INTRODUCERE
SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI
ÎN ANUL 2015

În România justiţia se realizează prin instanţele judecătoreşti, organizate într-o structură
piramidală, puterea judecătorească fiind exercitată, potrivit prevederilor art. 126 din Constituţia
României şi art. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de celelalte
instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
Organizarea şi funcţionarea sistemului judiciar din România sunt reglementate prin
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare. În conformitate cu prevederile acestui act normativ, justiţia se înfăptuieşte în numele
legii, este unică, imparţială şi egală pentru toţi şi se realizează prin următoarele instanţe
judecătoreşti: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţi de apel, tribunale, tribunale specializate și
judecătorii.
La vârful structurii piramidale a instanţelor judecătoreşti se află Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, următorul nivel al sistemului judiciar fiind asigurat de curţile de apel - instanţe cu
personalitate juridică, în circumscripţia cărora funcţionează mai multe tribunale şi tribunale
specializate.
Curtea de Apel Suceava cuprinde în circumscripţia sa două tribunale şi zece judecătorii,
respectiv Tribunalul Botoşani, la care sunt arondate Judecătoriile Botoşani, Darabani, Săveni şi
Dorohoi şi Tribunalul Suceava, la care sunt arondate Judecătoriile Suceava, Fălticeni, Rădăuți,
Gura Humorului, Cîmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.
În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu de conducere format
dintr-un număr impar de membri, aleşi pe o durată de trei ani în cadrul adunării generale a
judecătorilor, colegiu care hotărăşte cu privire la problemele generale de conducere a instanţei.
În ceea ce priveşte organizarea compartimentelor auxiliare de specialitate ale instanţelor
şi parchetelor, un rol important este atribuit birourilor de informare şi relaţii publice, care asigură
legătura acestora cu publicul şi mijloacele de comunicare în masă, în vederea asigurării
transparenţei activităţii judiciare.
Analizând cadrul legal de funcţionare a sistemului judiciar din România, se poate
constata că actuala organizare judiciară urmăreşte, în principal, îmbunătăţirea calităţii actului de
justiţie, garantarea independenţei efective a sistemului judiciar, precum şi asigurarea
transparenţei actului de justiţie.
În vederea înlăturării subiectivismului şi a oricăror suspiciuni privind atribuirea
dosarelor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede că repartizarea cauzelor pe completuri de judecată se face în
mod aleatoriu, în sistem informatizat. Pentru ca repartizarea aleatorie să nu rămână fără efect,
prin posibilitatea trecerii ulterioare a unei cauze de la un complet la altul, legea consacră
principiul continuităţii completului de judecată, în baza căruia cauzele repartizate unui complet
de judecată nu pot fi trecute altui complet decât în condiţiile prevăzute de lege.
Un alt aspect important îl constituie implementarea principiului specializării
judecătorilor, prin instituirea obligativităţii înfiinţării de secţii sau completuri specializate în
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cadrul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, măsură menită să contribuie la
profesionalizarea şi specializarea actului de justiţie.
Din cele zece judecătorii, doar la Judecătoria Botoşani activitatea de judecată este
organizată în două secţii – civilă şi penală, în cadrul celorlalte judecătorii funcţionând doar
completuri specializate în diferite materii.
La Tribunalul Suceava funcționează patru secții: Secţia I civilă, Secția a II-a civilă,
Secţia penală şi Secţia de contencios administrativ şi fiscal, iar la Tribunalul Botoşani: Secţia I
civilă, Secţia penală şi Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Pentru a se
respecta necesitatea specializării judecătorilor, în cadrul secţiilor civile au fost organizate
completuri specializate pentru soluţionarea cauzelor având ca obiect conflicte de muncă şi
asigurări sociale, fond funciar, a cauzelor de minori și familie iar la Tribunalul Botoșani și
complete specializate în insolvență și societăți comerciale.
În anul 2015, activitatea Curţii de Apel Suceava s-a desfăşurat, în cadrul a patru secţii,
respectiv Secţia penală şi pentru cauze cu minori, Secţia I civilă, Secția a II-a civilă și Secția de
contencios administrativ și fiscal.
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CAPITOLUL I – STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2015
Secţiunea 1 – Activitatea instanţei
1.1. Volumul de activitate la nivelul Curţii de Apel Suceava, pe secţii/complete
specializate/ materii
Indicatorii statistici ce reflectă activitatea instanţei pe parcursul anului 2015
evidenţiază o reducere a volumului cauzelor intrate, scăderea semnificativă a stocului de dosare
la finele anului şi creşterea ratei operativităţii. Datele statistice ilustrează următoarele aspecte:
Tendinţa evoluţiei indicatorilor cantitativi faţă de anul 2014
Anul
Stoc la
Dosare
Total de Soluţionat
Stoc la
începutul
nou
soluţionat
e
finele
anului
intrate
anului
2014
3403
13551
16954
14232
2722

Rata
operativităţii
105,02

2015

2730

7308

10038

8144

1894

111,44

Creşteri/
descreşteri

-19,78

-46,08

-40,80

-42,78

-30,42

+6,41

1. Numărul total de cauze aflate pe rolul
instanţei în anul 2015 a scăzut cu 40,8% faţă de
anul precedent, de la 16954 dosare de soluţionat în
2014 ajungându-se la 10038 dosare de soluţionat
în 2015.

Curtea de Apel Suceava
Volum de activitate
2014
16954

Total

2015
10038

+/-%
-40,80

Raportându-ne la ultimii 5 ani, observăm
că, începând cu anul 2011, volumul cauzelor de soluţionat a crescut semnificativ de la an la an
până în anul 2013, iar din anul 2014 volumul de activitate a început să scadă.
Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Suceava,
în intervalul 2011-2015
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2. Numărul de dosare nou intrate pe rolul
Curtea de Apel Suceava
instanţei a scăzut cu 46,08%, de la 13551 dosare nou
intrate în anul 2014 ajungându-se la 7308 dosare nou
Volumul cauzelor intrate
intrate în 2015, scăderi semnificative, cu 54,09%,fiind
înregistrate la secţiile non-penale.
2014
2015
+/-%
Total
În materie de contencios administrativ şi fiscal
13551 7308 -46,08
numărul dosarelor având ca obiect restituirea taxei de
primă înmatriculare/poluare pentru autovehicule a scăzut cu 70,64%.
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Se observă că, în ceea ce priveşte numărul cauzelor nou intrate, tendinţa de scădere a
început încă din anul 2013.
3. Volumul cauzelor soluţionate a scăzut în anul
Curtea de Apel Suceava
2015 cu 42,78%, de la 14232 dosare soluţionate în anul
2014 la 8144 dosare soluţionate în anul 2015, situaţie
Volumul cauzelor soluţionate
determinată de scăderea numărului total de dosare cu
aproximativ acelaşi procent (40,78%).
2014 2015
+/-%
Total
Pe materii, scăderea a fost cu 3,75% în materie
14232 8144 -42,78%
civilă, 31,77% în cazul litigiilor comerciale, cu 8,11% în
materie penală, cu 13,97% în materie civilă, cu 57,89% în materie de contencios administrativ şi
fiscal şi o creştere de 11,01% în materie penală.
4. Stocul de dosare la sfârşitul anului 2015 a
Curtea de Apel Suceava
scăzut cu 30,55% faţă de anul precedent, ajungându-se la
un stoc de 1896 dosare faţă de un stoc de 2730 dosare la
Stocul dosarelor la 31.12
finele anului 2014. Scăderea stocului se datorează faptului
că s-a soluţionat un număr de 8144 dosare faţă de 7310
2014 2015
+/-%
Total
dosare intrate în 2015, ceea ce a dus la diminuarea stocului
2730 1896 -30,55
iniţial.
Este evident că, respectând termenele procedurale, stocul de dosare nu putea fi redus mult
sub această valoare, având în vedere că din cele 1896 de dosare un număr de 470 au fost
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înregistrate pe rolul instanței în luna decembrie 2015, primul termen de judecată fiind acordat cel
mai devreme în luna ianuarie 2016.
5. Rata operativităţii la nivelul instanţei a
Curtea de Apel Suceava
crescut faţă de anul precedent, de la 105,02% în anul
2014 la 111,40% în anul 2015, instanța încadrându-se
Rata operativităţii
gradul de eficiență „foarte eficient” și în acest an.
Menţinerea în aceleaşi valori a acestui indicator şi
2014
2015 +/-%
Total
în anul 2015 reflectă preocuparea întregului colectiv de
105,02 111,4 +6,38
magistraţi şi personal auxiliar pentru soluţionarea cu
celeritate a cauzelor, efortul lor fiind de apreciat şi de felicitat.

Evoluţia ratei operativităţii la CURTEA DE APEL SUCEAVA
în intervalul 2011-2015
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Raportându-ne la celelalte curţi de apel, observăm că ne situăm pe locul 4 pe ţară din
punct de vedere al acestui indicator.

5

Instanţa
Curtea de Apel
TIMISOARA
Curtea de Apel
CLUJ
Curtea de Apel
BUCURESTI
Curtea de Apel
SUCEAVA
Curtea de Apel
ALBA IULIA
Curtea de Apel
ORADEA
Curtea de Apel
BRASOV
Curtea de Apel
IASI
Curtea de Apel
TARGU
MURES
Curtea de Apel
PLOIESTI
Curtea de Apel
PITESTI
Curtea de Apel
CONSTANTA
Curtea de Apel
GALATI
Curtea de Apel
CRAIOVA
Curtea de Apel
BACAU

Total volum

Total soluţionate

Operativitatea
%

11320

16404

145

13439

16810

125

38694

45093

117

7310

8144

111

9215

10043

109

7124

7731

109

5511

5820

106

7601

8018

105

5057

5334

105

9125

9583

105

7563

7927

105

6735

6955

103

7727

7899

102

17571

17232

98

8270

7948

96

În ceea ce privește volumul de activitate pe secții, situația se prezintă astfel:
La nivelul secției penale și pentru cauze cu minori în cursul anului 2015 au fost
înregistrate 1847 dosare penale nou intrate, la care se adaugă un stoc de 321 dosare,
evidențiindu-se o creștere a volumului de activitate, comparativ cu anul 2014, cu 294 de cauze,
respectiv cu 15,68 %.
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Anul
Secţia
penală
şi pentru
cauze cu
minori

2014

Stoc la
începutul
anului
222

Dosare
nou
intrate
1652

Total de
soluţionat

Soluţionat
e

1874

321
+44,59%

1847
+11,8%

2168
+15,68%

2015
Creşteri/
descreşteri

1553

Stoc la
finele
anului
321

Rata
operativităţi
i
94,00

1724
11,01%

444
+38,31%

93,34
-0,66%

În ceea ce privește ponderea primelor 5 obiecte din totalul dosarelor nou intrate, se
observă totuși că un procent de 46,50% din volumul de axtivitate îl reprezintă cauze de o
complexitate medie.
Denumire obiect
Verificare
măsuri
preventive
204,205,206 NCPP)
Infracţiuni la legea circulaţiei
Furtul calificat
Contestaţie la executare
Infracţiuni la regimul vamal

(art.

Număr dosare
328

Pondere
17,75%

236
132
93
70

12,77%
7,14%
5,03%
3,78%

Din totalul de 2168 de cauze penale au fost soluţionate 1724, rămânând în stoc 444
dosare. Rata operativităţii înregistrată la nivelul secţiei este de 93,34%. Repartizând cauzele pe
grade jurisdicţionale, constatăm că în apel au fost soluţionate 1039 de cauze din 1438 de dosare,
în fond au fost soluţionate 198 de dosare din totalul de 227 şi 486 contestaţii din cele 502 de
contestaţii aflate pe rol în 2015.
Raportându-ne la perioada ultimilor 5 ani, observăm că, tendinţa de scădere a numărului
de dosare de soluţionat din ultimii doi ani a stagnat, în anul 2015 înregistrându-se o creştere a
volumului de activitate.

Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel
Suceava, la secţia penală, în intervalul 2011-2015
2500

2168
1915

2009
1908

2000

1874
1500

1000

500

0

2011

2012

2013

2014

7

2015

Dacă ne raportăm la cauzele nou intrate, anul 2015 a reprezentat anul în care s-au
înregistrat cele mai multe cauze noi în ultimii 5 ani. Se remarcă că ponderea primelor 5 obiecte a
rămas aproximativ aceeași ca și în anul 2014, crescând însă destul de mult numărul
infracțiunilor la regimul circulației, acestea reprezentând în anul 2015 un procent de 12% din
ponderea dosarelor nou intrate. De asemenea, ponderea dosarelor având ca obiect măsuri
preventive a scăzut, de la 18,28% în anul 2014 la 17,75% în anul 2015.
Din punct de vedere al cooperării judiciare internaţionale în materie penală, în cursul
anului 2015 au fost înregistrate 21 dosare privind executarea mandatelor europene, toate
soluţionate (din care 2 a fost soluţionat la începutul anului 2016) și nu s-a înregistrat nici un
dosar de extrădare. De asemenea au fost înregistrate şi soluţionate 4 cereri de comisie rogatorie
(audieri de martori prin videoconferință) şi 30 cereri de recunoaștere și executare hotărâri străine,
din care au fost soluţionate în anul 2015 un număr de 24 cauze.
Secţia I civilă a avut de soluţionat în anul 2015 un număr de 1843 dosare, cu 28 dosare
mai puţin decât în anul 2014, când a avut de soluţionat un număr de 1871 dosare, înregistrânduse astfel o scădere a volumului de activitate cu 1,50%%. Cauzele nou intrate au scăzut faţă de
anul precedent de la 1558 dosare la 1412 dosare, iar stocul de dosare nesoluţionate a crescut de
la 430 dosare la 456 dosare.
Tendinţa evoluţiei indicatorilor cantitativi la secţia I civilă faţă de anul 2014
Dosare
nou
intrate
1558

Total de
soluţionat

Soluţionate

2014

Stoc la
începutul
anului
313

1871

2015

431

1412

Creşteri/
Descreşteri

+37,69%

-9,38%

Anul

Secţia
I
civilă

Rata
operativităţii

1441

Stoc la
finele
anului
430

1843

1387

456

98,22%

-1,5%

-3,75%

+1,06

+5,73%

92,49%

Ca instanţă de fond, secţia I civilă a înregistrat o creştere de 10,08%, de la 129 de dosare
de soluţionat în anul 2014 la 142 de dosare de soluționat în anul 2015, creștere determinată de
numărul mare al cauzelor având ca obiect strămutarea, de la 72 dosare în anul 2014 la 92 dosare
în anul 2015.
Activitatea ca instanţă de apel a crescut de la 1136 dosare în anul 2014 la 1373 de dosare
în anul 2015, adică cu 20,86%, cu mențiunea că a crescut activitatea în materia asigurări sociale
de la 168 dosare în anul 2014 la 225 dosare în anul 2015.
Ca instanţă de recurs, secţia I civilă a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu
45,87%, de la 606 dosare de soluţionat în 2014 la 328 dosare de soluţionat în 2015. Aceste
modificări au fost determinate de intrarea în vigoare a dispoziţiilor Noului Cod de Procedură
Civilă prin care s-a reconfigurat competenţa materială a instanţelor judecătoreşti şi gradele de
jurisdicţie. Pe termen mediu şi lung apreciem că activitatea secţiei I civilă a curţii, ca instanţă de
apel, va creşte concomitent cu scăderea numărului dosarelor de recurs.
Considerăm că la nivelul acestei secții se preconizează o scădere a ponderii dosarelor pur
civile și o creștere a dosarelor având ca obiect litigii de muncă și asigurări sociale, aspect ce
rezultă din analiza ponderii primelor 5 obiecte din totalul dosarelor nou intrate.
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Număr dosare
283
133
92
69
52

Denumire obiect
Drepturi băneşti
Contestaţie decizie pensionare
Strămutare
Obligaţia de a face
Expropriere

Pondere
20,04%
9,41%
6,51%
4,88%
3,68%

Raportându-ne la perioada ultimilor 5 ani observăm că cel mai mare volum de activitate
la secţia I civilă s-a înregistrat în anul 2011, în ultimii patru ani înregistrându-se o continuă
tendință de scădere.

Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel
Suceava, la secţia I civilă, în intervalul 2011-2015
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Dacă ne raportăm la cauzele nou intrate, de asemenea anul 2011 a reprezentat anul în care
s-au înregistrat cele mai multe cauze noi, de atunci volum de cauze nou intrate fiind în scădere.
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Evoluţia cauzelor nou intrate la Curtea de Apel Suceava,
la secţia I civilă, în intervalul 2011-2015
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Secția a II-a civilă a înregistrat o scădere a volumului cauzelor de soluționat cu 29,55%,
de la 1374 dosare de soluţionat în 2014 la 968 dosare de soluționat în 2015, din care 742 dosare
reprezintă cauze nou intrate, față de 971 dosare nou intrate în anul 2014.
Dosare nou
intrate

Total de
soluţionat

Soluţionate

Stoc la
finele anului

Rata
operativităţii

2014

Stoc la
începutul
anului
403

971

1374

1152

222

118,64

2015

226

742

968

786

182

105,92

Creşteri/

-43,93%

-29,55%

-31,77%

-18,02%

-12,72%

Anul

Faliment
şi litigii
cu
profesion
işti

- 23,58%

Descreşteri

Activitatea ca instanță de apel a crescut cu 7,30%, de la 534 dosare de soluţionat în 2014
la 573 dosare de soluţionat în 2015.
Ca instanţă de recurs activitatea a scăzut cu 56,35%, de la 788 dosare de soluţionat în
2014 la 344 dosare de soluţionat în 2015.
Ponderea dosarelor de faliment şi litigii cu profesionişti nou intrate pe obiecte:
Denumire obiect
Număr dosare
Pondere
Procedura insolvenţei
426
57,41%
Pretenţii
50
6,73%
Conflict de competenţă
32
4,31%
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Raportându-ne la perioada ultimilor 5 ani observăm că în primii 3 ani ai intervalului a
existat o tendinţă de creştere semnificativă a volumului de activitate, de la 1165 la 1603 în anul
2013, urmată de o scădere până la 968 dosare de soluţionat în anul 2015.
Dacă ne raportăm la cauzele nou intrate, anul 2012 a reprezentat anul în care s-au
înregistrat cele mai multe cauze noi, de atunci volumul de cauze nou intrate fiind în scădere.
Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Suceava,
în materie de faliment şi litigii cu profesionişti,
în intervalul 2011-2015
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Evoluţia cauzelor nou intrate la Curtea de Apel Suceava,
în materie de faliment şi litigii cu profesionişti, în intervalul
2011-2015
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În materie de contencios administrativ şi fiscal s-a înregistrat o scădere de 57,24% a
volumului de activitate, de la 11835 cauze în anul 2014 la 5061 cauze în anul 2015.
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Din totalul de 5061 cauze de soluţionat, un număr de 3309 reprezintă cauze nou intrate,
cu 64,09% mai puţin decât dosarele nou intrate în anul 2014, când s-au înregistrat 9370 dosare.
Tendinţa evoluţiei indicatorilor cantitativi în materie de contencios administrativ şi fiscal
faţă de anul 2014
Dosare nou
intrate

Total de
soluţionat

Soluţionate

2014

Stoc la
începutul
anului
2465

9370

11835

2015

1752

3309

Creşteri/

-28,93%

-64,69%

Anul

Materie
contencios
administrativ
şi fiscal

Rata
operativităţii

10086

Stoc la
finele
anului
1749

5061

4247

814

128,34%

-57,24%

-57,89%

-53,46%

+20,70%

107,64%

Descreşteri

Raportându-ne la perioada ultimilor 5 ani observăm că în primii 4 ani ai intervalului a
existat o tendinţă de creştere semnificativă a volumului de activitate (de la 6998 la 16653), cea
mai mare valoare fiind înregistrată în anul 2013. Din 2014 s-a evidenţiat o scădere, până la 5061
cauze de soluţionat în 2015.
Dacă ne raportăm la cauzele nou intrate, anul 2012 a reprezentat anul în care s-au
înregistrat cele mai multe cauze noi, de atunci volumul de cauze nou intrate fiind în scădere.
Evoluţia volumului de activitate la Curtea de Apel Suceava, în materie de
contencios administrativ şi fiscal, în intervalul 2011-2015
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Evoluţia cauzelor nou intrate la Curtea de Apel Suceava,
în materie de contencios adminsitrativ şi fiscal, în intervalul 2011-2015
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Volumul de activitate al Curţii de Apel Suceava în anul 2015

Secţia
penală
Secţia
I civilă
Secţia
a II-a civilă
Secţia de
contencios
administrativ
şi fiscal

STOC la
1.01.2015
321

Intrate

Total

Soluţionate

1847

2168

1724

STOC la
31.12.2015
444

431

1412

1843

1387

456

361

742

1103

917

186

1617

3309

4926

4116

810

2730

7310

10040

8144

1896

TOTAL
.
Ponderea secţiilor specializate în anul 2015
În ceea ce priveşte ponderea
secţiilor specializate, secţia penală
reprezintă 21,59% din totalul volumului
1843;
de dosare de soluţionat, cu 2168 dosare în
18%
2015, secţia I civilă reprezintă 18,35%, cu
un volum de 1843 dosare de soluţionat,
secţia a II-a civilă reprezintă 10,98% cu un
4926;
volum de activitate de 1103 dosare iar
49%
Secţia de contencios administrativ
2168;
reprezintă 49,06%, cu un volum de 4926
22%
dosare de soluţionat.
Deși la prima vedere ar părea că
există un dezechilibru între secţii în ceea
1103;
11%
ce priveşte încărcătura pe fiecare
judecător, subliniem că în realitate acest
dezechilibru nu a existat, motivat de faptul
că, începând din trimestrul IV al anului
2013, toţi judecătorii secţiilor non-penale au participat la soluţionarea cauzelor de contencios
administrativ având ca obiect restituirea taxelor pentru autovehicule, acestea având ponderea
cea mai mare între tipurile de cauze înregistrate în materie de contencios administrativ şi
fiscal.În anul 2015 acest tip de cauze a fost repartizat doar judecătorilor din cadrul secției a II-a
civilă și celor din secția de contencios administrativ și fiscal.
De asemenea, în vederea echilibrării volumului de activitate între cele două secții care
până în luna noiembrie 2014 au funcționat ca o singură secție, judecătorii secției a II-a civilă au
participat în anul 2015 și la ședințele de judecată ale secției de contencios administrativ și fiscal.
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VOLUM CAUZELOR NOU INTRATE PE SECŢII
SPECIALIZATE ÎN ANUL 2015
Secţia
contencios;
3309
Secţia I civilă;
1412

Secţia a II-a
civilă; 742

Secţia penală;
1847

Volumul de activitate pe materii
Și în anul 2015, Curtea de Apel Suceava şi-a desfăşurat activitatea preponderent ca
instanţă de recurs, materie în care a avut de soluţionat un număr de 5288 dosare, faţă de 3401
dosare de apel şi 1351 dosare de fond.
Volum de cauze nou intrate pe materii în
anul 2015
penal
civil
minori si familie
asigurări sociale
faliment
litigii de muncă
litigii cu
profesionişti
contencios
administrativ

Această situație rezultă și din faptul că sentințele pronunțate în materie de contencios
administrativ și fiscal, materie care deține ponderea cea mai mare din volumul de activitate al
instanței, sunt susceptibile doar de recurs.
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Volumul de activitate la Curtea de Apel Suceava în anul 2015,
raportat la cele trei grade de jurisdicţie
Stoc

Intrate

Total

Soluţionate

STOC

Secţia

Fond

35

192

227

198

29

penală

Apel

256

1182

1438

1039

399

Recurs

1

1

1

0

Contestaţii

29

473

502

486

16

Secţia

Fond

18

124

142

133

9

I

Apel

318

1055

1373

986

387

civilă

Recurs

95

233

328

268

60

Faliment şi litigii
cu profesionişti

Fond

7

44

51

43

8

Apel

138

435

573

453

120

Recurs

81

263

344

290

54

Fond

102

327

429

281

148

Apel

8

9

17

12

5

Recurs

1642

2973

4615

3954

661

Fond

191

1160

1351

1141

210

Apel

720

2681

3401

2490

911

Recurs

1819

3469

5288

4513

775

Contencios
administrativ şi
fiscal

TOTAL

Raportat la anul 2014, când Curtea de Apel a avut de soluţionat un număr de 12900
dosare de recurs, în anul 2015 s-a înregistrat o scădere în această cale de atac cu 59,01%, având
de soluţionat 5288 recursuri. Ca instanţă de apel, volumul de activitate a crescut cu 26,43% (de
la 2690 dosare la 3401 dosare în anul 2015), iar ca instanţă de fond s-a înregistrat o uşoară
scădere cu 0,96% (1364 dosare în anul 2014, la 1351 în anul 2015).
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Volum total de activitate pe materii în anul
2015
5288
1351

Fond

Apel

Recurs

3401

Ca instanţă de fond, Curtea de Apel Suceava a avut de soluţionat cu 0,96% mai puţine
dosare decât în anul precedent, scăderea fiind de 13 dosare, de la 1364 dosare de soluţionat în
2014 la 1351 dosare în 2015.
Secţia penală şi pentru cauze cu minori a avut de soluţionat un număr de 227 de fonduri,
cu 11,67% mai puţin faţă de anul precedent, şi 502 de contestaţii.
Secţia I civilă a avut de soluţionat 142 de fonduri, cu 10,08% mai mult faţă de anul trecut,
când a avut de soluţionat doar 129 de dosare.
S-a înregistrat o menţinere a volumului de activitate în ce priveşte dosarele de
competența secției a II-a civilă (52 dosare de soluţionat în 2014 şi 51 dosare în 2015) şi în
materie de contencios administrativ şi fiscal (426 dosare de soluţionat în 2014 şi 429 dosare de
soluţionat în 2015).
Volumul de activitate ca instanţă de fond al Curţii de Apel Suceava în 2015
Secţia
Penală
Secţia
I civilă
Faliment, litigii
cu profesionişti
Contencios
administrativ
şi fiscal

STOC

Intrate

Total

Soluţionate

Stoc

64

665

729

684

45

18

124

142

133

9

7

44

51

43

8

102

327

429

281

148

191

1160

1351

1141

210

TOTAL
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Ca instanţă de apel, volumul de activitate a fost în creştere cu 26,43%, de la 2690 dosare
în anul 2014 la 3401 dosare în anul 2015. La secţia penală şi pentru cauze cu minori s-a
înregistrat o creştere cu 44,09%, de la 998 dosare la 1438 dosare în anul 2015, la secţia I civilă
creşterea a fost cu 20,86% de la 1136 dosare la 1373 dosare în anul 2015, în materie faliment şi
litigii cu profesionişti, volumul dosarelor de apel a crescut cu 7,30% , de la 534 dosare de
soluţionat în 2014 la 573 dosare în 2015; în materie de contencios administrativ şi fiscal s-a
înregistrat o uşoară scădere de la 22 dosare în 2014 la 17 dosare de soluţionat în 2015.
Volumul de activitate ca instanţă de apel al Curţii de Apel Suceava în anul 2015

Secţia
Penală
Secţia
I civilă
Faliment, litigii
cu profesionişti
Contencios
administrativ
şi fiscal
TOTAL

STOC

Intrate

Total

Soluţionate

Stoc

256

1182

1438

1039

399

318

1055

1373

986

387

138

435

573

453

120

8

9

17

12

5

720

2681

3401

2490

911

Ca instanţă de recurs, s-a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu aproximativ
59,01%, de la 12900 cauze de soluţionat în 2014 la 5288 cauze de soluţionat în anul 2015.
Scăderea s-a înregistrat la secţia penală unde nu s-au mai înregistrat dosare în recurs, la secţia I
civilă cu 45,87%, de la 606 dosare de soluţionat în 2014 la 328 dosare de soluţionat în 2015, în
materie de faliment şi litigii cu profesionişti cu 56,35%, de la 788 dosare de soluţionat în 2014 la
344 dosare de soluţionat în 2015, iar în materie de contencios administrativ şi fiscal volumul de
activitate a scăzut cu 59,48%, de la 11387 dosare în 2014 la 4615 dosare de soluţionat în 2015.
Volumul de activitate ca instanţă de recurs al Curţii de Apel Suceava în anul 2015

Secţia
penală
Secţia
I civilă
Faliment şi
litigii cu
profesionişti
Contencios
administrativ
şi fiscal
TOTAL

STOC

Intrate

Total

Soluţionate

Stoc

1

0

1

1

0

95

233

328

268

60

81

263

344

290

54

1642

2973

4615

3954

661

1819

3469

5288

4513

775
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Volumul de activitate la nivelul instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel
Suceava în anul 2015
Volumul total de activitate al judecătoriilor din raza de activitate a Curţii de Apel
Suceava
Judecătoriile, ca instanţe de fond, au avut de soluţionat în anul 2015 un număr de 82912
cauze, în scădere cu 19,67% faţă de anul 2014, când au avut de soluţionat 103219 cauze.
Creşterea volumului de activitate s-a evidenţiat la Judecătoria Cîmpulung Moldovenesc
(4,62%) şi Judecătoria Săveni (3,66%). La celelalte judecătorii volumul de activitate a scăzut în
proporţii variabile, astfel: Judecătoria Botoşani (30%), Judecătoria Suceava (28,14%),
Judecătoria Darabani (20,60%), Judecătoria Fălticeni (19,98%), Judecătoria Gura Humorului
(9,9%), Judecătoria Vatra Dornei (3,19%), Judecătoria Rădăuţi (2,96%) şi Judecătoria Dorohoi
(0,06%)
Această scădere a volumului de activitate s-a datorat stocului de la începutul anului 2015,
care a fost cu 30,14% mai mic decât cel înregistrat la sfârşitul anului 2014, şi a scăderii cauzelor
nou intrate cu 13,75%, de la 66057 dosare intrate în anul 2014 la 56975 dosare intrate în anul
2015, scăderea cea mai mare înregistrând-o Judecătoria Suceava (37,81%).
Judecătoria

2014

2015

+/-

Judecătoria Botoşani
Judecătoria Suceava
Judecătoria Rădăuţi
Judecătoria Dorohoi
Judecătoria Fălticeni
Judecătoria C-lung Mold.
Judecătoria Săveni
Judecătoria G. Humorului
Judecătoria Darabani
Judecătoria V. Dornei

39734
19744
9350
6325
7173
4541
4180
4294
4616
3262

27814
14188
9073
6321
5740
4751
4333
3869
3665
3158

-30,00 %
-28,14 %
-2,96 %
-0,06 %
-19,98 %
4,62 %
3,66 %
-9,90 %
-20,60 %
-3,19 %

Volum de activitate la nivelul judecătoriilor
J. Botoşani
J. Suceava
J. Rădăuţi
J. Dorohoi
J. Fălticeni
J. Clung Mold.
J. Săveni
J. G. Humorului
J. Darabani
J. Vatra Dornei

27814
9073

14188

6321

2014

5740
4751

2015

4333
3869
3665
3158

0

10000

20000
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Cauze nou intrate la nivelul judecătoriilor
în anul 2015 comparativ cu anul 2014

Judecătoria

2014

2015

+/-

Judecătoria
Jud. Botoşani
Jud. Suceava
Jud. Rădăuţi
Jud. Dorohoi.
Jud. Fălticeni
Jud. C-lung M.
Jud. Săveni
Jud. G. Humorului
Jud. Darabani
Jud. V. Dornei

2013
19389
14795
6295
4894
5745
3637
2233
3376
3178
2515

2014
18323
9201
6670
4905
4295
3533
2390
2919
2455
2284

-5,50 %
-37,81 %
5,96 %
0,22 %
-25,24 %
-2,86 %
7,03 %
-13,54 %
-22,75 %
-9,18 %

+/-

Numărul cauzelor nou intrate în anul 2015 a fost cu 13,75% mai mic, de la 66057
dosare intrate în 2014 la 56975 doare intrate în 2015. La Judecătoria Săveni numărul dosarelor
nou intrate au crescut cu 7,03%, la Judecătoria Rădăuţi a crescut cu 5,96% , iar la Judecătoria
Dorohoi cu doar 0,22%. Celelalte judecătorii au înregistrat o scădere a volumului de cauze nou
intrate în proporţii diferite, astfel: Judecătoria Suceava (37,81% de la 14795 dosare intrate în
2014 la 9201 dosare intrate în 2015), Judecătoria Fălticeni 25,24% (de la 5745 dosare la 4295),
Judecătoria darabani 22,75% (de la 3178 dosare la 2455 dosare în 2015), Judecătoria Gura
Humorului 13,54% (de la 3376 dosare la 2919 dosare în 2015), Judecătoria Vatra Dornei 9,18%
(de la 2515 la 2284), Judecătoria Botoşani 5,5% (de la 19389 la 18323),şi Judecătoria
Cîmpulung Moldovenesc 2,86% (de la 3637 la 3533).

Volumul cauzelor nou intrate la nivelul judecătoriilor
J. Botoşani
J. Suceava
J. Rădăuţi
J. Dorohoi
J. Fălticeni

2014
2015

J. Clung Mold
J. G. Humorului
J. Darabani
J. Săveni
J. V. Dornei

0

5000

10000

15000
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Raportându-ne la perioada ultimilor 5 ani, observăm că în primii patru ani ai intervalului
volumul de activitate a fost în uşoară creştere, iar din anul 2015 s-a evidenţiat o scădere
semnificativă, de la 103183 până la 82912 cauze (13,75%).

Evoluţia volumului de activitate la JUDECĂTORII, în
intervalul 2011-2015
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Volumul de activitate a tribunalelor din raza
Curţii de Apel Suceava

Volumul de activitate a tribunalelor din raza de activitate a Curţii de Apel Suceava, a
înregistrat o scădere cu 26,28 % în anul 2015 faţă de 2014, de la 41406 cauze la 30523 cauze, cu
un număr de 10883 dosare, în principal datorită scăderii stocului de dosare cu 43,28% faţă de
anul 2014 ( de la 17199 dosare aflate în stoc la 01.01.2014 la 9756 dosare aflate în stoc la
01.01.2015) , dar şi a scăderii numărului de dosare nou intrate în 2015 cu 14,21% (de la 24207
dosare intrate în 2014 faţă de 20767 dosare intrate în 2015).
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Volum cauzelor de soluţionat la nivelul tribunalelor în
anul 2015
Tribunalul
Suceava
Tribunalul
Botoşani
11953
Tribunalul
Suceava
18570

Tribunalul
Botoşani

La Tribunalul Suceava a scăzut cu 27,3% volumul cauzelor de soluţionat, de la 25542
dosare în 2014 la 18570 dosare în 2015, scădere influenţată de diminuarea stocului de dosare la
începutul anului cu 49,3%, de la 10907 în 2014 la 5529 în 2015, precum şi a dosarelor nou
intrate cu 10,89%, de la 14635 dosare intrate în 2014 la 13041 dosare intrate în 2015.
La Tribunalul Botoşani, în anul 2015 s-a înregistrat o scădere a volumului total de
activitate cu 24,65 %, numărul dosarelor de soluţionat în anul 2015 fiind de 11953, faţă de 15864
dosare în anul 2014, ca urmare a scăderii cu 32,82% a dosarelor aflate în stoc la începutul anului,
de la 6292 dosare în 2014 la 4227 dosare în 2015, dar şi a scăderii cu 19,29% a dosarelor nou
intrate, de la 9572 dosare intrate în 2014 la 7726 dosare nou intrate în 2015.
Volumul total de activitate la nivelul tribunalelor

Stoc la începutul perioadei
2015
+/-%
2014
Trib. Suceava 10907
5529 -49,31
Trib. Botoşani
Total tribunale

Volum de activitate

Dosare nou intrate
2015
+/-%
2014

2014

2015

+/-%

14635

13041

-10,89

25542

18570

-27,30

6292

4227

-32,82

9572

7726

-19,29

15864

11953

-24,65

17199

9756

-43,28

24207

20767

-14,21

41406

30523

-26,28
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Volumul de activitate la nivelul Tribunalelor în 2015
comparativ cu 2014
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Raportându-ne la perioada ultimilor 5 ani observăm că începând cu anul 2011 se remarcă
a tendinţă de scădere constantă a volumului de activitate.

Evoluţia volumului de activitate la TRIBUNALE, în
intervalul 2011-2015
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Evoluţia cauzelor nou intrate la TRIBUNALE, în
intervalul 2011-2015
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În ceea ce priveşte cauzele nou intrate în ultimii 5 ani, observăm că cele mai multe cauze s-au
înregistrat în anul 2011, în anii următori remarcându-se o tendinţă de scădere constantă.

Încărcătura pe judecător
Încărcătura pe judecător la nivelul Curţii de Apel Suceava

Încărcătura medie pe judecător la Curtea de
Apel Suceava în 2015 comparativ cu 2014
1200
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600
400
200
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23
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Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii
efective pe judecător, fie ca încărcătură per post de judecător prevăzut în schema de personal.
Încărcătura efectivă pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de
soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi se calculează prin raportarea numărului total de
dosare la numărul judecătorilor care au funcţionat efectiv la o instanţă (excluzând deci magistraţii
aflaţi în concediu de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, cei aflaţi în concediu fără
plată, concediu medical sau care au fost suspendaţi, detaşaţi, delegaţi ori, din diferite alte motive,
nu au activat la instanţa respectivă). Numărul de judecători care a funcţionat efectiv la o instanţă
se determină ca medie anuală, luându-se în considerare durata perioadelor în care unii magistraţi
nu au desfăşurat, în fapt, pe parcursul anului, activitate de judecată datorită motivelor arătate.
Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul
total de posturi prevăzut în statele de funcţii ale instanţelor.
Nr.
Curtea de Apel
crt.
1 Curtea de Apel CLUJ
Curtea de Apel
2 TIMISOARA
3 Curtea de Apel ORADEA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Curtea de Apel BACAU
Curtea de Apel
BUCURESTI
Curtea de Apel PITESTI
Curtea de Apel
CONSTANTA
Curtea de Apel ALBA
IULIA
Curtea de Apel IASI
Curtea de Apel TARGU
MURES
Curtea de Apel SUCEAVA
Curtea de Apel PLOIESTI
Curtea de Apel CRAIOVA
Curtea de Apel GALATI
Curtea de Apel BRASOV
Media

Schema
posturi
57

Efectiv
ocupate
54

Încărcătura
pe judecător
908

55

53

824

35

29

809

33

31

798

195

169

786

37

31

735

36

31

670

45

45

634

40

36

623

29

26

593

43
53
93
44
37

41
50
93
43
35

586
539
515
502
459
678

Astfel, având în vedere scăderea volumului de activitate, încărcătura pe judecător la
Curtea de Apel Suceava în anul 2015 a fost de 586 dosare, faţă de 1136 în anul 2014, după
formula F+A x 2+R x 3 şi de 245 dosare, faţă de 424 în 2014 după formula F + A + R.
Având în vedere rapoartele statistice la nivel naţional în anul 2015 Curtea de Apel
Suceava, cu o încărcătura de 586 dosare/judecător, se situează pe locul 11, sub media la nivel
naţional de 678 dosare/judecător.
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1.2. Încărcătura pe judecător la nivelul instanţelor
din circumscripţia Curţii de Apel Suceava

Încărcătura pe judecător la nivelul judecătoriilor din raza de activitate a Curţii de Apel
Suceava
Încărcătura medie la nivelul judecătoriilor din raza Curţii de Apel Suceava a fost în medie
de 1011 dosare pe judecător. Judecătoriile care au avut o încărcătură mai mare pe judecător decât
încărcătura medie din raza de activitate a Curţii de Apel Suceava sunt: Judecătoria Săveni
(1444), Judecătoria Darabani (1222), Judecătoria Botoşani (1209), Judecătoria Dorohoi (1054).
Încărcătura pe judecători la nivelul judecătoriilor în 2015
INSTANŢA

Volum cauze

Nr. mediu de

Volum cauze /

de soluţionat

judecători

judecător

Jud. SAVENI

4333

3

1444

Jud. Darabani

3665

3

1222

Jud. BOTOSANI

27814

23

1209

Jud. DOROHOI
Jud. GURA
HUMORULUI
Jud. FALTICENI
Jud. RADAUTI
Jud. SUCEAVA
Jud. CAMPULUNG
MOLDOVENESC
Jud. VATRA DORNEI
Total medie

6321

6

1054

3869

4

967

5740
9073
14188

6
10
17

957
907
835

4751

6

792

3158
82912

4
82

790
1011

Cu privire la acest indicator trebuie precizat că, deşi în rapoartele statistice s-a procedat la
rotunjirea în plus a numărului mediu de judecători care şi-au desfăşurat activitatea la instanţe în
anul 2015, în majoritatea cazurilor încărcătura pe judecător a fost în realitate mai mare, din cauza
faptului că numărul mediu de judecători a fost mai mic decât cifrele indicate.
De asemenea, trebuie subliniată situația instanțelor cu un număr mic de judecători, dar la
care au funcționat și judecători stagiari, care au o competență limitată, situație în care încărcătura
a fost mai ridicată pe judecătorii definitivi. În această situație s-au aflat Judecătoria Săveni: 2
judecători definitivi și 2 judecători stagiari, Judecătoria Darabani: 3 judecători definitivi și un
judecător stagiar și Judecătoria Vatra Dornei: 3 judecători definitivi și 1 judecător stagiar
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Considerăm că la instanțele cu scheme mici de judecători, respectiv de 5 posturi sau mai
puțin, ar fi trebui să nu fie repartizate posturi de judecători stagiari, având în vedere ponderea
foarte redusă a dosarelor de competența acestora în volumul total de activitate al instanței,
această situație conducând la supraîncărcarea judecătorilor definitivi.
Raportat la încărcătura medie pe ţară de 1060 dosare/judecător observăm că peste această
medie se situează Judecătoria Săveni, Judecătoria Darabani şi Judecătoria Botoşani.
Judecătoria Dorohoi şi toate judecătoriile din raza Tribunalului Suceava se situează sub media
naţională.
Dacă ne raportăm doar la cauzele nou intrate, încărcătura pe judecător la nivelul
judecătorii lor din circumscripția Curții de Apel Suceava a fost în medie de 695 dosare, șase din
cele zece instanțe situându-se peste aceasă medie.

Încărcătura pe judecător la nivelul tribunalelor din raza de activitate
a Curţii de Apel Suceava
La nivelul tribunalelor din raza de activitate a Curţii de Apel Suceava, încărcătura medie
de dosare pe judecător a fost în 2015 de 484, media calculată referindu-se la volumul de
activitate a instanţei. Tribunalul Suceava s-a situat peste medie, cu o încărcătură de 488 de
dosare pe judecător, faţă de Tribunalul Botoşani, care a avut o încărcătură de 478 de dosare pe
judecător.
După formula de calcul Fx1 + Ax2+ Rx3, media încărcăturii la nivelul tribunalelor a fost
de 700 de dosare pe judecător, Tribunalul Suceava având o încărcătură de 698 de dosare pe
judecător, comparativ cu Tribunalul Botoşani, la care încărcătura a fost de 703 de dosare pe
judecător.
Încărcătura pe judecător la nivelul tribunalelor în 2015

INSTANŢA

Tribunalul Suceava

Tribunalul Botoşani
Total tribunale

Volum cauze

Nr. mediu de

Volum cauze /

de soluţionat

judecători

Judecător

26529*)

38

698

18570**)

38

488

17575*)

25

703

11953**)

25

478

44104*)

63

700

30523**)

63

484

*) după formula F + A x 2 + R x 3
**) după formula F + A + R
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Raportat la încărcătura medie pe ţară, de 791 dosare/judecător, observăm că ambele
Tribunale se situează sub media naţională (Tribunalul Botoşani - locul 20 în ierarhia tribunalelor,
iar Tribunalul Suceava – locul 22).

Încărcătura pe judecător la nivelul tribunalelor în anul 2015

698
703
T Suceava

600

300

T. Botosani

0
2015
T Suceava
T. Botosani

1.3. Managementul resurselor umane
La fel ca în anii anteriori şi în anul 2015 gestionarea eficientă a resurselor umane a fost
una dintre priorităţile echipei manageriale a Curţii de Apel Suceava.
La data de 1 ianuarie 2015 existau 687 posturi aprobate în schemele instanțelor din raza
de activitate a Curții de Apel Suceava, din care 661 posturi ocupate ( 200 de judecători și 441
personal din celelalte categorii) și 13 posturi vacante ( 9 de judecători și 4 de grefieri).
În cursul anului au intervenit următoarele modificări:
- cu data de 25 iunie schema Judecătoriei Rădăuți s-a redus cu un post de judecător;
- cu data de 12 octombrie un post de grefier cu studii superioare juridice din statul de
funcții al Judecătoriei Gura Humorului a fost transferat în statul de funcții al Curții de Apel
Suceava;
- cu data de 12 octombrie un post de grefier cu studii superioare juridice din statul de
funcții al Judecătoriei Fălticeni a fost transferat în statul de funcții al Tribunalului Suceava,
- cu data de 13 noiembrie au fost suplimentate schemele instanțelor cu 4 posturi de
judecător, distribuite pe instanţe astfel : Curtea de Apel Suceava – un post Tribunalul Suceava un post, Tribunalul Botoşani – un post şi Judecătoria Dorohoi – un post;
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- cu data de 13 noiembrie au fost suplimentate schemele instanțelor cu 3 posturi de grefier
cu studii superioare juridice, distribuite pe instanțe astfel : Tribunalul Suceava – un post și
Judecătoria Botoșani două posturi;
- cu data de 9 decembrie un post de grefier cu studii medii din statul de funcții al
Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc a fost transferat în statul de funcții al Curții de Apel
Suceava și transformat în post de grefier documentarist cu studii superioare;
- cu data de 22 septembrie s-a aprobat ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de
judecător la Tribunalul Suceava, în condițiile art. 1341din Legea nr. 304/2004;
După toate aceste modificări, la data de 31 decembrie 2015 existau 693 posturi aprobate
în schemele instanţelor, din care 677 posturi ocupate şi 16 vacante.
Situaţia judecătorilor
Problema deficitului de personal cu care s-a confruntat Curtea de Apel Suceava şi
instanţele din raza acesteia în ultimii ani nu a fost rezolvată în totalitate nici în anul 2015,
numărul de posturi de judecători efectiv ocupate fiind de 198, ceea ce, raportat la numărul de 212
posturi aprobate, reprezintă un grad de ocupare de 93,40%, înregistrându-se o creștere a
numărului de posturi vacante de judecători de la 10 la 14, față de anul 2014.
La Judecătoria Rădăuţi doi judecători sunt suspendaţi din funcţie ca urmare a trimiterii lor
în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie.
În ceea ce privește Curtea de Apel Suceava, la data de 31 decembrie 2014, schema de
judecători era de 42 posturi, din care ocupate erau 41, iar la finele anului 2015, schema aprobată
era de 43 posturi de judecători din care 42 ocupate și unul vacant.
Situaţia grefierilor şi a celorlalte categorii de personalul auxiliar :
Potrivit statelor de funcţii aprobate Curţii de Apel Suceava şi instanţelor arondate i-au
fost repartizate 481 posturi de personal auxiliar din care: 6 asistenți judiciari, 421 personal
auxiliar de specialitate, 26 posturi funcţionari publici şi 28 posturi personal contractual. În
prezent din totalul acestor posturi 479 sunt ocupate şi 2 posturi sunt vacante.
În cursul anului s-au transformat 8 posturi din grefier cu studii medii în posturi de grefier
cu studii superioare juridice și un post de grefier documentarist.
Eforturile conducerii Curţii de Apel Suceava s-au concentrat pe asigurarea necesarului de
personal auxiliar pentru funcţionarea în condiţii optime a instanţelor, fiind întreprinse măsuri
pentru ocuparea posturilor vacante. În total au fost ocupate 15 posturi vacante, din care: 2 - prin
repartiţie absolvent SNG, 5 - prin transfer, 6 – prin definitivare în funcție şi 2 - prin concurs de
recrutare. Totodată au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor temporar vacante, în
prezent funcționând 17 salariați temporari, în locul unor titulari care au anunțat lipsa pentru o
perioadă mai îndelungată din activitate.
Pe lângă demersurile întreprinse în vederea ocupării posturilor vacante şi temporar
vacante, echilibrarea schemelor a constituit o altă preocupare a conducerii Curţii de Apel
Suceava. Astfel, au fost majorate schemele Curții de Apel Suceava cu două posturi, ale
Tribunalului Suceava cu două posturi și cele ale Judecătoriei Botoșani cu două posturi, în timp
ce au fost reduse schemele Judecătoriilor Gura Humorului, Fălticeni și Câmpulung Moldovenesc
cu câte un post.
Tot în anul 2015, pentru personalul din instanţe, au fost organizate 2 concursuri de
promovare în funcţii de conducere, 2 concursuri de promovare la instanţe superioare, precum şi
examene de promovare în funcţia de grefier cu studii superioare juridice, dar şi în clasă, grad sau
treaptă superioară de salarizare.
Toți salariaţii au fost evaluaţi cu calificativele „Foarte bine” şi „Bine” neexistând situații
în care un salariat obțină calificativele „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”.
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Cu toate acestea, au fost înregistrate și abateri de la normele profesionale și deontologice,
în anul 2015 Președintele Curţii de Apel Suceava aplicând cinci sancțiuni disciplinare respectiv
o sancțiunea ”avertisment” și patru sancțiuni constând în ”reducerea cu 15% a salariului pe o
durată de 3 luni”.
Conducerea curții de apel îşi propune să continue evaluarea necesităţilor fiecărei instanţe
pe termen mediu şi lung, transformarea sau transferul unor posturi între instanţe, urmărind
echilibrarea schemelor şi uniformizarea raportului număr de judecător/număr de grefieri la o
medie de 1,5.
Totodată vor fi continuate demersurile pentru suplimentarea numărului de posturi
aprobate pentru instanţe raportat la volumul de activitate, care se preconizează să crească ca
urmare a intrării în vigoare a Legii insolvenței persoanei fizice, a noilor modificări ale Codului
de procedură civilă referitoare la încuviințarea executării silite precum și intrarea în vigoare a
dipozițiilor referitoare la pregătirea dosarului de apel sau recurs de către instanța de fond.
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Schema cu posturile de judecător şi fluctuaţiile înregistrate
la nivelul întregii curţi de apel
SCHEMA CU POSTURILE DE JUDECĂTOR ŞI FLUCTUAŢIILE ÎNREGISTRATE
LA NIVELUL ÎNTREGII CURŢI DE APEL
Instanţa

CURTEA DE APEL
SUCEAVA
TRIBUNALUL
BOTOŞANI
JUDECĂTORIA
BOTOŞANI
JUDECĂTORIA
DOROHOI
JUDECĂTORIA
DARABANI
JUDECĂTORIA
SĂVENI
TRIBUNALUL
SUCEAVA
JUDECĂTORIA
SUCEAVA
JUDECĂTORIA
CÂMPULUNG
MOLDOVENESC
JUDECĂTORIA
RĂDĂUŢI
JUDECĂTORIA
FĂLTICENI
JUDECĂTORIA
GURA
HUMORULUI
JUDECĂTORIA
VATRA DORNEI
Total

Posturi
aprobate
la
31.12.2015

Posturi
Nr. de
ocupate
judecători
efectiv la
încadraţi
01.01.2015

Nr. de
judecători
transferaţi

Nr. de
judecători
eliberaţi
din funcţie

Nr. posturi
ocupate
efectiv la
31.12.2015

Nr. de
posturi
vacante la
31.12.2015

43

41

1

0

0

42

1

27

26

0

0

1

25

2

29

27

3

4

0

26

3

7

6

1

1

0

6

1

4

3

1

0

0

4

0

4

3

2

1

0

4

0

42

38

3

1

40

2

21

21

2

5

18

3

6

6

0

0

0

6

0

12

12

0

1

0

12

0

8

8

0

1

7

1

5

5

1

1

5

0

4

4

0

1

3

1

212

200

14

15

198

14

0
0

0
1

0
2

* La Tribunalul Suceava și Judecătoria Botosani câte un judecător funcționează pe posturi
temporar vacante (art. 1341din Legea nr. 304/2004)
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Schema personalului auxiliar al instanţelor
Posturi

C
A
Sv
0

Tr
ib
Sv
4

J
Sv

J
Rţi

J
Fă
lt

J
G
H

J
C
M

J
V
D

Trib
Bt.

J
Bt.

J
Do

J
Să
v

J
Da

1

1

-

-

-

-

-

-

1

4

4

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

10

38

45

29

19

13

8

10

7

28

40

11

6

5

259

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4

7

8

6

4

4

3

3

3

6

Specialişti IT

3

7

Agent
procedural
Aprod

3

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

16

2

2

4

2

2

1

2

1

3

1

2

1

1

24

Şofer

3

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

18

Manager
economic
Consilier

1

1

1

2

Expert

6

5

Expert inf.
publică
Merceolog

1

2

6

Asistent judiciar
Prim grefier
Grefier şef
secţie

-

-

-

-

3

-

-

-

13

Grefier şef
Grefier şedinţă
Grefier
documentarist
Grefier
statistician
Grefier arhivar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

8
-

2
-

2
-

2
-

58
15

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

14

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

Referent
psiholog
Îngrijitor

1

-

-

-

-

-

1

2

2

Muncitor

1

1

-

1

1

1

1

Muncitor
telefonist
Total

1

-

-

-

-

-

77

88

43

29

25

16

-

-

2

-

-

31

-

2

1

-

1

1

11

2

2

-

1

1

1

13

-

-

-

20

16

66

-

-

-

-

55

19

14

13

1
481

SITUATIA POSTURILOR, PE CATEGORII DE PERSONAL, LA DATA DE 31.12.2015
INSTANTA

JUDECATORI
p.a

ASISTENTI
JUDICIARI

p.o.

p.v.

CURTEA DE APEL
SUCEAVA

43

42

1

TRIBUNALUL
BOTOSANI

27

25

2

JUDECATORIA
BOTOSANI

29

26

JUDECĂTORIA
DOROHOI

7

JUDECATORIA
DARABANI
JUDECATORIA
SAVENI

p.a

p.o
.

p.v.

PERSONAL AUXILIAR
DE SPECIALITATE
p.a

p.o.

FUNCTIONARI
PUBLICI

p.v.

p.a

p.o.

p.v.

PERSONAL
CONTRACTUAL
p.a

TOTAL POSTURI

p.o.

p.v.

p.a

p.o.

p.v.

63

63

0

9

9

0

5

4

1

120

118

2

51

51

0

8

8

0

5

5

0

93

91

2

3

54

54

0

1

1

0

84

81

3

6

1

18

18

0

1

1

0

26

25

1

4

4

0

11

11

0

2

2

0

17

17

0

4

4

0

12

12

0

2

2

0

18

18

0

CENTRALIZAT Tr.Bt

71

65

6

2

2

0

146

146

0

8

8

0

11

11

0

238

232

6

TRIBUNALUL
SUCEAVA

42

40

2

4

4

0

71

71

0

9

9

0

4

4

0

130

128

2

21

18

3

43

43

0

0

0

0

64

61

3

6

6

0

19

19

0

1

1

0

26

26

0

JUDECĂTORIA
SUCEAVA
JUDECĂTORIA
C-LUNG
MOLDOVENESC
JUDECĂTORIA
RĂDĂUŢI

2

2

0

12

12

0

28

28

0

1

1

0

41

41

0

JUDECĂTORIA
FĂLTICENI

8

7

1

22

22

0

3

3

0

33

32

1

JUDECATORIA
GURA HUMORULUI

5

5

0

15

15

0

1

1

0

21

21

0

JUDECATORIA
VATRA DORNEI

4

3

1

14

13

1

2

2

0

20

18

2

98

91

7

4

4

0

212

211

1

9

9

0

12

12

0

335

327

8

212

198

14

6

6

0

421

420

1

26

26

0

28

27

1

693

677

16

CENTRALIZAT Tr.Sv
TOTAL GENERAL
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1.4. Analiza activităţii instanţei din perspectiva indicatorilor de eficienţă
În acord cu Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior
al Magistraturii, prin care s-a aprobat Raportul Grupului de lucru privind eficienţa activităţii
instanţelor, constituit la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii indicatorii de performanţă
instituiţi în vederea măsurării eficienţei activităţii instanţelor sunt următorii:
1. Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de
dosarele nou intrate – reprezintă raportul dintre dosarele nou intrate în perioada de
referinţă şi dosarele finalizate în aceeaşi perioadă, exprimată procentual.
2. Stocul de dosare – se calculează ca fiind suma dosarelor aflate pe rol la finele perioadei
de referinţă şi nefinalizate, mai vechi de 1 an pentru curţile de apel.
3. Ponderea dosarelor închise într-un an – reprezintă suma dosarelor finalizate în
termene de mai puţin de 1 an de la înregistrare raportată la suma tuturor dosarelor
soluţionate în perioada de referinţă, exprimată procentual.
4. Durata medie de soluţionare, pe materii sau obiecte (numai pentru stadiul procesual
fond şi mai puţin pentru curţile de apel) – reprezintă timpul mediu scurs între data
înregistrării dosarului şi data închiderii documentului final.
5. Redactările peste termenul legal - reprezintă procentul instanţei respective de
redactare peste termen a dosarelor finalizate cu document de tip final Hotărâre.
În anul 2015 Curtea de Apel Suceava s-a încadrat în gradul de performanţă ”Foarte
eficient”, din cei patru indicatori avuţi în vedere la stabilirea gradului de eficienţă, obţinând
calificatul „foarte eficient” la trei indicatori şi calificativul „eficient” la un singur indicator –
Stocul de dosare.
Cu privire la acest din urmă indicator, trebuie precizat că rezultatul obținut a fost
influenţat de dosarele din secţia civilă, unde s-au aflau un număr de 87 dosare mai vechi de 1 an,
având ca obiect exproprierea, dosare care au necesitat un probatoriu amplu.
Raportat la situația la nivel național trebuie remarcat că din cele 15 curți de apel din țară
7 s-au încadrat în gradul de eficiență ”foarte eficient”. Dintre acestea, doar Curtea de Apel
Oradea s-a încadrat în gradul ”foarte eficient” la toți indicatorii iar Curtea de Apel Suceava s-a
încadrat în trei grade de ”foarte eficient” și unul de ”eficient” aceași situație existând și în cazul
cu Curților de Apel Pitești și Timișoara.

Indicatori Eficienta, Curtea de Apel SUCEAVA
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
LISTA REZULTATE
ORDINE DENUMIRE CURTE DE APEL

1 Curtea de Apel SUCEAVA

FOARTE EFICIENT

E01 E02 E03 E05
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GRAD DE EFICIENTA
EFICIENT
SATISFACATOR INEFICIENT

INDICATORI EFICIENTA CURTI
1) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de
dosarele nou intrate
În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 la Curtea de Apel Suceava s-au înregistrat 7308
cauze nou intrate şi s-au soluţionat 8144 cauze, obţinându-se o rată de soluţionare de 111,44%,
instanţa încadrându-se, la acest indicator, în gradul „foarte eficient”.

Rata de soluţionare, Curtea de Apel SUCEAVA.
Perioada analizata: 01.01.2015 - 30.09.2015
NUMAR DOSARE

ORDINE

DENUMIRE
CURTE DE APEL

1

Curtea de Apel
SUCEAVA

SOLUTIONATE

8144

ALOCARE
INTRATE INDICATOR

7308

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
SATISFA
EFICIENT
INEFICIENT
EFICIENT
CATOR

111,44%

Dacă facem un exercițiu și aplicăm indicatorul la activitatea desfășurată de Curtea de Apel
Suceava pe ultimii douăzeci de ani observăm că indicatorul ”foarte eficient” este un indicator
greu de atins, fiind înregistrat doar în șase ani din perioada de referință, timp în care indicatorul
”ineficient” a fost înregistrat de cinci ori.
Cu toate acestea trebuie să remarcăm că începând cu anul 2013 instanța a reușit să se
mențină în plaja acestui indicator trei ani la rând, aspect ce relevă eforturile deosebite depuse de
colectivul de judecători și grefieri.
Rata de soluţionate pe secţii se prezintă astfel:

Rata de soluţionare, analiza secţii.
01.01.2015 - 31.12.2015
LISTA REZULTATE
NUMAR DOSARE

ORDINE SECŢIA

GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
FOARTE
SOLUTIONATE INTRATE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT

1

penală

1724

1847

93,34%

2

I civil

1387

1412

98,22%

3

II civil

788

742

94,31%

4

Contencios
administrativ
şi fiscal

4245

3307

128,36%

Rata de soluţionare la secţia de contencios administrativ şi fiscal a fost în anul 2015 de
128,36%, încadrându-se în gradul „foarte eficient”, la secţia I civilă de 98,22% (încadrându-se în
gradul de eficienţă „eficient”), iar secţiile penală şi pentru cauze cu minori şi secţia a II-a civilă
s-au încadrat în gradul de eficienţă „satisfăcător”.
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Rata de soluţionare pe materii se prezintă astfel:

Rata de soluţionare, analiza Materie Juridică.
01.01.2015 - 31.12.2015
LISTA REZULTATE
NUMAR DOSARE

ORDINE MATERIE JURIDICA

GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
FOARTE
SOLUTIONATE INTRATE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT

1

Asigurări soc ale

246

243

101,23%

2

Civil

343

384

89,32%

3

Contencios
administrativ şi
fiscal

4245

3307

128,36%

4

Faliment

563

507

111,05%

5

Litigii cu
profesioniştii

225

235

95,74%

6

Litigii de muncă

719

71

100,56%

7

Minori şi familie

79

70

112,86%

8

Penal

1724

1847

93,34%

În materie de contencios administrativ şi fiscal, faliment şi minori şi familie s-a obţinut
gradul „foarte eficient”, în materie de asigurări sociale şi litigii de muncă gradul „eficient” în
materie de litigii cu profesionişti şi penal gradul de eficienţă obţinut este „satisfăcător”, iar în
materie civilă gradul este „ineficient”.

2) Stocul de dosare
La Curtea de Apel Suceava la 31.12.2015, din totalul de 1894 dosare în stoc, un număr
de 110 dosare, reprezentând un procent de 5,81%, sunt mai vechi de 1 an.
În consecinţă, la indicatorul de faţă, instanţa s-a încadrat în gradul „eficient", potrivit
plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/2014 a Secţiei pentru judecători.

Vechime dosare in stoc - Curtea de Apel SUCEAVA
Stoc la data: 31.12.2015

Curtea de Apel SUCEAVA

NUMAR DOSARE
GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE
IN
FOARTE
MAI VECHI DE INDICATOR
EFICIEN SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT
STOC
1 AN

1894

110

5,81%

Acest indicator este afectat de materia civilă unde, din cele 216 dosare aflate în stoc, un
număr de 88 dosare sunt mai vechi de 1 an, ceea ce reprezintă un procent de 40,74%,
determinând gradul de eficienţă „ineficient”.
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LISTA REZULTATE
ORDINE MATERIE JURIDICA

NUMAR DOSARE
GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE
FOARTE
IN STOC MAI VECHI DE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT
1 sau 1,5 ANI

1

Asigurări sociale

54

0

0,00%

2

Civil

216

88

40,74%

3

Contencios
administrativ şi
fiscal

814

3

0,37%

4

Faliment

121

1

0,83%

5

Litigii cu
profesioniştii

59

1

1,69%

6

Litigii de muncă

176

0

0,00%

7

Minori şi familie

10

0

0,00%

8

Penal

444

17

3,83%

Dosarele mai vechi de 1 an s-au înregistrat în cea mai mare parte la Secţia I civilă, fiind
vorba despre 87 dosare ce au ca obiect „expropriere” şi 1 dosar de pretenţii, cauze în care a fost
necesar a se administra un probatori amplu, întocmirea cu dificultate a rapoartelor de expertiză și
rezolvare obiecțiunilor la acestea conducând la dilatarea termenului de soluționare a cauzelor.

Vechime dosare in stoc, analiza Materie Obiecte
LISTA REZULTATE
NUMAR DOSARE
GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN
CARE
ORDINE DENUMIRE OBIECT
FOARTE
IN STOC MAI VECHI DE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT
1 sau 1,5 ANI

1

expropriere

2

pretenţii

136

87

63,97%

1

20,00%

3) Ponderea dosarelor închise într-un an
Din totalul de 8144 dosare soluţionate în perioada 01.01.2015-31.12.2015, 8019 dosare
au fost soluţionate în termen de cel mult un an de la înregistrare, reprezentând un procent de
98,47%.
În consecinţă, la acest indicator, instanţa s-a încadrat în gradul „Foarte eficient", potrivit
plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărârea nr. 1305/2014 a Secţiei pentru judecători.
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Pondere dosare închise intr-un an, Curtea de Apel SUCEAVA
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
TOTAL
NUMAR DOSARE
SOLUTIO
DIN CARE
NATE
INTR-UN AN

Curtea de Apel
SUCEAVA

8144

GRAD GENERAL DE EFICIENTA

VALOARE
INDICATOR

8019

FOARTE
EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

98,47%
LISTA REZULTATE

NUMAR DOSARE
ORDINE MATERIE JURIDICA

SOLUTIONATE

DIN CARE
INTR-UN AN

VALOARE
INDICATOR

1

Asigurări sociale

246

242

98,37%

2

Civil

343

320

93,29%

3

Con. Ad-tiv şi fiscal

4245

4206

99,08%

4

Faliment

563

544

96,63%

5

Litigii cu profesioniştii

225

218

96,89%

6

Litigii de muncă

719

707

98,33%

7

Minori şi familie

79

76

96,20%

8

Penal

1724

1706

98,96%

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT SATISFACATOR
EFICIENT

INEFICIENT

Toate materiile au obţinut în anul 2015, la indicatorul Ponderea dosarelor închise într-un
an gradul „foarte eficient”, cu valoarea indicatorului cuprins între 93,29% în materie civilă şi
98,96% în materie penală.
4) Redactările peste termenul legal
În anul 2015, Curtea de Apel Suceava a soluţionat un număr de 7401 dosare cu
documentul de tip final Hotărâre, din care 720 hotărâri au fost redactate cu întârziere, ceea ce
înseamnă un procent de 9,73%, încadrându-se la acest indicator, în gradul „foarte eficient”.
Potrivit scalei folosite pentru măsurarea eficienţei instanţelor, pentru ca o instanţă să fie
„foarte eficientă” prin raportare la acest indicator, ponderea hotărârilor redactate peste termenul
legal trebuie să se situeze sub procentul de 10% din totalul dosarelor soluţionate.

Hotărâri redactate peste Termenul Legal - Curtea de Apel SUCEAVA
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
OSARE SOLUTIONATE
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRI
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

7401

720

9,73%

17,80
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Pe secţii, situaţia redactărilor peste termen se prezintă astfel:

Hotărâri redactate peste Termenul Legal, analiza secţii
LISTA REZULTATE
DOSARE SOLUTIONATE

ORDINE MATERIE JURIDICA

GRAD DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

1

Penal

1295

215

16,60%

24,94

2

I civil

1306

62

4,74%

10,98

3

Contencios
adtiv şi fiscal

4054

374

9,23%

16,61

4

II civilă

746

69

9,24

8,29

Pe materii, situaţia redactărilor peste termen se prezintă astfel:

Hotărâri redactate peste Termenul Legal, analiza Materie Juridica.
01.01.2015 - 31.12.2015
DOSARE SOLUTIONATE
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

7401

720

9,73%

17,80

LISTA REZULTATE
DOSARE SOLUTIONATE

ORDINE MATERIE JURIDICA

GRAD DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

1

Asigurări
sociale

245

8

3,27%

1,63

2

Civil

276

17

6,16%

6,53

3

Contencios
administrativ şi
fiscal

4054

374

9,23%

16,61

4

Faliment

556

52

9,35%

7,69

190

17

8,95%

10,12

707

35

4,95%

15,20

78

2

2,56%

7,50

1295

215

16,60%

24,94

5
6
7
8

Litigii cu
profesioniştii
Litigii de
muncă
Minori şi
familie
Penal

Se observă că la nivelul Curţii de Apel Suceava doar în materia penală s-a obţinut gardul
„satisfăcător”, restul materiilor obţinând gradul „foarte eficient” la acest indicator.
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În materie penală, după stadiul procesual

Hotarari redactate peste Termenul Legal, analiza Stadiu Procesual.
01.01.2015 - 31.12.2015 Materie: {Penal}
DOSARE SOLUTIONATE
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT
HOTARARE
IN TERMEN

1295

215

16,60%

24,94

LISTA REZULTATE
DOSARE SOLUTIONATE

ORDINE DENUMIRE OBIECT

1
2
3
4

Apel
Contestaţie în
anulare - Apel
Contestaţie în
anulare Contestaţie(NCPP)
Contestaţie în
anulare - Fond

GRAD DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

957

196

20,48%

23,24

43

6

13,95%

16,33

1

0

0,00%

0,00

2

0

0,00%

0,00

5

Contestaţie(NCPP)

182

4

2,20%

8,25

6

Fond

73

3

4,11%

23,33

7

Recurs

1

1

100,00% 559,00

8

Revizuire - Apel

31

4

12,90%

7,50

9

Revizuire - Fond

5

1

20,00%

16,00

În ceea ce priveşte secţia penală, se observă depăşirea în medie cu 24,94 de zile a
termenului de redactare în cadrul cauzelor cu o pondere mai mare (apeluri), unde s-au înregistrat
întârzieri în 196 de dosare din totalul de 957, ceea ce este de înţeles, având în vedere că în
prezent secţia penală se confruntă cu un număr mare de dosare în această cale de atac, gradul de
complexitate fiind ridicat din cauza aplicării legii penale noi. Pe de altă parte, trebuie avut în
vedere faptul că în materiile în care se înregistrează puţine dosare, depăşirea termenului de
redactare are ca efect înregistrarea unui indicator negativ, de peste 100%, chiar dacă durata
medie de întârziere nu este exagerat de mare. Astfel, faptul că într-un dosar din cele două dosare
având ca obiect revizuire – fond, s-a depăşit termenul de redactate, a avut ca efect înregistrarea
unui indicator de 50% a dosarelor redactate peste termen şi situarea materiei respective în gradul
„ineficient”.
De asemenea, în recurs a fost înregistrat un singur dosar care a fost pronunţat la data de
30.01.2013 hotărârea fiind redactată la data de 14.02.2014, când s-a procedat şi la închiderea
dosarului. În urma verificărilor din luna septembrie 2015 s-a constatat că dosarul nu avea
hotărârea înregistrată la secţiunea „Documente în dosar” din ECRIS şi atunci s-a procedat la
redeschiderea dosarului, introducerea hotărârii în format electronic şi închiderea documentului.
Având în vedere această situaţie, în sistemul informatic dosarul apare cu un număr de 559 zile de
întârziere la redactare.
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1.4.1. Analiza activităţii tribunalelor din perspectiva indicatorilor de eficienţă
În anul 2015 indicatorii cumulaţi la ambele tribunale din raza de activitate a Curţii de
Apel Suceava au determinat gradul de eficienţă comun „foarte eficient”, deşi Tribunalul
Botoşani a obţinut gradul de eficienţă „eficient”.

Indicatori Eficiența, analiza Tribunale in Curte
01.01.2015 - 31.12.2015
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
FOARTE EFICIENT
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT

E01 E02 E03 E04 E05
LISTA REZULTATE
GRAD DE EFICIENTA

ORDINE DENUMIRE CURTE DE APEL

1

Tribunalul BOTOSANI

2

Tribunalul SUCEAVA

FOARTE EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

E01 E02 E03 E04 E05
E01 E02 E03 E04 E05

1) Rata de soluţionare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de
dosarele nou intrate
În perioada 01.01.2015-31.12.2015, la cele două tribunale s-au înregistrat 20.767 dosare
şi s-au soluţionat un număr de 22.373 dosare, ceea ce a determinat gradul de eficienţă „foarte
eficient” sub acest indicator.
Şa Tribunalul Botoşani au intrat 7726 dosare şi s-au soluţionat 8292 cauze, obţinându-se
o rată de soluţionare de 107,33%, instanţa încadrându-se la acest indicator, în gradul „foarte
eficient”.
La Tribunalul Suceava au intrat 13041 dosare şi s-au soluţionat 14081, obţinându-se o
rată de soluţionare de 107,97%, instanţa încadrându-se la acest indicator, în gradul „eficient”.

Rata de soluţionare, analiza Tribunale
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
NUMAR DOSARE
SOLUTIONATE

INTRATE

VALOARE
INDICATOR

22373

20767

107,73%

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

LISTA R ZULTATE
ORDIN DENUMIRE
E
TRIBUNAL

1
2

Tribunalul
BOTOSANI
Tribunalul
SUCEAVA

NUMAR DOSARE
SOLUTIONATE

INTRATE

VALOARE
INDICATOR

8292

7726

107,33%

14081

13041

107,97%
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GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

2) Vechime dosare în stoc
La cele două tribunale din raza de activitate a Curţii de Apel Suceava la data de
31.12.2015 erau în stoc 8150 dosare, din care 342 dosare cu o vechime mai mare de 1,5 ani, ceea
ce reprezintă 4,20%, obţinându-se la acest indicator gradul „foarte eficient”.
La Tribunalul Botoşani la 31.12.2015, din totalul de 3661 dosare în stoc, 306 dosare,
reprezentând un procent de 8,36%, sunt mai vechi de 1,5 ani, instanța încadrându-se în gradul
„eficient” sub acest indicator.
Tribunalul Suceava la 31.12.2015 s-a încadrat la gradul „foarte eficient” la acest
indicator, deoarece din cele 4489 dosare aflate în stoc doar 36 dosare sunt mai vechi de 1,5 ani,
adică un procent de 0,80%.

Vechime dosare in stoc, analiza Tribunal
Stoc la data: 31.12.2015
NUMAR DOSARE
DIN CARE
IN STOC MAI VECHI DE
1,5 ANI

8150

ORDINE

1
2

GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
INDICATOR

342

FOARTE
EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

4,20%

LISTA REZULTATE
NUMAR DOSARE
GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE
PRIN
FOARTE
NEREDACTATE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

DENUMIRE
TRIBUNAL

Tribunalul
BOTOSANI
Tribunalul
SUCEAVA

3661

306

8,36%

4489

36

0,80%

Vechime dosare in stoc, analiza Materie Juridica
Stoc la data: 31.12.2015 - Tribunalul BOTOSANI

Export Excel

NUMAR DOSARE
GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE
FOARTE
IN STOC MAI VECHI DE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT
1 sau 1,5 ANI

3661

306

8,36%
LISTA REZULTATE

ORDINE MATERIE JURIDICA

NUMAR DOSARE
GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE
FOARTE
IN STOC MAI VECHI DE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT
1 sau 1,5 ANI

1

Asigurări sociale

81

0

0,00%

2

Civil

573

2

0,35%

3

Contencios
administrativ şi
fiscal

1000

7

0,70%

4

Faliment

534

290

54,31%

5

Litigii cu
profesioniştii

777

4

0,51%

41

6

Litigii de muncă

370

0

0,00%

7

Minori şi familie

144

1

0,69%

8

Penal

182

2

1,10%

Din cele 306 dosare mai vechi de 1,5 ani aflate pe rolul Tribunalului Botoşani la data de
31.12.2015, 290 sunt dosare în materie de faliment.
3) Ponderea dosarelor închise într-un an
În perioada 01.01.2015-31.12.2015, cele două tribunale din raza de activitate a Curţii de
Apel Suceava au obţinut gradul „foarte eficient” la acest indicator, soluţionând împreună un
număr de 22373 dosare, din care 20037 în termen de 1 an, adică 89,56%.
În anul 2015, la Tribunalul Botoşani din totalul de 8292 dosare soluţionate, un număr de
7339 dosare au fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, reprezentând un
procent de 88,51%, instanţa încadrându-se în gradul „foarte eficient”.
La Tribunalul Suceava din cele 14081 dosare soluţionate în anul 2015, un număr de
12698 dosare au fost soluţionate în termen de maxim un an de la înregistrare, reprezentând un
procent de 90,18%, instanţa încadrându-se în gradul „foarte eficient”.

Pondere dosare închise într-un an, analiza Tribunale in Curte.
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
TOTAL
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
NUMAR DOSARE
VALOARE
DIN CARE INDICATOR FOARTE
SOLUTIONATE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
INTR-UN AN
EFICIENT

22373

ORDINE DENUMIRE TRIBUNAL

20037

89,56%

NUMAR DOSARE
GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE INDICATOR FOARTE
SOLUTIONATE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
INTR-UN AN
EFICIENT

1

Tribunalul
BOTOSANI

8292

7339

88,51%

2

Tribunalul SUCEAVA

14081

12698

90,18%

4) Durata medie de soluţionare
În perioada 01.01.2015-31.12.2015, cele două tribunale din raza de activitate a Curţii
de Apel Suceava au obţinut gradul „foarte eficient” la acest indicator, soluţionând împreună un
număr de 12631 dosare, media de soluţionare în materie penală fiind de 0,87 luni, iar în materiile
non-penale de 7,8 luni.
La Tribunalul Botoşani durata medie de soluţionare în materie non-penal a fost de 8,37
luni, iar în materie penală de 1,49 luni, iar la Tribunalul Suceava durata medie de soluţionare în
materie non-penal a fost de 7,44 luni, iar în materie penală de 0,68 luni, ambele tribunale
încadrându-se în gradul de performanţă „foarte eficient” la acest indicator.
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Durata medie de soluţionare, analiza Tribunale în Curte.
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
DURATA MEDIE
SOLUTIONARE
NON
PENAL
PENAL

DOSARE
SOLUTIO
NATE

12631

0,87

GRAD GENERAL DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

7,80

P

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

C

LISTA REZULTATE
Ordine

DURATA MEDIE
DOSARE
SOLUTIONARE
SOLUTIO
NON
NATE
PENAL
PENAL

DENUMIRE
TRIBUNAL

1

Tribunalul
BOTOSANI

4484

1,49

8,37

2

Tribunalul
SUCEAVA

8147

0,68

7,44

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT
EFICIENT

P

C

P

C

SATISFACATOR

INEFICIENT

5) Redactările peste termenul legal
În perioada 01.01.2015-31.12.2015, cele două tribunale din raza de activitate a Curţii de
Apel Suceava au obţinut gradul „ineficient” la acest indicator, soluţionând împreună un număr
de 17350 dosare prin hotărâri, din care 7599 dosare neredactate în termenele legale, adică
436,63%, cu o întârziere medie de 48,39 zile
În perioada 01.01.-31.12.2015, Tribunalul Botoşani a soluţionat 6935 dosare cu
documentul de tip final Hotărâre, din care 3589 hotărâri au fost redactate cu întârziere, ceea ce
înseamnă un procent de 51,75%,cu o întârziere medie de 48,39 zile, instanţa încadrându-se la
acest indicator în gradul „ineficient”.
Tribunalul Suceava a soluţionat 10415 dosare cu documentul de tip final Hotărâre, din
care 3980 hotărâri au fost redactate cu întârziere, ceea ce înseamnă un procent de 38,21%, cu o
întârziere medie de 21,46 zile, instanța încadrându-se la acest indicator, în gradul „ineficient”.

Hotărâri redactate peste Termenul Legal, analiza Tribunale in Curte.
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
DOSARE SOLUTIONATE
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR
IN ZILE
HOTARARE
IN TERMEN

17350

7569

43,63%

48,39

43

GRAD GENERAL DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT SATISFACATOR
EFICIENT

INEFICIENT

LISTA REZULTATE
DOSARE SOLUTIONATE
DENUMIRE
Ordine
TRIBUNAL

1
2

VALOARE
DIN CARE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR
HOTARARE
IN TERMEN

Tribunalul
6935
BOTOSANI
Tribunalul
10415
SUCEAVA

MEDIE
DEPASIRE
IN ZILE

3589

51,75%

78,26

3980

38,21%

21,46

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

EFICIENT SATISFACATOR

INEFICIENT

Pe materii, Tribunalul Botoşani

Hotărâri redactate peste Termenul Legal, analiza Materie Juridica.
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
DOSARE SOLUTIONATE
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR
INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

6935

3589

51,75%

78,26

DOSARE SOLUTIONATE

GRAD DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN
CARE
ORDINE MATERIE JURIDICA
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

1

Asigurări
sociale

245

120

48,98%

31,04

2

Civil

796

583

73,24%

49,38

3

Contencios
administrativ şi
fiscal

1913

1239

64,77%

60,86

4

Faliment

571

335

58,67% 338,06

912

529

58,00%

72,91

836

362

43,30%

29,32

625

379

60,64%

23,74

1037

42

4,05%

36,19

5
6
7
8

Litigii cu
profesioniştii
Litigii de
muncă
Minori şi
familie
Penal

Pe materii, Tribunalul Suceava:

Hotărâri redactate peste Termenul Legal, analiza Materie Juridica.
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
DOSARE SOLUTIONATE
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR
INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

10415

3980

38,21%

21,46
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LISTA REZULTATE
DOSARE SOLUTIONATE

GRAD DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN
CARE
ORDINE MATERIE JURIDICA
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

1

Asigurări
sociale

153

42

27,45%

11,71

2

Civil

1581

859

54,33%

18,92

3

Contencios
administrativ şi
fiscal

4134

1634

39,53%

21,94

4

Faliment

630

159

25,24%

43,41

1286

511

39,74%

30,36

578

129

22,32%

10,67

1050

397

37,81%

8,82

1003

249

24,83%

22,13

5
6
7
8

Litigii cu
profesioniştii
Litigii de
muncă
Minori şi
familie
Penal

1.4.1. Analiza activităţii judecătoriilor din raza Curţii de Apel Suceava din perspectiva
indicatorilor de eficienţă
Indicatori cumulaţi

Indicatori Eficienţă, analiza Judecătorii în Curte
01.01.2015 - 31.12.2015
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

EFICIENT

SATISFACATOR

INEFICIENT

E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
LISTA REZULTATE
ORDI
DENUMIRE CURTE DE APEL
NE

1

Judecătoria BOTOSANI

2

Judecătoria CAMPULUNG
MOLDOVENESC

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

EFICIENT

E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
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SATISFACATOR

INEFICIENT

3

Judecătoria Darabani

E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5

4

Judecătoria DOROHOI

E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5

5

Judecătoria FALTICENI

E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5

6

Judecătoria GURA HUMORULUI

E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5

7

Judecătoria RADAUTI

E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5

8

Judecătoria SAVENI

9

Judecătoria SUCEAVA

10 Judecătoria VATRA DORNEI

E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5
E E E E E
0 0 0 0 0
1 2 3 4 5

Analizând indicatorii anului 2015, s-a constatat că Judecătoria Fălticeni a obţinut gradul
„foarte eficient”, având la toţi indicatorii „foarte eficient” iar la polul opus se situează
Judecătoria Săveni care a obţinut gradul „satisfăcător”.
Judecătoria Botoşani s-a situat în gradul „eficient”, restul instanţelor obţinând gradul
„foarte eficient”.

1)

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

În anul 2015, la indicatorul Rata de soluţionare, judecătoriile din raza de activitate a
Curţii de Apel Suceava au obţinut cumulat gradul „foarte eficient”, soluţionând 63236 dosare
raportat la cele 56975 dosare nou intrate în perioadă.
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În anul 2015, majoritatea judecătoriilor au obţinut gradul „foarte eficient”, astfel:
Judecătoria Botoşani cu 119,31%, Judecătoria Darabani 117,47%, Judecătoria Rădăuţi 109,94%,
Judecătoria Câmpulung Moldovenesc 109,79%, Judecătoria Săveni 106,28%, Judecătoria
Suceava 106,08%, Judecătoria Fălticeni 105,59%, Judecătoria Vatra Dornei 105,39%, iar
Judecătoria Dorohoi a obţinut gradul „eficient” cu o rată de soluţionare de 100,27%.

Rata de soluţionare, analiza Judecătorii
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
NUMAR DOSARE
SOLUTIONATE

INTRATE

VALOARE
INDICATOR

63236

56975

110,99%

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

NUMAR DOSARE
ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE

SOLUTIONATE

INTRATE

EFICIENT

VALOARE
INDICATOR

1

Judecatoria BOTOSANI

21861

18323 119,31%

2

Judecatoria
CAMPULUNG
MOLDOVENESC

3879

3533

109,79%

3

Judecatoria Darabani

2884

2455

117,47%

4

Judecatoria DOROHOI

4918

4905

100,27%

5

Judecatoria FALTICENI

4535

4295

105,59%

6

Judecatoria GURA
HUMORULUI

3119

2919

106,85%

7

Judecatoria RADAUTI

7333

6670

109,94%

8

Judecatoria SAVENI

2540

2390

106,28%

9

Judecatoria SUCEAVA

9760

9201

106,08%

10

Judecatoria VATRA
DORNEI

2407

2284

105,39%

2)

SATISFACATOR

INEFICIENT

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

EFICIENT SATISFACATOR

INEFICIENT

Stocul de dosare

Vechime dosare in stoc, analiza Judecătorii
Stoc la data: 31.12.2015

Export Excel

NUMAR DOSARE
GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE
FOARTE
IN STOC MAI VECHI DE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT
1,5 ANI

19676

960

4,88%
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LISTA REZULTATE
NUMAR DOSARE

ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE

1
2

Judecătoria
BOTOSANI
Judecătoria
CAMPULUNG
MOLDOVENESC

GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE
FOARTE
IN STOC MAI VECHI DE INDICATOR
EFICIENT SATISFACATOR
EFICIENT
1,5 ANI

5953

273

4,59%

872

8

0,92%

3

Judecătoria Darabani

781

37

4,74%

4

Judecătoria DOROHOI 1403

27

1,92%

1205

29

2,41%

750

25

3,33%

7

Judecătoria RADAUTI 1740

60

3,45%

8

Judecătoria SAVENI

1793

285

15,90%

9

Judecătoria SUCEAVA 4428

196

4,43%

10

Judecătoria VATRA
DORNEI

20

2,66%

5
6

Judecătoria
FALTICENI
Judecătoria GURA
HUMORULUI

751

INEFICIENT

În anul 2015 Judecătoria Săveni a obţinut gradul „ineficient” (din cele 1793 dosare
aflate în stoc un număr de 285 au vechime mai mare de 1,5 ani, adică un procent de 15,90%),
restul instanţelor încadrându-se în gradul „foarte eficient” la acest indicator, cu valoare
indicatorului variind între 4,74% Judecătoria Darabani, 4,59% Judecătoria Botoşani, 4,43%
Judecătoria Suceava şi 1,92% Judecătoria Dorohoi şi 0,92% Judecătoria Câmpulung
Moldovenesc.

3)

Ponderea dosarelor închise într-un an

În anul 2015 din cele 63236 dosare soluţionate 88,53%, adică un număr de 55980
dosare au fost soluţionate într-un an.
Majoritatea judecătoriilor din raza Curţii de Apel Suceava au obţinut gradul „foarte
eficient” la indicatorul dosarelor închise într-un an. Doar Judecătoria Săveni a obţinut gradul
„ineficient”, din cele 2540 dosare soluţionate un număr de 1589 dosare fiind soluţionate cu
depăşirea termenului rezonabil de 1 an, adică un procent de 62,56%.

Pondere dosare închise într-un an, analiza Judecătorii
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
TOTAL
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
NUMAR DOSARE
VALOARE
DIN CARE INDICATOR FOARTE
SOLUTIONATE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
INTR-UN AN
EFICIENT

63236

55980

88,53%
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NUMAR DOSARE

ORDINE DENUMIRE JUDECATORIE

1
2
3
4
5
6

Judecatoria
BOTOSANI
Judecatoria
CAMPULUNG
MOLDOVENESC
Judecatoria Darabani
Judecatoria
DOROHOI
Judecatoria
FALTICENI
Judecatoria GURA
HUMORULUI

GRAD DE EFICIENTA
VALOARE
DIN CARE INDICATOR FOARTE
SOLUTIONATE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
INTR-UN AN
EFICIENT

21861

18764

85,83%

3879

3727

96,08%

2884

2650

91,89%

4918

4727

96,12%

4535

4310

95,04%

3119

2924

93,75%

7

Judecatoria RADAUTI

7333

6774

92,38%

8

Judecatoria SAVENI

2540

1589

62,56%

9

Judecatoria SUCEAVA

9760

8305

85,09%

10

Judecatoria VATRA
DORNEI

2407

2210

91,82%

Durata medie de soluţionare
Durata medie de soluţionare la nivelul judecătoriilor din raza de activitate a Curţii de
Apel Suceava în materie penală a fost de 4,47 luni, iar în materie non penală 5,63 luni.
Sub acest indicator majoritatea judecătoriilor se încadrează la gradul de performanţă
„foarte eficient”; Judecătoria Botoşani a obţinut gradul „eficient”, grad influenţat de materia
penală, la care s-a obţinut o medie de soluţionare de 6,42 luni (grad satisfăcător). Judecătoria
Săveni a obţinut o medie a duratei de soluţionare de „satisfăcător”, în materie penală obţinând o
medie de soluţionare de 7,16 luni (grad „satisfăcător”) iar în materie civilă 11,73 luni (grad
„eficient”).
4)

Durata medie de soluţionare, analiza Judecătorii
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
DOSARE
SOLUTIONATE

63044

DENUMIRE
ORDINE
JUDECATORIE

DURATA MEDIE SOLUTIONARE
PENAL

NON PENAL

4,47

5,63

DOSARE
SOLUTIONATE

GRAD GENERAL DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
EFICIENT

P

C

DURATA MEDIE
SOLUTIONARE
PENAL

GRAD DE EFICIENTA

NON PENAL

1

Judecătoria BOTOSANI

21788

6,42

5,94

2

Judecătoria
CAMPULUNG
MOLDOVENESC

3863

1,85

4,12
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FOARTE
EFICIENT

EFICIENT

P
P

C

C

SATISFACATOR

INEFICIENT

3

Judecătoria Darabani

2838

4,21

5,25

4

Judecătoria DOROHOI

4897

2,68

4,06

5

Judecătoria FALTICENI

4510

3,55

3,78

6

Judecătoria GURA
HUMORULUI

3114

2,32

4,61

7

Judecătoria RADAUTI

7333

3,72

4,94

8

Judecătoria SAVENI

2534

7,16

11,73

9

Judecătoria SUCEAVA

9760

5,52

6,57

10

Judecătoria VATRA
DORNEI

2407

3,39

4,48

5)

P

C

P

C

P

C

P

C

P

C
P

P

C

P

C

C

Redactări peste termen

În anul 2015, judecătoriile din raza de activitate a Curţii de Apel Suceava au obţinut la
indicatorul Hotărâri redactate peste termen gradul „foarte eficient”. Din totalul de 39605 dosare
pronunţate prin hotărâre, un număr de 14548 dosare au fost redactate peste termen, adică
36,73%, cu o medie de depăşire de 60,22 zile întârziere.
Judecătoria Fălticeni a obţinut gradul „foarte eficient”, redactând doar 210 dosare cu
întârziere din cele 2926 dosare soluţionate prin hotărâre, cu un procent de 7,18%, Judecătoriile
Cîmpulung Moldovenesc a obţinut gradul „eficient”, redactând 388 dosare peste termen din cele
2864 dosare, (13,55%), iar judecătoriile Dorohoi (18,48%, Judecătoria Gura Humorului
(19,66%) şi Judecătoria Rădăuţi (22,24%) au obţinut gradul „satisfăcător”.
Judecătoriile Vatra Dornei (26,01%), Judecătoria darabani (29,29%), Judecătoria
Suceava (47,78%), Judecătoria Botoşani (54,42%) şi Judecătoria Săveni (68,94%) au obţinut
gradul „ineficient”.

Hotărâri redactate peste Termenul Legal, analiza Judecătorii
Perioada analizata: 01.01.2015 – 31.12.2015
DOSARE SOLUTIONATE
GRAD GENERAL DE EFICIENTA
MEDIE
VALOARE
DIN CARE
DEPASIRE FOARTE
PRIN
NEREDACTATE INDICATOR IN ZILE
EFICIENT SATISFACATOR INEFICIENT
HOTARARE
EFICIENT
IN TERMEN

39605

14548

36,73%

60,22
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DOSARE SOLUTIONATE
ORDINE

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

DENUMIRE
JUDECATORIE

PRIN
HOTARARE

Judecătoria
BOTOSANI
Judecătoria
CAMPULUNG
MOLDOVENES
C
Judecătoria
Darabani
Judecătoria
DOROHOI
Judecătoria
FALTICENI
Judecătoria
GURA
HUMORULUI
Judecătoria
RADAUTI
Judecătoria
SAVENI
Judecătoria
SUCEAVA
Judecătoria
VATRA
DORNEI

VALOARE
DIN CARE
NEREDACTATE INDICATOR
IN TERMEN

MEDIE
DEPASIRE
IN ZILE

12239

6661

54,42%

61,10

2864

388

13,55%

11,98

1987

582

29,29%

27,87

3139

580

18,48%

17,76

2926

210

7,18%

11,92

2116

416

19,66%

15,69

4869

1083

22,24%

16,97

1877

1294

68,94%

185,64

6250

2986

47,78%

53,32

1338

348

26,01%

31,91

GRAD DE EFICIENTA
FOARTE
EFICIENT

EFICIENT

SATISFACA
TOR

INEFICIENT

1.5. Probleme generale de management al instanţei
Subsumat scopurilor propuse prin strategiile de reformă şi dezvoltare a sistemului judiciar
în ansamblul său, în contextul unei planificări strategice, obiectivul general al echipei de
conducere a Curţii de Apel Suceava a fost cel de a asigura eficienţa şi calitatea actului de justiţie
desfăşurat atât în cadrul curţii, cât şi al instanţelor din circumscripţia acesteia, prin raportare la
indicatorii de performanţă specifici activităţii de înfăptuire a justiţiei.
În contextul planificării operaţionale, au fost urmate două direcţii de acţiune, respectiv:
1. asigurarea eficienţei actului de justiţie, ceea ce implică luarea în considerare a
„formulei eficienţei”, respectiv a raportului dintre suma dosarelor soluţionate (în funcţie şi de
complexitatea lor) şi suma dosarelor primite spre soluţionare şi adoptarea unor măsuri care să
asigure echilibrul între volumul de activitate şi schemele de personal disponibile;
2. asigurarea calităţii actului de justiţie, care implică dincolo de pregătirea profesională a
personalului şi consolidarea integrităţii, a transparenţei actului de justiţie şi o comunicare şi
colaborare interinstituţională eficientă.
Considerăm că datele statistice reliefate anterior oglindesc atât efortul depus de către
echipele manageriale de la toate instanţele, de către întreg personalul – judecători şi grefieri
deopotrivă – dar şi angajamentul lor în asumarea obiectivelor generale ale instanţelor şi
realizarea acestora.
În vederea uniformizării procedurilor administrative au fost create grupuri de lucru, în
care au fost reprezentate toate instanţe din circumscripţia Curţii de Apel, reuşindu-se astfel
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implementarea unui mod de lucru unitar în ceea ce priveşte repartizarea aleatorie a cauzelor,
aspect ce a condus la creşterea transparenţei dar şi a încrederii în corectitudinea acestei etape.
Un alt obiectiv al managementul în anul 2015 l-a constituit reducerea duratei
procedurilor judiciare, obiectiv asumat de managerii de la toate instanţele. S-a reuşit astfel
reducerea duratei de timp ce curgea de la înregistrarea cererii de chemare în judecată, respectiv
apel/recurs până când dosarul era prezentat judecătorului în vederea dispunerii măsurilor
necesare, chiar şi la instanţele cu un volum de activitate foarte mare, respectiv Judecătoria
Botoşani şi Tribunalul Suceava.
Având în vedere faptul că durata medie de soluţionare a cauzelor, incluzând atât perioada
regularizării cererii introductive cât şi perioada de redactare a hotărârii, la nivelul judecătoriilor
este între 101 şi 333 de zile, la nivelul tribunalelor între 172 şi 193 de zile, iar la nivelul curţii de
apel de 103 zile.
Elaborarea strategiilor impuse de necesitatea realizării obiectivelor operaţionale asumate
a implicat consultarea activă şi permanentă a preşedintelui de instanţă cu ceilalţi factori de
conducere, dar şi cu membrii colegiului de conducere şi chiar întreg corpul de judecători în unele
probleme organizatorice generale în scopul identificării cauzelor care ar genera disfuncţii
funcţional organizatorice şi adoptarea soluţiilor optime care să conducă la evaluarea şi
verificarea performanţelor instanţei.
Procesul decizional propus a contribuit şi va contribui astfel la realizarea unui climat
organizaţional de natură a îmbunătăţi comunicarea şi antrenarea întregului personal.
Pentru asigurarea transparenţei decizionale şi a implicării colectivului în procesul
decizional au fost realizate studii privind climatul organizaţional din cadrul aparatului propriu,
din perspectiva dimensiunilor referitoare la obiectivele organizaţionale, a modului de organizare
a activităţii, sistemul motivaţional, relaţiile profesionale şi comunicarea, volumul de muncă,
luarea deciziilor, concluziile fiind folosite pentru adoptarea unor metode care să favorizeze
atingerea performanţelor în activitate.

Secţiunea a 2-a
Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţei
Curtea de Apel Suceava organizează şi conduce contabilitatea în cadrul departamentului
economico-financiar şi administrativ, condus de către managerul economic. Managerul
economic organizează ţinerea la zi a contabilităţii instanţei şi controlează efectuarea corectă a
tuturor operaţiunilor financiar-contabile în documentele specifice, precum şi întocmirea şi
prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în
administrare, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Sarcinile şi responsabilităţile managerului economic şi cele ale
persoanelor aflate în subordinea acestuia, care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii
în condiţiile legii, sunt clar definite în fişele posturilor aprobate de către preşedintele instanţei.
Operaţiunile economico-financiare se înregistrează pe baza principiilor contabilităţii de
drepturi şi obligaţii (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau
dispariţiei/anulării unei valori economice, a unei creanţe sau a unei obligaţii.
Principiile contabile care se aplică, conform contabilităţii de angajamente, sunt:
- principiul continuităţii activităţii;
- principiul permanenţei metodelor;
- principiul prudenţei;
- principiul contabilităţii pe bază de angajamente (efectele tranzacţiilor şi ale altor
evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu
52

pe măsură ce numerarul este plătit şi sunt înregistrate în evidenţele contabile şi
raportate în situaţiile financiare ale perioadelor de raportare);
- principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii;
- principiul intangibilităţii;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilităţii informaţiilor;
- principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.
Prelucrarea datelor contabile se realizează automat, cu ajutorul sistemelor informatice
achiziţionate de către instanţă.
Pentru toate operaţiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative,
până la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, au fost implementate proceduri
operaţionale aprobate prin decizie a preşedintelui instanţei. Aceste proceduri au fost elaborate de
comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de
control managerial constituită prin decizie a preşedintelui. Membrii acestei comisii sunt
specialişti în domeniul economic, cunoscători ai specificului activităţii desfăşurate şi ai strategiei
adoptate de instituţie (salariaţii departamentului economico-financiar şi administrativ, sub
îndrumarea managerului economic).
Procedurile operaţionale prezintă formalizat şi detaliat toţi paşii care trebuie urmaţi,
metodele de lucru stabilite, termenele, timpul alocat şi regulile aplicabile în vederea realizării
activităţilor departamentului economico-financiar şi administrativ al instituţiei.
Prin Programele de dezvoltare a sistemului de control managerial intern în cadrul
departamentului economico-financiar şi administrativ, au fost stabilite standardele referitoare la
informare şi comunicare (comunicarea informaţiilor de la angajaţi la managerul economic, de la
managerul economic la preşedinte, întocmirea şi urmărirea graficului de circulaţie a
documentelor, separarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în procesul de angajare, lichidare,
ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare, controlul calităţii şi evaluarea muncii fiecărui
salariat).
Circuitul documentelor contabile este redat în Graficul de circulaţie a documentelor
justificative care stau la baza înregistrărilor contabile –Anexă la Decizia de aprobare a Normelor
metodologice proprii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Evaluarea activelor fixe corporale şi necorporale se face la costul de achiziţie, cu excepţia
celor primite în mod gratuit prin donaţii sau sponsorizări, a căror evaluare se face la valoarea
justă (valoare determinată pe baza unui raport întocmit de un evaluator autorizat, aprobat de
ordonatorul de credite).
Curtea de Apel Suceava aplică metoda amortizării liniare (includerea uniformă în
cheltuieli a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei normale de
utilizare a activului fix). Amortizarea activelor fixe corporale şi necorporale aflate în patrimoniul
Curţii de Apel Suceava se calculează lunar.
În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, activitatea financiar - contabilă a Curţii de
Apel Suceava s-a desfăşurat în condiţii bune, în limita creditelor repartizate şi deschise de
Ministerul Justiţiei. Nu s-au înregistrat aspecte negative ( blocări de conturi, penalizări bancare).
Din bugetul total de 97.748.746 lei aprobat de ordonatorul principal de credite –
Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel Suceava a repartizat şi aprobat credite după cum urmează :
- pentru activitatea aparatului propriu – 21.642.434 lei ;
- pentru activitatea Tribunalului Suceava – 42.258.907 lei ;
- pentru activitatea Tribunalului Botoşani – 33.847.405 lei.
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Anul 2015 s-a încheiat cu o foarte bună execuţie bugetară. Astfel, procentul de realizare a
plăţilor efectuate faţă de creditele deschise la Curtea de Apel Suceava – aparatul propriu - este de
99,50%. Redăm mai jos situaţia execuţiei bugetare la finele trimestrului IV 2015:

Categoria de
cheltuieli

0
Cheltuieli de
personal
Bunuri şi servicii
Despăgubiri civile
Cheltuieli de
capital
Total cap.61.01.
Alte servicii
publice generale
TOTAL

Procent de realizare a
plăţilor
faţă de
faţă de
programu
creditele
l anual
deschise
(col.4/col.
(col.4/col.3)
2)
5
6

Cod

Suma
aprobată în
buget

Credite
deschise
01.01.2015 –
31.12.2015

Plăţi
efectuate
01.01.2015 –
31.12.2015

1

2

3

4

10

20.242.850

20.241.572

20.148.537

99,53%

99,54%

20
59

606.239
203.477

606.239
203.467

602.516
193.270

99,39%
94,98%

99,39%
94,99%

71

321.200

321.127

321.124

98,98%

100%

21.373.766

21.372.405

21.265.447

99,49%

99,50%

268.668

265.693

265.311

98,75%

99,86%

21.642.434

21.638.098

21.530.758

99,48%

99,50%
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La Titlul I – «Cheltuieli de personal », capitolul 61.01, s-au efectuat plăţi în sumă totală de
20.148.537 lei, din care :
- cheltuieli cu salariile şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă (inclusiv
contribuţiile angajatorului şi asiguraţilor datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare
bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat) – 11.172.793 lei ;
- tranşa de 35% aferentă anului 2016 din sumele prevăzute prin hotărâri judecătoreşti
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului instanţei, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2012 (inclusiv
contribuţiile angajatorului şi asiguraţilor datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare
bugetului de stat şi bugetului asigurărilor sociale de stat) – 8.580.573 lei;
- indemnizaţii de delegare – diurna cuvenită pentru deplasările efectuate în interesul
serviciului – 13.755 lei ;
- alocaţii pentru deplasări - transportul efectuat de magistraţi şi personalul auxiliar de
specialitate între localitatea de domiciliu şi localitatea în care îşi are sediul instanţa la
care îşi desfăşoară activitatea – 42.609 lei ;
- alocaţii pentru locuinţe – chirii plătite magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate
în baza contractelor de închiriere – 159.348 lei ;
- transport – Total = 68.935 lei, din care:

29.064 lei reprezentând contravaloarea unei călătorii în
timpul concediului de odihnă pentru personalul auxiliar de specialitate;

39.871 lei reprezentând contravaloarea celor trei călătorii în
timpul anului cuvenite judecătorilor;
- medicamente (contravaloarea medicamentelor şi serviciilor stomatologice cuvenite
magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate) – 58.008 lei;
- fondul aferent plăţii cu ora și indemnizații plătite unor persoane din afara unității (plata
membrilor comisiilor de examinare, de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a
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unor examene de promovare sau concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de
funcționari publici și personal contractual) – 52.516 lei.
La Titlul II – „Bunuri şi servicii” – au fost efectuate plăţi în sumă totală de 602.516 lei, din
care:
- încălzit, iluminat şi forţă motrică – 180.559 lei;
- apă, canal şi salubritate – 19.858 lei;
- carburanţi şi lubrifianţi (pentru cele trei autoturisme aflate în dotarea instanţei) – 28.537
lei;
- piese de schimb – 2.698 lei;
- transport persoane – 300 lei;
- poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet – 26.564 lei;
- materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional (consumabile faxuri, copiatoare,
imprimante, rechizite, dosare, imprimate tipizate, timbre poştale, servicii corespondenţă)
– 89.165 lei;
- alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (servicii de întreţinere centrale
telefonice, faxuri, copiatoare, calculatoare, imprimante, servicii ITP pentru autoturisme,
materiale consumabile, etc.) – 48.070 lei;
- reparaţii curente – 19.805 lei;
- obiecte de inventar – 77.902 lei;
- deplasări (contravaloare transport şi cazare pentru deplasările efectuate în interesul
serviciului) – 34.840 lei;
- cărți și publicații pentru dotarea bibliotecii instanței – 8.907 lei;
- pregătire profesională – 7.206 lei;
- protecția muncii (contravaloare servicii control medical obligatoriu anual pentru
personalul Curţii de Apel Suceava) – 3.410 lei;
- reclamă şi publicitate (anunţuri pentru concursurile organizate în vederea ocupării unor
posturi vacante) – 357 lei;
- prime de asigurare non-viaţă (asigurare obligatorie de răspundere civilă auto şi asigurare
CASCO pentru cele trei autoturisme din dotarea instanţei) – 9.299 lei;
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (onorarii traducători autorizaţi şi interpreţi instanţă,
transport martori, contribuţie angajator fond persoane cu dizabilităţi, etc.) – 45.039 lei.
De la capitolul 54.01 – ”Alte servicii publice generale” – s-au efectuat plăți în sumă totală
de 265.311 lei cu titlu de ajutor public judiciar (onorarii oficiu avocaţi şi ajutor public judiciar în
materie civilă conform OUG 51/2008).
La Titlul XI – „Alte cheltuieli” – am efectuat plăţi în cuantum de 193.270 lei, conform
dispozițiilor art. 34 din O.U.G. nr. 83/ 12 decembrie 2014, aprobată prin Legea nr. 71/2015,
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice, reprezentând un procent de 5% (pentru hotărârile devenite
executorii în cursul anului 2015), respectiv de 15% (pentru hotărârile devenite executorii în
cursul anului 2014) din sumele datorate salariaților cu titlu de daune interese moratorii sub forma
dobânzii legale, recunoscute prin titluri executorii.
La Titlul XIII – „Active nefinanciare” - au fost efectuate plăți în sumă totală de 321.124
lei, din care: 227.977 lei - cheltuieli aferente obiectivului nou de investiţie „Sediu Judecătorie
Fălticeni” (219.267,06 lei reprezentând mijloace fixe, obiecte de inventar și licențe software
achiziționate pentru dotarea instanței - mobilier pentru birouri și arhivele curente, calculatoare,
imprimante, sistem de înregistrare audio pentru o sală de judecată și 8.710,07 lei reprezentând
lucrări de construcții-montaj recomandate de comisia de recepție la terminarea lucrărilor, pentru
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buna exploatare a imobilului); 55.600 lei – suma achitată pentru achiziția unui autoturism Skoda
Rapid (valoarea totală de achiziție a fost de 62.100 lei, din care 6.500 lei reprezintă
contravaloarea tichetului valoric obținut în cadrul Programului de stimulare a înnoirii parcului
auto); 37.547 lei – valoarea de achiziție a 8 stații de lucru cu licențe MS Office Professional.
De asemenea, în cursul anului 2015 s-au primit prin transfer gratuit de la Ministerul
Justiţiei – Direcția de Implementare a Programelor Finanțate din Împrumuturi Externe echipamente pentru implementarea sistemului informatic integrat de înregistrare a ședințelor de
judecată (SIIISJ), achiziționate în cadrul Proiectului privind reforma sistemului judiciar, finanțat
de BIRD prin Acordul de Împrumut semnat la București pe data de 27 ianuarie 2006 și ratificat
prin Legea nr. 205/2006, în sumă totală de 79.454,43 lei.
De la Tribunalul Suceava s-au transferat echipamente IT și mobilier în valoare totală de
67.338,46 lei.
În perioada 23 noiembrie 2015 – 15 ianuarie 2016, s-a efectuat inventarierea anuală a
tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii existente în patrimoniul
Curţii de Apel Suceava, inclusiv a fondului de carte existent în biblioteca instanței, cu
respectarea dispoziţiilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, ale Legii nr. 334/2002 a bibliotecilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi în baza Procedurii operaţionale privind efectuarea
inventarierii patrimoniului, aprobată de ordonatorul de credite. În urma confruntării datelor
scriptice cu cele faptice, nu s-au constatat diferenţe, plusuri sau minusuri, la inventariere.
În aplicarea dispozițiilor Ordinului nr. 221/2015 al ministrului finanțelor publice şi a
metodologiei de lucru transmisă de Ministerul Justiţiei cu adresa nr. 83845/14.10.2015,
mijloacele fixe amortizate integral la data de 31.12.2015, având o valoare de inventar mai mică
de 2.500 lei , au fost reevaluate și înregistrate în categoria materialelor de natura obiectelor de
inventar la valoarea lor justă stabilită de comisia de inventariere.
În cursul anului 2015 au fost realizate venituri la bugetul de stat în sumă totală de 88.297
lei, din care: 68.680 lei la capitolul „Venituri din amenzi judiciare şi din cheltuieli judiciare
avansate de stat”, 620 lei la capitolul „Venituri din valorificarea deşeurilor”, 18.878 lei la
capitolul „Venituri din finanţarea anilor precedenţi” și 119 lei reprezentând dobânda calculată
conform Sentinței civile nr. 1929/17.11.2014 a Tribunalului Suceava, rămasă definitivă prin
Decizia nr. 690/24.09.2015 a Curții de Apel Suceava, încasată de la doamna Ieremie Camelia,
grefier în cadrul Curții de Apel Suceava.
La capitolul „Venituri din taxe concurs” s-a realizat suma de 2.000 lei care a rămas la
dispoziția Curții de Apel Suceava și din care s-au efectuat cheltuieli în același cuantum pentru
organizarea a două concursuri de ocupare a unor posturi vacante.
Referitor la Programul de investiţii publice:
În luna octombrie 2014 a fost inaugurat noul sediu al Judecătoriei Fălticeni, o investiţie
în valoare de 3 milioane EURO, astfel că activitatea Judecătoriei Fălticeni se desfășoară în noul
sediu începând cu data de 19 ianuarie 2015. În cursul anului 2015 au fost dotate și birourile
personalului cu mobilier nou.
Obiectivul ”Sediu Judecătorie Rădăuți”, pentru care studiul de fezabilitate a fost
elaborat la finele anului 2010, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi prin Ordinul nr.
198/C/23 ianuarie 2012 al ministrului justiţiei, a fost inclus în Programul de investiţii publice al
Ministerului Justiţiei aprobat ca anexă la bugetul de stat pe anul 2016.
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Valoarea totală aprobată a investiției este de 22.771,07 mii lei, respectiv 5.247,30 mii
EURO inclusiv TVA, în preţuri valabile la data de 06.12.2011, iar durata estimată a execuţiei
este de 24 luni.
Noul sediu va fi amplasat pe un teren în suprafaţă de 2.228,5 m.p. situat în strada Piaţa
Unirii colţ cu str. Sf. Dumitru, în spatele Primăriei municipiului Rădăuţi. Terenul se află în
domeniul privat al municipiului Rădăuţi şi în folosinţa gratuită a Curţii de Apel Suceava pe o
perioadă de 99 ani, conform Hotărârii Consiliului Local al mun. Rădăuţi nr. 75 din 31 iulie 2008.
Construcţia va avea regimul de înălţime S+P+4E, suprafaţa construită de 1.005 mp şi
suprafaţa desfăşurată de 3.563 m.p. Instanţa va dispune de 3 săli de şedinţe (1 mare + 2 medii), 1
cameră de consiliu, 2 arhive curente civil/penal, o registratură, o arhivă permanentă în suprafaţă
de 250 m.p., un grup arest conform cerinţelor actuale, 2 birouri pentru executări civile şi penale,
birouri pentru conducere, birouri pentru judecători şi personalul auxiliar, alte spaţii pentru public
şi personalul instanţei şi alte spaţii anexă necesare funcţionării clădirii.
În bugetul pentru anul 2016 s-a alocat suma de 2.316 mii lei, astfel că se vor parcurge
următoarele etape de proiectare, se va obține autorizația de construcție, se va derula procedura de
atribuire a contractului de execuție de lucrări și vor fi demarate lucrările de construire a
obiectivului.
De asemenea, Judecătoria Suceava va avea un nou sediu, realizat prin extinderea
Palatului de Justiție din municipiul Suceava în parcarea situată pe latura de nord a imobilului.
Noul obiectiv este cuprins în Programul național de investiții care a fost demarat de Ministerul
Justiției în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform
Memorandumului adoptat în ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2014.

Secţiunea a 3-a
Calitatea actului de justiţie
Accesul liber la justiţie este consacrat, ca drept cetăţenesc fundamental, atât prin art.6 pct.
1 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului, cât si prin art. 21 din Constituţia
României, prin art. 10 din Declaraţia universală a drepturilor omului, precum şi prin art. 14 pct. 1
din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile si politice, dreptul liberului acces la justiţie
constituind una din componentele principiului asigurării preeminenţei dreptului într-o societate
democratică.
Pentru ca accesul la justiţie să nu rămână o simplă consacrare legală, în cursul anului
2015 Curtea de Apel Suceava a întreprins toate măsurile organizatorice, în sensul administrării
unei justiţii credibile, sigure, imparţiale şi independente pentru cetăţeni.
Accesul la justiţie, expresie a principiilor democratice într-un stat de drept şi a
supremaţiei legii, trebuie să fie efectiv, iar costurile unei proceduri judiciare nu trebuie să
constituie o piedică în încercarea de a apela la justiţie pentru realizarea sau apărarea unui drept,
justificând, în anumite situaţii şi condiţii, susţinerea din partea statului prin alocarea unor resurse
financiare publice.
Din această perspectivă, la nivelul Curţii de Apel Suceava au fost puse în practică
dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în
materie civilă, care prevăd posibilitatea instanţei de judecată de a încuviinţa, la cerere, acordarea
ajutorului public judiciar în materie civilă, pentru persoanele cărora situaţia materială precară nu
le permite suportarea cheltuielilor ocazionate de procesul civil.
Ajutorul constă în acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata
taxelor judiciare de timbru, precum şi în apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat delegat de
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la Baroul de avocaţi ori în plata experţilor, traducătorilor sau interpreţilor folosiţi în cursul
procesului.
Asistenţa judiciară gratuită în materie civilă a fost acordată ori de câte ori a existat o
astfel de solicitare din partea justiţiabililor şi dacă instanţa a apreciat că o astfel de măsură se
impune pentru exercitarea efectivă a dreptului la apărare sau pentru normala desfăşurare a
procesului.
În materie penală, dispoziţiile Codului de procedură penală consacră obligativitatea
asistenţei juridice în cazurile prevăzute de art. 90 C.pr.pen., garanţii procesuale ce au fost
asigurate de judecătorii care au avut de soluţionat cauze în această materie.
Ajutorul public judiciar acordat de Curtea de Apel Suceava – aparat propriu– a fost în
anul 2015 de 248.703 lei, din care pentru onorariile avocaţilor din oficiu, suma de 247.903 lei.
Centralizând şi datele comunicate de tribunalele din raza curţii, se constată că, în calitate
de ordonator secundar de credite, Curtea de Apel Suceava a acordat, în anul 2015, atât pentru
cazurile pendinte, cât şi pentru cele aflate pe rolul instanţelor din circumscripţie, suma totală de
1.704.216 lei, din care ajutor public judiciar (onorarii experţi şi expertize medico-legale) de
280.903 lei, în timp ce pentru onorariile avocaţilor din oficiu s-au făcut cheltuieli în valoare de
1.423.313 lei.
În cursul anului 2015, la nivelul Curţii de Apel şi al instanţelor arondate s-a urmărit
îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie prin atingerea unor obiective specifice care vizează
respectarea programului cu publicul la compartimentele auxiliare din cadrul instanţelor, oferirea
de informaţii accesibile si de interes pentru justiţiabili cu privire la activitatea desfăşurată, puse
la dispoziţie prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice ori prin afişarea
informaţiilor direct la avizierele instalate în cadrul compartimentelor care desfăşoară program cu
publicul.
Ca şi în anii anteriori, în 2015, utilizarea programului informatic ECRIS în toată
activitatea instanţei a facilitat posibilitatea de a oferi justiţiabililor, în timp real, informaţii legate
de dosarele în care figurează ca părţi litigante, dar şi posibilitatea tuturor celor interesaţi de a
accesa direct informaţiile necesare, fie cu ajutorul info-chioşcurilor aflate la sediul instanţei, fie
pe portalul instanţelor.
3.1. Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de
desfiinţare
La Curtea de Apel Suceava
La Curtea de Apel Suceava au fost soluţionate un număr de 3145 dosare în fond şi apel
(din care 1237 dosare penale şi 1908 dosare nonpenale). Dintre acestea, au fost atacate cu recurs
240 dosare, ceea ce reprezintă o pondere a atacabilităţii de 7,63%.
Curtea de Apel
Suceava
penale
nonpenale
total

Soluţionate în
fond şi apel
1237
1908
3145

Atacate cu
apel şi
recurs
47
193
240

Casate de
ICCJ

Ponderea
atacabilităţii

Indicele de
casare

17
32
49

3,79
6,13
7,63

1,37
1,67
1,55

Pentru cauzele penale ponderea atacabilităţii este de 3,79%, iar pentru cauzele
nonpenale, ponderea atacabilităţii este de 6,13%.
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În materie penală în anul 2015 Curtea de Apel a soluţionat un număr de 1237 dosare în
fond şi apel , din care au fost atacate cu apel şi recurs 47 de dosare, ponderea atacabilităţii fiind
de 3,79%. Dintre acestea, în 17 de dosare căile de atac au fost admise, rezultând un indice de
casare de 1,37%.
INDICELE DE CASARE ȘI PONDEREA SCHIMBĂRII HOTĂRÂRILOR
PENALE
17
47

Hotărâri pronunțate susceptibile
de a fi atacate
Hotărâri atacate cu apel și recurs la
ICCJ

1237

Hotărâri admise de ICCJ

În materie nonpenală în anul 2015 Curtea de Apel a soluţionat un număr de 1908 dosare
în fond şi apel , din care au fost atacate cu apel şi recurs 193 de dosare, ponderea atacabilităţii
fiind de 6,13%. Dintre acestea, în 32 de dosare căile de atac au fost admise, rezultând un indice
de casare de 1,67%.
INDICELE DE CASARE ȘI PONDEREA SCHIMBĂRII HOTĂRÂRILOR
NON PENALE

32

180

Hotărâri pronunțate susceptibile
de a fi atacate
Hotărâri atacate cu apel și recurs la
ICCJ

1908

Hotărâri admise de ICCJ

La nivelul tribunalelor din circumscripţia Curţii de Apel Suceava
La Tribunalul Suceava
În anul 2015 Tribunalul Suceava a soluţionat un număr de 6800 dosare. Dintre acestea au
fost atacate cu apel şi recurs un număr de 3364 dosare, ceea ce reprezintă o pondere a
atacabilităţii de 49,47%.
În materie penală au fost soluţionate 533 dosare în fond şi apel şi atacate cu apel sau
recurs 256, ceea ce reprezintă o pondere a atacabilităţii de 48,03%.
Pentru cauzele non penale, ponderea atacabilităţii este de 49,59%, fiind atacate cu apel şi
recurs un număr de 6267 dosare din totalul de 3108 dosare pronunţate în apel şi fond.
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Tribunalul
Suceava
penale
nonpenale
total

Soluţionate în
fond şi apel
533
6267
6800

Atacate cu
apel şi
recurs
256
3108
3364

Admise

Ponderea
atacabilităţii

Indicele de
casare

42
344
386

48,03%
49,59%
49,47%

7,88%
5,49%
5,67%

Din cele 6800 dosare soluţionate în apel şi fond de către Tribunalul Suceava în anul 2015,
386 recursuri şi apeluri au fost admise de Curtea de Apel Suceava, rezultând un indice de casare
de 5,67%.
INDICELE DE CASARE ȘI PONDEREA SCHIMBĂRII HOTĂRÂRILOR
PENALE
Hotărâri pronunțate susceptibile
de a fi atacate
256
42

533

Hotărâri atacate cu apel și recurs la
Curtea de Apel Suceava
Hotărâri admise de Curtea de Apel
Suceava

În materie penală au fost soluţionate 533 dosare în fond şi apel şi au fost admise în căile
de atac un număr de 42 dosare, ceea ce reprezintă indice de casare de 7,88%.
Pentru cauzele non penale, indicele de casare a fost de 5,49%, fiind admise un număr
de 344 dosare din totalul de 6267 dosare pronunţate în apel şi fond.
INDICELE DE CASARE ȘI PONDEREA SCHIMBĂRII HOTĂRÂRILOR
NONPENALE
Hotărâri pronunțate susceptibile
de a fi atacate

3108

Hotărâri atacate cu apel și recurs la
Curtea de Apel Suceava

6267

344

Hotărâri admise de Curtea de Apel
Suceava

La Tribunalul Botoşani
În anul 2015 Tribunalul Botoşani a soluţionat un număr de 4585 dosare în fond şi apel.
Dintre acestea au fost atacate cu apel şi recurs un număr de 1134 dosare, ceea ce reprezintă o
pondere a atacabilităţii de 24,73%.
În materie penală au fost soluţionate 680 dosare în fond şi apel şi atacate cu apel sau
recurs 115, ceea ce reprezintă o pondere a atacabilităţii de 16,91%.
Pentru cauzele non penale, ponderea atacabilităţii este de 26,09%, fiind atacate cu apel
şi recurs un număr de 1019 dosare din totalul de 3905 dosare pronunţate în apel şi fond.
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INDICELE DE CASARE ȘI PONDEREA SCHIMBĂRII HOTĂRÂRILOR
PENALE

41

115

Hotărâri atacate cu apel și recurs la
Curtea de Apel Suceava

680

Tribunalul
Botoşani

Hotărâri admise de Curtea de Apel
Suceava

Soluţionate în
fond şi apel

penale
nonpenale
total

Hotărâri pronunțate susceptibile
de a fi atacate

680
3905
4585

Atacate cu
apel şi
recurs
115
1019
1134

Admise

Ponderea
atacabilităţii

Indicele de
casare

41
219
260

16,91%
26,09%
24,73%

6,02%
5,60%
5,67%

Din cele 4585 dosare soluţionate în apel şi fond de către Tribunalul Botoşani în anul
2015, 260 recursuri şi apeluri au fost admise de Curtea de Apel Suceava, rezultând un indice de
casare de 5,67%.
În materie penală au fost soluţionate 680 dosare în fond şi apel şi au fost admise în căile
de atac un număr de 41 dosare, ceea ce reprezintă indice de casare de 6,02%.
INDICELE DE CASARE ȘI PONDEREA SCHIMBĂRII HOTĂRÂRILOR
NONPENALE
Hotărâri pronunțate susceptibile
de a fi atacate

1540
105
5661

Hotărâri atacate cu apel și recurs la
Curtea de Apel Suceava
Hotărâri admise de Curtea de Apel
Suceava

Pentru cauzele non penale, indicele de casare a fost de 5,60%, fiind admise un număr de
219 dosare din totalul de 3905 dosare pronunţate în apel şi fond.

La nivelul judecătoriilor din circumscripţia Curţii de Apel Suceava
În anul 2015 judecătoriile din raza de activitate a Curţii de Apel Suceava au soluţionat
63236 dosare. Dintre acestea 11182 dosare au fost atacate cu apel sau recurs, ceea ce reprezintă o
pondere a atacabilităţii de 17,68%.
Instanţele care au o pondere a atacabilităţii peste media judecătoriilor sunt Judecătoria
Cîmpulung Moldovenesc (cu o pondere de 27,07%), Judecătoria Suceava (22,98%), Judecătoria
Dorohoi (21,88%), Judecătoria Rădăuţi (19,02%).
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Judecătoria
Jud. Suceava
Jud. Rădăuţi
Jud. C-lung M.
Jud. Fălticeni
Jud. G. Humorului
Jud. V. Dornei
Jud. Botoşani
Jud. Dorohoi.
Jud. Darabani
Jud. Săveni
Total Judecătorii

Soluţionate

Atacate cu
apel şi recurs

Ponderea
atacabilităţii

9760
7333
3879
4535
3119
2407
21861
4918
2884
2540
63236

2243
1395
1050
642
487
411
3269
1076
171
438
11182

22,98
19,02
27,07
14,16
15,61
17,08
14,95
21,88
5,93
17,24
17,68

Din cele 63236 dosare soluţionate de judecătoriile din raza de activitate a Curţii de Apel
Suceava în 1660 de dosare au fost admise căile de atac, ceea ce reprezintă un indice de casare de
2,63%.

Judecătoria
Jud. Suceava
Jud. Rădăuţi
Jud. C-lung M.
Jud. Fălticeni
Jud. G. Humorului
Jud. V. Dornei
Jud. Botoşani
Jud. Dorohoi.
Jud. Darabani
Jud. Săveni
Total Judecătorii

Soluţionate

Admise,
casate

Indicele de
casare

9760
7333
3879
4535
3119
2407
21861
4918
2884
2540
63236

148
97
29
275
131
119
600
72
72
117
1660

1,52
1,32
0,75
6,06
4,20
4,94
2,74
1,46
2,50
4,61
2,63

Instanţele care au un indice de casare peste media judecătoriilor sunt Judecătoria Vatra
Dornei (cu un indice de 12,91%), Judecătoria Fălticeni (4,13%), Judecătoria Gura Humorului
(3,66%), Judecătoria Cîmpulung Moldovenesc (3,50%).
3.2. Elemente statistice privind durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii)
Reducerea duratei de soluţionare a cauzelor a continuat să fie un obiectiv major al
judecătorilor Curţii de Apel Suceava şi în anul 2015.
Din cele 8144 dosare soluţionate în anul 2015, 5795 dosare au fost soluţionate la primul
termen de judecată, ceea ce reprezintă 71,16% din totalul dosarelor soluţionate.
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Curtea de Apel Suceava
Secţia penală
Secţia I civilă
Secţia a II-a civilă
Secţia contencios
administrativ şi fiscal
Total instanţă

Total dosare
soluţionate

Dosare
soluţionate la
primul termen

Procent

1724

849

49,25%

1387

803

57,89%

788

529

67,13%

4245

3614

85,14%

8144

5795

71,16%

Cel mai mare procent de soluţionare la primul termen este înregistrat la Secţia de
contencios administrativ (85,14%), un procent mai mic având secţia a II-a civilă (67,13%), secţia
I civilă (57,89%) şi secţia penală (49,25%). Având în vedere complexitatea dosarelor soluţionate
de către Curtea de Apel, creşterea numărului de dosare de fond şi apel, precum şi dificultatea cu
care se administrează probatoriul, putem concluziona că procedurile judiciare nu au depăşit un
termen rezonabil.
Un alt indicator urmărit la instanţă este media duratei de timp, respectiv perioada scursă
de la înregistrarea dosarului şi până la pronunţare şi perioada de redactare (până la închiderea
dosarului).
Curtea de Apel Suceava

Perioada de
pronunţare (zile)

Perioada de
redactare (zile)

Total închidere
(zile)

Secţia penală

55

19

74

Secţia I civilă

101

22

123

Secţia a II-a civilă
Secţia
de
contencios
administrativ şi fiscal
Total instanţă

79
89

18
20

97
109

82

20

103

63

140
120
100
80
Perioada de redactare
(zile)

60
40

Perioada de pronunţare
(zile)

20
0

În ceea ce priveşte dosarele mai vechi de 10 ani de la data înregistrării în sistem, la
finele anului 2015 au fost identificate 2 dosare care să îndeplinească cerinţele.
La nivelul tribunalelor
Tribunalul Suceava are un procent de soluţionare a dosarelor la primul termen de 57,99%,
faţă de Tribunalul Botoşani care are procentul de 56,80%. Se observă un procent al rezolvării la
primul termen mai ridicat la dosarele în materie penală, de 80,09% la Tribunalul Suceava şi
74,41% la Tribunalul Botoşani.

Tribunalul
Suceava
Secţia penală
Secţia I civilă
Secţia a II-a civilă
Secţia de
contencios
Total instanţă

Tribunalul
Botoşani
Secţia penală
Secţia civilă
Secţia a II-a
Falimente
Total instanţă

Total
dosare
soluţionate

Dosare
soluţionate la
primul termen

Procent

3038
3516
2921

2433
1774
1220

80,09%
50,46%
41,77%

4606

2739

59,47%

14081

8166

57,99%

Total
dosare
soluţionate

Dosare
soluţionate la
primul termen

Procent

1739
2686
3176
691
8292

1294
1228
1957
231
4710

74,41%
45,72%
61,61%
33,42%
56,80%
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În ceea ce priveşte durata de soluţionare medie a dosarelor, Tribunalul Suceava are o
medie de 172 zile faţă de Tribunalul Botoşani cu o medie de soluţionare de 193 zile.
Tribunalul
Suceava

Perioada de
pronunţare (zile)

Perioada de
redactare (zile)

21
119
268

9
25
23

Total
închidere
(zile)
30
144
291

184
150

28
22

212
172

Perioada de
pronunţare (zile)

Perioada de
redactare (zile

34
125
170
215
131

14
43
62
252
62

Secţia penală
Secţia I civilă
Secţia a II-a civilă
Secţia de
contencios
Total instanţă
Tribunalul
Botoşani
Secţia penală
Secţia I civilă
Secţia a II-a civilă
Falimente
Total instanţă

Perioada de soluționare

200
150
100
50
0
Tribunalul Suceava
Perioada de pronuntare (zile)

Tribunalul Botosani
Perioada de redactare (zile)
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Total
închidere
(zile)
48
168
232
467
193

La nivelul judecătoriilor din raza Curţii de Apel Suceava 58,05% dintre dosare sunt
soluţionate la primul termen. Procentul cel mai mare de cauze soluţionate la primul termen îl are
Judecătoria Darabani (68,69%), urmată de Judecătoria Rădăuţi (65,44%) şi Judecătoria Vatra
Dornei (62,78%), iar procentul cel mai mic îl are Judecătoria Săveni (37,99%).

Judecătoria SUCEAVA
Judecătoria FĂLTICENI
Judecătoria CÎMPULUNG
MOLDOVENESC
Judecătoria RĂDĂUŢI
Judecătoria GURA HUMORULUI
Judecătoria VATRA DORNEI
Judecătoria BOTOŞANI
Judecătoria DOROHOI
Judecătoria DARABANI
Judecătoria SĂVENI
Total

Total
dosare
soluţionate
9760
4535

Dosare
soluţionate la
primul termen
5274
2762

3879
7333
3119
2407
21861
4918
2884
2540
63236

2287
4799
1694
1511
12358
3075
1981
965
36706

Procent
54,04
60,90
58,96
65,44
54,31
62,78
56,53
62,53
68,69
37,99
58,05

În ceea ce priveşte media în zile a duratei de soluţionare a cauzelor la nivelul
judecătoriilor, aceasta variază între 101 zile la Judecătoria Cîmpulung Moldovenesc şi 333 zile la
Judecătoria Săveni.

Perioada de
pronunţare
(zile)
212
162
138
115
113
102
98
99
92
86

Media duratei de soluţionare
Judecatoria SAVENI
Judecatoria SUCEAVA
Judecatoria BOTOSANI
Judecatoria Darabani
Judecatoria RADAUTI
Judecatoria VATRA DORNEI
Judecatoria GURA HUMORULUI
Judecatoria FALTICENI
Judecatoria DOROHOI
Judecatoria CAMPULUNG MOLDOVENESC
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Perioada de
redactare
(zile)
122
36
46
37
34
31
21
16
21
14

Total
închidere
(zile)
333
198
184
152
147
133
119
115
113
101

350
300
250
200
150
Perioada de redactare (zile)
100

Perioada de pronunţare (zile)

50
0

3.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare
Alături de durata excesivă a procedurilor, interpretarea şi aplicarea neunitară a legii
constituie una din principalele surse de nemulţumire pentru toţi participanţii la proces, creând
suspiciuni asupra corectitudinii actului de justiţie, cu un impact negativ asupra tuturor
componentelor sistemului. Indiferent de nivelul la care se manifestă (fond/apel/recurs, în cadrul
aceleiaşi instanţe ori între instanţe din circumscripţii diferite), practica judiciară neunitară
erodează însăşi credibilitatea sistemului judiciar, afectând principiul previzibilităţii.
Continuând planul de măsuri iniţiat în anii precedenţi, în anul 2015 s-a acordat o atenţie
sporită activităţii de unificare a practicii judiciare la nivelul Curţii de Apel Suceava.
Eradicarea fenomenului nu este posibilă fără identificarea următoarelor cauze care îl
generează şi stabilirea unor măsuri clare şi ferme pentru înlăturarea lor:
 numărul mare de modificări legislative şi necorelarea lor cu dispoziţiile legale în
vigoare;
 lăsarea la latitudinea fiecărui judecător a studiului şi interpretării acestor acte normative;
 deficienţe în organizarea activităţii, cu consecinţe asupra dozării insuficiente a timpului
alocat studiului actelor normative, doctrinei şi practicii judiciare;
 numărul insuficient de judecători la unele instanţe, cu consecinţa supraîncărcării rolului
individual şi lipsei de timp pentru studiu profesional;
 insuficienta conlucrare între instanţe pentru unificarea practicii judiciare;
 lipsa de implicare a judecătorilor în activitatea de unificare a practicii judiciare;
 organizarea defectuoasă a activităţii de evidenţă a practicii instanţelor de control judiciar,
în aşa fel încât nu pot fi sesizate cazurile în care, în aceeaşi materie, există practică
diferită;
 nerespectarea îndrumărilor date de instanţele de control judiciar în cazul casărilor cu
trimitere pentru rejudecare, ca urmare a unei înţelegeri greşite a independenţei
judecătorului;
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 supraîncărcarea judecătorilor cu atribuţii extrajudiciare, situaţie ce determină alocarea
unui timp insuficient pentru studierea dosarelor, a actelor normative aplicabile, a practicii
instanţelor superioare.
Pornind de la această analiză şi de la necesitatea transpunerii şi realizării obiectivului de
unificare a practicii judiciare, au fost dispuse, şi în anul 2015, o serie de măsuri concrete care au
avut ca efect reducerea considerabilă a cazurilor de practică neunitară la nivelul instanţelor din
circumscripţia Curţii de Apel Suceava, precum organizarea de întâlniri ale judecătorilor de la
Curtea de Apel Suceava cu judecătorii de la instanţele din circumscripţia acesteia, în scopul
discutării problemelor de practică neunitară, a coordonării activităţii de formare profesională şi a
prelucrării practicii de casare a curţii de apel, respectiv câte o întâlnire trimestrială pentru fiecare
materie.
1. Măsuri luate la nivelul fiecărei instanţe
- organizarea de întâlniri lunare pentru discutarea problemelor de practică neunitară, în
cadrul cărora preşedintele de secţie sau judecătorul delegat prezintă un studiu asupra
acestora, cu referire la practica judiciară a altor instanţe, în care îşi expune opinia
motivată; studiul este supus dezbaterii judecătorilor;
- întocmirea de minute în care sunt consemnate opiniile judecătorilor cu privire la
problemele de drept dezbătute;
- transmiterea minutei către instanţele de acelaşi nivel din circumscripţia curţii de apel,
precum şi către instanţele ierarhic superioare;
- minutele încheiate în cadrul întâlnirilor lunare organizate la nivelul secţiilor curţii de
apel sunt transmise vicepreşedintelui curţii de apel.
2. La nivelul tribunalelor
- organizarea la nivelul fiecărei secţii de întâlniri trimestriale pentru discutarea
problemelor de practică neunitară apărute în materiile în care hotărârile rămân
irevocabile/definitive la acest nivel, precum şi a minutelor încheiate de către
judecătoriile din raza fiecărui tribunal în cadrul întâlnirilor lunare;
- întocmirea de minute în care să fie consemnate opiniile judecătorilor cu privire la
problemele de drept dezbătute;
- transmiterea minutei către judecătorii, secţiile corespunzătoare ale celuilalt tribunal
din circumscripţia curţii de apel, precum şi către secţia corespunzătoare a curţii de
apel.
3. La nivelul curţii de apel:
- organizarea de întâlniri, cel puţin trimestriale, la nivelul fiecărei secţii a curţii de apel,
pentru discutarea problemelor de practică neunitară şi a minutelor încheiate de către
fiecare secţie şi instanţă în cadrul întâlnirilor lunare, respectiv trimestriale;
- întocmirea de minute în care sunt consemnate opiniile judecătorilor cu privire la
problemele de drept dezbătute;
- transmiterea minutei către vicepreşedintele curţii de apel, judecătorii şi secţiile
corespunzătoare ale tribunalelor din circumscripţia curţii de apel.
4. Atribuţiile vicepreşedinţilor curţii de apel:
- centralizarea problemelor de practică neunitară discutate de către instanţe în cadrul
întâlnirilor lunare şi comunicarea lor către Consiliul Superior al Magistraturii
- centralizarea problemelor de practică neunitară discutate în cadrul întâlnirilor
trimestriale de la nivelul tribunalelor/curţii de apel şi distribuirea lor către celelalte
curţi de apel, C.S.M., Î.C.C.J., P.Î.C.C.J., I.N.M. şi S.N.G.
O deosebită eficienţă pentru unificarea practicii judiciare a avut-o publicarea deciziilor
relevante pe portalul instanţei, judecătorii având posibilitatea cunoaşterii soluţiilor altor instanţe
în materia de referinţă.
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De asemenea, chestiunile de drept dezlegate în cadrul întâlnirilor lunare ori trimestriale
ale judecătorilor şi consemnate în minute au avut rolul de a alinia practica judiciară, oferindu-i
un caracter previzibil.
Vicepreşedinţii curţii au luat măsuri pentru cunoaşterea şi valorificarea practicii
instanţelor de control judiciar, a deciziilor Curţii Constituţionale, precum şi a jurisprudenţei
europene, au informat judecătorii cu privire la actele normative nou apărute, au organizat şi
urmărit realizarea studiului profesional şi au organizat activitatea de unificarea practicii,
formarea profesională continuă a judecătorilor de la curte şi de la instanţelor arondate.
La nivelul secţiei I civilă, unificarea practicii judiciare a constituit, şi în anul 2015, o
preocupare constantă a fiecărui magistrat, în acord cu obiectivele stabilite prin Strategia de
dezvoltare a justiţiei ca serviciu public.
Conştienţi fiind de rolul şi locul activităţii desfăşurate în cadrul sistemului judiciar – ca
instanţă de apel şi, respectiv, de recurs – o atenţie deosebită s-a acordat, în primul rând,
uniformizării practicii judiciare la nivelul instanţei.
În acest sens, problemele de drept care au primit interpretări/ rezolvări diferite prin
hotărâri supuse controlului judiciar, precum şi cele susceptibile de interpretări diferite la nivelul
instanţei, au fost supuse dezbaterii judecătorilor de îndată ce au fost identificate, fie în cadrul
întâlnirilor profesionale lunare, fie în cadrul întâlnirilor informale, organizate în acest scop.
Astfel, în anul 2015 au fost dezbătute în cadrul acestor întâlniri un număr de 38 probleme
de practică neunitară, iar asupra a 33 dintre acestea s-a ajuns la opinii majoritare, care au fost
consemnate în minutele întocmite şi transmise tuturor instanţelor. În urma acestor întâlniri a fost
sesizată Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu patru propuneri de recurs în interesul legii, trei
dintre acestea fiind deja admise (ultimul nefiind încă soluţionat).
Un rol important au avut, în acest sens, şi întâlnirile reprezentanţilor Consiliului Superior
al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii cu preşedinţii secţiilor specializate din
cadrul curţilor de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizate în anul 2015 la Iaşi,
Constanţa şi Timişoara, care şi-au dovedit pe deplin eficienţa.
Trebuie menţionat, de asemenea, şi faptul că prin implementarea măsurilor dispuse prin
Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii nr. 148 şi 149/2015 a fost posibilă identificarea şi
cunoaşterea opiniilor adoptate la nivelul celorlalte instanţe din ţară asupra problemelor de drept
care au generat/erau susceptibile de a genera practică neunitară.
Pentru eradicarea fenomenului este necesară şi cunoaşterea practicii instanţelor de control
judiciar, ca premisă a reducerii numărului de hotărâri desfiinţate/ modificate în căile de atac.
În acest scop, în cadrul întâlnirilor profesionale ale judecătorilor au fost prezentate sinteze
ale hotărârilor pronunţate de ÎCCJ asupra problemelor de interes pentru activitatea secţiei.
Au fost, de asemenea, dezbătute hotărârile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie în recurs în interesul legii şi deciziile date de completul pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept, deciziile pronunţate de Curtea Constituţională şi jurisprudenţa CEDO.
Numărul redus al judecătorilor de la această secţie, buna comunicare dintre ei şi
disponibilitatea manifestată de fiecare, au facilitat diseminarea informaţiilor de interes în timp
foarte scurt.
La nivelul Secţiei a II-a Civilă a Curţii de Apel Suceava, ca şi în anii precedenţi şi în
anul 2015 preocupările pentru asigurarea unei interpretări şi aplicări unitare a legii au constituit o
prioritate în activitatea magistraţilor, atât individual, cât şi colectiv.
Astfel, problemele de drept care au primit interpretări diferite la instanţele inferioare, ori
chiar la nivelul Curţii de Apel, au fost dezbătute atât în cadrul întâlnirilor lunare şi trimestriale,
organizate de preşedintele secţiei, precum şi în cadrul întâlnirilor informale ale magistraţilor,
organizate de altfel, ori de câte ori se constatau cazuri de aplicare diferită a legii, sau se
identificau posibile chestiuni de natură a genera o practică judiciară neunitară, ocazie cu care se
reuşea stabilirea unui punct de vedere majoritar.
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Aceste întâlniri au avut ca punct de plecare referatele întocmite de judecătorii delegaţi sau
semnalările judecătorilor pe probleme de practică neunitară întâlnite, cât şi cele înaintate de
instanţele din raza Curţii de Apel Suceava. În acest mod s-a reuşit înlăturarea, aproape în
totalitate, a fenomenului astfel de cazuri regăsindu-se izolat la nivelul secţiei.
Magistratul desemnat cu atribuţii privind analiza practicii instanţei de control judiciar a
fost doamna judecător Daniela Mitrea Muntean, care a întocmit referatele privind soluţiile
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în căile de atac declarate, aducându-le la
cunoştinţa judecătorilor secţiei în cadrul respectivelor întâlniri profesionale.
Ca un element de noutate, faţă de anii precedenţi, au fost organizate la nivelul Curţii
întâlniri trimestriale ale tuturor judecătorilor ce soluţionează cauze în materie non-penală, pentru
unificarea practicii judiciare pe chestiuni vizând domeniul dreptului procesual-civil, din
perspectiva modificărilor introduse prin Noul Cod de proc. civ.
De asemenea, preşedintele secţiei a participat la cele două întâlniri semestriale organizate
în cursul anului 2015 de Institutul Naţional al Magistraturii, între reprezentanţii Consiliului
Superior al Magistraturii, cei ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi preşedinţii secţiilor
specializate (foste comerciale) de la Curţile de Apel, în scopul unificării practicii judiciare în
domeniu, la nivel naţional (aprilie 2015 – Craiova şi noiembrie 2015 – Cluj Napoca).
Secţia de Contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Suceava a fost
iniţiatoarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
Suceava, referitor la interpretarea şi aplicarea art.28716 din O.U.G. nr.34/2006 cu privire la
calificarea căii de atac în litigiile având ca obiect acordarea de despăgubiri pentru repararea
prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi în cele privind executarea,
nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie
publică – Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.20/2015.
Întâlnirile lunare ale judecătorilor Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal,
desfăşurate pe baza unui Plan tematic configurat la începutul anului 2015 (după consultarea
prealabilă a judecătorilor Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal) au vizat discutarea
problemelor de drept care au condus la pronunţarea unor soluţii diferite sau apte să conducă la
practică neunitară. (Art.261 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti)
Problemele de drept stabilite în Planul tematic au fost analizate şi prezentate prin
întocmirea de către judecătorul desemnat a unui studiu care cuprinde abordarea teoretică prin
trimiteri la doctrină, prezentarea soluţiilor de practică judiciară ale propriei instanţe, ale altor
instanţe şi respectiv ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
În ipoteza în care colectivul de judecători a configurat o soluţie unanimă/majoritară cu
privire la problema de drept respectivă, s-au întocmit „Minute” care, împreună cu studiile care au
pregătit aceste „Minute”, au fost publicate pe pagina de intranet a Secţiei de Contencios
Administrativ şi Fiscal şi comunicate celor două tribunale, Tribunalul Botoşani şi Tribunalul
Suceava – secţiilor specializate.
Întâlnirile trimestriale ale judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Suceava:
Iniţial, aceste întruniri s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile art.262 din
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.
La data de 29 aprilie 2015 a avut loc întrunirea profesională trimestrială a judecătorilor
din raza Curţii de Apel Suceava specializaţi în materia soluţionării litigiilor administrativ-fiscale,
la care a participat doamna judecător I.C.C.J. - Eugenia Marin.
Ulterior, prin adoptarea Hotărârilor Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia
Judecători – nr.148/2015 respectiv nr.725/2015 – care au aprobat procedura de desfăşurare a
întâlnirilor profesionale trimestriale ale judecătorilor, la nivelul Curţii de Apel Suceava acestea
au avut loc cu judecătorii tuturor secţiilor non-penale şi au vizat dezlegarea unor chestiuni de
drept procesual comune, sub aspectul aplicării lor, tuturor secţiilor.
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Prin Decizia nr.119/2015 a Preşedintelui Curţii de Apel Suceava a fost detaliată
procedura operaţională de desfăşurare a întâlnirilor trimestriale şi a fost stabilit calendarul
întâlnirilor.
Prin Ordinul de serviciu al Preşedintelui Curţii de Apel Suceava pentru anul 2015 au fost
desemnate grupuri de lucru pentru unificarea practicii judiciare, analiza practicii instanţei de
control judiciar şi realizarea învăţământului profesional al judecătorilor pentru fiecare secţie a
Curţii.
Grupul de lucru astfel desemnat pentru Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal s-a
dovedit a fi foarte eficient, de fiecare dată a sesizat probleme de practică de larg interes, care
ulterior au făcut obiect de dezbatere în cadrul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal,
materialele întocmite fiind diseminate şi secţiilor specializate ale Tribunalului Botoşani şi
Tribunalului Suceava.
Secţia de Contencios administrativ şi fiscal a contribuit la completarea şi actualizarea
portalului prin publicarea propriei jurisprudenţe relevante, la elaborarea trimestrială a
materialului conţinând hotărâri proprii considerate relevante şi la întocmirea „Buletinului
Jurisprudenţei” – în condiţiile art.265 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti.
Un număr considerabil de judecători din cadrul Secţiei de contencios administrativ şi
fiscal a participat în cursul anului 2015 la seminarii organizate de Institutul Naţional al
Magistraturii în cadrul Programului de pregătire profesională a judecătorilor la nivel centralizat –
problemele de drept şi de practică neunitară în materia contenciosului administrativ fiscal
dezbătute în cadrul acestor seminarii, studiile şi materialele astfel întocmite fiind ulterior
diseminate în cadrul întrunirilor profesionale ale judecătorilor secţiei.
În anul 2015 a avut loc o singură întâlnire a preşedinţilor Secţiilor de Contencios
Administrativ şi Fiscal din cadrul Curţilor de Apel – Bucureşti 26-27 martie 2015, iar „Minuta”
întocmită cu acest prilej conţine dezlegări ale unor probleme de drept care au fost aplicate în
mod diferit.
Minuta comunicată a fost transmisă tuturor judecătorilor Curţii de Apel Suceava
specializaţi în această materie.
La Secţia penală şi pentru cauze cu minori, conform obiectivelor din Strategia de
reformă a sistemului judiciar, la începutul fiecărui an sunt stabilite măsuri în vederea realizării
unei practici judiciare unitare.
În cadrul fiecărei şedinţe de pregătire profesională organizată la nivelul secţiei a fost
rezervat un punct special pentru discutarea soluţiilor neunitare pronunţate de judecătorii secţiei.
În cadrul celor 12 întâlniri profesionale organizate la nivelul secţiei, cât şi în cadrul şedinţelor
trimestriale organizate cu participarea judecătorilor de la toate instanţele din circumscripţia curţii
au fost discutate problemele de drept care au generat practică neunitară, stabilindu-se de
principiu un punct de vedere majoritar.
Aceste întâlniri au avut ca punct de plecare referatele întocmite de judecătorii delegaţi
sau semnalările judecătorilor pe probleme de practică neunitară întâlnite, cât şi cele înaintate de
instanţele din raza Curţii de Apel Suceava.
De asemenea, conform programării lunare, judecătorul desemnat cu analiza soluţiilor, în
cazul în care depistează opinii divergente cu privire la o problemă de drept între instanţe, le pune
în discuţie la întâlnirile profesionale.
Judecătorul cu atribuţii privind analiza practicii instanţei de control judiciar a întocmit,
ori de câte ori se primesc extrase de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un scurt referat privind
soluţiile pronunţate în căile de atac declarate, pe care îl aduce la cunoştinţa judecătorilor secţiei
în cadrul întâlnirilor de învăţământ profesional.
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Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar este ţinut de către
grefierul şef, atât în format electronic, cât şi pe hârtie, fiind evidenţiate, în ordine cronologică,
dosarele restituite din calea de atac şi soluţiile pronunţate.
3.4 Soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, motivele care au determinat adoptarea acestora şi
impactul acestora asupra sistemului judiciar
În domeniul de activitate al secției I civilă, în cursul anului 2015 instanțele europene au
pronunțat o serie de hotărâri , respectiv:
Hotărâri CEDO
-Zaieţ c. României (cererea nr. 44958/05, hot. din 24.03.2015): anularea adopţiei, după 31
de ani de când aceasta se încheiase, la cererea surorii adoptatei, a constituit o ingerinţă
nejustificată în dreptul reclamantei la respectarea vieţii sale de familie, garantat de art. 8 din
Convenţie. Anularea unei adopţi trebuie să aibă ca suport considerente suficiente şi cu greutate
nu numai în interesul copilului, dar care să respecte principiul securităţii juridice;
-Ion Sgaibă c. României (cererea nr. 6005/05, hot. din 27.01.2015). S-a constatat
neepuizarea de către reclamant a căilor de atac interne, acesta omiţând să formuleze o cerere de
recuzare a doi judecători care au participat atât la prima judecare a recursului său, cât şi la
rejudecarea acestuia, după admiterea unei contestaţi în anulare. În cazul în care dreptul intern
oferă posibilitatea de a elimina motivele de îngrijorare cu privire la imparţialitatea instanţei sau a
unui judecător, un reclamant care crede cu adevărat că există temeiuri rezonabile din acest punct
de vedere ar trebui să le invoce cu prima ocazie, iar nu prin formularea unor căi extraordinare de
atac;
-Elena Patraşcu c. României (cererea nr. 1197/11, hot. din 30.09.2014): neîncălcarea art.
6 par. 1 din Convenţie, în situaţia calificării de instanţa de judecată a căii de atac, denumită de
parte apel, ca fiind recurs, după ce s-a oferit posibilitatea părţilor, în şedinţa publică, să
formuleze apărări cu privire la acest aspect, considerându-se că reclamanta nu a suferit o
ingerinţă disproporţionată în dreptul său de acces la o instanţă.
Hotărâri CJUE
-cauza Smaranda Bara ş.a. (cauza 201/2014, hot. din 1 oct. 2015): articolele 10, 11 şi 13
din Directiva nr. 95/46/CE trebuie interpretate în sensul că se opun unor măsuri naționale ,
precum celor în discuţie în litigiul principal, care permit unei autorităţi a administraţiei publice a
unui stat membru să transmită date personale unei alte autorităţi a administraţiei publice şi
prelucrarea lor ulterioară, fără ca persoanele vizate să fi fost informate despre această transmitere
sau despre această transformare;
-cauzele conexate C-401/13 Vasiliki Balazs împotriva Casei de Pensii Cluj şi C.432/13L
CJP Cluj împotriva Attila Balazs; hotărâri din 22.01.2015: art. 7 lit. c din Regulamentul nr.
1408/71 trebuie interpretat în sensul că un acord bilateral privind prestaţiile de securitate socială
ale resortisanţilor unuia dintre statale semnatare care au avut calitatea de refugiaţi politici pe
teritoriul celuilalt stat semnatar, încheiat la o dată la care unul dintre cele două state semnatare nu
aderase încă la Uniune şi care nu figurează în anexa III la acest regulament, nu rămâne aplicabil
situaţiei unor refugiaţi politici repatriaţi în statul lor de origine înainte de încheierea acordului
bilateral şi de intrarea în vigoare a regulamentului menţionat.
În domeniul de activitate al Secţiei a II-a civilă trebuie remarcate:
1) Decizia nr. 23/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost admis
recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Alba Iulia privind
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind
asigurările şi reasigurările din România, cu privire la posibilitatea acordării de despăgubiri
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rudelor celui vinovat de producerea accidentului, ca urmare a decesului produs din culpa
exclusivă a victimei înseşi, în cazul asigurării de răspundere civilă obligatorie (Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 71/1.02.2016);
„Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel
Alba Iulia.
Stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr.
136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările
ulterioare, dreptul la despăgubiri recunoscut soţului (soţiei) sau persoanelor care se află în
întreţinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea
accidentului, priveşte doar vătămările lor corporale, ca victime directe ale evenimentului rutier”.
2) Decizia nr. 24/2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prin care a fost admis
recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti, cu
privire la stabilirea instanţei competente funcţional/specializării secţiei sau a completului
competent (e) să soluţioneze litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorilor şi băncile comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este sesizată
de ANPC (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 193/2000) – Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
76/2.02.2016;
„Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel
Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea unitară a disp. art. 12 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 privind
clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, litigiile în care sunt implicate Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Consumatorilor/alte organe ale administraţiei publice şi băncile
comerciale/profesioniştii, atunci când instanţa de judecată este sesizată de ANPC/alte organe ale
administraţiei publice, se soluţionează de secţiile civile/completele specializate în materie civilă
(litigii cu profesionişti) din cadrul tribunalului”.
3) Decizia nr. 866/2015 a Curţii Constituţionale a României referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. 1 pct. 11 şi alin. 2 din Codul de procedură
civilă;
„Cu unanimitate de voturi, în urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis
excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „pronunţate asupra fondului sau care
evocă fondul” din cuprinsul dispoziţiilor art. 509 alin. 1 din Codul de procedură civilă este
neconstituţională cu referire la motivul de revizuire prevăzut de pct. 11 din cuprinsul acestora.
Curtea a reţinut că prin respingerea ca inadmisibilă a unei cereri de revizuire întemeiate
pe prev. alin. 1 pct. 11 al art. 509 din Codul de procedură civilă motivată de faptul că hotărârea a
cărei revizuire se cere nu vizează fondul, lipseşte de eficienţă însuşi controlul de
constituţionalitate, părţile aflându-se în imposibilitatea de a beneficia de efectele deciziei Curţii,
deci ale controlului de constituţionalitate pe care ele l-au declanşat. Astfel, deciziile obligatorii
ale Curţii Constituţionale ar fi lipsite de orice efecte juridice, iar rolul instanţei constituţionale ar
fi negat. În plus, aceasta echivalează cu o limitare nepermisă a exercitării unei căi de atac. De
asemenea, a mai reţinut că nu există o motivare obiectivă şi rezonabilă pentru ca o decizie de
constatare a neconstituţionalităţii să profite numai unei categorii de justiţiabili în declararea căii
de atac a revizuirii, în funcţie de împrejurarea că hotărârea definitivă pronunţată de instanţă
evocă sau nu fondul”.
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4) Decizia nr. 387/2015 a Curţii Constituţionale a României referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a disp. art. 29 alin. 1 lit. i) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru (Monitorul Oficial al României nr. 555/27.07.2015).
„Admite excepţia de neconstituţionalitate (…) şi constată că disp. art. 29 alin. 1 lit. i)
din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru sunt constituţionale, în măsura în care
sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acţiunile şi cererile referitoare la despăgubirile
civile pentru prejudiciile materiale şi morale decurgând dintr-o cauză penală în condiţiile în care
fapta cauzatoare de prejudiciu, la momentul săvârşirii acesteia, era prevăzută ca infracţiune”.
5) Cauza Manea/c. României pronunţată la 14.04.2015 şi publicată în JOUE din
15.06.2015.
În domeniul de activitate al Secţia de contencios administrativ şi fiscal:
Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii
1. Decizia nr.2/19.01.2015 în dosarul nr.8/2014: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art.2851 raportat la art.28717 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea formulată împotriva deciziei
pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor se taxează cu 50% din suma
prevăzută la art.28717 alin.(2).
2. Decizia nr.9/25.05.2015 în dosarul nr.3/2014: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art.128 alin.(1) lit. d), art.134 alin.(2) şi art.135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, raportate la dispoziţiile art.3 alin.(1), art.5, art.36 alin.(1), alin.(2) lit. d) şi alin.(6) lit.
a) pct.13 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art.21 lit. b) şi art.24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării
nr.195/2006, procedura de aplicare a măsurii tehnico-administrative constând în ridicarea
vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar pe partea carosabilă, prevăzută de art.64 şi art.97
alin.(1) lit. d) şi alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, nu poate fi
reglementată prin hotărâri ale consiliilor locale.
3. Decizia nr.13/22.06.2015 în dosarul nr.8/2015: În interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art.10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 94 şi art. 95 din Codul de procedură civilă,
litigiile având ca obiect acţiuni prin care se solicită de către o direcţie generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului obligarea unui consiliu judeţean sau local ori a unei alte direcţii
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru
persoane care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de competenţa instanţelor
de contencios administrativ.
4. Decizia nr.14/22.06.2015 în dosarul nr.9/2015: în interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000, aprobată de Legea nr.
356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 13/2011, aprobată de Legea nr. 43/2012, cu modificările şi completările
ulterioare, a dispoziţiilor art. 120 alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Codul de procedură fiscală,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, dobânda care se acordă pentru sumele
încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare şi taxă pentru emisii poluante,
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restituite prin hotărâri judecătoreşti, este dobânda fiscală prevăzută de dispoziţiile art. 124 alin.
(1) şi alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborat cu dispoziţiile cu art. 120 alin. (7) din acelaşi act normativ.
în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 994 din Codul civil de la 1864, art.
1535 din Codul civil, art. 124 alin. (1) şi art. 70 alin. (1) din Codul de procedură fiscală,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, momentul de la care curge dobânda fiscală
pentru sumele încasate cu titlu de taxă de primă înmatriculare, taxă pe poluare şi taxă pentru
emisii poluante, restituite în temeiul hotărârilor judecătoreşti, este reprezentat de data plăţii
acestor taxe.
5. Decizia nr.20/5.10.2015 în dosarul nr.13/2015: În interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art.28716 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, hotărârea pronunţată de către secţia de contencios
administrativ a tribunalului în procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru
repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind
executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor
de achiziţie publică, poate fi atacată numai cu recurs.
6. Decizia nr.21 în dosarul nr.17/2015: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527
alin. (2) şi art. 529 alin. (1) şi (2) din Codul civil, echivalentul valoric al normei de hrană
prevăzute de art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se
include în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabileşte pensia de întreţinere
datorată de către părinte copilului.
Decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie date pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept:
1. Decizia nr. 2/2015, dosar nr. 13/1/2014: În aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit.
e) pct. (i) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea
tuturor formelor de discriminare, republicată, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti
prin care s-au acordat unor angajaţi anumite drepturi salariale nu reprezintă un tratament
discriminatoriu al celorlalţi angajaţi.
2. Decizia nr. 7/2015, dosar nr. 16/1/2015: Plăţile voluntare eşalonate în temeiul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr.230/2011, efectuate în baza unui titlu executoriu nu întrerup
termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune pentru daunele interese-moratorii sub
forma dobânzii penalizatoare.
3. Decizia nr. 10/2015, dosar nr. 427/1/2015: Dispoziţiile art. 23 din Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul
că hotărârea judecătorească irevocabilă/definitivă prin care s-a anulat în tot sau în parte un act
administrativ cu caracter normativ produce efecte şi în privinţa actelor administrative individuale
emise în temeiul acestuia care, la data publicării hotărârii judecătoreşti de anulare, sunt
contestate în cauze aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti.
4. Decizia nr. 11/2015, dosar nr. 447/1/2015: În interpretarea dispoziţiilor art. 3 din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate
cu dispoziţiile art. 63 alin. (5) lit. e) şi art. 115 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi
lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
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modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 123 alin. (5) din Constituţie, prefectului îi este
recunoscut dreptul de a ataca în faţa instanţei de contencios administrativ actele administrative
emise de autorităţile administraţiei publice locale, în înţelesul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c)
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Decizia nr. 12/2015, dosar nr. 479/1/2015: În condiţiile Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea
administrativ-teritorială, prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, nu are dreptul de a
ataca în faţa instanţei de contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa
deliberativă, respectiv consiliul local sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
6. Decizia nr. 28/2015, dosar nr. 1924/1/2015: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, stabileşte că explicitarea pretenţiilor implicite în
apel nu are semnificaţia modificării cadrului procesual sub aspectul obiectului judecăţii şi a
derogării de la dispoziţiile alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi articol, dar presupune corecta lămurire a
limitelor judecăţii în prima instanţă.
7. Decizia nr. 32/2015, dosar nr. 1329/1/2015: În raport de prevederile art. 7 din Legeacadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispoziţiilor sale şi de cele ale art. 4 alin.
(2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013,
care opresc aplicarea efectivă a valorii de referinţă şi a coeficienţilor de ierarhizare
corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, ţinând seama şi de
prevederile art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010, se va face distincţie între reîncadrare,
potrivit Legii-cadru de salarizare şi plata efectivă a drepturilor salariale. Plata efectivă a
drepturilor salariale urmează a se efectua potrivit dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 prin
raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcţia similară, respectiv prin raportare la
drepturile salariale acordate unei persoane cu acelaşi grad profesional şi aceeaşi tranşă de
vechime în muncă şi în funcţie şi care a trecut în aceste tranşe de vechime ulterior intrării în
vigoare a Legii nr. 285/2010.
8. Decizia nr. 36/2015, dosar nr. 1749/1/2015: Pentru acordarea compensaţiilor prevăzute
de art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, şi de art. 4 lit. s)
pct. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea
ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr.74/2010, cu modificările şi completările ulterioare, după
data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul
de stat şi să fie adoptate normele metodologice ulterioare, în condiţiile art. 5 din Ordonanţa
Guvernului nr. 14/2010.
Decizii ale Curţii Constituţionale
1. Decizia nr. 750 din data de 04.11.2015, referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art.271 ind.1 și art.271 ind.2 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicare: Monitorul
Oficial nr.18 din data de 11.01.2016;
2. Decizia nr. 747 din data de 04.11.2015, referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor Legii privind completarea unor prevederi ale Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, publicare: Monitorul Oficial nr.922 din data de 11.12.2015;
3. Decizia nr. 745 din data de 03.11.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art.21 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între
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profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, publicare: Monitorul Oficial nr.937 din
data de 18.12.2015;
4. Decizia nr. 694 din data de 20.10.2015, referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor prevederilor art.124 alin.(1) raportate la cele ale art.70 din
Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicare: Monitorul
Oficial nr.948 din data de 22.12.2015;
5. Decizia nr. 637 din data de 13.10.2015, referitoare la excepția de
neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul
poliţistului, publicare: Monitorul Oficial nr.906 din data de 08.12.2015;
6. Decizia nr. 485 din data de 23.06.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispozițiilor art.13 alin.(2) teza a doua, art.84 alin.(2) şi art.486 alin.(3)
din Codul de procedură civilă, publicare: Monitorul Oficial nr.539 din data de 20.07.2015;
7. Decizia nr. 387 din data de 27.05.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispozițiilor art.29 alin.(1) lit.i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicare: Monitorul Oficial nr.555 din data de
27.07.2015;
8. Decizia nr. 351 din data de 07.05.2015, referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2013 pentru
modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicare: Monitorul
Oficial nr.433 din data de 17.06.2015
9. Decizia nr. 75 din data de 26.02.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a prevederilor art.19 alin.(1) şi (3) din Legea partidelor politice nr.14/2003, publicare: Monitorul
Oficial nr.265 din data de 21.04.2015;
10. Decizia nr. 66 din data de 26.02.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art.2 alin.(1) lit.a) şi art.66 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011
privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi a celor ale
punctului 2 subpunctul 2.3 din Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2011, în forma
anterioară modificărilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011, publicare: Monitorul
Oficial nr.236 din data de 07.04.2015;
11. Decizia nr. 5 din data de 15.01.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 271 ind.1 şi art.271 ind.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicare: Monitorul Oficial nr.188 din data
de 19.03.2015 ;
12. Decizia nr. 1 din data de 14.01.2015 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru
instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
precum şi pentru prorogarea unor termene, publicare: Monitorul Oficial nr.85 din data de
02.02.2015;
13. Decizia nr. 761 din data de 17.12.2014 referitoare la obiecția de
neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală, publicare:
Monitorul Oficial nr.46 din data de 20.01.2015;
14. Decizia nr. 686 din data de 25.11.2014 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.17 alin.(1) lit.a), art.21 alin.(5), (8) şi (9), precum şi a
celor ale art.4 teza întâi raportate la cele ale art.22, art.23, art.35 alin.(1) şi (2) din Legea
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nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
publicare: Monitorul Oficial nr.68 din data de 27.01.2015;
15. Decizia nr. 662 din data de 11.11.2014 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispozițiilor art.771 alin.(6) teza finală din Legea nr.571/2003 privind
Codul fiscal, publicare: Monitorul Oficial nr.47 din data de 20.01.2015.
În anul 2015, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti a suferit
mai multe modificări, după cum urmează:
- Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.4/2015;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.443/2015;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.473/2015;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.753/2015.
Hotărâri preliminare pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
1.Hotărârea C.J.U.E. pronunţată în cauza C-69/14 Târşia, care a statuat că dreptul
Uniunii, în special principiile echivalenței și efectivității, trebuie interpretat în sensul că nu se
opune, în împrejurări precum cele din litigiul principal, ca o instanță națională să nu aibă
posibilitatea de a revizui o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată în cadrul unei acțiuni de
natură civilă, în cazul în care această hotărâre se dovedește a fi incompatibilă cu o interpretare a
dreptului Uniunii reținută de Curtea de Justiție a Uniunii Europene ulterior datei la care hotărârea
menționată a rămas definitivă, chiar dacă o astfel de posibilitate există în ceea ce privește
hotărârile judecătorești definitive incompatibile cu dreptul Uniunii pronunțate în cadrul unor
acțiuni de natură administrativă.
2. Hotărârea C.J.U.E. pronunţată în cauza C-201/14 Bara şi alţii cu privire la dreptul
Uniunii se opune transmiterii și prelucrării de date personale între două autorități ale
administrației publice a unui stat membru fără ca persoanele vizate să fi fost informate în
prealabil despre această transmitere sau despre această prelucrare.
3. Hotărârea C.J.U.E. pronunţată în cauza C-183/14 Salomie şi Oltean privind
interpretarea legislaţiei europene în materia TVA în cazul dezvoltatorilor imobiliari persoane
fizice.
4. Hotărârea C.J.U.E. pronunţată în cauza C-76/14 Manea privind compatibilitatea Legii
nr.9/2012 cu dispoziţiile art.110 din T.F.U.E.
În cursul anului 2015 Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronunţat următoarele
hotărâri de condamnare împotriva României, cu relevanță în materie penală:
- hotărâri din 27 ianuarie 2015: Alecu şi alţii: Curtea a constatat încălcarea art. 2 si 3 din
Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Ciorcan şi alţii: Curtea a
constatat încălcarea art. 2, art. 3 si a art. 14 coroborat cu art. 2 si 3 din Convenţia Europeană a
drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 3 februarie 2015: Apostu: Curtea a constatat încălcarea art. 3 si 8 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale;Pruteanu: Curtea a constatat încălcarea art.
8 din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Andriscă: Curtea a
constatat încălcarea art. 3 din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 10 februarie 2015: Cojocaru: Curtea a constatat încălcarea art. 10 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; N.M.: Curtea a constatat încălcarea art. 5
din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Colac: Curtea a constatat
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încălcarea art. 6, coroborat cu art. 6 din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale; S.C.: Curtea a constatat încălcarea art. 5 din Convenţia Europeană a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 3 martie 2015: Radovancovici: Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Sandu Voicu: Curtea a constatat încălcarea
art. 3 din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
- hotărâri din 24 martie 2015:Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România –
Comitetul Helsinki în numele lui Ionel Garcea: Curtea a constatat încălcarea art. 2, din punct
de vedere procedural, din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Pop şi
alţii: Curtea a constatat încălcarea art. 6 din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale; Veres: Curtea a constatat încălcarea art. 3, atât din punct de vedere procedural, cât
şi substanţial, din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Milena Felicia
Dumitrescu: Curtea a constatat încălcarea art. 3, sub aspect procedural, din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 7 aprilie 2015: Adrian Radu: Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale;
- hotărâri din 21 aprilie 2015: Danis si Asociatia Persoanelor de Origine Turcă: Curtea a
constatat încălcarea art. 14 din Conventia Europeană a drepturilor si libertăţilor fundamentale si
a art. 3 din Protocolul nr. 1; Todireasa (nr. 2): Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Cătălina Filip: Curtea a constatat încălcarea
art. 2 din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale sub aspect procedural.
- hotărâri din 28 aprilie 2015: Cojan: Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 5 mai 2015 :Melnichuk şi alţii: Curtea a constatat încălcarea art. 2 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Doiciu: Curtea a constatat încălcarea, atât
sub aspect procedural, cât si substanţial, a art. 3 din Convenţia Europeană a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 19 mai 2015: Nicolae Augustin Rădulescu: Având în vedere decesul solicitantului
şi continuarea procedurii de către mama acestuia, dar şi faptul că, din motive obiective, Curtea
nu a fost informată cu privire la aceste aspecte, Curtea a decis revizuirea deciziei din 11 februarie
2014; Anton: Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenţia Europeană a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale;
- hotărâri din 16 iunie 2015:Ghiroga: Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Constantin Nistor: Curtea a constatat
încălcarea art. 3 din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 23 iunie 2015: Caraian: Curtea a constatat încălcarea art. 6 din Convenţia
Europeană a drepturilor si libertăţilor fundamentale; Costel Gaciu: Curtea a constatat încălcarea
art. 3 si art. 14 raportat la art. 8 din Convenţia Europeană a drepturilor si libertăţilor
fundamentale; Opris: Curtea a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţia Europeană a
drepturilor si libertăţilor fundamentale; Butnaru si Bejan-Piser: Curtea a constatat încălcarea
art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenţie.
- hotărâri din 30 iunie 2015: Serce: Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenţia Europeană
a drepturilor si libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 15 septembrie 2015: Moinescu: Curtea a constatat încălcarea art. 6 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Poede: Curtea a constatat încălcarea art. 3
din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, sub aspect procedural.
- hotărâri din 22 septembrie 2015: Nitulescu: Curtea a constatat încălcarea art. 6 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Bordenciu: Curtea a constatat încălcarea
art. 3 din Conventia Europeană a drepturilor si libertăţilor fundamentale, sub aspect procedural.
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- hotărâri din 6 octombrie 2015: Marius Dragomir: Curtea a constatat încălcarea art. 6 din
Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Coniac: Curtea a constatat
încălcarea art. 6 din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale).
- hotărâri din 13 octombrie 2015: Manea: Curtea a constatat încălcarea art. 3 din Convenţia
Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Miclea: Curtea a constatat încălcarea art. 3
din Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, sub aspect procedural.
- hotărâri din 24 noiembrie 2015: Alexandrescu şi alţii: Curtea a constatat încălcarea art. 6 din
Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale; Verdes: Curtea a constatat
încălcarea art. 3 din Convenţia Europeană a drepturilor si libertăţilor fundamentale.
- hotărâri din 15 decembrie 2015: Șerban Marinescu: Curtea a constatat încălcarea art. 3 din
Convenţia Europeană a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Toate aceste hotărâri au condus, în câteva cazuri, la necesitatea schimbării practici
judiciare existentă la nivelul secției repective iar în alte cazuri au consfințit practica judiciară
existentă.
În ambele situații, s-au organizat întâlniri profesionale ale judecătorilor, în care au fost
dezbătute elementele de noutate și s-au adoptat modalități de aplicare a legislației în conformitate
cu aceste decizii.
3.5 Situaţia pregătirii profesionale a judecătorilor şi personalului auxiliar
Un rol esenţial pentru îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie îl are perfecţionarea
continuă a pregătirii profesionale a judecătorilor şi a celorlalte categorii de personal.
Conform Statutului judecătorilor şi procurorilor, formarea profesională continuă
constituie garanţia independenţei şi imparţialităţii în exercitarea funcţiei. Aceasta trebuie să ţină
seama de dinamica procesului legislativ şi constă, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea
legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a
jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului
comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinară a instituţiilor cu caracter de
noutate, precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator.
Responsabilitatea pentru formarea profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor
revine Institutului Naţional al Magistraturii, conducătorilor instanţelor sau parchetelor la care
aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi fiecărui judecător şi procuror, prin pregătire
individuală.
Participarea judecătorilor la formele de pregătire profesională organizate de Institutul
Naţional al Magistraturii s-a desfăşurat în cadrul programului de formare continuă aprobat pentru
anul 2015, comunicat instanţei, pe baza opţiunilor exprimate individual, în măsura în care au fost
selectaţi.
În ce priveşte participarea la celelalte cursuri/seminarii organizate în sistem centralizat, sa încercat ca aceasta să cuprindă, pe rând, toţi judecătorii care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul vizat, în funcţia de specializarea acestora şi opţiunea de participare la eveniment, în
acest sens fiind ţinută o evidenţă la zi a participărilor fiecăruia şi create condiţiile necesare
deplasării. Totodată, judecătorii au participat şi la alte întâlniri profesionale organizate în ţară sau
în străinătate, de Consiliul Superior al Magistraturii sau alte instituţii – Ministerul Justiţiei,
Institutul Naţional al Magistraturii ş.a.
În cadrul Programului de formare continuă a judecătorilor la nivel centralizat –
Programul de formare continuă la nivel descentralizat au fost organizate de Institutul Naţional al
Magistraturii 5 seminarii dedicate judecătorilor de la instanţele din raza de activitate a Curţii de
Apel Suceava, pe teme de Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal
şi Dreptul Familiei, la care au participat 191 de judecători.
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Pentru anul 2015 a existat un Program de formare continuă la nivel descentralizat al
Curţii de Apel Suceava, cu următoarea structură:
 Noua lege a insolvenţei
 Abilităţi non-juridice
 Contencios administrativ şi fiscal – Achiziţii publice
 Managementul stresului profesional
 Practica instanţelor naţionale în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale în
litigiile în care este incident dreptul Uniunii Europene. Pensia de serviciu. Pensia
comunitară.
 Etica şi deontologia profesională
 Gestionarea informaţiilor clasificate
La nivelul fiecărei secţii a instanţei s-au desfăşurat întruniri lunare în care au fost
dezbătute teme teoretice şi practice anterior stabilite, cât şi aspecte de practică neunitară sesizate
în activitatea din luna precedentă.
Pregătirea profesională a judecătorilor Secţiei I civilă a Curţii de Apel Suceava, în anul
2015, s-a realizat în baza unui program de desfăşurare a întâlnirilor lunare, la începutul lunii
ianuarie, cu acordul conducerii instanţei. În cadrul acestui program au avut loc 8 astfel de
întâlniri (excepţie făcând perioada vacanţei judecătoreşti), în care fiecare judecător a prezentat,
prin rotaţie, câte un referat pe probleme de drept de interes pentru fiecare dintre specializările
secţiei: drept civil, dreptul familiei, conflicte de muncă şi asigurări sociale, drept procesual civil.
În cadrul acestor întâlniri au fost dezbătute problemele de drept susceptibile de
interpretări diferite, actele normative apărute, jurisprudenţa ÎCCJ, CCR şi CEDO, decizii
relevante pronunţate de fiecare complet, precum şi decizii relevante pronunţate de alte curţi de
apel.
De asemenea, în cadrul acestor întâlniri au fost prezentate informaţiile de interes pentru
activitatea secţiei de către judecători care au participat la diverse forme de pregătire profesională
organizate de INM.
Numărul judecătorilor selectaţi în anul 2015 pentru a participa la activităţi de formare
profesională organizate la nivel centralizat a fost extrem de redus. Acest minus a fost, parţial,
complinit prin participarea – chiar în afara selecţiei – la seminariile organizate în municipiul
Suceava, având ca teme de dezbatere dispoziţii din noile coduri civil şi de procedură civilă.
În plan individual, judecătorii au avut asigurat accesul la baza de date legislativă
(programul LEX), la jurisprudenţa ÎCCJ, CCR, la Monitorul Oficial şi la jurisprudenţa celorlalte
curţi de apel.
Tot în format electronic au fost puse la dispoziţia judecătorilor manuale de drept
comunitar şi de cooperare în materie civilă.
La nivelul Secţiei a II-a Civilă a Curţii de Apel Suceava s-au desfăşurat întruniri lunare,
în care au fost dezbătute teme teoretice şi practice anterior stabilite, cât şi aspecte de practică
neunitară sesizate în activitatea judiciară din luna precedentă.
Având în vedere relativ recenta intrare în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, a
Noului Cod civil, precum şi a Noului Cod al insolvenţei (Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă), cu un impact deosebit asupra activităţii de judecată,
au fost organizate întâlniri profesionale vizând noile reglementări, fiind întocmite referate
privind chestiunile de noutate şi imediată aplicare, precum şi cele care au generat interpretări
controversate în practică.
De asemenea, au fost dezbătute referatele întocmite de judecătorul delegat cu analiza
practicii de casare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia a II-a Civilă, precum şi
jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, respectiv a Curţii Europene a
Drepturilor Omului sau a Curţii Constituţionale.
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Trimestrial, au fost organizate întâlniri profesionale cu judecătorii de la instanţele din
raza de activitate a Curţii, în cadrul cărora s-au dezbătut problemele ivite la nivelul secţiei:
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale din actele normative nou apărute, aspecte de practică
neunitară, măsuri organizatorice, prezentări ale problematicii abordate la seminariile organizate
în sistem centralizat.
În cursul anului 2015, Curtea de Apel Suceava şi Institutul Naţional al Magistraturii au
organizat în cadrul Programului comun de formare continuă la nivel centralizat – formare
continuă la nivel descentralizat, o serie de seminarii la care au participat judecători de la toate
instanţele din raza de activitate a Curţii, pe teme de actualitate.
Totodată, unii judecători au participat la vizite de lucru, conferinţe, stagii de pregătire în
străinătate, sub patronajul EJTN.
Ca un element de noutate faţă de anul 2014, în cursul anului 2015 s-a procedat la
prelucrarea în cadrul colectivului de judecători ai secţiei, a minutelor întâlnirilor semestriale
organizate de Institutul Naţional al Magistraturii în vederea unificării practicii judiciare în
domeniu la nivel naţional, ocazie cu care s-a optat fie în sensul ralierii la opinia unanimă
(majoritară) exprimată la nivel naţional, fie în sensul menţinerii practicii (minoritare) în vederea
sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru pronunţarea unor recursuri în interesul legii.
În ceea ce priveşte personalul auxiliar, pregătirea profesională a acestora a urmat ritmul
constant şi susţinut al anului anterior, sub îndrumarea grefierului şef al secţiei şi, respectiv, al
judecătorului delegat cu învăţământul profesional al grefierilor, fiind organizate întâlniri lunare
în cadrul cărora au fost prezentate şi dezbătute aspecte de actualitate în materia litigiilor cu
profesionişti şi insolvenţă, accentuându-se asupra chestiunilor de procedură. Totodată, în cursul
anului 2015, unul dintre grefierii secţiei a participat la un Seminar de pregătire profesională pe
tema cooperării judiciare, în calitate de formator SNG.
Pregătirea profesională continuă a judecătorilor Secţiei de Contencios Administrativ şi
Fiscal s-a desfăşurat în anul 2015, în următoarele modalităţi:
- participarea judecătorilor Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal la seminariile
organizate de Institutul Naţional al Magistraturii din cadrul „Programului de formare continuă la
nivel centralizat”;
- participarea judecătorilor Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal la
seminarii
internaţionale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau de alte instituţii similare,
europene sau internaţionale;
- participarea judecătorilor Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal la seminariile
de formare profesională continuă la nivel descentralizat sub coordonarea Curţii de Apel Suceava;
- participarea judecătorilor Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal la întrunirile
lunare de învăţământ profesional derulate pe baza unui Plan tematic întocmit la începutul anului
2015;
De regulă, aceste întruniri aveau la bază materiale întocmite de judecătorii secţiei, care
vizau studiul şi discutarea: instituţiilor de drept procesual şi substanţial de interes, a modificărilor
legislative apărute cu trimiteri la doctrină.
În cadrul acestor întruniri lunare de învăţământ profesional erau dezbătute şi probleme de
practică neunitară, în maniera prezentată la secţiunea „Mecanisme de unificare a practicii
judiciare”.
Pregătirea profesională a personalului auxiliar din cadrul Secţiei de Contencios
Administrativ şi Fiscal s-a desfăşurat prin:
- participarea grefierilor Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal la seminariile
organizate de Şcoala Naţională de Grefieri în cadrul „Programului de pregătire profesională
continuă a personalului auxiliar” întocmit de Şcoala Naţională de Grefieri şi care au avut loc fie
în cadrul Centrelor de pregătire profesională, fie la nivelul Curţii de Apel Suceava;
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- participarea grefierilor Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal la întâlnirile
lunare de învăţământ profesional organizate la nivelul secţiei, pe baza unui Plan tematic întocmit
anual şi sub coordonarea judecătorului delegat cu pregătirea profesională a grefierilor.
La stabilirea tematicii s-au avut în vedere cu precădere aspecte de ordin practic cu care se
confruntă grefierii în activităţile premergătoare, din timpul şi ulterioare şedinţei de judecată, dar
şi aspecte ce ţin de înţelegerea şi aplicarea principalelor instituţii de drept procesual.
Trimestrial, au fost organizate întâlniri profesionale cu judecătorii de la instanţele din raza
de activitate a Curţii, în cadrul cărora s-au dezbătut problemele ivite la nivelul secţiei:
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale din actele normative nou apărute, aspecte de practică
neunitară, măsuri organizatorice, prezentări ale problematicii abordate la seminariile organizate
în sistem centralizat.
O atenţie deosebită a fost acordată pregătirii profesionale a judecătorilor în domeniul
Noului Cod de procedură civilă, Noului Cod civil şi, respectiv, al Noului Cod al insolvenţei.
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CAPITOLUL II

PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU IMPACT
ASUPRA ACTIVITĂŢII INSTANŢEI ÎN CURSUL ANULUI 2015

Efectele modificărilor legislative survenite în anul 2015 asupra activităţii Secţiei I
civilă:
Legea nr. 351 din 23 decembrie 2015 privind modificarea art. 27 alin. (1) din Legea
nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
Legea nr. 353 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea ordonanţei guvernului nr. 37/2007 privind
stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele
de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;
Legea nr. 342 din 22 decembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat;
Legea nr. 295 din 25 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;
Legea nr. 277 din 12 noiembrie 2015 pentru completarea art. 10 din Legea
nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Legea nr. 272 din 10 noiembrie 2015 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
Legea nr. 168 din 29 iunie 2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Legea nr. 150 din 18 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr.7/1996.
De asemenea, au fost pronunţate de către ÎCCJ o serie de decizii în soluţionarea
recursului în interesul legii precum:
1. Decizia nr.1/19.01.2015 în dosarul nr.5/2014 : În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 50 alin. (2) şi 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, instanţa de judecată învestită cu soluţionarea unei cereri
în plata preţului de piaţă, întemeiată pe prevederile art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, poate acorda reclamantului preţul
actualizat plătit la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr.
112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute
în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite
condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, numai dacă s-a formulat un capăt de cerere distinct în
acest sens.
2. Decizia nr.5/16.02.2015 în dosarul nr.10/2014: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 6 alin. (71) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea
rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2008, respectiv art. 18
alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului,
aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare, prin raportare la art. 38 şi art. 159
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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sintagma <cheltuieli de personal> nu include salariile primite de medicul rezident pentru munca
desfăşurată în perioada rezidenţiatului, iar drepturile salariale încasate nu pot fi restituite cu titlu
de cheltuieli ocazionate de pregătirea profesională, în situaţia în care medicul rezident nu îşi
respectă obligaţia asumată de a continua raporturile de muncă pentru o anumită perioadă cu
spitalul în care a desfăşurat programul de rezidenţiat, chiar dacă o atare clauză ar fi prevăzută în
actul adiţional la contractul individual de muncă, încheiat în condiţiile art. 196 alin. (2) din
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3 Decizia nr.8/27.04.2015 în dosarul nr.2/2015: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7) din Codul de procedură
civilă : cererea de suspendare provizorie se judecă de un complet format din doi judecători, iar
instanţa se pronunţă asupra cererii prin încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac.
4. Decizia nr.11/25.05.2015 în dosarul nr. 5/2015 :Stabileşte că, în interpretarea şi
aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul
sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (3) din anexa 1 la Hotărârea
Guvernului nr. 1550/2004 de aprobare a Normelor metodologice de evaluare a pensiilor din
sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei
anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu
anual pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în intervalul 1 iulie 1977 - 31
martie 2001 este :
-20 de ani în cazul celor care au lucrat efectiv în grupa I de muncă şi
-25 de ani în cazul celor care au lucrat efectiv în grupa a II-a de muncă, conform art. 14
din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi completările ulterioare;
-30 de ani (în cazul bărbaţilor) şi 25 de ani (în cazul femeilor), pentru cei care au lucrat
efectiv în grupa a III -a de muncă, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 3/1977, cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Decizia nr.12/8.06.2015 în dosarul nr.6/8.06.2015 : În interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 1073 şi art. 1077 din Codul civil de la 1864, art. 5 alin. (2) din titlul X al Legii
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1279 alin. (3) teza I şi art. 1669 alin. (1)
din Codul civil, în situația în care promitentul-vânzător a promis vânzarea întregului imobil, deși
nu are calitatea de proprietar exclusiv al acestuia, promisiunea de vânzare nu poate fi executată
în natură sub forma pronunțării unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract de vânzare
pentru întregul bun, în lipsa acordului celorlalţi coproprietari.
6. Decizia nr.13/22.06.2015 în dosarul nr.8/2015 : În interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. f) şi art.10 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 94 şi art. 95 din Codul de procedură civilă,
litigiile având ca obiect acţiuni prin care se solicită de către o direcţie generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului obligarea unui consiliu judeţean sau local ori a unei alte direcţii
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului la suportarea cheltuielilor de întreţinere pentru
persoane care beneficiază de măsuri de protecţie prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt de competenţa instanţelor
de contencios administrativ.
7. Decizia nr.16/21.09.2015 în dosarul nr.11/2015 :În interpretarea şi aplicarea unitară a
dispoziţiilor art. 47 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
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de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 59 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, noţiunea de „nevăzător" se referă exclusiv la cecitatea absolută.
8. Decizia nr.18/5.10.2015 în dosarul nr.7/2015: În interpretarea şi aplicarea art. 3 alin.
(1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
completările şi modificările ulterioare, stabileşte că: Perioada în care o persoană a fost ucenic cu
plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale:
1. anterior datei de 1 ianuarie 1949, va fi considerată stagiu de cotizare dacă
ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale;
2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă,
indiferent dacă în privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele
case de asigurări sociale, dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care
s-a cotizat la fostele case de asigurări sociale;
3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de
cotizare şi vechime în muncă perioada practicii în producţie.
9. Decizia nr.19/5.10.2015 în dosarul nr.12/2015 : În interpretarea şi aplicarea
prevederilor art. 1050 - 1053 din Codul de procedură civilă şi art. 56, art.76 şi art. 82 din Legea
nr. 71/2011, stabileşte că procedura specială reglementată de prevederile art. 1050 - 1053 din
Codul de procedură civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior intrării în
vigoare a Codului civil.
10. Decizia nr.21 în dosarul nr.17/2015 :În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 527
alin. (2) şi art. 529 alin. (1) şi (2) din Codul civil, echivalentul valoric al normei de hrană
prevăzute de art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind
drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se
include în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabileşte pensia de întreţinere
datorată de către părinte copilului.
Au fost pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi o serie de decizii în
dezlegarea unor chestiuni de drept :
11. Decizia nr. 1/2015, dosar nr. 13/1/2014 : În aplicarea art. 2 raportat la art. 1 alin. (2)
lit. e) pct. (i) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, punerea în executare a hotărârilor
judecătoreşti prin care s-au acordat unor angajaţi anumite drepturi salariale nu reprezintă un
tratament discriminatoriu al celorlalţi angajaţi.
12. Decizia nr. 1/2015, dosar nr. 12/2014 : Stabileşte că dispoziţiile art. 169 alin. (6) din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, se interpretează în sensul că nu se acordă majorarea cu 50% a punctajului anual
persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale de muncă după data de 1 aprilie
2001 şi înscrise la pensie anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare.
13. Decizia nr. 5/2015, dosar nr. 17/1/2014 : În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.
26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în corelare cu art. 4, art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare,
este prematură cererea de chemare în judecată privind soluţionarea pe fond a notificării
nerezolvate de către entitatea deţinătoare, cerere introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr.
165/2013, dar anterior împlinirii termenelor din procedura prealabilă reglementate de acest act
normativ. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1.528 din Codul civil coroborate cu
86

dispoziţiile art. 33 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
este prematură cererea persoanei îndreptăţite adresată instanţei ulterior intrării în vigoare a Legii
nr. 165/2013, dar anterior împlinirii termenelor reglementate de art. 33 din acest act normativ, de
obligare a unităţii deţinătoare să soluţioneze notificarea la împlinirea termenelor respective.
14. Decizia nr. 7/2015, dosar nr. 16/1/2015 : Plăţile voluntare eşalonate în temeiul
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar,
aprobată cu modificări prin Legea nr.230/2011, efectuate în baza unui titlu executoriu nu întrerup
termenul de prescripţie a dreptului material la acţiune pentru daunele interese-moratorii sub
forma dobânzii penalizatoare.
15. Decizia 16, dosar 689/1/2015: Dispoziţiile art.9 din Legea nr.118/2010 privind unele
măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările
ulterioare, vizează exerciţiul dreptului la acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor, în
sensul că acesta este suspendat în perioada 3 iulie – 31 decembrie 2010, şi nu existenţa acestui
drept.
16. Decizia nr. 21/2015, dosar nr. 199/1/2015 : În interpretarea şi aplicarea prevederilor
art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 şi art. 1523 alin. 2 lit. d din Codul civil raportat
la art. 166 alin. 1 şi 4 din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
(art. 161 alin. 1 şi 4 din Codul Muncii în forma anterioară republicării) şi art. 1088 Cod civil de
la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobată prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu
modificările şi completările ulterioare şi art. 1535 din Codul civil, dobânzile penalizatoare
datorate de stat pentru executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată pot fi solicitate pentru
termenul de 3 ani de la data introducerii acţiunii.
17. Decizia nr. 22/2015, dosar nr. 1328/1/2015 : În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 52 şi art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările
şi completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, vârsta standard de
pensionare, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, se determină în funcţie de data
naşterii asiguratului. În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 53 alin. (3) şi art. 95 alin. (1)
din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, stagiul complet de cotizare al
persoanelor care se pensionează în temeiul acestui act normativ şi care beneficiază de reducerea
vârstei standard de pensionare se determină conform anexei nr. 5 în funcţie de data naşterii
asiguratului.
18. Decizia nr. 23/2015, dosar nr. 1367/1/2015 : În interpretarea dispoziţiilor art. 82 alin.
(1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare şi art. 7 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr.
1275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi ale Legii nr. 47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de
serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
drepturile acordate prin hotărâri judecătoreşti irevocabile privind creşterile salariale de 2%, 5%,
11% prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda
în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru
persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr.
231/2007, cu modificările ulterioare, se încadrează în sintagma de „indemnizaţie avută” şi vor fi
luate în considerare la stabilirea pensiei de serviciu a magistraţilor.
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19. Decizia nr. 26/2015, dosar nr. 1622/1/2015 : Majorarea prevăzută de dispoziţiile art.
82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, de 1% pentru fiecare an care depăşeşte vechimea minimă
de 25 de ani se aplică în condiţiile în care în calculul vechimii de 25 de ani, ca şi pentru
vechimea care depăşeşte această limită se au în vedere şi perioadele desfăşurate de către
beneficiarii pensiei de serviciu în activităţile şi funcţiile conexe celor de judecător şi procuror,
expres prevăzute de art. 82 alin. (1) şi alin. (2) din lege, respectiv magistrat-asistent sau personal
de specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier de
conturi, precum şi în exercitarea profesiei de avocat, personal de specialitate juridică în fostele
arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult.
20. Decizia nr. 27/2015, dosar nr. 1701/1/2015 : În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic
şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, stabileşte că aceste prevederi legale
nu abrogă dispoziţiile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea
personalului din unităţile bugetare, cu modificările ulterioare.
21. Decizia nr. 28/2015, dosar nr. 1924/1/2015 : În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 478 alin. (4) din Codul de procedură civilă, stabileşte că explicitarea pretenţiilor implicite în
apel nu are semnificaţia modificării cadrului procesual sub aspectul obiectului judecăţii şi a
derogării de la dispoziţiile alin. (1) şi (3) ale aceluiaşi articol, dar presupune corecta lămurire a
limitelor judecăţii în prima instanţă.
22. Decizia nr. 30/2015, dosar nr. 2179/1/2015 : În aplicarea şi interpretarea articolului
unic din Hotărârea Guvernului nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente
imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public, actualizarea cu indicele
preţului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 şi luna mai a anului
2014 se aplică şi cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa Hotărârii Guvernului nr.
1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul
prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu modificările şi completările
ulterioare, datorate anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 507/2014 .
23. Decizia nr. 32/2015, dosar nr. 1329/1/2015 : În raport de prevederile art. 7 din Legeacadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispoziţiilor sale şi de cele ale art. 4 alin.
(2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013,
care opresc aplicarea efectivă a valorii de referinţă şi a coeficienţilor de ierarhizare
corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, ţinând seama şi de
prevederile art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010, se va face distincţie între reîncadrare,
potrivit Legii-cadru de salarizare şi plata efectivă a drepturilor salariale. Plata efectivă a
drepturilor salariale urmează a se efectua potrivit dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 prin
raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcţia similară, respectiv prin raportare la
drepturile salariale acordate unei persoane cu acelaşi grad profesional şi aceeaşi tranşă de
vechime în muncă şi în funcţie şi care a trecut în aceste tranşe de vechime ulterior intrării în
vigoare a Legii nr. 285/2010.
Curtea Constituţională a pronunţat, de asemenea, o serie de decizii prin care a admis
excepţii de neconstituţionalitate a unor dispoziţii legale, cu impact în activitatea instanţelor de
judecată, precum:
24. Decizia nr. 814 din 25.11.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
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dispoziţiilor art.60 alin.(1) lit.g) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicare: Monitorul
Oficial nr. 950 din data de 22.12.2015;
25. Decizia nr. 485 din data de 23.06.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispozițiilor art.13 alin.(2) teza a doua, art.84 alin.(2) şi art.486 alin.(3) din Codul de procedură
civilă, publicare: Monitorul Oficial nr.539 din data de 20.07.2015;
26. Decizia nr. 387 din data de 27.05.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispozițiilor art.29 alin.(1) lit.i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind
taxele judiciare de timbru, publicare: Monitorul Oficial nr.555 din data de 27.07.2015;
27. Decizia nr. 380 din data de 26.05.2015, referitoare la excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art.22 alin.(3) din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, raportate la
sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispozițiile art.26 alin.(2) din
Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicare: Monitorul
Oficial nr.527 din data de 15.07.2015;
28. Decizia nr. 279 din data de 23.04.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art.52 alin.(1) lit.b) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, publicare: Monitorul
Oficial nr.431 din data de 17.06.2015;
29. Decizia nr. 195 din data de 31.03.2015, referitoare la excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art.29 alin.(1) lit.d) teza a doua din Legea cadastrului și a publicității imobiliare
nr.7/1996, publicare: Monitorul Oficial nr.396 din data de 05.06.2015;
30. Decizia nr. 13 din data de 15.01.2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art.78 alin.1 ind.1 şi alin.1 ind.3 din Legea fondului funciar nr.18/1991, art.78 alin.1
ind.2 din Legea fondului funciar nr.18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea
nr.86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 şi a dispoziţiilor art.3 lit.e), art.4 alin.1 în forma
anterioară modificărilor aduse prin Legea nr.86/2014 şi art.12 alin.3 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, publicare: Monitorul
Oficial nr.175 din data de 13.03.2015;
31. Decizia nr. 12 din data de 15.01.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art.9 teza a doua din Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de
construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea
nr.184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile
lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, raportate la sintagma „la data
întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziţiile art.26 alin.(2) din Legea nr.33/1994
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicare: Monitorul Oficial nr.152 din
data de 03.03.2015;
32. Decizia nr. 1 din data de 14.01.2015 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2013 pentru
instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art.6 alin.(1) din Legea
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
precum şi pentru prorogarea unor termene, publicare: Monitorul Oficial nr.85 din data de
02.02.2015;
33. Decizia nr. 686 din data de 25.11.2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art.17 alin.(1) lit. a), art.21 alin.(5), (8) şi (9), precum şi a celor ale art.4 teza întâi
raportate la cele ale art.22, art.23, art.35 alin.(1) şi (2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în
mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicare: Monitorul Oficial nr.68 din
89

data de 27.01.2015.
În anul 2015, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti a suferit
mai multe modificări, după cum urmează:
Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.4/2015;
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.443/2015;
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.473/2015;
Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.753/2015.
La data de 17 decembrie 2015, Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr.
1375 a adoptat noul Regulament al instanţelor judecătoreşti.
Principalele modificări legislative cu impact asupra activităţii Secţiei de Contencios
Administrativ şi Fiscal în anul 2015:
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală;
Legea nr. 168 din 29 iunie 2015 pentru completarea art. 6 din Legea
nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
O.G. nr.40/2015 – pentru modificarea O.U.G. nr.9/2013 privind timbrul de mediu
pentru autovehicule.
Dispoziţii legale și regulamentare intrate în vigoare în cursul anului 2015 şi care au
avut impact asupra activităţii Secției penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel
Suceava:
Legea nr. 133/2015, pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic
(M. Of. nr. 411 din 10.06.2015);
Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 24/2015, pentru modificarea Legii nr. 135/2010
privind Codul de procedură penală (M. Of. nr. 473 din 30.06.2015);
Legea nr. 318/2015, pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de
Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte
normative (M. Of. nr. 961 din 24 decembrie 2015).
În cursul anului 2015, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
adoptat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii a suferit mai multe
modificări, după cum urmează:
- Hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 4/2015;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 443/2015;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 473/2015;
- Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.753/2015.
Prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 (publicată în M. Of. nr. 970 din
28.12.2015) Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat noul Regulament de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti.
Decizii pronunţate de către Înalta Curte de Casație și Justiție în soluţionarea
recursului în interesul legii, în materie penală şi care au avut impact asupra activităţii Secției
penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Suceava:
1. Decizia nr. 3/19.01.2015 în dosarul nr.12/2014 (în interpretarea şi aplicarea unitară a
dispoziţiilor art. 431 alin. 1 din Codul de procedură penală stabileşte că: admisibilitatea în
principiu a contestaţiei în anulare se examinează în cameră de consiliu, fără citarea părţilor, cu
participarea procurorului);
2. Decizia nr. 4/19.01.2015 în dosarul nr.13/2014 (în interpretarea şi aplicarea unitară a
dispoziţiilor art. 215 alin.8 din Codul de procedură penală stabileşte că: în cursul urmăririi
penale, competenţa de a dispune impunerea unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau
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încetarea celor dispuse iniţial revine procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea
penală);
3. Decizia nr. 7/16.03.2015 în dosarul nr. 1/2015 (în interpretarea şi aplicarea unitară a
dispoziţiilor art. 399 alin.3 lit. d şi alin. 4 Cod procedură penală, stabileşte că: la momentul
soluţionării în primă instanţă a acţiunii penale, prin pronunţarea unei măsuri educative, indiferent
de natura acesteia, măsura arestării preventive luată anterior faţă de inculpatul minor încetează de
drept, iar instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului minor arestat preventiv);
4. Decizia nr. 15/21.09.2015 în dosarul nr. 10/2015 (în interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 348 din Codul penal stabileşte că: fapta unei persoane care exercită activităţi
specifice profesiei de avocat în cadrul unor entităţi care nu fac parte din formele de organizare
profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie infracţiunea de exercitare
fără drept a unei profesii sau activităţi prevăzută de art. 348 Cod penal);
5. Decizia nr. 17/05.10.2015 în dosarul nr. 14/2014 (în interpretarea şi aplicarea unitară
a dispoziţiilor art. 19 din Codul de procedură penală stabileşte: în cauzele penale având ca obiect
infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea
civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru săvârşirea acestor infracţiuni la plata
sumelor reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând
obligaţiile fiscale accesorii datorate, în condiţiile Codului de procedură fiscală);
6. Decizia nr. 25/07.12.2015 în dosarul nr. 21/2015 (în interpretarea şi aplicarea unitară
a dispoziţiilor art. 213 şi art. 2151 alin.5 din Codul de procedură penală stabileşte că: încheierea
prin care judecătorul de drepturi și libertăți soluționează plângerea formulată de inculpat
împotriva ordonanței procurorului prin care s-a luat ori s-a prelungit măsura preventivă a
controlului judiciar este definitivă);
7. Decizia nr. 26/07.12.2015 în dosarul nr. 22/2015 (în interpretarea şi aplicarea unitară
a dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 în materia recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine în
vederea executării lor în România stabileşte că: sancţiunile/interdicţiile aplicate în baza
hotărârilor străine de condamnare, pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor membre ale
Uniunii Europene care au transpus Decizia nr. 2008/909/JAI al căror corespondent în legea
penală română sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de
autorităţile judiciare române; sancţiunile/interdicţiile aplicate în baza hotărârilor străine de
condamnare, pronunţate de autorităţile judiciare ale statelor care nu au transpus Decizia nr.
2008/909/JAI ori care nu sunt membre ale Uniunii Europene, al căror corespondent în legea
penală română sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de
autorităţile judiciare române, în afară de cazul în care statul emitent solicită aceasta în mod
expres);
Decizii pronunţate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dezlegarea unor
chestiuni de drept, în materie penală și care au avut impact asupra activităţii Secției penale și
pentru cauze cu minori a Curții de Apel Suceava:
1. Decizia nr. 1/2015, dosar nr. 29/1/2014 (stabileşte că dispoziţiile art. 308 din Codul
penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzute de art. 295 din Codul
penal. La calcularea termenului de prescripţie a răspunderii penale se ţine seama de pedeapsa
prevăzută de art. 295 din Codul penal raportat la art. 308 alin. 2 din Codul penal);
2. Decizia nr. 2/2015, dosar nr. 30/1/2014 (stabilește că, în urma desființării deciziei date
în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 din Codul
de procedură penală, în condițiile în care cauza a parcurs trei grade de jurisdicție - primă instanță,
apel și recurs, în ultimă instanță soluționându-se recursul procurorului, calea de atac este recursul
în forma și reglementarea prevăzută de lege la data judecării recursului inițial);
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3. Decizia nr. 3/2015, dosar nr. 31/1/2014 (statuează în sensul că, în aplicarea
dispoziţiilor art. 6 Cod penal, stabilirea pedepsei în baza legii noi, în cazul pluralităţii de
infracţiuni care, potrivit Codului penal din 1969, presupunea reţinerea stării de recidivă
postcondamnatorie cu revocarea suspendării condiționate, iar, potrivit Codului penal, condiţiile
recidivei postcondamnatorii cu privire la primul termen nu mai sunt întrunite, se determină
conform art. 44 raportat la art. 39 din Codul penal, referitoare la pluralitatea intermediară);
4. Decizia nr. 4/2015, dosar nr. 97/2015 (stabileşte că, infracţiunea de vătămare corporală
din culpă, prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I - fapta a avut vreuna din urmările prevăzute de art.
182 alin. 1, şi alin. 4 din Codul penal din 1969 în ipoteza în care fapta a produs o vătămare ce a
necesitat între 11 şi 90 de zile îngrijiri medicale şi nu îndeplineşte una dintre condiţiile impuse de
alin. 1 al art. 196 din Codul penal este dezincriminată începând cu data de 1 februarie 2014);
5. Decizia nr. 5/2015, dosar nr. 169/1/2015 (stabileşte că hotărârea pronunţată în
procedura examinării admisibilităţii în principiu a contestaţiei în anulare, împotriva unei sentinţe
pentru care nu este prevăzută o cale de atac, nu poate fi supusă apelului);
6. Decizia nr. 6/2015, dosar nr. 186/1/2015 (stabileşte că în interpretarea dispoziţiilor
art.4 Cod penal, succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru cub de
masă lemnoasă pe picior - Ordinul nr. 3283 din 23.08.2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor;
art. 202 pct. 8 din Legea nr. 187/2012 de punere în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul
penal; Ordinul nr. 76 din data de 6.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi
Ordinul nr. 118/24.02.2014 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - nu a avut ca
efect imposibilitatea stabilirii acestui preţ şi, pe cale de consecinţă, nu a condus la
dezincriminarea in concreto a infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier
naţional, prev. de art.108 din Legea nr.46/2008 şi de furt de arbori din fondul forestier naţional,
prevăzută de art.110 din Legea nr. 46/2008);
7. Decizia nr. 9/2015, dosar nr. 533/1/2015 (stabileşte că în aplicarea dispoziţiilor art. 67
din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, încheierea unui
acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală, distinctă de
împăcare; încheierea unui acord de mediere în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind medierea şi
organizarea profesiei de mediator poate interveni în tot cursul procesului penal, până la
rămânerea definitivă a hotărârii penale);
8. Decizia nr. 10/2015, dosar nr. 610/1/2015 (în interpretarea dispoziţiilor art. 367 alin. 1
şi 6 din Codul penal stabileşte că, în ipoteza în care, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod
penal, infracţiunea care intră în scopul grupului organizat a fost dezincriminată, nu mai este
îndeplinită una dintre trăsăturile esenţiale ale infracţiunii, respectiv condiţia tipicităţii);
9. Decizia nr. 11/2015, dosar nr. 612/1/2015 (stabileşte că în cazul infracţiunii de
contrabandă prevăzută de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României se impune luarea
măsurii de siguranţă a confiscării speciale a bunurilor sau mărfurilor introduse ilegal pe teritoriul
vamal al României, concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând datoria
vamală, numai în ipoteza în care acestea au trecut de primul birou vamal situat pe teritoriul
vamal comunitar fără a fi fost prezentate în vamă şi transportate spre acest birou vamal);
10. Decizia nr. 12/2015, dosar nr. 857/1/2015 (în interpretarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1
din Codul penal, în cazul pedepselor definitive pentru infracţiuni care au produs consecinţe
deosebit de grave potrivit Codului penal anterior, determinarea maximului special prevăzut de
legea nouă se realizează, chiar dacă valoarea prejudiciului este inferioară pragului valoric
prevăzut de art. 183 din Codul penal, prin raportare la varianta agravată a infracţiunilor limitativ
enumerate în art. 309 din Codul penal);
11. Decizia nr. 13/2015, dosar nr. 878/1/2015 (în aplicarea dispoziţiilor art.5 din Codul
penal, conform Deciziei nr.265/2014 a Curţii Constituţionale, în cazul pluralităţii de infracţiuni
constând într-o infracţiune pentru care, potrivit Codului penal anterior, a fost aplicată, printr-o
hotărâre definitivă, o pedeapsă, cu suspendarea condiţionată a executării, care, conform art.41
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alin. 1 din Codul penal, nu îndeplineşte condiţiile pentru a constitui primul termen al recidivei
postcondamnatorii şi, respectiv, o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, pentru care
legea penală mai favorabilă este legea nouă, stabilirea şi executarea pedepsei, în urma revocării
suspendării condiţionate, se realizează potrivit dispoziţiilor art.15 alin. 2 din Legea nr.187/2012
pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal raportat la art.83 alin. 1 din
Codul penal anterior);
12. Decizia nr. 15/2015, dosar nr. 1028/1/2015 (în aplicarea art.17 din Decizia - Cadru
2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii
reciproce în cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală şi art. 144 alin.1 din Legea nr.
302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că după transferarea
persoanei condamnate de autorităţile judiciare străine, în vederea continuării executării pedepsei
în România, durata de pedeapsă considerată ca executată de statul de condamnare pe baza muncii
prestate şi a bunei conduite, acordată ca beneficiu în favoarea persoanei condamnate, de
autoritatea judiciară străină, nu trebuie scăzută din pedeapsa ce se execută în România);
13. Decizia nr. 19/2015, dosar nr. 1151/1/2015 (stabileşte că fapta medicului din sistemul
public de sănătate, care are calitatea de funcţionar public, în accepţiunea dispoziţiilor art.175
alin.1 lit. b teza a-ll-a din Codul penal, de a primi plăţi suplimentare sau donaţii de la pacienţi, în
sensul art. 34 alin. 2 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, nu constituie o
exercitare a unui drept recunoscut de lege care să atragă incidenţa dispoziţiilor art. 21 alin.1 teza
I-a din Codul penal);
14. Decizia nr. 20/2015, dosar nr. 1235/1/2015 (în interpretarea art.327 alin.2 din Codul
penal, stabileşte că cerinţa esenţială a elementului material al infracţiunii de fals privind
identitatea reglementată în varianta tip, vizând folosirea frauduloasă a unui act ce serveşte la
identificare, legitimare ori Ia dovedirea stării civile sau a unui astfel de act falsificat, este
obligatorie şi în ipoteza în care acţiunea de prezentare s-a făcut prin întrebuinţarea identităţii
reale a unei persoane);
15. Decizia nr. 22/2015, dosar nr. 1321/1/2015 (stabileşte că în interpretarea şi aplicarea
dispoziţiilor art. 466 alin. 1 din Codul de procedură penală, obiectul cererii de redeschidere a
procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate îl reprezintă numai hotărârile
penale definitive prin care s-a dispus condamnarea, renunţarea la aplicarea pedepsei ori
amânarea aplicării pedepsei, indiferent dacă judecata în primă instanţă sau în calea ordinară de
atac este consecinţa rejudecării cauzei ca urmare a admiterii contestaţiei în anulare ori revizuirii);
16. Decizia nr. 25/2015, dosar nr. 3009/1/2015 (stabileşte că subiect activ al infracţiunii
prevăzute de art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse
susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în
vigoare, poate fi orice persoană fizică sau juridică);
17. Decizia nr. 27/2015, dosar nr. 3061/1/2015 (stabileşte că redeschiderea urmăririi
penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului
de cameră preliminară, atât în urma infirmării soluţiei procurorului de către procurorul ierarhic
superior în procedura prevăzută de art. 336 şi urm. din Codul de procedură penală, cât şi în cazul
infirmării dispuse din oficiu);
18. Decizia nr. 30/2015, dosar nr. 3515/1/2015 (stabileşte că în situaţia unei infracţiuni de
înşelăciune, comise sub imperiul Codului penal din 1969 care a produs un prejudiciu sub pragul
de 2.000.000 lei, modificarea noţiunii de consecinţe deosebit de grave în Codul penal nu produce
efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici cele prevăzute de art. 3 alin. 1 din Legea nr.
187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codului penal şi nu conduce la
dezincriminarea infracţiunii de înşelăciune);
19. Decizia nr. 29/2015, dosar nr. 3465/1/2015 (stabileşte că în procedura de modificare a
pedepsei prevăzută de art. 585 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală, în cadrul operaţiunii
de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicată în temeiul Codului penal anterior pentru o
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infracţiune săvârşită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul
noului Cod penal pentru o infracţiune săvârşită sub Codul penal anterior, se impune determinarea
legii penale mai favorabile condamnatului conform art. 5 din Codul penal);
20. Decizia nr. 33/2015, dosar nr. 2370/1/2015 (stabileşte că, în aplicarea dispoziţiilor art.
341 alin. 6 lit. c din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră preliminară învestit cu
soluţionarea plângerii împotriva soluţiei de renunţare la urmărirea penală poate dispune
admiterea plângerii şi schimbarea soluţiei de renunţare la urmărirea penală în soluţia de clasare,
atunci când petentul invocă unul din temeiurile de drept care atrag ca şi consecinţă imediată
pronunţarea unei soluţii de clasare);
21. Decizia nr. 32/2015, dosar nr. 2265/1/2015 (stabilește că, noţiunea de „contrabandă”
utilizată de legiuitor în dispoziţiile art. 270 alin.3 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al
României, în sintagma „cunoscând că acestea provin din contrabandă” priveşte contrabanda
constând în introducerea în ţară a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim
vamal prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în ţară a acestor
bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul
vamal).
Decizii pronunțate de Curtea Constituţională prin care a admis excepţia de
neconstituţionalitate a unor dispoziţii legale și care au avut impact asupra activităţii Secției
penale și pentru cauze cu minori a Curții de Apel Suceava:
1.Decizia nr. 740 din data de 03.11.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 222 alin.10 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.
927 din data de 15.12.2015;
2.Decizia nr. 631 din data de 08.10.2015, referitoare la excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 344 alin.2 și 3, art. 345 alin.3, art. 346 alin.2 și art. 347 alin.1 din Codul de
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din data de 06.11.2015;
3.Decizia nr. 603 din data de 06.10.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 301 alin.1 şi art. 308 alin.1 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr.
845 din data de 13.11.2015;
4.Decizia nr. 591 din data de 01.10.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 440 alin.1 şi 2 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial
nr. 861 din data de 19.11.2015;
5.Decizia nr. 553 din data de 16.07.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art.223 alin.2 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.
707 din data de 21.09.2015;
6.Decizia nr. 552 din data de 16.07.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 3 alin.3 teza a doua, art. 342, art. 343, art. 344 alin.1-3, art. 345 alin.2 şi 3, art.
346 alin.2–7, art. 347 alin.1 şi 2 şi art. 348 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul
Oficial nr. 707 din data de 21.09.2015;
7.Decizia nr. 542 din data de 14.07.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 431 alin.1 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.
707 din data de 21.09.2015;
8.Decizia nr. 506 din data de 30.06.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 459 alin.2 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.
539 din data de 20.07.2015;
9.Decizia nr. 496 din data de 23.06.2015, referitoare la excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 335 alin.4 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.
708 din data de 22.09.2015;
10.Decizia nr. 423 din data de 09.06.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488 ind.4 alin.5 din Codul de procedură penală şi ale art.
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105 din Legea nr.255/2013 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 538 din data de 20.07.2015;
11.Decizia nr. 363 din data de 07.05.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea
evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 495 din data de 06.07.2015;
12.Decizia nr. 361 din data de 07.05.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218- 22 și art. 241 alin.11 lit. a din Codul de procedură
penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 419 din data de 12.06.2015
13.Decizia nr. 336 din data de 30.04.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin.1 din Codul de procedură penală, publicată în
Monitorul Oficial nr. 342 din data de 19.05.2015;
14.Decizia nr. 235 din data de 07.04.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin.2 şi ale art. 488 din Codul de procedură penală,
publicată în Monitorul Oficial nr. 364 din data de 26.05.2015;
15.Decizia nr. 222 din data de 02.04.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 alin.1 lit. b şi ale art. 110 alin.1 lit. b din Legea nr.
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 380 din data de
02.06.2015;
16.Decizia nr. 166 din data de 17.03.2015, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin.3 şi 4, art. 346 alin.3 şi 7, art. 347 şi art.
549 ind.1 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din data de
21.04.2015;
17.Decizia nr. 76 din data de 26.02.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 374 alin.7 teza a doua din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul
Oficial nr. 174 din data de 13.03.2015;
18.Decizia nr. 67 din data de 26.02.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, publicată în Monitorul
Oficial nr. 185 din data de 18.03.2015;
19.Decizia nr. 11 din data de 15.01.2015, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art.1121 alin.2 lit. a din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din
data de 09.02.2015;
20.Decizia nr. 732 din data de 16.12.2014, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.336 alin.1 și 3 din Codul penal, publicată în Monitorul
Oficial nr. 69 din data de 27.01.2015;
21.Decizia nr. 712 din data de 04.12.2014, referitoare la excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art.211—217 din Codul de procedură penală, publicată în
Monitorul Oficial nr. 33 din data de 15.01.2015;
22.Decizia nr. 663 din data de 11.11.2014, referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul de procedură penală, publicată în
Monitorul Oficial nr. 52 din data de 22.01.2015.
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CAPITOLUL III
INDEPENDENŢA ŞI RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR
III.1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi a personalului auxiliar
În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea nr. 676/2007 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii, integritatea judecătorilor se apreciază în funcţie de indicatori ce se
referă la respectarea standardelor de conduită conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei
stabilite de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, la sancţiuni disciplinare aplicate şi
rămase definitive şi la imparţialitate.
Criteriile de integritate a personalului auxiliar de specialitate sunt prevăzute în Hotărârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 145/2005 privind Codul deontologic al acestei categorii
de personal.
În cursul anului 2015 nu au fost semnalate situaţii în care să fi fost pusă la îndoială
integritatea vreunei persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Curţii de Apel Suceava ori a
instanţelor din circumscripţia acesteia.
Atitudinea judecătorilor Curţii de Apel Suceava a fost, de fiecare dată, una de conformare
faţă de principiile independenţei şi imparţialităţii.
În mod concret, judecătorii au formulat cereri de abţinere în cazurile prevăzute de lege,
înlăturând astfel eventualele suspiciuni cu privire la obiectivitatea în soluţionarea imparţială a
litigiilor repartizate spre soluţionare.
În consecinţă, putem afirma că în anul 2015 activitatea judecătorilor de la Curtea de Apel
Suceava şi de la instanţele din circumscripţia acesteia s-a desfăşurat în deplină independenţă şi
imparţialitate, fără să existe asupra acestora presiuni de orice natură.
Activitatea profesională a întregului personal al instanţei s-a desfăşurat în acord cu legile
şi regulamentele în vigoare.
În ce priveşte judecătorii de la Curtea de Apel Suceava şi instanţele din circumscripţia
acesteia, în anul 2015 au fost începute acțiunile disciplinare pentru 3 judecători soluțiile nefiind
încă definitive.
Referitor la evaluarea judecătorilor având ca obiectiv stabilirea nivelului de competenţă
profesională a acestora, aceasta vizează îmbunătăţirea performanţelor profesionale, creşterea
eficienţei activităţii instanţelor şi a încrederii publice în autoritatea judecătorească, menţinerea şi
consolidarea calităţii sistemului judiciar.
Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională şi de performanţă,
judecătorii şi procurorii sunt supuşi la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienţa, calitatea
activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de
specializare. În cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de conducere, evaluarea se
face şi asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale.
Criteriile de evaluare au fost: eficienţa, obiectivitatea, integritatea, obligaţia de formare
profesională continuă şi absolvirea unor cursuri de specializare, iar pentru judecătorii cu funcţii
de conducere, capacitatea managerială, capacitatea de control, capacitatea decizională şi
asumarea riscurilor, comportamentul şi comunicarea.
Cadrul legal al evaluării activităţii profesionale a judecătorilor a fost stabilit prin Legea
nr. 303/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul privind evaluarea
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea nr. 676 din 4
octombrie 2007 a Consiliului Superior al Magistraturii. Prin Hotărârea nr. 10 din 17 ianuarie
2008 a fost aprobat Ghidul de evaluarea a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
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În anul 2015 a fost realizată evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor pentru anul
2014, pe baza criteriilor de evaluare stabilite prin hotărârea C.S.M., în urma analizării activităţii
acestora şi susţinerea interviului în faţa comisiei de evaluare. Toţi judecătorii Curţii de Apel
Suceava au fost evaluaţi cu calificativul „foarte bine”.
Activitatea desfăşurată de personalul auxiliar de specialitate si celelalte categorii
profesionale auxiliare a fost evaluată la începutul anului 2015, cu privire la anul anterior,
conform Ordinul nr. 3278/C din 1 octombrie 2012, pentru aprobarea Regulamentului privind
procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului auxiliar de
specialitate, precum şi ale personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti.
Urmare a finalizării procesului de evaluare, calificativele înregistrate au fost „Foarte
bine”, neînregistrându-se nici un salariat cu calificativ „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”.
În cursul anului 2015 au fost aplicate 5 sancţiuni disciplinare unor grefieri de la
Judecătoria Botoşani, Judecătoria Rădăuţi şi Tribunalul Suceava, respectiv avertisment şi
reducerea salariului cu 15% pe o perioadă de 3 luni.
III.2. Răspunderea penală a judecătorilor şi a personalului auxiliar
În cursul anului 2015 nu au existat situații în care să fie începută urmărirea penală sau
acțiunea penală împoriva unor judecători sau grefieri de la instanțele din circumscripția Curții de
Apel Suceava.
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CAPITOLUL IV
ROLUL INSTANŢEI ÎN DEZVOLTAREA SPAŢIULUI EUROPEAN ŞI COOPERAREA
INTERNAŢIONALĂ

Aderarea României la Uniunea Europeană a presupus asumarea a numeroase
angajamente, între care sporirea eficienţei actului de justiţie, reducerea duratei procedurilor şi
asigurarea unui termen rezonabil de soluţionare a cauzelor.
Cadrul legal intracomunitar îl constituie Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene
(TFUE) de la Lisabona din 2007, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, conform căruia Uniunea
Europeană constituie un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, cu respectarea drepturilor
fundamentale şi a diferitelor sisteme de drept şi tradiţii juridice ale statelor membre.
Pentru o bună funcţionare a acestui Spaţiu, TFUE arată că:
- Uniunea asigură absenţa controalelor asupra persoanelor la frontierele interne şi
dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al imigrării şi al controlului la
frontierele externe care este întemeiată pe solidaritatea între statele membre şi care este
echitabilă faţă de resortisanţii ţărilor terţe.
- Uniunea acţionează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire
a criminalităţii, a rasismului şi a xenofobiei, precum şi de combatere a acestora, prin măsuri de
coordonare şi de cooperare între autorităţile poliţieneşti şi judiciare şi alte autorităţi competente,
precum şi prin recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală şi, după caz, prin
apropierea legislaţiilor penale.
- Uniunea facilitează accesul la justiţie, în special pe baza principiului recunoaşterii
reciproce a deciziilor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă.
Statele membre au libertatea de a organiza între ele şi sub autoritatea lor forme de
cooperare şi de coordonare pe care le consideră oportune, între serviciile competente ale
administraţiilor acestora care răspund de asigurarea securităţii naţionale.
În ceea ce priveşte cooperarea judiciară internaţională în materie penală, aceasta
cuprinde: asistenţa judiciară, extrădarea, transferarea persoanelor condamnate, transferul de
proceduri, recunoaşterea hotărârilor.
Asistenţa judiciară în materie penală se solicită de autorităţile judiciare competente din
statul solicitant şi se acordă de autorităţile judiciare din statul solicitat.
În cadrul spaţiului judiciar comun al Uniunii Europene, cooperarea judiciară se
desfăşoară în temeiul unor instrumente comunitare care au la bază principiile recunoaşterii şi
încrederii reciproce.
În relaţia cu statele membre UE, magistraţii români aplică instrumentele UE bazate pe
comunicarea directă între autorităţile judiciare. Astfel, de la 1 decembrie 2007, în
temeiul Convenţiei UE de asistenţă judiciară din 29 mai 2000, cererile de asistenţă judiciară
privind comisiile rogatorii şi comunicările de acte sunt transmise direct autorităţii judiciare
solicitate. De asemenea, de la 1 ianuarie 2007, procedurile formale de extrădare au fost înlocuite
cu procedurile de predare în baza unui mandat european de arestare, emis în aplicarea deciziei98

cadru a Consiliului nr. 584/JAI din 13 iunie 2002 (cu excepţia situaţiilor tranzitorii, în care
continuă să se aplice tratatele de extrădare).
În relaţia cu statele membre UE, rolul Ministerului Justiţiei, ca autoritate centrală română
în domeniul cooperării judiciare în materie penală se schimbă, principala atribuţie rămânând
aceea de a asista şi sprijini, inclusiv prin intermediul punctelor naţionale de contact pentru RJE /
EJN contactul direct între autorităţile judiciare române şi cele din statele membre UE, spre
deosebire de atribuţiile autorităţii centrale în relaţia cu statele nemembre UE, care includ, între
altele, efectuarea controlului de regularitate internaţională şi transmiterea/ primirea cererilor. În
relaţia cu statele membre UE pentru anumite forme de cooperare (transferarea persoanelor
condamnate, supravegherea transfrontalieră, urmărirea transfrontalieră), autoritatea centrală –
Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz, îşi
păstrează rolul pe care îl are în relaţia cu statele terţe. Totodată, o bază de date privind mandatele
europene de arestare se creează la nivelul Ministerului Justiţiei, căruia autorităţile judiciare
române, emitente sau de executare trebuie să îi comunice toate mandatele europene de arestare
emise sau executate.
În materie civilă, legea-cadru în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie
civilă şi comercială este Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie
civilă şi comercială, cu modificările şi completările ulterioare şi se referă la ansamblul
procedurilor de cooperare între autorităţile judiciare române şi străine în vederea soluţionării
unui litigiu, pe tot parcursul desfăşurării acestuia. Autorităţile române abilitate cu aplicarea
acestei legi sunt Ministerul Justiţiei şi instanţele judecătoreşti.
Legea nr.189/2003 reglementează condiţiile în care se efectuează comunicarea de acte
judiciare şi extrajudiciare în şi din străinătate; acte judiciare care se emit pe parcursul soluţionării
unui proces civil sau comercial; cereri de chemare în judecată, citaţii, hotărâri, cereri privind
căile de atac şi alte asemenea comunicări; acte extrajudiciare care nu emană de la
instanţele judecătoreşti, însă pot fi folosite în cadrul unui proces civil sau comercial; obţinerea de
probe prin comisii rogatorii internaţionale (audieri de martori sau alte persoane implicate,
obţinerea de documente, efectuarea de expertize, realizarea unei anchete sau procurarea unor alte
acte ori informaţii necesare pentru soluţionarea unui caz determinat; transmiterea/obţinerea de
informaţii asupra dreptului străin; accesul la justiţie al străinului.
În materie penală, în cadrul spaţiului judiciar comun al Uniunii Europene, cooperarea
judiciară se desfăşoară în temeiul unor instrumente comunitare care au la bază principiile
recunoaşterii şi încrederii reciproce.
Legea română - cadru în domeniu este Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
internaţională în materie penală, modificată şi completată prin Legea nr. 224/2006 şi Legea nr.
300/2013.
În relaţia cu statele membre UE, magistraţii români aplică instrumentele UE bazate pe
comunicarea directă între autorităţile judiciare. Astfel, de la 1 decembrie 2007,
în
temeiul Convenţiei UE de asistenţă judiciară din 29 mai 2000, cererile de asistenţă judiciară
privind comisiile rogatorii şi comunicările de acte vor putea fi transmise direct autorităţii
judiciare solicitate. De asemenea, de la 1 ianuarie 2007, procedurile formale de extrădare au fost
înlocuite cu procedurile de predare în baza unui mandat european de arestare, emis în aplicarea
deciziei-cadru a Consiliului nr. 584/JAI din 13 iunie 2002 (cu excepţia situaţiilor tranzitorii, în
care continuă să se aplice tratatele de extrădare).
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CAPITOLUL V
RAPORTURILE DINTRE INSTANŢĂ ŞI CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANISME,
PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ

În cursul anului 2015 raporturile instituţionale cu Consiliul Superior al Magistraturii
au continuat în bune condiţii, concretizându-se într-un dialog permanent ce a avut ca obiective
identificarea şi clarificarea problemelor întâlnite în activitatea instanţelor şi a judecătorilor,
consultarea judecătorilor în legătură cu proiectele de acte normative sau regulamente dezbătute la
solicitarea CSM şi unificarea practicii judiciare.
Raporturile cu Ministerul Justiţiei s-au realizat în bune condiţii, de menţionat fiind
buna colaborare cu Direcţia Tratate Internaţionale şi Cooperare Judiciară în ceea ce priveşte
comunicarea unor acte de procedură în afara spaţiului Uniunii Europene şi în situaţia solicitării
executării de mandate internaţionale. De asemenea, Direcţia Tehnologia Informaţiei a acordat
asistenţa tehnică necesară cu privire la implementarea şi exploatarea aplicaţiilor informatice.
Obiectivul ”Sediu Judecătorie Rădăuți”, pentru care studiul de fezabilitate a fost elaborat
la finele anului 2010, iar indicatorii tehnico-economici au fost aprobaţi în 2012 a fost inclus în
Programul de investiţii publice al Ministerului Justiţiei aprobat ca anexă la bugetul de stat pe
anul 2016. Valoarea totală aprobată a investiției este de 22.771,07 mii lei, respectiv 5.247,30 mii
EURO inclusiv TVA, în preţuri valabile la data de 06.12.2011, iar durata estimată a execuţiei
este de 24 luni.
De asemenea, Judecătoria Suceava va avea un nou sediu, realizat prin extinderea
Palatului de Justiţie din municipiul Suceava în parcarea situată pe latura de nord a imobilului.
Noul obiectiv este cuprins în Programul naţional de investiţii care a fost demarat de Ministerul
Justiţiei în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, conform
Memorandumului adoptat în şedinţa Guvernului din data de 10 decembrie 2014.
Comunicarea instanţei cu direcţiile de specialitate economică din cadrul Ministerului
Justiţiei (Direcţia Financiar Contabilă şi Direcţia Investiţii) a fost foarte eficientă. Circuitele
informaţionale asigură o difuzare rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, astfel încât acestea
ajung la timp la utilizatori, cel mai adesea fluxul informaţional asigurându-se cu ajutorul emailului.
Relaţiile instanţelor cu parchetele s-au situat la un nivel foarte bun, ambele părţi
participând constructiv la organizarea activităţii, ceea ce a condus la rezultate optime.
În cursul anului 2015, raporturile instanţei cu baroul de avocaţi s-au situat la cote
bune, în general nefiind întâlnite situaţii de criză.
Conducerea baroului s-a preocupat în mod deosebit de organizarea activităţii de
asigurare a permanenţei pentru asistenţa juridică obligatorie, fiind onorate toate solicitările
instanţei cu privire la acest aspect.
Considerăm că se impune continuarea eforturilor depuse pentru optimizarea acestei
colaborări, fără a exclude obligaţiile care revin instanţelor.
Relaţia cu mass-media şi cu reprezentanţii societăţii civile
În săptămâna „Şcoala Altfel”, Biroul de informare şi relaţii publice a avut o activitate
intensă atât cu elevi de gimnaziu cât şi cu liceeni. Pentru cei mici de la clasele I – IV a fost
organizat un proces simulat după povestea „Ursul păcălit de vulpe” a lui Ion Creangă, iar
celorlalţi copii de la clasele V – VIII şi elevilor de liceu le-au fost prezentate noţiunile de bază
100

despre sistemul judiciar român, despre procedura pe care o urmează o cerere de judecată, despre
profesia de judecător. Această activitate s-a desfăşurat în strânsă colaborare cu domnul judecător
Maricel Nechita.
Un aspect important al activităţii Biroului de Informare şi Relaţii Publice îl reprezintă
colaborarea cu mijloacele de comunicare în masă şi cu reprezentanţii societăţii civile. Astfel, în
data de 25 octombrie 2015 cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei Civile, s-a stabilit organizarea
unor manifestări de tipul „uşilor deschise”, prin invitarea cetăţenilor la sediile instanţelor din
circumscripţia Curţii de Apel Suceava. Evenimentul a avut ca scop stabilirea unei relaţii de
încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie, magistraţii, şi beneficiarii acestuia,
justiţiabilii, şi a avut ca prioritate asigurarea transparenţei, de natură să permită cetăţenilor
crearea unei imagini reale asupra condiţiilor de muncă ale magistraţilor, asupra etapelor pe care
le parcurge un dosar până a fi soluţionat şi alte asemenea aspecte. Pe lângă activităţile obişnuite
dedicate acestei zile, doamna preşedinte Maria Andrieş a acordat un interviu de o oră postului
local de televiziune Intermedia TV în care a explicat semnificaţia Zilei Europene a Justiţiei
Civile şi importanţa sistemului judiciar în România.
În ceea ce priveşte colaborarea dintre Biroul de Informaţii şi Relaţii Publice şi mijloacele
de comunicare în masă, aceasta s-a desfăşurat în condiţii bune. Biroul de Informare şi Relaţii
Publice a încercat să răspundă pozitiv tuturor solicitărilor venite din partea mass-mediei locale şi
naţionale pe parcursul anului 2015. Totuşi a existat o excepţie în care unui jurnalist de la postul
naţional de televiziune Antena 1 i-a fost refuzat accesul la informaţiile solicitate deoarece acestea
se refereau la un dosar penal ce avea ca obiect „rele tratamente aplicate minorilor” şi erau
exceptate de la accesul public.
De-a lungul anului 2015 s-a încercat identificarea tuturor ştirilor difuzate de mass-media
locală şi naţională cu impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor şi
celuilalt personal care funcţionează la aceasta, în scopul verificării veridicităţii informaţiilor şi
asigurării unei informări corecte a opiniei publice. Astfel au fost formulate două drepturi la
replică şi lămuriri cu privire la procedura de soluţionare a unor dosare de judecată de pe rolul
Curţii de Apel Suceava.
Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Curţii de Apel Suceava îşi propune
intensificarea activităţii în vederea îmbunătăţirii imaginii, a creşterii credibilităţii şi a încrederii
cetăţenilor în sistemul judiciar român.
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CAPITOLUL VI
CONCLUZII

Pe fondul scăderii volumului de activitate faţă de anii anteriori, la nivelul instanţelor s-a
pus în continuare accent pe calitate, ca o condiţie indispensabilă a eficienţei.
În anul care a trecut, judecătorii şi personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţei
au depus eforturi deosebite pentru îndeplinirea tuturor atribuţiilor stabilite prin legi şi
regulamente, răspunzând pozitiv provocărilor profesionale.
Ca şi până acum, prioritatea a constituit-o continua pregătire profesională, bazată atât pe
studiul individual, cât şi pe participarea judecătorilor la formele de pregătire organizate în
colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii, pentru asigurarea desfăşurării în cele mai bune
condiţii a actului de justiţie, pentru soluţionarea operativă a cauzelor, pronunţarea unor hotărâri
legale şi temeinice, implementarea legislaţiei Uniunii Europene şi însuşirea modificărilor
permanente din legislaţia internă şi comunitară.
Managementul instanţei, pe secţii şi pe ansamblu, s-a concretizat în măsuri coerente şi
elaborate pentru organizarea corespunzătoare a tuturor activităţilor şi asigurarea optimei
funcţionări a instanţei ca serviciu public, urmărind asigurarea transparenţei actului de justiţie şi
creşterea încrederii societăţii civile în acest domeniu.
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