Secția a II-a Civilă a Curții de Apel Suceava are următoarea competență:
- în materie civilă – soluționează toate litigiile cu profesioniști, indiferent de obiectul
acestora, ca instanță de fond, ca instanță de apel și ca instanță de recurs ;
- în materia insolvenței - soluționează litigiile având ca obiect procedura insolvenței, ca
instanță de recurs, pentru dosarele înregistrate anterior datei de 15.02.2013, precum și ca instanță
de apel, pentru dosarele înregistrate după data de 15.02.2013, potrivit legii nr. 85/2006; de
asemenea, soluționează litigiile privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în
dosarele înregistrate începând cu data de 28.06.2014, potrivit legii nr. 85/ 2014, ca instanță de apel.
În cadrul Secției a II-a Civilă funcționează, în prezent, un număr de opt judecători , fiind un
post vacant din schemă. Din cei opt judecători, unul deține funcție de conducere, respectiv
vicepreședinte de instanță, fiind, totodată, și membru al Colegiului de Conducere al instanței,
alături de un alt judecător cu funcție de execuție din cadrul secției.
Prin Hotărârea nr. 1685 din 19 noiembrie 2019 a Secției pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii s-a aprobat transferul unui judecător cu grad profesional de judecător de
curte de apel de la Tribunalul Suceava la Curtea de Apel Suceava, Colegiul de conducere al acestei
din urmă instanțe hotărând, la data de 16 decembrie 2019, ca judecătorul transferat să își desfășoare
activitatea în cadrul Secției a II-a civile.
Până în anul 2016, activitatea judiciară a secției s-a desfășurat, preponderent, în faza
procesuală a recursului, fiind configurate trei complete de recurs în această materie. Pentru faza
procesuală a apelului erau configurate cinci complete, iar pentru cea de fond, opt complete. Ulterior
acestui moment, tendința a fost de egalizare a cauzelor aflate la nivelul secției în fazele procesuale
recurs/apel, cu o ușoară creștere a celor din urmă, în contextul modificărilor legislative generate de
intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Civilă și, respectiv, a Noului Cod al Insolvenței –
Legea nr. 85/2014.
Din data de 01.02.2016, în cadrul secției au funcționat două complete de recurs, patru de
apel și șase de fond, iar fiecare judecător, cu excepția celor ce dețineau funcții de conducere, era
repartizat, în fiecare lună calendaristică, într-o ședință de recurs, două de apel și două de fond,
judecătorii cu funcție de conducere fiind repartizați într-o ședință de apeluri în fiecare lună
Date fiind efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017, Curtea de Apel – secția a II
a civilă a desfășurat începând cu anul 2018 cu precădere activitate ca instanță de recurs.

Pentru o optimă organizare a activității administrativ-jurisdicționale a secției în perioada
septembrie – decembrie 2019, caracterizată prin existența pe rol a unui volum însemnat de dosare,
de o complexitate crescută, respectiv a unui număr ridicat de ședințe de judecată, prin hotărârea nr.
24 din 2 septembrie 2019 a Colegiului de Conducere al Curții de Apel Suceava s-a desființat unul
dintre completele de apeluri, ale cărui dosare au fost repartizate ciclic între celelalte complete de
apel.
Ca urmare, din luna septembrie 2019 la nivelul secției au funcționat două complete de recurs,
trei de apel și șase de fond.

