişoara vă recomandăm ca 

întrebarea  nr. 15,  să o adresaţi asociaţiilor de magistraţi. 

 

       13.  În ceea ce priveşte punctul 17, în perioada actuală digitalizarea instanţelor din România 

este benefică, iar Curtea de Apel Timişoara a fost instanţa pionier în ceea ce priveşte 

implementarea dosarului electronic, acesta conferă avantaje din punct de vedere economic, dar şi 

al timpului redus, pentru magistraţi, părţi şi apărători, întrucât nu se impune deplasarea la 

instanţă, ci se oferă posibilitatea de a avea acces nelimitat la documente, respectiv  de a consulta 

24/24 dosarele la domiciliu. 

 

        14.   Referitor  la  ultimul  punct   nr. 18,   privind  Educaţia    Juridică  la  nivel   local,  vă  

prezentăm în acest sens 3 segmente, în contextul educaţie juridică - la Curtea de Apel Timişoara 

- desfăşurate astfel: 

I. Primul segment - în fiecare an,  la  data  de  25  octombrie,  în  Europa  se   celebrează 

Ziua Justiţiei Civile Europene, eveniment prin care justiţia civilă este adusă în atenţia cetăţenilor, 

cu scopul de a apropia justiţia de beneficiarii ei, prin a-i ajuta să fie mai bine informaţi cu privire 

la drepturile lor precum şi modalitatea de funcţionare a sistemului judiciar, a mecanismelor 

acestuia şi în final, pentru a face sistemul transparent şi de  a facilita accesul justiţiabililor la 

actul de justiţie. În acest context, în data de  25 octombrie 2019, Curtea de Apel Timişoara a 

organizat o consistentă vizită de informare/documentare pentru studenţii, Facultăţii de Drept din 

cadrul UVT şi elevii unor şcoli din Timişoara, cărora le-au fost înmânate broşurile intitulate 

„Ziua Europeană a Justiţiei”.  Astfel, la Curtea de Apel Timişoara, Ziua Europeană a Justiţiei 

Civile a fost destinată publicului larg, elevilor, studenţilor şi cetăţenilor, precum şi tuturor 

partenerilor care concură la înfăptuirea actului de justiţie, reamintindu-ne că Justiţia este cu 

precădere un serviciu public. 

II.  Al  doilea  segment  -  de asemenea, vă  facem   cunoscut   că,  există o colaborarea a 

Curţii de Apel Timişoara cu şcolile gimnaziale şi  liceele din  Timişoara   privind   curricula  de 

învăţământ pe segmentul educaţie civică, putem spune că suntem mândri că am fost precursori şi 

totodată  model  pentru  Ministerul  Justiţiei, care  a  decis  generalizarea  şi  aplicarea  modelului 

utilizat   de  Curtea  de  Apel Timişoara în  mod  constant,  încă din anul 1999. Astfel,  un  număr 
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important de judecători din cadrul Curţii participă şi au ţinut  prelegeri la diverse  licee şi  colegii 

din Timişoara, potrivit unui calendar convenit cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş.   

           III. Cel de-al treilea segment – în anul 2019, Curtea de Apel Timişoara a iniţiat cea de-a 

9-a ediţie a Programului de mentorat (internship), în parteneriat cu Facultatea de Drept din cadrul 

UVT, parteneriat în cadrul căruia participă aproximativ 25 de studenţi din anul IV şi masteranzi 

şi tot atâţia judecători de la Judecătoria Timişoara, Tribunalul Timiş şi Curtea de Apel 

Timişoara. Acest tip de stagiu de practică reprezintă o inovaţie în tiparul practicii de specialitate 

din România, studentul desluşind mecanismul procesului de judecată, văzut din culisele 

instanţei, astfel că discipolul de astăzi poate deveni judecătorul de mâine, fiecare student fiind 

implicat în activitatea de practică profesională pe lângă un judecător mentor, iar activitatea de 

mentorat presupune şi reclamă necesitatea contactului profesional direct între aceşti judecători şi 

studenţii. 

 

   

 

 


